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Bilim geliştikçe teknolojiler gelişmekte ve yeni 
teknolojilerde bilimin daha da gelişmesine ve 

bilinmezleri daha iyi anlamamıza, yeni çalışmalar 
yapmamıza en önemlisi çevremizi ve dünyamızı 
daha iyi anlamamızı kolaylaştırmaktadır.

Son yıllarda “büyük veri”, “veri bilimi”, “açık veri” 
“büyük veri analitiği”, “bilgi ekonomisi” gibi 
başlıklar ülkemizde de pek çok etkinlikte 
tartışılmakta, çözümler geliştirilmeye 
çalışılmakta ve iyi örnekler oluşturulmaya 
çalışılmaktadır.

Bu kitabın ülkemizde açık veri ve büyük veri 
analitiği, güvenliği ve mahremiyetinin 
gelişmesine katkılar sağlaması beklenmektedir.

Verilerin günümüzün altın rezervleri 
olduğunun bilinciyle çalışmalar 
yapılmalıdır.
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ÖN SÖZ

Sağlık ve Sosyal Güvence alanında yapılan çalışmalar ülkemizde son 13 
yılda gözle görülür olumlu bir farkındalığı sağlanmıştır. Bu farkındalık 
sadece kamusal faaliyetlerle sağlanmamış, akademik camianın, sivil top-
lum kuruluşlarının ve özel sektörün çabaları da önemi yadsınamaz de-
recede etkili olmuştur. Sağlık ve Sosyal Güvence alanındaki gelişmelerin 
teknolojik gelişmelerle desteklenmesi verilerden azami seviyede fayda-
lanılmaya çalışılması da değişim ve dönüşümün ölçülmesinde veri bili-
minden faydalanma konusunda önemli bir ivme sağlamıştır. Ülkemizde 
bu alanda övünülecek derecede kaliteli veri elde edilmesi sağlanmış bu 
veriler kamusal hizmetlerden faydalanmada kolaylığı getirmekle beraber 
tecrübeli insan gücünden ölçülebilir bir yönetim modeline, finansmandan 
yatırıma, tedaviden tıbbi buluşlara, sosyal güvence ödemelerinden son 
teknoloji tıbbi cihazlara erişime kadar birçok alanda fayda sağlamıştır. 
Önemli bir hususta kaliteli yaşam ömrünün uzamasına fayda sağlamıştır.

Verinin büyük bir önem kazandığı bir ortamda farkındalığı artırmak, ve-
riye ulaşımı kolaylaştırmak ve bu konuda çalışmalar yapmak da bir o ka-
dar önemlidir. Verinin çokluğu kadar işlenebilirliği, kalitesi anlamlı hale 
getirilmesi bunu yaparken de veri güvenliğinin sağlanması, hataların ve 
eksiklerin tespit edilerek önlem alınması da bir o kadar önemlidir.

Kamusal verilerin akademik camiayla, sektörle ve STK’ larla paylaşılması 
bu yönde adımlar atılmasının ülke geleceğimiz adına önem unutulmama-
lıdır. Bu amaçla yapılan “BİG DATA – Büyük Veri – Çalıştayı” ve “Açık 
Veri Türkiye Konferansı” Sağlık ve Sosyal Güvenlik alanında öncü prog-
ramlar olması ve neticesinde dokümante edilerek kitap haline getirilip bu 
alanda bilgi sahibi olmak ve çalışma yapmak isteyen herkesin istifadesine 
sunulması takdire şayan bir hizmettir.

Ülkemiz adına böyle faydalı bir çalışmanın gerçekleşmesin sağlayan Sağ-
lık Bakanlığı - Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE) ile bünyesindeki Sağlıkta 
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Kaynak Yönetimi Derneği (SKYDER), TÜBİTAK, STM A.Ş., Gazi Üniversi-
tesi, Çankaya Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Sabancı Üniver-
sitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, TODAİE ve diğer emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.

Dr. Mehmet Selim Bağlı
Sosyal Güvenlik Kurumu

Başkanı
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EDİTÖRLERDEN

Bu kitap, “Büyük Veri Çalıştayı” ve “Açık Büyük Veri Konferansı” etkin-
liklerinde sunulan akademik çalışmalar, yapılan tartışmalar, tarafımıza 
sunulan öneriler ve katılımcıların isteği üzerine hazırlanmıştır.

8 temel konu başlığı ve 20 bölümden oluşan bu kitapta, bölümler; büyük 
veri temel kavramları, mahremiyet ve güvenlik, büyük veri büyük etki, 
büyük veri analitiği teknik ve teknolojileri, hukuki ve stratejik boyut, dün-
ya uygulamaları ve ülke uygulamaları ve etkinlikler sonucunda hazırla-
nan sonuç bildirgelerini kapsayan başlıklar altında gruplandırılmıştır.

Her bir bölüm; ülkemizde bu alana katkı sağlayan değerli akademisyen, 
kamu çalışanları ve üst düzey yöneticiler tarafından hazırlanmış ve bölüm-
lerin kontrolü ve sırası içeriğe göre sıralanmıştır. Her bir bölüm birbirinden 
bağımsız olarak hazırlansa da konu bütünlüğü ve devamlılığının sağlan-
masına kitap içerisinde dikkat edilmiş, mümkün olduğunca konu tekrarla-
rından kaçınılmış, büyük veri konusu geniş bir bakış açısıyla ele alınmıştır.

Yazarlarımız, alan uzmanlıklarına göre çalış-
malarını hazırlamışlar, kişisel ve kurumsal 
bilgi birikimlerini hazırladıkları bölümlerde 
sunmuşlar, bu kitabın açık kaynak olarak ya-
yımlanmasını kabul etmişler ve en önemlisi 
hazırladıkları bölümler ile ilgili olarak her-
hangi bir telif ücreti talep etmemişlerdir.

Bu kitabın, ülkemizde büyük açık veri ana-
litiği, güvenliği ve mahremiyeti konusunun 
gelişmesine ve bu konunun bilgi ekonomisi-
nin oluşturulmasına katkı sağlamasını kitabın 
editörleri olarak dileriz. Kitabın titizlikle hazır-
lanmasında, kontrolünde, basılmasında, başta 
yazarlarımız olmak üzere emeği olan herkese 
teşekkürlerimizi sunarız.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu

Dr. Orhan Koç
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1.1. Verinin Evrimi 
Elektronik ortamlar gelişip yaygınlaştıkça, verilerin boyutu artmakta (Şe-
kil 1.1), farklı verilerin beraber işlenmesi kolaylaşmakta, verilerin değer-
lendirilmesine bakış açılarımız değişmekte ve gelişmektedir. Verilen isim-
lendirilmesinde gelinen en son nokta ise Şekil 1.2’de verilmiştir. Verilerin 
isimlendirilmesi değiştikçe ve geliştikçe, kullanılan teknik ve teknolojiler 
ile yöntem ve çözümlerde de değişiklikler vardır. Hatta bu alan, “veri bi-
limi” olarak isimlendirilen yeni bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Verilerin yönetimi, saklanması, işlenmesi veya aktarılması kadar, 
verilerden değer elde etmek, verileri bilgiye ve değere dönüştürmek, bu-
nun ekonomisini oluşturmak, üzerinde daha fazla odaklanılmış konular-
dır. Bu aşamalar aslında verinin evrimleşmesidir. Verilerin bilgiye, bilgi-
nin bilgeliğe (hikmete), bilgeliğin kararlara dönüşümü ise bu evrimin en 
önemli adımlarıdır. Her adım, farklı aşamaları, zorlukları ve kazanımları 
kapsamaktadır [1-3]. 

Şekil 1.1’de belirtildiği gibi verilerin boyutu sürekli olarak artmakta, yeni 
boyutlandırma ölçekleri veya yeni veri boyut ölçüleri artık günlük hayatı-
mızda kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle, petabayt (1024 TB), eksabayt 
(1024 PB) ve zetabayt (1024 EB) gibi ölçüm birimleri üretilen verinin bü-
yüklüğünü belirtmektedir veya göstermektedir.

Şekil 1.1. Veri miktarı değişimi

Verilerin miktarı, büyüklüğü veya çeşitliliği artarken, yeni kavramlar orta-
ya çıkarmakta veya kavramlar zamanla değişmektedir. Veriler artık basit 
bir şekilde veri olmaktan çıkıp belli bir yöntem ve daha fazla katma değer 
üretecek şekle dönüşmektedir. Günümüzde de verilerin en gelişmişi, de-
ğerlisi veya faydalısı, belki de zeki unsurlar içeren en günceli ise semantik 
yapılarıda içerisinde barındıran “smart” verilerdir (Şekil 1.2).

Çağımızın hammaddesi olan veri, bilgi veya özbilgiyi tanımlamak, kav-
ramak veya bunları anlamak ve bunların günümüzün en önemli varlık-



B Ü Y Ü K  V E R İ  V E  A Ç I K  V E R İ :  T E M E L  K A V R A M L A R

15

ları olduğunu bilmek önemlidir. Veri işlenme sürecinde anlam kazana-
rak bilgi, özbilgi ve bilgeliğe dönüşmektedir [1]. Veri, bilişim teknolojisi 
açısından “sayısal ortamlarda bulunan, işlenen veya taşınan sinyaller”, 
“anlamlı hale dönüştürülmemiş bitler” veya “birbiriyle bağlantısı henüz 
kurulmamış bilinenler” olarak tanımlanabilir. Verinin “belli bir anlam ifa-
de edecek şekilde işlenip, belirsizliğinin azaltılmasıyla” bilgi elde edilir. 
Belirli bir konuda elde edilen bilginin, tecrübe veya öğrenme ile farkında 
olunması ve anlaşılması özbilgi olarak adlandırılır. Bilgelik ise, güvenilir 
karar vermek için özbilginin nasıl kullanılacağını kavramaktır. Şekil 1.3’de 
verinin günlük hayatımızda az veya çok kullandığımız adımları, bunların 
ilişkileri ve adlandırılması gösterilmiştir. Veri içeriğindeki bilinmezlikle-
rin giderilmesi ile bilgiye, bilginin anlam ve içeriğinin anlaşılması ile öz-
bilgiye, oluşan birikimin içselleştirilmesi ile bilgeliğe ve bu adımda oluşan 
değerin ise belirlenen amaca dönüştürülmesine veya dönüştürülmüş hali-
ne de karar veya hedef denilmektedir. 

Şekil 1.3. Verinin evrimleşme süreci adımları ve dönüşümleri

Verileri anlamak, değerlendirebilmek ve farklı bakış açıları ile analiz edebil-
mek ve sonuçta beklenen hedefe veya istenilen kararlara erişilebilmesi için, 
bu veriler dört grupta sınıflandırılmış olup aşağıda kısaca açıklanmıştır [2]: 

Şekil 1.2. Verilerin evrimleşmesi
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• Veri parçası (data spot), analizlerde dikkate alınan erişilebilir verinin bir 
alt kümesi olarak gruplandırılır.

• Erişilebilir veri (light data), erişilebilir ve her an kullanıma hazır olan 
veri grubudur.

• Gri veri (gray data), erişemediğimiz ancak nitelikli varsayımlar yapabi-
leceğimizi ve analiz ettiğimiz sistemin bir parçası olduğunu bildiğimiz 
veri gruplarıdır.

• Karanlık veri (dark data) ise, nitel veya nicel olup olmadığı anlaşılama-
yan, bilinmeyen veya gruplandırılamayan veri grubudur. Bu veriler kı-
saca bilmediğimizin veya bilemediğimizin farkında bile olamadığımız 
veri gruplarıdır.

Verilerin boyutu ve türü artarken, bunların işlenmesi, taşınması veya de-
ğerlendirilmesi de beraberinde ciddi sorunları getirmiş, doğal olarak, bu 
problemlerin çözülmesi için ise büyük ölçekli verilerin işlenmesi için bu-
güne kadar grid hesaplama, bulut hesaplama gibi birçok teknik ve tekno-
lojilerde geliştirilmiştir. Grid hesaplama, verinin hacim problemine bir çö-
züm getirmek için geliştirilmiş iken, bulut hesaplama verinin hacmi, hız, 
maliyet, yönetilebilirlik gibi hususlar ile başa çıkmak için geliştirilmiştir. 
Açık kaynak teknolojileri ise maliyeti düşük analizler yapmak için öneril-
miştir. Fakat bu teknolojilerinde çeşitli problemleri mevcuttur. Bu prob-
lemler; grid hesaplama için maliyetinin yüksek olması, bulut hesaplama 
için yavaş erişim, açık kaynak teknolojilerinde ise kararlılıktır. 

Günümüz verileri bu kitap kapsamında tekrar değerlendirilmiş, kavram-
lar gözden geçirilmiş, daha iyi anlaşılması ve kavranması için bilinmesi 
gerekenler açıklanmıştır. Veri kümeleri, ambarları, gölleri veya denizle-
rinde bulunan varlıkların etkin analizi, yeni çözümlerin veya çıktıların 
üretilebilmesi bilinmesi, yapılması ve sahip olunması gereken teknik ve 
teknolojilerin tanımları bu bölümde bilinmesi gereken diğer hususlarda 
farklı bölümlerde açıklanmıştır.

1.2. Büyük Veri 
Büyük veri (big data) kavramı; verilerin saklanmasında, analiz edilmesin-
de ve yönetilmesinde klasik veritabanı yönetim sistemlerin yetersiz kaldığı 
durumlarda karşımıza çıkan bir problem olarak tanımlanabilir. Bu kavram, 
organizasyonlara göre değişiklik gösterebilir. Örneğin; bir organizasyon 
için gigabaytlarca veriyi işlemek problem iken, bazı organizasyonlarda te-
rabaytlarca veri analizi problem olabilmektedir. Tanım olarak büyük veri; 
“farklı formatlarda, hızlı bir şekilde ve büyük hacimde üretilen veriler” ola-
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rak adlandırılabilir. Büyük veri tanımından anlaşılacağı üzere bizlere büyük 
fırsatlar sunarken, beraberinde yeni sorunları da getirmektedir. Örneğin; 
büyük verinin saklanması ve bu veriden çeşitli katma değerler üretimi kla-
sik yöntemlerle gerçekleştirilemeyeceği aşikârdır. Bundan dolayı genellikle 
veriler üzerinden çeşitli örneklemler alınarak çeşitli karar destek sistemle-
rinde kullanılmak üzere analizler yapılmaktadır. Fakat büyük resim tam 
anlamıyla görünemediğinden örneklemlerden üretilen değerler, gerçek de-
ğerlerin çok altında olabilmektedir. Hadoop gibi büyük veri teknolojileri ile 
bütün veri üzerinde çalışma imkanı sağlanabilmektedir ve dolayısıyla daha 
doğru, etkili ve kapsamlı sonuçlar veriden temin edilebilmektedir.

Şekil 1.4’de verildiği gibi, elektronik ortamlarda yapılan işlemler, veri tra-
fiği, uygulamalar, e-postalar, metinler, belgeler, videolar, sesler, resimler, 
tıklama akışları, sistem günlükleri, arama sorguları, sosyal ağ etkileşimle-
ri, sağlık kayıtları, bilimsel veriler, devlet ve özel sektöre ait kayıtlar, sen-
sörler ve akıllı telefonlardan beslenen büyük veriyi her boyutuyla anla-
mak büyük önem arz etmektedir. Belirli karakteristik özellikler dâhilinde 
verinin sınıflandırılması, uygun büyük veri örüntüleriyle eşleşmesinde 
kolaylık sağlamaktadır. Tablo 1.1’de betimlenen anahtar kategorilerin 
kombinasyonu ile veriye erişimden tüketim sürecine kadar olan tüm aşa-
maları kapsamaktadır [4]. Tablo 1.1’de verilen açıklamalara bakıldığında 
büyük verinin boyutunu, amacını, kapsamını, işin ciddiyetini, yapılabile-
cekleri ve en önemlisi karşılaşılabilecek zorlukları içermektedir.

BÜYÜK 
VERİ

Şekil 1.4. Büyük veriyi oluşturan alanlar 
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Günümüz sayısal dünyasında sürekli verilerin artışı Şekil 1.1’de verildiği 
gibi zetabaytlar mertebesinde olması, mobil cep telefonu sayısının milyarın 
üzerinde olması, her gün 1 milyarın üzerinde Google araması yapılması, Fa-
cebook kullanıcılarının oluşturduğu petabaytlarca verinin saklanıp analiz 
edilmesi, Akamai firmasının daha iyi hedefli reklamlar için günde 75 milyon 
olayı analiz etmeleri, Walmart’ın her saat 1 milyondan fazla müşteri verileri-
ni analiz etmesi, Youtube kullanıcılarının dakikada 48 saatlik yeni bir video 
yüklemeleri, dünyada her yıl 1.8 zetabayt veri üretilmesi, internet üzerinden 
yapılan iş işlemlerinin milyarların üzerinde olması gibi pek çok örnek, büyük 
verinin günümüz dünyasındaki yerini daha iyi kavramak için verilebilir [5]. 

Tablo 1.1. Büyük Verinin Sınıflandırılması [4]

Veri Türü Meta Veri, Ana Veri, Geçmiş Veri, İşlemsel Veri
Veri Biçimi Yapısal Veri, Yarı-Yapısal Veri, Yapısal Olmayan Veri

Veri Kaynağı Web ve Sosyal Medya, Makine Kaynaklı, Nesnelerin İnterneti (IoT), 
İnsan Kaynaklı, Dâhili Kaynaklar, İşlem Verisi, Veri Sağlayıcıları

Veri Frekansı İsteğe Bağlı, Sürekli, Gerçek Zamanlı, Zaman Serileri
Veri Saklama Sütun Tabanlı, Graf, Anahtar-Değer, Doküman Tabanlı
Veri Tüketicileri İnsan, İş Süreci, Kurumsal Uygulamalar, Veri Ambarları 
Veri Kullanımı Endüstri, Akademi, Devlet, Araştırma Merkezleri
Analiz Türü Toplu, Akan, İnteraktif
İşleme Amacı Tahmine Dayalı, Analitik, Sorgu ve Raporlama, Modelleme
İşleme Metodu Yüksek Performanslı Hesaplama, Dağıtık, Paralel, Kümeleme

Büyük veri uygulamaları birçok alanda özellikle endüstride kullanılmakta-
dır. Genel olarak kullanım alanlarına bakıldığında, sağlıktan pazarlamaya, 
üretimden tüketime, kamudan özel sektöre, bankacılıktan sigorta şirketleri-
ne, telekomdan havacılık sektörüne kadar pek çok örnek verilebilir. Sağlık-
ta; sağlık alışkanlıklarıyla ilişkili olarak kalite eğilimleri, klinik karar destek 
sistemleri, uzaktan hasta takip etme, hasta profilleme, hastalık tahmini, vb. 
Pazarlamada; çapraz satış, konum tabanlı pazarlama, duygu analizi, eğilim 
analizi, davranış analizi, vb. Üretimde; sensör tabanlı operasyonlar, tedarik 
zinciri, envanter yönetimi, lojistik, vb. Kamuda; temel ihtiyaç tespiti, trafik 
sorunları çözümü, gürültü, hava ve su kirliliği önleme, istismar tespiti, vb. 
Bankacılık ve Sigortacılıkta; hilelerin, istismarın veya suistimallerin tespi-
ti, müşteri tahminleme, risk analizleri, vb. Telekom sektöründe ise; coğrafi 
hedefle reklam, acil müdahale, kentsel planlama, ücretlendirme, suistimal 
önleme, saldırı tespiti, vb. konularda faydalanılmaktadır [1]. 
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Büyük verinin farklı alanlarda kullanımının artması ve bu teknolojilerden 
faydalanılmasının önünün açılması için farklı çalışmalar ile bu alan destek-
lenmiştir. 2012 yılında ABD’de Obama Yönetimi bilim, sağlık, enerji ve sa-
vunma gibi pek çok kuruma 200 milyon dolarlık bir yatırımın sağlanacağı 
“Big Data Research and Development Initiative” adlı girişimini duyurmuş-
tur [7]. Avrupa Birliği Komisyonu verinin korunması için 2012’de, IoT’nin 
geliştirilmesi, makineler arası iletişim, internet güvenliğinin sağlanması 
gibi konuların önemini ve kamu verilerinin potansiyel ekonomik değerini 
vurgulayan “Digital Agenda for Europe and Challenges for 2012” adlı do-
küman yayımlanmıştır. 

Ülkemizde, kamu kurumunda gerçekleştirilmiş büyük veri uygulamaları 
veya büyük veri çalışmalarına girdi sağlayabilecek projeler bulunmakta-
dır [7,8]. T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı (KAYSİS), Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Enerji Tahmin), Sosyal Güvenlik Kurumu 
(e-Bildirge Sistemi, MEDULA, Aylık Tahsis, ALO 170, Veri Ambarı), Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEBBİS, e-Okul, FATİH, e-YAYGIN, ALO 147) ve Sağlık 
Bakanlığı (e-Nabız, Sağlık.NET, MHRS, Aşı Takip) gibi çalışmalar örnek 
olarak verilebilir [7].

1.3. Büyük Veri Bileşenleri 
Büyük veri, kısaca 5V (volume, velocity, variety, veracity, value) olarak 
adlandırılan beş bileşen ile ifade edilmektedir [6] (Şekil 1.5). Yapılan yeni 
çalışmalarda, bu “V” lerin yani bileşenleri sayısının arttığı bilinmekte ve 
görülmektedir.

Şekil 1.5. Büyük veri bileşenleri

i. Hacim (Volume) 
Verinin hacmi verinin boyutu ile doğru orantılıdır ve genel olarak gigabayt, 
terabayt, petabayt gibi çeşitli veri ölçü birimleri ile ifade edilmektedir. Bü-
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yük verinin bilinen en önemli özelliklerinden ve problemlerinden biri ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Verinin hacminin problem olabilmesi gibi orga-
nizasyonun büyüklüğüne göre değişebilmektedir. Veri sadece petabaytlarca 
verinin olması durumunda büyük veri olarak karşımıza çıkamamaktadır. 
Genel bir ifade ile eldeki veri miktarının istenilen zamanda analizinin müm-
kün olmadığı durumlarda veri hacmi büyük veri problemi olmaktadır.

ii. Hız (Velocity)
Veri değişken hızlarla üretilebilmektedir. Büyük hacimli durağan veriler 
bir büyük veri problemi oluştururken, özellikle gündelik hayatta sıklık-
la kullanıldığımız telefon veya IoT cihazları, çeşitli makineler tarafından 
üretilen sensör verileri ve bunlara benzeyen veri kaynakları çok hızlı bir 
şekilde veri üretmektedir. Bir akış içerisinde hızlı bir şekilde üretilen veri-
nin gerçek zamanlı olarak analiz edilebilmesi ve yönetilebilmesi ise büyük 
verinin bir diğer problemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

iii. Çeşitlilik (Variety)
Verinin çeşitliliği, veri kaynaklarının farklılığından kaynaklanmaktadır. 
Üretilen veriler yapısal, yarı-yapısal veya yapısal olmayan formatlarda kar-
şımıza çıkabilmektedir. Yapısal verilere ilişkisel veri tabanlarındaki veriler, 
yarı-yapısal verilere XML, JSON formatındaki veriler yapısal olmayan veri-
lere ise ses, video, metin dosyaları örnek olarak verilebilir. Bu farklı yapılar-
da verilerin bir arada kullanılıyor olması durumunda verideki bu çeşitlilik 
büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle verilerin çıkar-
dönüştür-yükle (ETL) işlemlerinde bu verilere özgü birçok yeni büyük veri 
teknolojilerinin kullanılması bir zorunluluk haline gelmektedir. 

iv. Geçerlik (Veracity)
Gerçek hayat problemlerinde kullanılan büyük veri içerisinde verinin doğ-
ruluğunu olumsuz olarak etkileyebilecek birçok faktör vardır. Bu faktörler 
genellikle karşımıza gürültü veya aykırılık olarak çıkmaktadır. Doğrulu-
ğundan emin olunamayan veri üzerinde yapılacak analizler gerçek değe-
rin ortaya konulmasını engellemektedir. Özellikle çeşitli sensörler aracılığı 
ile üretilen veriler sensör doğası gereği gürültüye çok meyillidir. Bundan 
dolayı bu ve benzeri durumların oluşması halinde büyük veriden büyük 
değer üretebilmek mümkün değildir. Büyük veriye özgü teknolojiler ile 
verinin doğruluğundan ve analize uygunluğundan emin olunmalıdır.

v. Değer (Value)
Veri analizini çeşitli organizasyonlarca önemli hale getiren veriden üreti-
len değerdir. Değer üretilemeyen herhangi bir veri anlamsızdır. Üretilen 
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değer ise verinin içeriğine, üretilme amacına, uygulama alanına vb. faktör-
lere göre değişiklik göstermektedir. Varolan verilerin yukarıdaki özellik-
lere sahip olması durumunda bu veriden geleneksel yöntemler ile değer 
üretmek çok zor olmaktadır. Dolayısıyla bu verinin büyük veri bakışıyla 
ele alınıp büyük veri teknolojileri ile analiz edilme ihtiyacı doğmuştur.

1.4. Büyük Veri Bilimi
Büyük verinin hızlı yükselişi, analizlerin gerçekleştirilmesi için orijinal bakış 
açısına ve uzman işgücü ihtiyacına, gelişmiş altyapılara, metot ve metodoloji-
lere ihtiyaç vardır. Bu durum; büyük verilerin biçimlendirilmesini ve model-
lenmesini sağlayarak ürün ve hizmet süreçlerine katkıda bulunan, disiplinler 
arası bir yaklaşım olan veri biliminin doğmasına sebep olmuştur. Bu alanda 
çalışan 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, kurumunun geleceği için gereken kritik sorunları tes-
pit etme ve öngörülerde bulunabilme yeteneklerine sahip olan uzmandır [9] 
(Şekil 1.6). Bu uzmanların, büyük veri analizini yapabilmeleri için Şekil 1.6’da 
verilen yeteneklerin yanında verilerin analizinin ve farklı yeni çıktıların üre-
tilebilmesi için ise alan uzmanlıklarına da ihtiyaç duyulmaktadır.

Konu 
Uzmanlığı

Problem 
Çözebilme

Hikaye Anlatabilme

Matematik & 
İstatistik Bilgisi

Teorik Bilgi

Veri Bilgisi İletişim

Yaratıcılık

İşbirliği
Merak

Teknik Yetenekler Sosyal Yetenekler

Şekil 1.6. Veri Bilimcisinin Sahip Olduğu Yetenekler [10] 



R A M A Z A N  T E R Z İ  -  Ş E R E F  S A Ğ I R O Ğ L U  -  M .  U M U T  D E M İ R E Z E N

22

Bu sayede, saklı örüntüler ortaya çıkarılabilmekte, bilinmeyen gerçekler 
elde edilebilmekte, korelasyonlardan verilerin zenginleştirilmesi yapı-
labilmekte, bilinmeyenlerden bilinmeyenleri ortaya çıkarılabilmektedir. 
Bunun için güçlü platformlarda gelişmiş analiz algoritmalarına, bunların 
büyük veri ortamlarına uygulanmasına ve en önemlisi bunları gerçekleş-
tirilebilecek platformlara ihtiyaç vardır (Şekil 1.7).

Şekil 1.7. Büyük veri analizi gereklilikleri

Büyük verinin analiz edilerek anlamlandırılması sürecinde; büyük hacim, 
karmaşıklık, veri kümesinin birçok boyutta genişlemesi, verinin otonom 
kaynaklardan toplanması ve dağıtık olarak kontrol edilmesi gibi karak-
teristik özelliklerinden ötürü zorluklar ortaya çıkmaktadır. Bu zorluklar, 
Veri Depolama ve Analiz, Bilgi Keşfi ve Hesaplama Karmaşıklığı, Verile-
rin Ölçeklenebilirliği ve Görselleştirilmesi, ve Bilgi Güvenliği gibi 4 kate-
goride incelenebilir [11].

i. Veri Depolama ve Analiz
Son yıllarda veri hacminin üstel olarak artması, verinin depolanması sü-
recinin daha pahalıya mal olmasına ve yeterli alan olmadığı için bazı ve-
rilerin silinmesine sebep olmaktadır. Diske kayıtlı verilerin okuma/yazma 
hızının yavaş olması, bilgi keşfi ve sunumu sürecinde analizleri zorlaştır-
maktadır. Veri madenciliği süreçlerinde kullanılan yaklaşımlar, çok çeşitli 
ve yüksek boyutlu veriler hızlı ve verimli sonuç üretememektedir. 
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ii. Bilgi Keşfi ve Hesaplama Karmaşıklığı
Kimlik doğrulama, arşivleme, yönetim, koruma, bilgi çıkarımı ve gös-
terimi gibi pek çok alt alanı kapsayan bilgi keşfindeki tekniklerin çoğu, 
probleme özgü sonuçlar üretmektedir ve çok büyük veri setleri için uygun 
değildirler. Bilgi keşfindeki teknikler, ardışık bilgisayarlar ve paralel bilgi-
sayarlar için farklı karakteristiğe ve performansa sahip olabilmektedirler. 
Büyük veri setlerinin analizi daha büyük hesaplama karmaşıklıklarına se-
bep olmaktadır.

iii. Verilerin Ölçeklenebilirliği ve Görselleştirilmesi
Veri boyutu işlemci hızlarından çok daha hızlı ölçeklendiğinden, işlemci 
teknolojisinde giderek artan sayıda çekirdekle gömülü bir değişim oluş-
maktadır. İşlemcilerdeki bu değişim, veri analizini hızlandırmak için pa-
ralel hesaplamanın geliştirilmesi gerekliliğine yol açmaktadır. Veriyi daha 
iyi sunmak ve yorumlamak amacıyla gerçekleştirilen görselleştirme araç-
ları, büyük veriler için çoğunlukla işlevsellikte, ölçeklenebilirlikte ve za-
man içindeki tepkilerde kötü performanslara sahiptir.

iv. Bilgi Güvenliği
Ağın büyüklüğü, farklı türden cihazların çeşitliliği, gerçek zamanlı gü-
venlik izleme sistemlerinin ve saldırı tespit sistemlerinin yetersizliği gibi 
sebeplerden büyük veri uygulamaları güvenlik sorunlarına maruz kal-
maktadır. Hassas bilgilerin korunması da büyük veri analizinde önemli 
bir sorundur.

1.5. Büyük Veri Teknik ve Teknolojileri
Veriler büyüdükçe, verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve değer-
lendirilmesi için yeni algoritmalara, yaklaşımlara, metotlara ve en önem-
lisi de teknik ve teknolojilere ihtiyaç vardır. 2013 yılında analiz edilebilen 
veri miktarı 750 eksabyte iken, 2020 yılında bunun boyutunun 13,000 ek-
sabyte olacağı tahmin edilmektedir [12]. Büyük veri ile uğraşırken karşı-
laşılan problemlerin üstesinden gelirken, depolama ve hesaplama süreç-
leri klasik yöntemlere göre farklılık göstermektedir. Değerli, gizli veya 
yeni bilgilerin keşfedilmesi için hem teknik ve teknolojiler için disiplinler 
arası çalışmalara hem de farklı metotların ve yeni yaklaşımların hem ge-
liştirilmesine ve bu ortamlarda yeni çözümlerin geliştirilmesine ihtiyaç 
vardır.
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Tablo 1.2. Büyük Veri İşleme Platformları ve Araçları [13]

Platform
Lokal Hadoop, Spark, MapR, Cloudera, Hortonworks, 

InfoSphere, IBM BigInsights, Asterix

Bulut AWS EMR, Google Compute Engine, Microsoft 
Azure, Pure System, LexisNexis HPCC Systems

Veri 
Tabanı

SQL Greenplum, Aster Data, Vertica, SpliceMachine 
IN-MEMORY SAP HANA

N
oS

Q
L

Sütun 
Şeklinde

HBase, HadoopDB, Cassandra, Hypertable, 
BigTable, PNUTS, Cloudera, MonetDB, 
Accumulo, BangDB

Anahtar-
Değer

Redis, Flare, Sclaris, MemcacheDB, Hypertable, 
Valdemort, Hibari, Riak, BerkeleyDB, 
DynamoDB, Tokyo Cabinet, HamsterDB

Doküman 
Tabanlı

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

Graf 
Tabanlı

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

Veri İşleme
MapReduce, Dryad, YARN, Storm, S4, 
BigQuery, Pig, Impala, Hive, Flink, Spark, 
Samza, Heron

Veri Ambarı Hive, HadoopDB, Hadapt
Veri Birleştirme ve 
Transfer Sqoop, Flume, Chukwa, Kafka, ActiveMQ

Sorgu Dili Pig Latin, HiveQL, DryadLINQ, MRQL, 
SCOPE, ECL, Impala

İstatistik &
Makine Öğrenmesi

Mahout, Weka, R, SAS, SPSS, Pyhton, Pig, 
RapidMiner, Orange, BigML, Skytree, SAMOA, 
Spark MLLib, H2O

İş Zekâsı Talend, Jaspersoft, Pentaho, KNIME

Görselleştirme Google Charts, Fusion Charts, Tableau 
Software, QlikView 

Sosyal Medya Radian6, Clarabridge

Tablo 1.2’de kategorileştirildiği gibi büyük veri araçları genellikle açık kay-
naklı olmakla beraber, dağıtık dosya sistemleri, paralel hesaplama algorit-
maları veya NoSQL (Not Only SQL) veri tabanları kullanmaktadırlar [13].



B Ü Y Ü K  V E R İ  V E  A Ç I K  V E R İ :  T E M E L  K A V R A M L A R

25

1.6. Büyük Veri Güvenlik ve Mahremiyet
Bilgi varlıklarının hacmi veya boyutu gün geçtikçe artırmakta, bununla 
beraber bu verilerin mahremiyeti ve güvenliği de her geçen günden daha 
fazla önem arz etmektedir. Zamanla veriden üretilen katma değerlerin 
organizasyonlarda, toplumlarda, devletlerde ve hatta dünya genelinde 
önemi ve bu katma değerlere olan ihtiyaç arttığından büyük verinin gü-
venliği ve mahremiyeti her zamankinden daha fazla ilgilenilmesi gereken 
sorunların başında gelmektedir (Bakınız Şekil 1.8).

Şekil 1.8. Bilgi varlıklarının güvenliği

Büyük veride gizlilik, güvenlik ve mahremiyet normal verilerimizde veya 
sistemlerimizde olduğu gibi devam etmektedir. Mevcutlardan temel fark-
ları hem normal verilerin işlenmesinden, saklanmasından ve analizinden 
daha farklı olarak, tahmin edilemeyen pek çok tehlikeleri içerisinde ba-
rındırması hem de bu sistemlerde oluşabilecek ihlallerin yapılabilecek 
analizlerle tespit edilmesidir. Diğer bir ifadeyle, büyük verinin gelişimi, 
güvenlik ve gizlilik ve mahremiyet ihlali endişeleri oluştursa da büyük 
veri yaklaşımları ile başka sistemlerin güvenliğini sağlamaktadır [14]. Log 
kayıtları, sistem olayları, ağ trafikleri, SIEM (Security Information and 
Event Management) uyarıları, siber saldırı örüntüleri, iş süreçleri ve diğer 
bilgi kaynakları kullanılarak pek çok analiz ve karar destek sistemleri ge-
liştirilmektedir. Bu sistemler, anomali tespiti, saldırı tespiti, zararlı yazılım 
tespiti, dolandırıcılık tespiti, APT (Advanced Persistent Threats) tespiti, 
gerçek zamanlı savunma sistemleri geliştirme ve adli bilişim amacıyla 
yeni sistemler geliştirilmesidir [14]. 

Bulut, sis gibi altyapılar sayesinde büyük veriye erişim ucuzlamakta ve 
kolaylaşmakta fakat beraberinde de güvenlik, gizlilik veya mahremi-
yet problemlerini de getirmektedir. Karşılaşılan veya karşılaşılabilecek 
problemler ve çözüm önerileri aşağıda verilen başlıklarda özetlenmiştir 
[15].
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i. Altyapı Güvenliği
Büyük veri altyapıları pek çok al sistemden oluştuğu için bu ortamlarda 
ihlallerle karşılaşılabilmektedir. Büyük miktarlardaki verinin işlenmesini 
ve depolanmasını sağlayan dağıtık işlemlerin güvenliği, işlem düğümleri-
nin hem bölme hem de birleştirme aşamasında sağlanmalıdır. İlişkisel ol-
mayan NoSQL gibi veritabanları için hem enjeksiyon gibi klasik tehditlere 
karşı hem de sisteme özgü ek güvenlik önlemleri alınmalıdır.

ii. Veri Gizliliği ve Mahremiyeti
Verilerin işlenmesi, taşınması, görselleştirilmesi aşamalarında mevcut 
yaklaşımlardan farklı ihlallerle karşılaşılabilmektedir. Veri madenciliği ve 
analitik süreçlerinin, gizliliği ve mahremiyeti koruyarak ve suiistimalleri 
önleyerek gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Verilerin görünür hale getiril-
mesi, sistemlere erişimin sınırlandırılması, verilerin anonimleştirilmesi ya 
da verinin şifrelenmesiyle gerçekleştirilmelidir.

iii. Veri Yönetimi
Veri ve işlem günlüklerinin, katmanlı bir yapı içerisinde saklanması yöne-
timi zorlaştırsa da güvenlik, elastiklik ve ölçeklenebilirlik açısından avan-
tajlar sağlamaktadır. Her ne kadar gerçek zamanlı veri yönetimi yapılsa 
da bazı saldırılar ya da yanlış olan 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, uy-
gulamaların doğrulanmasını, gizlilik ve güvenliğinin sağlanmasını kolay-
laştıracaktır.

iv. Bütünlük ve Tepkisel Güvenlik
Birçok cihazdan ve uygulamadan toplanan verinin sunum aşamasında 
filtrelenip doğrulanarak kullanılması gerekmektedir. Tüm koruma ve gü-
venlik önlemleri alındıktan sonra, büyük veri altyapısının ve analizlerinin 
gerçek zamanlı olarak gözetilmesi gerekmektedir.

1.7. Açık Veri 
Açık veri (open data), “herkesin ücretsiz ve özgürce erişebileceği, kul-
lanabileceği, dağıtılabileceği ve değerler üretebileceği” veridir. Verilerin 
makine tarafından okunabilir biçimde, toplu olarak ve açık lisanslı bir 
şekilde bulunması gerekir. Açık verinin temel özellikleri aşağıdaki gibi-
dir [16].
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i. Kullanılabilirlik ve Erişim
Veri bir bütün olarak, yeniden üretim maliyetini aşmayacak şekilde, ter-
cihen internet üzerinden indirilebilir ve uygun bir biçimde mevcut olma-
lıdır.

ii. Tekrar Kullanım ve Yeniden Dağıtım
Veri, diğer veri kümeleri ile karıştırılarak kullanılması dahil olmak üzere, 
yeniden kullanıma ve yeniden dağıtılmaya izin veren şartlar altında sağ-
lanmalıdır.

iii. Evrensel Katılım
Veri, kişilere veya gruplara karşı herhangi bir ayrımcılık yapılmadan her-
kes için kullanılabilir, ve dağıtılabilir olmalıdır. 

Şekil 1.9. Açık veri türleri

Verilerin üretildiği ve yayınlandığı genel alanlar Şekil 1.9’da özetlenmiştir. 
Sadece o alana ait ham veri kaynakları değil, verilerin herkesin kullanımı-
na açılmasıyla, etkileşimli bir ekosistem oluşturulabilecektir. Bu sayede; 
veriyi açık olarak sunan yayıncılar ile kamu kurumları arasında iletişim 
ve karşılıklı katkılar artabilecek, şeffaflık, teknolojik yenilik, kamu hizmeti 
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ve ekonomik büyüme odaklı ve etkileşimli yeni bir model oluşturulabile-
cektir.

Açık veriler sayesinde birçok kazanım farklı kurum veya kuruluşlarca 
elde edinilebilir. Açık veri üniversitelerde çeşitli yayınlar, kitaplar vb. aka-
demik çıktılarda kullanılabileceği gibi bu veriler ile çeşitli teknik bilgiler 
ile kullanılarak var olan kazanımlardan daha fazla etki elde edilebilecek-
tir. Yine bu veriler ile çeşitli planlamalarda, devlet veya kurum politikala-
rın geliştirilmesinde, yeni teşvik mekanizmaları geliştirilmesinde ve olası 
yeni işbirliklerinin oluşturulmasında, yeni süreçlerin geliştirilmesinde, 
hantal devlet yapılarının iyileştirilmesinde kullanılabilir.

Ülkemizde açık büyük veri çalışmalarının önünde, politika eksikliği, in-
san kaynağı, araştırma olanakları ve altyapı eksikliği ve yetersizliği gibi 
sebeplerden dolayı, açık büyük veri çalışmaları beklenen düzeyde değil-
dir. Bu konu ile ilgili detaylar takip eden bölümlerde daha detaylı tartışı-
lacaktır.
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2.1. Temel Kavramlar
Hız, çeşitlilik, hacim, değişkenlik ve değer bileşenleri etrafında gelişen 
büyük veri kavramı, dijitalleşen dünyanın ürettiği önemli bir kavramdır. 
Sosyal medyadan güvenlik sistemlerine, sağlıktan finansa kadar pek çok 
alanda hayatın bir parçası haline gelmiştir. Veri büyük olunca, elde edile-
cek olan çıktıların değerinin de büyük olması beklenir [1]. Bu aşamada bü-
yük veriden değer elde etme adına onu kendi yapısına uygun bir şekilde 
analiz etmek en doğrusudur. 

Büyük verinin mahremiyetinde alınacak koruyucu önlemler veri tiplerine 
bağımlıdır. Büyük veri içerisinde yapısal, yapısal olmayan ve yarı yapısal 
formlarda veriler yer alır [2]. Yapısal veriler, sabit formatta depolanan, eri-
şilen ve işlenebilen homojen verilerden oluşur. Yapısal verilerin gösteri-
minde tablolar kullanılır. Yapısal veri örneği Tablo 2.1 de verilmiştir.

Tablo 2.1 Yapısal veri örneği

İsim Adres Şehir PK Doğum Cinsiyet Ders Okul

Can Mutlu Park Cad. Ankara 06232 09.07.1958 Erkek Fizik Lise

Beril Vural İncek Bulvarı Ankara 06230 06.06.1970 Kadın Biyoloji Lise

Cihan Mert Eti Mah. Ankara 06228 29.10.1988 Erkek İngilizce Lise

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Tablo 2.1’de verilen yapısal veri tablosunda, her bir satır muhatabıyla ilgili 
verileri içeren kayıtlardan, kayıtlar ise kendilerini oluşturan alanların gös-
terildiği özniteliklerden oluşur. 

Büyük veride bir diğer veri kategorisi, biçimi veya yapısı hakkında her-
hangi bir sınıflandırma yapılamayan heterojen verileri içeren yapısal ol-
mayan verilerdir [3]. Yapısal olmayan verilerin işlenmesinde heterojen 
olmasına bağlı zorluklar vardır. Basit metin dosyaları, resimler, videolar, 
arama motoru sonuçları yapısal olmayan verilerin tipik örnekleridir. 

Büyük verideki son veri kategorisi ise yapısal ve yapısal olmayan veri bi-
çimlerini içeren yarı yapısal verilerdir [4, 5]. Yarı yapısal veriler ilk bakışta 
yapısal olarak görülse de yapısal veriler gibi aralarında ilişki tanımlana-
maz. XML dosyası tipik bir yarı yapısal veri örneğidir.

Büyük veri, mahremiyet korumasına ihtiyaç duymayan genel verilerin ya-
nında mahremiyet korumasına ihtiyaç duyan hassas verileri de içerir [6]. 
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Genel verilere iklim verileri, tarım verileri, enerji verileri, coğrafik veriler 
gibi kişisel veya kurumsal hassas bilgi barındırmayan veriler örnek olarak 
verilebilir. Hassas verilere ise hasta verileri, tapu verileri, sigorta verileri, 
eğitim verileri, vergi mükellef verileri, banka verileri gibi bireyi doğru-
dan nitelendirebilen yani tanımlayabilen veriler örnek olarak verilebilir. 
Bu aşamada genel olarak nitelendirdiğimiz verilerde mahremiyet konusu 
dikkate alınmazken, hassas verilerde mahremiyet en üst seviyede ele alın-
ması gereken bir konudur.

Büyük verilerin çeşitli kurum, kuruluş veya üçüncü kişilerle paylaşılama-
masındaki en büyük engel, veri sahibinin kimliği ile hassas bilgilerinin 
ifşa edilmesi endişesidir. Zira, literatüre bakıldığında yaşanan çeşitli kötü 
durum örnekleri, verinin boyutu büyüdükçe bu endişenin de artmasına 
neden olmaktadır. Büyük veri paylaşımının arkasındaki mahremiyet ifşa-
sı endişesini ortadan kaldırmak adına literatürde çeşitli büyük veri tekno-
lojileri üzerinde farklı farklı teknikler geliştirildiği görülmektedir. Kitabın 
bu bölümünde, büyük veri mahremiyeti konusunda geliştirilen yaklaşım-
lar ve kullanılan teknolojilerden bahsedilecektir.

2.2. Büyük Veri Mahremiyeti Çerçevesinde Kullanılan Teknolojiler
Bu bölümde Büyük Veri işleme teknolojisi olan Hadoop, dosyalama sis-
temi olan HDFS ve dağıtık programlama modeli olan MapReduce yapısı 
açıklanacaktır. 

Hadoop; HDFS ve MapReduce yapılarının yardımı ile büyük veriyi analiz 
etmede ve işlemede kullanılan, güvenilir, hızlı, ölçeklenebilir ve dağıtık 
hesaplamaya imkân sağlayan bir açık kaynak sistemidir. Yapısal ve yapı-
sal olmayan veri kümeleri için geliştirilmiştir. Büyük veri kümelerini kü-
çük parçalara bölerek her bir parçanın bulunmuş olduğu sistem üzerinde 
işlenmesini sağlar. Bilgisayar kümeleri arasında petabayt veya eksabayt 
boyutlarına varan büyük verilerin, dağıtık ve paralel işlenmesine izin ve-
rerek bir tek makineden yerel işlemleri yürüten binlerce makineye işleri 
ölçeklendiren veya çoğaltan bir yapıdır. Dağıtık bir dosya sistemi ile dağı-
tık bir programlama modeli kullanır. Hem ticari hem de araştırma amaç-
ları ile kullanılan bir yapıdır [7, 8].

HDFS; Hadoop mimarisinde kullanılan dağıtık dosyalama sistemidir. Uy-
gulamada kullanılan tüm giriş ve çıkış verilerini depolayan yapıdır. Temel 
mimarisi efendi-köle örüntüsüne dayanır. Bir adet NameNode (efendi) ve 
çok sayıda DataNode (köle) ‘dan oluşur. NameNode, paylaşılan dosya 
sistemi için üst bilgi yapısını saklar. Giriş/çıkış işlemleri için DataNode’u 
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yönlendirir. Sistemdeki node’ların çökmesi halinde sistemin devamlılığını 
sağlama adına NameNode kullanılarak tekrardan aktif hale getirilir. Veri 
çok sayıda parçalara bölünerek farklı node’lara dağıtılır. Veri kopyalar ha-
linde tutulduğu için, herhangi bir node’da sorun oluşması halinde otoma-
tik olarak mevcut kopyalardan kopyalanır. Her bir makine, kendi verisi 
üzerinde işlem yaptığından dolayı en sonunda bu sonuçlar birleştirilerek 
kullanıcıya iletilir. DataNode, lokal dosya sistemi üzerinde gerçek bir dos-
yaya HDFS bloklarının okunup yazılmasını gerçekleştiren arka plan yor-
damına sahiptir. Bir HDFS dosyasından okuma/yazma işlemleri sırasında 
dosya bloklara bölünür ve NameNode hangi bloğun hangi DataNode’da 
bulunduğu bilgisini tutar. Her bir DataNode başka bir DataNode ile veya 
NameNode ile iletişime geçebilir [9].

MapReduce; hesaplamayı iki fonksiyon olarak gerçekleştiren paralel veri 
işleme modelidir. Bir MapReduce işlemi Map ve Reduce fonksiyonların-
dan oluşur. Temel çalışma mantığı şu sıra ile ilerler. Öncelikle giriş verisi 
alınır. Veri bloklara bölünür. Her bir blok Map görevlerine atanır. Map gö-
revlerinin çıktıları sıralanır. Reduce görevleri ile sıralanan veri indirgenir. 
Çıktı dosya sisteminde depolanır [9].

2.3. Büyük Veri Mahremiyeti 
Büyük veri mahremiyeti, veri sahiplerinin mahremiyetinin korunması 
ile büyük veri paylaşımının taraflara sağlayacağı fayda arasındaki en iyi 
dengeyi bulmaya çalışan zor bir problemdir [10]. Büyük veri mahremiye-
tinin korunmasında verilerin işlenmesinden elde edilecek değeri dikkate 
alan mahremiyet korumalı yaklaşımlar kullanılır. Fayda amaçlı paylaşılan 
büyük verilerde mahremiyet riskleri ile veri faydası gereksinimleri mah-
remiyet korumalı yaklaşımlar tarafından sağlanır. Mahremiyet korumalı 
yaklaşımlar veri faydası ile mahremiyet riskleri arasındaki dengeyi gö-
zeterek verilerin uygun yöntemlerle ilgilileriyle paylaşılmasını sağlarlar. 

Büyük veri mahremiyeti gereksinimlerinin sağlanmasında mahremiyet 
modelleri kullanılır. Mahremiyet gereksinimlerini sağlayacak modeller ano-
nimleştirme ve kriptografi temelli algoritmalara ihtiyaç duyar [11]. Kriptog-
rafi temelli mahremiyet koruyucu algoritmalar, şifrelenmiş verinin depo-
lanmasını, paylaşımını ve analizini mümkün kılar [12]. Kriptografik algorit-
maların kullanımında anlamı (semantiği) gizlenmiş veriler üzerinde işlem 
yapmanın kısıtları ve maliyetleri vardır [13]. Bu kısıtlar ile maliyet etkinlik 
dikkate alındığında özellikle büyük verilerin mahremiyet korunmasında 
kriptografik algoritmaların kullanılması tercih edilen bir yöntem değildir. 



B Ü Y Ü K  V E R İ  M A H R E M İ Y E T İ N D E  K U L L A N I L A N  K AV R A M L A R  V E  Y Ö N T E M L E R

35

Mahremiyet korumalı yaklaşımlarda anonimleştirme teknikleri yaygın ola-
rak kullanılır. Anonimleştirme, verinin detaylarını azaltan, tipi ve biçimini 
koruyarak kimlik bilgilerinden arındıran mahremiyet koruyucu işlemlerdir 
[14]. Mahremiyet koruma modellerinin omurgasını oluşturan anonimleştir-
me mekanizmaları, genelleştirme ve bastırma [15], anatomi [16], permütas-
yon [17], pertürbasyon [18] olmak üzere veri üzerinde yapılan işlemlere göre 
sınıflandırılır. Genelleştirme ve bastırma, yapılacak dönüşümlerle, anatomi 
ve permütasyon, verilerin yer değiştirmesiyle, pertürbasyon ise, orijinal ve-
rilere anlamlı gürültüler katarak mahremiyetin korunmasını sağlar.

Bu bölümde Büyük Veri mahremiyetini sağlama adına literatürde geliş-
tirilen temel yaklaşımlar ile bu yaklaşımlara ait modeller ve algoritmalar 
kısaca açıklanacaktır. 

2.3.1. Mahremiyet Korumalı Büyük Veri Yayını
Mahremiyet koruması gerektiren hassas verileri içeren büyük veriler 
muhatapları hakkında verdikleri bilgilere göre, tekil tanımlayıcı, yarı ta-
nımlayıcı ve hassas veriler olmak üzere 3 grupta sınıflandırılır [19]. Tekil 
tanımlayıcılar, büyük veri içerisindeki veri sahiplerinin kimliğini açık ola-
rak doğrudan tanımlayan verilerdir. Pasaport numarası, TC kimlik numa-
rası, telefon numarası tipik tekil tanımlayıcı örnekleridir. 

Büyük veriler içerisinde yer alan yarı tanımlayıcılar tek başına veri sahip-
lerinin kimliklerini tanımlayamayan ancak bir araya geldiklerinde kim-
liklerin tanımlanabilmesini sağlayan verilerdir [20]. Posta kodu, doğum 
tarihi ve cinsiyet en iyi bilinen yarı tanımlayıcı örnekleridir. Büyük veri 
içerisinde yer alan hassas veriler ise, veri paylaşımı açısından önemli bil-
giler içeren mahrem verilerdir. Maaş, din, hastalık ve adli sicil bilgisi has-
sas veri örneklerinden bazılarıdır.

Literatürde yaygın olarak kullanılan en temel mahremiyet modelleri aşa-
ğıda sunulmuştur. Bu modellerin büyük veri kapsamında değerlendiril-
mesi ancak büyük veri teknolojilerine uygun bir şekilde geliştirilmeleri ile 
mümkündür. Böylelikle mahremiyet korumalı büyük veri yayını yapıla-
bilir. Bu modellerin geleneksel mimarilerde kullanım şekli ile ilgili detaylı 
bilgiye Bölüm 3’den erişilebilir.

k- Anonimlik: her bir kayıt tekil birer kişiye ait olmak üzere, bir tane kay-
dın en az k-1 tane kayıttan ayırt edilemediği modeldir. İlk bakışta basit bir 
problem olarak görünmesine karşılık optimum k-Anonimliği sağlamanın 
NP-Zor bir problem olduğu ispatlanmış [21] ve yaklaşık çözümler üretil-
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meye çalışılmıştır. Bu modeli gerçekleyen algoritmaların, örneğin Hadoop 
ortamında MapReduce dağıtık programlama mantığı çerçevesinde geliş-
tirilmesi ile büyük veri anonimleştirilmesi üzerine literatürde pek çok ça-
lışma mevcuttur [22-24]. 

ℓ- Çeşitlilik: k-Anonimlik, kimlik ifşasına karşı koruma sağlarken, hassas 
verilerin ifşasına karşı koruma sağlayamaz. Machaanavajjhala ve ark. [25] 
k-Anonimlik modelinin bu sorununu vurgulayarak hassas öznitelikleri 
koruyan ℓ-çeşitlilik yöntemini önermişlerdir. k-Anonimlik modeli uygu-
lanan veriler içerisinde yer alan hassas verilerin aynı olduğu durumlarda 
kimlik bilgisi yeniden tanımlanamasa da hassas veriler ifşa olur. Litera-
türde öznitelik ifşası olarak adlandırılan bu saldırı, hassas özniteliklerin 
çeşitlilik eksikliğinden kaynaklanır. ℓ-Çeşitlilik modeli hassas verilerin 
ifşa edilememesi amacıyla hassas verilerin en az ℓ sayıda olmasını garanti 
eder. Bu modeli gerçekleyen algoritmaların MapReduce dağıtık program-
lama mimarisine uygun olarak geliştirilmesiyle ℓ-Çeşitlilik modelinin bü-
yük veri uyumluluğu sağlanmıştır [19, 23]. 

t- Yakınlık: ℓ-Çeşitlilik, güçlü bir mahremiyet modeli olmasına rağmen, 
Li ve ark. [26] çarpık veri dağılımına sahip veri kümelerinde mahremi-
yet koruması için ℓ-Çeşitlilik modelinin yetersiz olduğunu göstermiş ve 
t-Yakınlık modelini önermişlerdir. ℓ-Çeşitlilik, hassas değerler arasındaki 
anlamsal yakınlıklara ve hassas değerlerin dağılımının genel dağılımdan 
önemli ölçüde farklı olmasına bağlı olarak yapılacak olan çarpıklık saldı-
rılarına karşı mahremiyet korumasında yetersiz kalır. 

ℓ-Çeşitlilik modeli, hassas özniteliklerin tümünün dağılımı göz önüne 
alındığında öznitelik saldırısına yeteri kadar çözüm sunamadığı görül-
müştür. Örneğin, bir hassas verinin geneldeki oranı %5 iken, bir yarı ta-
nımlayıcı grubu içerisindeki oranı %50 ise bu durumda ciddi bir mahre-
miyet ihlali ortaya çıkabilir. t-Yakınlık yöntemi, yarı-tanımlayıcılar üzerin-
deki herhangi bir gruptaki bir hassas özniteliğin dağılımını tüm tablodaki 
özniteliklerin dağılımına yakın olmasını gerektirir. Bu metot, iki hassas 
öznitelik dağılımının arasındaki yakınlığı ölçmek üzere EMD fonksiyonu-
nu kullanır. Bu modeli de gerçekleyen algoritmaların MapReduce mantığı 
çerçevesinde geliştirilmesi ile büyük veri uyumluluğu sağlanır [19, 26, 27].

δ-Mevcudiyet: açık kaynaklar, sosyal ağlar, yazılı ve görsel basın, sohbet 
ve gerçek dünyadaki ilişkilerden elde edilebilen arka plan bilgileri mah-
remiyet saldırılarının ve ihlallerinin yaşanmasında önemli rol oynar. Arka 
plan bilgisine sahip saldırganın yayınlanan verilerde kurbanın olup olma-
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dığını bilmesi önemli bir mahremiyet zafiyeti oluşturur. Üyelik bilgisine 
ve arka plan bilgisine sahip olan saldırgan veri bağlama yöntemleriyle 
yapacağı saldırılar sonucunda yeniden kimliklendirme yapabilir.

ℓ- Çeşitlilik ve k-Anonimlik modelleri kimlik ve öznitelik ifşalarına karşı 
koruma sağlarken üyelik ifşalarına karşı koruma sağlayamaz. Üyelik bil-
gisinin keşfini zorlaştırarak mahremiyet riskini azaltmak amacıyla Nergiz 
ve ark. [28] δ-mevcudiyet modelini önermiştir. Temel yaklaşım, yayınla-
nan veri kümesinin saldırganın arka plan bilgisini temsil eden genel veri 
kümesinin alt kümesi olarak modellenebilmesidir. Bu modeli de gerçek-
leyen algoritmaların MapReduce mantığı çerçevesinde geliştirilmesi ile 
büyük veri uyumluluğu sağlanır [19, 26, 27].

Mahremiyet modellerinin veri kümelerine uygulanmasıyla oluşturulan 
çözüm uzayında çözüme en uygun adayın bulunmasını sağlayan arama 
algoritmalarından bazıları ise aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir.

Mondrian: çok boyutlu bölütleme işlemi yapan özyinelemeli bir algorit-
madır. Tüm veri kümesi üzerinde işlemlere başlayarak herhangi bir yarı 
tanımlayıcı grubunun mahremiyet ihlali yaptığı ana kadar devam eder. 
Her bir özyineleme, en iyi bölütleyen boyutun ve ilgili bölütleme nok-
tasının bulunması, veri kümesinin iki veya daha fazla alt veri kümesine 
bölünmesi ve alt veri kümeleri üzerinde işlemlerin özyinelemeli olarak 
çağırılması işlemlerinden oluşur [29]. 

Yukarıdan-Aşağıya Özelleştirme: öznitelik sınıflandırma ağacında en 
üstteki elemandan başlayarak özyinelemeli olarak aşağı doğru iner. Her 
bir döngü üç aşamadan oluşur. Bunlar, en iyi özelleştirmeyi bulma, özel-
leştirmeyi gerçekleştirme ve bir sonraki döngü için arama metriğini gün-
cellemedir [22, 30].

Aşağıdan-Yukarıya Genelleştirme: öznitelik sınıflandırma ağacının en 
altından başlayarak yukarıya doğru ilerleyen öz yinelemeli bir işlemdir. 
Her bir döngüde dört aşama gerçekleştirilir. Bunlar, mevcut verinin ano-
nimlik gereksinimini karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi, bilgi kay-
bının hesaplanması, en iyi genelleştirmenin bulunması ve seçilen en iyi 
genelleştirme verinin genelleştirilmesidir [10].

2.3.2. Mahremiyet Korumalı Büyük Veri Madenciliği
Büyük verilerden fayda sağlamak üzere paylaşılmış büyük veri kümele-
ri üzerinde araştırma yapan veri alıcılarının elde ettikleri hassas bilgileri 
kötüye kullanamamaları amacıyla mahremiyet önlemlerinin alınması ge-
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rekmektedir. Mahremiyet korumalı büyük veri madenciliği, veri sahiple-
rinin kimliklerinin veya hassas bilgilerinin ifşa edilmesini engelleyen veri 
kümesi üzerinde birden fazla araştırmacının birlikte çalışmasını mümkün 
kılan yeni bir madencilik yöntemidir [31-33].

Lindell, çok taraflı bir ortamda hassas veriler içeren veri kümelerinin oluş-
turduğu çoklu veri kümeleri üzerinde her bir tarafın verisinin diğer tarafla-
ra ifşa edilmeden veri madenciliği işlemi yapılmasını mahremiyeti koruyan 
veri madenciliği olarak tanımlamıştır [34]. Sağlık alanındaki araştırmalar 
için hastanelerin verilerinden oluşan dağıtık bir veri kümesi üzerinde her 
bir tarafın veri mahremiyetinin korunarak, ihtiyaç duydukları verileri elde 
etmesini mümkün kılan madencilik yöntemleri mahremiyet korumalı bü-
yük veri madencilik yöntemlerine verilebilecek yaygın örneklerden birisi-
dir. Büyük veri madenciliğinde mahremiyetin korunmasını sağlamak ama-
cıyla istatiksel ve kriptografik temelli yaklaşımlar geliştirilmiştir [35].

Sınıflandırma: sınıf etiketleri bilinen bir veri kümesi üzerinden bir test 
verisini sınıflandırmak için geliştirilen modeller bütünüdür. Yapılan çalış-
malar çerçevesinde genel olarak kullanılan J48 sınıflandırma ağacı sonuç-
larından, seçilen k-anonimlik parametresini sağlamayan yaprakların tüm 
veriden çıkarılması işlemi örnek olarak verilebilir. Sınıflandırma ağacının 
MapReduce mantığı çerçevesinde geliştirilmesi ile büyük veri kapsamın-
da kullanılabilmektedir [36]. 

Birliktelik kuralı: veri kümeleri arasındaki ilişkileri bulan ve geçmiş bil-
gilerden faydalanarak olayların birlikte gerçekleşme ihtimallerini dikkate 
alan bir yaklaşımdır. Gözlemlenen öğe kümeleri, hassas tablodaki k adet 
oluşumdan daha az sayıdaki yarı tanımlayıcı değerler kümesine ulaşıl-
masını engelliyorsa bu durumda k-anonimlik sağlanmış olur. Başka bir 
ifadeyle, k’dan küçük destek değerine sahip yarı tanımlayıcı öğe kümeleri 
güvenilir değildir. Birliktelik kuralının MapReduce mantığı çerçevesinde 
geliştirilmesiyle büyük veri adaptasyonu sağlanmış olur [37]. 

Büyük verilere uygulanan veri madenciliği teknikleri için en önemli kri-
ter, elde edilen örüntülerin sahiplerini ifşa etmesini engellemektir. 
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3.1. Giriş
Günümüzde neredeyse herkesin cebinde bulunan akıllı telefonlar, her 
evde bulunan bilgisayarlar, her geçen gün sayıları hızla artan İnternete 
bağlı cihazlar (nesnelerin İnterneti) vasıtasıyla sayısal ortamda tutulan 
veri miktarı çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu nedenle, içinde bulun-
duğumuz döneme büyük veri dönemi denilmeye başlanmıştır ve sayısal 
ortamda tutulan büyük miktardaki verilerin ekonomik değeri gündeme 
gelmiştir. Örneğin, Dünya Ekonomik Forumu, “Büyük Veri, Büyük Etki: 
Uluslararası Gelişme için Yeni Olasılıklar” başlıklı raporunda, veriden 
para ve altın varlıkları gibi yeni bir ekonomik değer olarak bahsedilmek-
tedir [1]-[2]. Sürekli gelişen bilgisayar ve iletişim teknolojiler ile İnternet 
üzerinden veri akışının yoğun ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve azalan 
depolama maliyetleri, gerek bireylerin gerekse kuruluşların çok büyük 
miktarlarda veri oluşturmalarına ve saklamalarına olanak sağlamaktadır. 
Avrupa Komisyonu 2015 yılı raporuna göre, Avrupa Birliği vatandaşla-
rının kişisel verilerinin değerinin 2020 yılına kadar yaklaşık 1 trilyon 
Avroya yükselme potansiyeline sahip olduğu tahmin edilmektedir [3]. 
Dolayısıyla, verilerin önemli bir ekonomik değer olmaya devam edeceği 
öngörülebilir. Eski teknolojiler ile saklanamayan, paylaşılamayan ve ana-
liz edilemeyen veriler üzerinde büyük veri kavramı kapsamında yapılan 
çalışmalar ile değerli sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır [4]. 

Büyük veri, doğru analiz metotları ile yorumlandığında kurumların stra-
tejik kararlarını doğru bir biçimde almalarına, risklerini daha iyi yönetme-
lerine ve yenileşim (inovasyon) yapmalarına imkan sağlayabilmektedir. 
Bu nedenlerle birçok üniversite ve araştırma kuruluşu büyük verinin etki-
li analizi için çok sayıda bilimsel çalışmalar yapmaktadırlar. Yapılan bu bi-
limsel çalışmalarda özellikle sağlık verileri, genel olarak araştırmacıların, 
analistlerin ve özellikle de sigortacıların dikkatini çekmektedir. 

Büyük veri analizinin sağlık alanında kullanılmasıyla erken teşhis, kişiye 
özel tedavi, viral hastalıkların erken tanısı, tedavi yöntemlerinin geliştiril-
mesi gibi bir çok olumlu etkisi olmasının yanında büyük veri, büyük mah-
remiyet ve güvenlik riskleri taşımaktadır. Kişisel verilerin yaygın olarak 
toplanması ve son teknoloji ürünü analiz yöntemlerinin kullanımı artan 
gizlilik endişelerini beraberinde getirmektedir. Verinin çoğalması ve daha 
yaygın biçimde paylaşılması mahremiyetin korunmasını daha da güçleştir-
mektedir. Bireylerin birçok alanda -sağlık, ekonomik, çevrimiçi sosyal med-
ya aktiviteleri gibi- verilerini paylaşması, kişisel verilerinin kontrolünü kay-
betmelerine sebebiyet vermektedir. Bunun yanında, kurum ve kuruluşlarca 
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tutulan gizli verilerin (müşterilerin, çalışanların ve ortakların kişisel verile-
ri), fikri mülkiyet hakları, ticari sırlar ve piyasa verileri de dahil olmak üzere 
birçok verinin yetkisiz kullanımına ve/veya modifikasyona karşı korumak 
ihtiyacı doğurmuştur. Örneğin, Google, Bing veya Yahoo gibi arama motor-
ları ile tüm İnternet ortamında yer alan verilerin sadece %4’lük bir kısmına 
erişilebildiği değerlendirilmektedir. Geri kalan verilerin yer aldığı ortam 
ise derin ya da karanlık web (dark or deep web) olarak adlandırılmaktadır. 
Katmanlı bir yapıya sahip olan bu ortamda her bir katmana erişmek için 
özel cihazlara ve yazılımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Amerikan Federal So-
ruşturma Bürosunun (FBI) yayınladığı bültenlere göre, oldukça hassas bir 
veri türü olan sağlık verilerinin karanlık web’deki değeri ve büyüklüğü her 
geçen gün hızla artmaktadır. Bu hassas veriler yüksek meblağlar karşılı-
ğında satılmaktadır. Karanlık web’in ne yazık ki bu çok tehlikeli yönleri de 
büyük veri çalışmalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

Veri mahremiyeti ve güvenliği birbiriyle iç içe geçmiş konular olmasına 
rağmen, iki farklı kavramdır. Veri güvenliği, bir veri sistemine yetkisiz gi-
rişi önleyen teknik ve fiziksel gereklilikleri içerir ve verilerin bütünlüğünü 
korumaya yardımcı olmayı hedefler. Veri mahremiyeti ise veri sahibinin 
hakları, verilerinin kimlerle ve nasıl paylaşılabileceği ve kullanılabilece-
ği ile ilgilidir. Bir başka deyişle, kişinin kendisine ait bilgileri kimin, ne 
zaman ve ne kapsamda kullanabilmesine karar verme hakkıdır. Burada 
bahsi geçen kişinin kendisine ait bilgileri ile ifade edilen kişisel veri nedir 
sorusuna cevap vermek yerinde olacaktır. Kişisel veriler, eldeki verilerden 
kolaylıkla tanımlanabilen bir bireyle ilgili olan verilerdir. Örneğin, isim, 
adres, resim, telefon numarası, kişisel e-posta adresi, doğum tarihi, ban-
ka ve ödeme ayrıntıları, yakın akrabalık ilişkileri, pasaport bilgileri, ırksal 
veya etnik kökeni, siyasi görüşleri, dini inançları, sendika üyeliği, fiziksel 
veya zihinsel sağlık konuları, cinsel yönelim/yaşamı ile ilgili bilgiler, iddia 
edilen veya gerçek cezai faaliyet ve ceza kayıtlarıyla alakalı vb. bilgiler 
kişisel verilerdir. HIPAA (Amerikan Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve So-
rumluluk Yasası), bir standartlar bütünü olarak; Dünya genelinde sağlık 
sektöründe referans bir güvenlik standardı olarak kabul edilmektedir, 18 
tane veri elemanı doğrudan tanımlayıcı olarak kabul etmektedir. Hipok-
rat yemininde de geçen mahremiyet kavramı, sağlık alanında hastaya ait 
teşhis ve tedavi ile ilgili bilgilerin hassas kişisel veriler olarak kabul edil-
mesidir. Hastanın bu bilgilerin güvenli bir şekilde muhafaza edildiğinden 
ve paylaşılmadığından emin olmasıdır. Bu bölümde ilk önce sağlık ala-
nı özelinde olası veri mahremiyeti ve veri güvenliği ihlalleri örnekler ile 
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açıklanacaktır. Sonrasında, sırasıyla büyük veri güvenliği ve mahremiyeti 
ile ilgili tehditler özetlenecek ve mahremiyeti muhafaza etmeyi amaçla-
yan büyük veri analitiği konularına değinilecektir.

3.2. Sağlık Alanında Veri Mahremiyeti İhlalleri Örnekleri 
ABD’de, Ulusal Sağlık Veri Örgütleri Birliği (NAHDO), sağlık verilerinin 
toplanmasını ve kullanılmasını geliştirmeye amaçlayan ulusal kar amacı 
gütmeyen bir dernektir. 2002’de, 17 eyaletin hastanelerinden ve klinikle-
rinden hasta verilerini toplamaya başlamıştır. Şekil 3.1’in sol tarafında yer 
alan hastanın doğum tarihi, cinsiyeti, posta kodu, etnik kökeni gibi bilgi-
ler bu kapsamda elde edilen verilere aittir [5]. Massachusetts eyaletinde, 
Grup Sigorta Komisyonu (Group Insurance Commission - GIC) devlet ça-
lışanları için sağlık sigortası satın almakla sorumlu şirkettir. GIC, 135.000 
devlet çalışanı ve aileleri için özel olarak sağlık bilgilerini toplamış ve ve-
rileri anonimleştirdiğini düşünerek araştırmacılarla paylaşmıştır. 

Etnik köken
Ziyaret tarihi
Teşhis
İşlemler
Tedavi
Toplam ödeme

Sağlık Verileri       Seçmen Listesi

Posta
kodu
Doğum
tarihi
Cinsiyet

İsim
Adres
Kayıt tarihi
Parti üyeliği
Son oy 
kullanma tarihi

Şekil 3.1. Veri İlişiklendirilmesi [5] 

Şekil 3.1’in sağ tarafındaki veriler ise Sweeney’nin 20 dolar karşılığında 
Massachusetts Cambridge için seçmen kayıt listesinden yasal yolla satın 
almış olduğu verileri göstermektedir. Bu çalışmada [5], Sweeney bu iki 
bilgiyi birbiriyle ilişiklendirerek o sırada Massachusetts valisi olan Willi-
am Weld’in kişisel bilgilerine ulaşmayı başarmıştır. Seçmen listesine göre, 
altı kişinin doğum tarihi aynı; sadece üçü erkek; ve 5 haneli posta kodun-
daki tek kişi, Massachusetts valisiydi. Bu örnekte, anonimleştirildiğine 
inanılan iki veri seti bir araya getirilerek, önemli bir kişinin kimliği orta-
ya çıkartılabilmiş ve veri setinde yer alan kişilerin yaklaşık %87 oranında 
kimlik tanımlanması mümkün olmuştur. 
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Sağlık alanında, büyük veri uygulamaları ile sağlık kuruluşları (örn. si-
gorta şirketleri, özel hastaneler) hastaların

• genetik yatkınlığını, 

• hastaneye yatış olasılığını, 

• bireyin özelliklerine bakarak tedavi planına uyma ihtimallerini 

hesaplamaya başladılar. ABD’de, Carolinas HealthCare System her yıl 
yaklaşık 12 milyon hastaya hizmet sunan bir hastaneler birliğidir. Bu bir-
lik, mevcut ve potansiyel hastalar üzerinde hasta olma olasılığı yüksek 
olanları belirlemek için hasta profilleri oluşturma amacıyla detaylı tüke-
tici verilerini kullanmaya başlamıştır. Örneğin, hastaların kredi kartı ve-
rilerinde veri madenciliği yapılarak hastalık tahminleri yapmışlardır. Bir 
kişi spor merkezinin üyeliğini yenilemediyse, büyük beden mağazalarda 
alışveriş yapmaya başladıysa, yakında doktoruyla bir görüşme yapabilir 
olarak değerlendirilmektedir. Astım hastaları için, ilaçlarını eczaneden 
temin edip etmediğine bakılarak, marketten sigara satın alıp almadığına 
bakılarak, yüksek polen içeren bir bölgede yaşamaya başlayıp başlamadı-
ğına bakılarak, acil servise gelme ihtimali hesaplanmaktadır. 

2012 yılında Amerikan perakende şirketi Target, davranışsal reklam tek-
nikleri kullanarak, hamile bir genç kızı web aramalarından tespit etmeyi 
başararak evine hamilelikle ilgili indirim kuponları göndermiştir, ancak 
bu sırada genç kızın ailesinin hamilelikten haberi olmadığı anlaşılmıştır 
[6]. Literatürde bu örneklere benzer birçok veri mahremiyeti ihlali örneği 
yer almaktadır. Bu örnekleri veri mahremiyeti konusunda yapılacak çalış-
malarda göz önünde bulundurmak oldukça önem arzetmektedir.

3.3. Sağlık Sektöründe Veri Güvenliği İhlalleri Örnekleri 
Sağlık sektöründeki veri güvenliği ihlalleri ile ilgili birçok güncel örnek 
mevcuttur. ABD Sağlık ve İnsan Kaynakları Departmanı, sağlık bilgilerinin 
ihlal edildiğini bildiren tüm sağlık hizmeti sunucularını içeren bir “utanç 
listesi” [7] yayınlamaktadır. Bunlardan en dikkat çekeni Amerika’nın en 
büyük sağlık sigortası şirketi Anthem ve Premera Blue Cross, sektörün 
belki de en büyük siber saldırılarının kurbanı olduklarını açıklamaları-
dır. Mart 2015’te Anthem yaklaşık 78,8 milyon, Premera 11 milyon kaydın 
(isimler, doğum tarihleri, tıbbi kimlikler, sosyal güvenlik numaraları, so-
kak adresleri, e-posta adresleri, istihdam bilgileri ve gelir bilgileri), muh-
temelen çalındığını bildirmiştir. 
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Şubat 2016’da Hollywood Presbiteryen Tıp Merkezi, bilgisayar korsanla-
rının bir bilgisayar sisteminin denetimini eline geçirdiği ve paranın öden-
memesi durumunda verileri kötüye kullanma ve/veya yok etme tehdidin-
de bulunan saldırganlara yaklaşık 17.000 dolar tutarında fidye ödediğini 
duyurmuştur. Bu tür fidye yazılımlarda, bilgisayar korsanları, hastanenin 
verilerini şifrelemekte ve kilidini açmak için bir dijital anahtar karşılığın-
da ödeme talep etmektedirler. 

Temmuz 2015’te Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) hastane 
ağına erişen bilgisayar korsanlarının, 4,5 milyonun üzerinde hasta kaydı-
na erişmiş olabilecekleri düşünüldüğünü açıklamıştır. 

Mayıs 2017, WannaCry fidye yazılımının İngiltere ulusal sağlık sistemine 
verdiği zararın büyüklüğü henüz bilinmemektedir.

Yakın zamanda ortaya çıkan bu güvenlik ihlalleri ile birlikte ortaya çıkma-
yan ya da duyurulmayan birçok güvenlik ihlali olması da mümkündür. 
Sonraki bölümde büyük veri ve güvenlik konuları detaylı olarak incelen-
mektedir.

3.4. Büyük Veri ve Güvenlik
Geleneksel veri merkezli modelde, veriler ön hazır olarak saklanır ve her 
organizasyon, bilginin güvenli ve doğru biçimde saklanmasını kontrol eder. 
Büyük veri de ise, muazzam miktardaki dijital bilgilerin güvenliği ve onu 
destekleyen kritik altyapının korunması, geleneksel veri merkezli modele 
göre büyük veriye özgü yeni ihlal, kaçak ve bozulma tehditleri türlerini or-
taya çıkarmaktadır. Bu ise güvenlik önlemlerinin dikkatle planlanması ve 
yürütülmesi gereken karmaşık bir ekosistem oluşturur. Bu bölümde, büyük 
veride karşılaşılan tehditler özetlenecektir. Her ne kadar tehdit sınıflandırıl-
ması yapılmaya çalışılmış olmasına rağmen aslında bir çok tehdit iç içe geç-
mekte ya da biri diğerinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bölümde 
yer alan büyük veri varlıklarına karşı tehditlerin sınıflandırılması, Avrupa 
Birliği Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı’nın (ENISA) “Büyük veri tehdidi man-
zarası ve iyi uygulama rehberi” raporundan uyarlanmıştır [8]. 

3.4.1. İletişim Kanalına Girme (Eavesdropping/ Hijacking)
Aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

1. İletişim Ağında Keşif/Veri Toplama/Tahrifat: Hedef sistemin güvenlik 
duvarı aşılarak sisteme sızma. Bilgi Toplama, Tarama, Zafiyet Doğrula-
ma, Yetki Yükseltme, Bilgi Çalma, Kendini Gizleme, Arka Kapı Bırakma 
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gibi. Bu saldırılar, saldırının yapılacağı sistemin altyapısında ek araçlar 
veya yazılım yüklemeyi gerektirmez.

2. Radyo ve elektrik sinyallerinde sızıntı emisyonları (Intercepting comp-
romising emissions): Elektrikli cihazların (bilgisayarlar, ağ bağlantı 
araçları, cep telefonları, yazıcılar) yaydığı optik yayınımlar, dalgaların 
(elektromanyetik, ses), mekanik titreşimlerin önüne geçilerek buradan 
yayılan verinin üzerinde taşınan işlenmiş bilgileri ifşa edilebilir, yeni-
den oluşturulabilir, kesilebilir yada analiz (yan kanal saldırısı) edilebi-
lir. Fiziksel erişim gerekli değildir [9]. 

3. Yayınım (Interfering radiation): Veri saklama ortamlarına kaydedilen 
bilgiler, parazit radyasyonun etkisi altındayken silinebilir veya bozula-
bilir [10].

4. Ortadaki adam/oturum çalma (Man in the middle/ session hijacking): 
Saldırganın, katılımcılar arasındaki iletişiminin arasına girmesine denir 
[11]. Saldırgan burada istenen alıcıya bir iletiyi gerçek gönderen gibi 
davranabilir. İletişimin şifrelenmesi, iletişime katılanların güvenli bir 
kimlik doğrulaması yapılmazsa, ortadaki adam saldırılarına karşı ko-
ruma sağlanamaz.

5. Mesajların tekrarlanması (Replay of messages): Genellikle geçmiş ileti-
şim kayıtlarından elde edilen mesajların yeniden kullanılması ile yapı-
lan bir saldırı biçimidir [12]. Saldırganlar geçerli mesajları kaydederler 
ve bu bilgileri daha sonra neredeyse değişmeden kullanırlar. Mesela, 
yetkisiz bir sisteme girmek için şifrelenmiş bir parola mesajının yeniden 
gönderilmesi gibi. Zaman damgası ve rastsal sayı kullanılması gibi ön-
lemler alınabilir. 

3.4.2. Kasıtsız Hasar/ Bilgi yada Varlık Kaybı/Sızıntısı
1. Bilgi sızıntısı / insan hatasından kaynaklı paylaşım: İnsan hataları sonu-

cu, kasıt olmaksızın ortaya çıkan tehditlerdir [13]. Ofis hataları (örneğin 
yanlış kişiye eposta gönderimi), geçerli kuralların hatalı uygulanması 
(kötü yama yönetimi, varsayılan kullanıcı adlarının ve şifrelerin kul-
lanılması veya tahmin edilmesi kolay şifreler) ve bilgi eksikliğinden 
kaynaklanan hatalar (yazılım güncellemeleri, protokol entegrasyon 
sorunları, usul kusurları), istenmeyen veri değişikliği, hatalı kullanım, 
güvenilmeyen kaynaktan gelen veri kullanımı, yetersiz tasarım ve plan-
lama, uygunsuz adaptasyon gibi.

2. Web Uygulamalarında Veri Sızıntısı (güvenli olmayan API kullanımı): 
Sanallaştırılmış kaynaklara ve sistemlere erişmek için kullanılan prog-
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ramlama arabirimleri, API, kötü niyetli kullanımını önlemek için ko-
runmalıdır. Yeni yazılım bileşenleri genellikle hizmet düzeyi yetkilen-
dirmesi ile sağlanır, ancak uygulama yazılım arabirimlerini koruması 
da Web uygulamalarının ve bulut uygulamalarının veri sızıntısını önle-
mek açısından önemlidir. 

3. Hassas veride bütünlük (integrity) kaybı: Bilginin bütünlüğünün bo-
zulması, tahrif, kişilerin hatalı davranışı, uygulamaların yanlış kul-
lanımı, iletim hataları, yazılım hataları, arşivleme hataları gibi çeşitli 
nedenlerle meydana gelebilir. Bilgiler bütünlük kaybederse, en basit 
durumda bilgi okunamayabilir, sıkıştırılmış veri bütünlüğünü kaybe-
derse (bu durumda sadece bir biti değiştirmek yeterli olacaktır) veri 
geri dönüştürülemez, belirli koşullar altında şifreleri çözülemez, şifre-
leme anahtarları için tek bir biti değiştirmek anahtarları işe yaramaz 
hale getirebilir, elektronik arşivlerde saklanan dokümanlar, eğer bütün-
lüğü sorgulanabiliyorsa, ihtiyati tutumlarını kaybederler. 

4. Diğer Veri kayıpları:
a. Sabit diskler ve diğer depolama ortamlarının ömrü sınırlı olmasın-

dan kaynaklı veri kaybı: Yeterli önlem alınmazsa, teknik kusurlar 
veri kaybına neden olabilir.

b. Yetersiz tasarım ve uygunsuz adaptasyon veri kaybına sebep olabi-
lir. Büyük veri analitiği performansını arttırmaya yönelik teknikler 
ve farklı veri kaynaklarından elde edilen verilerin kaynaştırılması-
na yönelik teknikler, veri temsilinin gizli yedekliliğini artırarak kötü 
korunan kopyalar üretir. Bu, gizliliğin korunması için geleneksel 
tekniklerin Büyük veri için yeterli olmaması sonucunu doğurur [15]. 
Mesela, büyük veri depolama birimi, on kez veri kayıtlarını çoğaltır 
ve kopyaları on depolama düğümüne dağıtırsa on düğüm farklı gü-
venlik seviyelerine sahipse (örn. Farklı güvenlik yazılımı sürümleri) 
bu veri sızıntısı olasılığını artıracaktır. Bu, Büyük Veri tasarımlarının 
özel bir zayıflığı olarak düşünülebilir.

c. Üçüncü Tarafların sebep olduğu hasarlar: Facebook gibi genişleyebi-
len web platformları, kullanıcılarına zengin bir deneyim sunmak için 
üçüncü parti yazılımlara güveniyor. Ne yazık ki, üçüncü taraf bir “uy-
gulama” çalıştıran kullanıcılar kendi özel verileriyle yaptıkları hakkın-
da çok fazla kontrole sahip değildir. Günümüz platformları, veri erişi-
mi için uçtan uca politikaların entegrasyonuna önem vermediklerinden 
yalnızca uygulama davranışında geçici kısıtlamalar getiriyorlar, bu da 
kullanıcılara kolaylık ve gizlilik arasında talihsiz bir denge bırakıyor. 
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3.4.3. Kasıtlı Hasar/ Suistimal
1. Bilgi Sızdırma: İçeriden bir saldırı, bilgisayarları ve ağları kullanma 

yetkisine sahip kişiler tarafından bilinçli olarak yanlış kullanımı olarak 
kabul edilir [16].

2. Sosyal Mühendislik: Saldırganların, bir bilgisayara veya ağa erişmek 
için ihtiyaç duydukları bilgileri edinmek için kullanıcılar üzerinde çe-
şitli psikolojik teknikler kullanarak yapılır. Otomatik sosyal mühendis-
lik botları ile sosyal ağlardan toplanan büyük veri etkili bir şekilde sos-
yal mühendislik saldırıları gerçekleştirme imkânı sunuyor [17]. 

3. Kötücül Yazılım: Kullanıcıların kimlik veya erişim bilgilerini elde ede-
rek, hassas verileri izinsiz olarak toplamayı amaçlayan kötü niyetli ya-
zılımlardır; virüsler, solucanlar (ağ üzerindeki diğer noktalara kopya 
gönderen), truva atları, arka kapılar, tuzak açıklıklar, web uygulaması 
saldırıları, kod enjeksiyonu, gibi. Büyük Veri de, kötü amaçlı yazılım 
bulaşmış düğümler hedeflenen komutları diğer sunuculara gönderebi-
lir ve işlemleri bozabilir veya yönlendirebilir, ve ağa bağlı tüm bileşen-
lerin davranışını etkileyebilirler. Büyük Veri araçlarının tedarikçilerin 
veya yazılım zincirindeki bir başkasının cihazlara erişimini kolaylaş-
tırmak için arka duvarlı ya da bazı gizli işlevselliklere sahip yazılımlar 
kurmuş olabileceği daima ihtimal dahilindedir.

4. Kimlik doğrulama / yetkilendirme suistimalleri: Erişim yönetimi temel 
olarak, kullanıcıların kimlik doğrulama ve yetkilendirme, erişim izin 
işlemleri, lisans anlaşması ve dijital malzemelerin doğrulanması veya 
dijital hakların yönetimi politikalarıdır. Kimlik doğrulama ve kimlik 
yetkilendirme bilgi güvenliğinde birbirine çok karıştırılan iki konudur. 
Kimlik doğrulama, iddia eden bir kullanıcının geçerliliğini belirleme 
sürecidir. Kimlik denetimsiz yazılım kurulumu ciddi güvenlik açığına 
sebep olabilir. Kimlik yetkilendirme, bir kullanıcının hangi kaynaklara 
erişmesine izin verildiğini belirleme sürecidir. Başka bir deyişle, kulla-
nıcıların veri erişimi, iş gönderme, büyük veri de küme yönetimi, gibi 
etkinlikleri gerçekleştirebilmesini sağlamak için gelişmiş yetkilendirme 
denetimlerini gerektirir. Yetki yükseltme ve dolayısıyla saldırganın ka-
zanabileceği ayrıcalıklar, tüm platform işlemlerinin güvenliğini tehdit 
eder. Geleneksel bilgi sistemlerinde bir konsol arabiriminin kontrolü 
kaybı sınırlı bilgi sızıntısına neden olabilirken, büyük verilerde etki ar-
tar ve etki daha şiddetli olur.

5. Kaba Kuvvet Saldırıları: Kaba kuvvet saldırısı / ayrıntılı anahtar araştır-
ması, teorik olarak herhangi bir şifrelenmiş veriye karşı kullanılabilecek 
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bir stratejidir. Doğru anahtarı bulunana kadar tüm olası anahtarların 
sistematik olarak kontrol edilmesidir. Böyle bir saldırı, bir şifreleme sis-
teminde görevi kolaylaştıran diğer zayıflıklardan yararlanmak müm-
kün olmadığında kullanılabilir. Güçlü bir kriptografik algoritma ile 
daha uzun anahtarlar kullanımı bu atağı zorlaştırır. Tabi burada söz-
lük ataklarını (dictionary attacks) göz ardı etmemek gereklidir, sözlük 
ataklarında bir sözlükteki sözcükler gibi kullanıcıların anahtar seçimle-
rindeki eğilimlerini denemek suretiyle bir şifre veya kimlik doğrulama 
mekanizmasını kırmakta mümkündür. 

6. Hizmet Dışı Bırakma: Hedef sistemde kullanılan tüm hizmetler servis 
dışı bırakılabilir. Büyük Veri bileşenleri, geleneksel hizmet reddi (DoS) 
ve dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırıları ile tehdit edilebilir. Ör-
neğin, bu tür saldırılar büyük veri bileşenlerini ağdan kaldırabilir ve 
güvenlik açığından yararlanabilir veya saldırgan bir Hadoop küme-
sindeki sınırlı kaynakları tüketebilir ve böylece sistem performansının 
önemli ölçüde düşmesine ve hedeflenen kaynağın diğer buluta zarar 
vermesine neden olabilir [18]. 

7. Hedefli Saldırılar (Gelişmiş Israrcı Saldırılar): APT’ler, belirli bilgileri 
hedef alan, karmaşık ve iyi kaynak kullanan saldırganlar tarafından 
gerçekleştirilen siber saldırılardır. APT saldırılarını saptamak büyük 
veri için zorlu bir süreçtir çünkü saldırganlar sistemde düşük profiller-
le uzun vadede işlemler gerçekleştirirler ve kurban bu tür bir saldırının 
varlığından uzun süre habersiz kalabilir. 

8. Hesap denetimini kötüye kullanma: Denetim bilgilerinin düzenli tu-
tulması, sistemin güvenliğini sağlamak ve yapılacak inceleme ile neyin 
yanlış gittiğini anlamak için gereklidir. Denetimin kapsamı ve ayrıntı 
düzeyi, büyük veri bağlamında farklı olabilir ve denetim bilgilerinin 
kötüye kullanılması sistemin üzerinde etkisini artıracaktır. Örneğin, 
sisteminin içinde bulunan denetçiler, yetkilerini kötüye kullanmaları 
durumunda, kullanım denetim bilgilerinin üzerinde veri analizinden 
faydalandığında büyük gizlilik ihlali gerçekleştirebilirler. 

9. Hileli sertifika üretimi ve kullanımı: Yıllarca internet güvenliğinin 
anahtar bir unsuru olan dijital sertifikalar, hem kullanıcıların hassas bil-
gilerinin şifreli olarak iletilmesini sağlar, hem de kullanıcıların iletişime 
girdiği web sitelerinin kimliğini doğrulama işini yaparlar. Saldırgan-
lar, sanki tanınmış ve güvenilir şirketlerden gelmiş gibi görünen sahte 
sertifikalar oluşturarak, kullanıcıları iletişim kurmaya teşvik etmek için 
kullanmaktadırlar. Bunlar, daha sonra veri depolama alanına erişmek 
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ve böylece veri sızıntısına neden olmak, kişilerin güvenli web tabanlı 
iletişimlerini kesmek ve gasp etmek, markanın yanlış kullanımını yap-
mak ve kötü amaçlı yazılımları yüklemek / indirmek için ve büyük veri 
yazılımı ve donanım için potansiyel olarak istenmeyen işlevsellik içeren 
güncellemeye zorlamak için kullanılmaktadır. 

3.4.4. Yasal Konular
Yukarıda anlatılan büyük veri tehditlerinin yanında büyük veriyi ilgilen-
diren önemli yasal hak ihlalleri de büyük veri için tehditler oluşturmak-
tadır. 
1. Mevzuat kural ihlali
2. Sözleşme gereksinimlerini karşılayamama
3. Fikri ve sınai mülkiyet haklarını içeren kaynakların yetkisiz kullanımı
4. Kişisel verilerin suistimali
5. Adli kararlar

3.5. Mahremiyeti Muhafaza Etmeyi Amaçlayan Büyük Veri Analitiği
Sağlık alanında büyük veri analizinin potansiyel avantajları göz ardı edile-
mez. Mesela, Stanford Üniversitesinde Dr. Russ Altman ve ekibinin istatis-
tik analiz ve veri madenciliği tekniklerini kullanarak yaptığı çalışmada, Pa-
xil ve Pravachol ilaçları birlikte kullanıldıkları zaman hastaların kan şeker 
oranlarını diyabetik seviyelere artırdığı ortaya konulmuştur. Manyika ve 
ekibi sağlıkta veri paylaşımının (açık ve tescilli veri) potansiyel etkisinin yıl-
lık olarak 300 ila 450 milyar dolarlık bir miktarda olacağını tahmin etmekte-
dir [22]. Ancak sağlık verilerinin analizi için kişisel mahremiyeti muhafaza 
eden algoritmaların tasarlanması gereklidir. Sağlık bulutlarında IoT (nesne-
lerin interneti) cihazları da kullandığından, verilerin ad-hoc merkeziyetçi 
olmayan bir şekilde işlenmesi ve analiz edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bununla birlikte, kaynak kısıtlı bir ortam da ayrıca zorluk çıkarmaktadır.

Mahremiyeti korumak amacı ile verilerin depolanması ve işlenmesi aşa-
masında uygulanabilecek bazı tedbirleri şöyle özetleyebiliriz:

3.5.1. Verilerin Depolanması
Erişim Kontrolü (Authorization) 

• DAC (Discretionary Access Control-İsteğe Bağlı Erişim Denetim) kulla-
nıcı merkezlidir; kullanıcılar diğer kullanıcılara izin ve yetki verir, her bir 
sistem kaynağı bir ya da daha fazla varlığın sahipliğine atanmıştır [25].
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• MAC (Mandatory Access Control- Zorunlu Erişim Denetim) bir kayna-
ğın erişim yetkileri, isteğe bağlı erişim denetiminden farklı olarak, kay-
nağın sahibi tarafından değil sistem tarafından belirlenmektedir. Merke-
zi bir yetkili tarafından belirlenen erişim kontrolü politikasını kullanarak 
kaynaklara erişimi kısıtlar. Yetkili kaynakları belli güvenlik seviyelerine 
göre sınıflandırmakla sorumludur (gizli, tasnif dışı, vs.) [25].

• RBAC (Role Based Access Control – Rol Tabanlı Erişim Denetimi) belli 
bir gruba ait kullanıcıların rolleri doğrultusunda yani ortak sorumlulu-
ğa ve ya göreve sahip oluşlarına göre kaynağa erişimi sınırlandırmak-
tadır. Kullanıcılara uygun roller atandıktan sonra aynı kaynağa erişim 
farklı rollere sahip kullanıcılar tarafından sağlanabilmektedir [25].

• ABAC (Attribute Based Access Control - Öznitelik Tabanlı Erişim De-
netimi) kaynağın özelliklerini yani özniteliklerini baz alarak kanyaklara 
erişim hakkını verir veya kaynaklara erişimi reddeder. Yukarıda tarif 
edilmiş yetkilerin, mekan, zaman, geçici sınırlamalar gibi özelliklere 
göre daraltılması veya genişletilmesidir [25].

Kimlik Doğrulama (Authentication)

o Öznitelik Tabanlı Şifreleme (Attribute Based Encryption): Özellikle bu-
lut tabanlı çalışmaların yapılmasıyla günümüzde web uygulamalarında 
kullanılan kimlik doğrulama yapılarının (Kerberos gibi) yeterli olma-
dığı görülmüştür. Eşleme Tabanlı Kriptografi (Pairing based cryptog-
raphy) kullanılarak erişim denetimlerinin kullanıcıların özniteliklerine 
bakılarak şifreli bir şekilde yapılmasına öznitelik tabanlı şifreleme de-
nir, KP-ABE, CP-ABE gibi. Bu tür sistemlerde veriler kullanıcıları öz-
niteliklerine bağlı olarak şifrelenmektedir. Mesela, A hastanesindeki 
Kardiyoloji alanında tüm profesörlerin erişebileceği dokümanlar örnek 
gösterilebilir. Burada erişim kontrolünün kimlik doğrulama ile birlikte 
kullanılması söz konusudur.

Denetim (Audit)

Denetim bilgilerinin, bütünlüğü ve gizliliği de çok önemlidir. Denetim 
bilgileri ayrı ayrı saklanmalı ve ayrıntılı kullanıcı erişim denetimleri ve 
düzenli izleme ile korunmalıdır. Büyük veri ve denetim verileri ayrı tutul-
malı ve denetim kurarken (gerektiğinde en ayrıntılı bilgiyi toplamak ve 
işlemek için) gerekli tüm günlük etkinleştirilmelidir. ElasticSearch, Logs-
tach, Kibana gibi açık kaynak denetim yazılımları veya sorgu araçları tüm 
bunları kolaylaştırabilir.
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3.5.2. Verilerin İşlenmesi
• Kimlik tanımlanmasını önleme (de-identification): Verilerin tanımlan-

masını önleme, kişisel olarak tanımlanabilen bilgilerin bireysel kayıtlar-
dan ifşa edilme riskini en aza indirecek şekilde silinmesi yada bozulma-
sıdır. Farklı veri kümelerinin bir araya getirilerek büyük veriden kimlik 
tanıma büyük veri analiz çalışmalarının en önemli problemi olmuştur. 
Bunun önüne geçmek için literatürde farklı teknikler önerilmiştir: 
o maskeleme (masking),
o rastsallaştırma (randomization), 
o şifreleme (encryption), 
o değişken çıkarma (record supression), 
o gürültü ekleme (adding noise), 
o karıştırma (shuffling): veri setindeki tüm bilgiler doğruyken yanlış ki-

şilerle eşleştirilmesi gibi, 
o vekil –rumuz kullanma (surrogate -pseudonyms): özet (hash) değerle-

ri tutulması gibi
o anonimleştirme

• Anonimleştirme: Anonimleştirme, bireysel kayıtların orijinaline dö-
nüştürülmesinin mümkün olmadığı bir hale getirme işlemidir, diğer 
bir deyişle verilerin, bireylerin tanımlanamayacağı (hatta diğer verilerle 
kombinasyonları oluşturulduğunda da dahi tanımlanması muhtemel 
olmayan) bir forma getirme sürecidir. Bu işlem sırasında dikkate alın-
ması gerekli faktörler arasında şunlar bulunmaktadır: 
o yeniden tanımlanmaya teşebbüs olasılığı
o anonimleştirme sonrasında verilerin kalitesi; bütünlüğü, doğruluğu 

ve değeri bozulabilir veya kaybolabilir.
o kişisel bilgileri içermeyen verilerin kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayıp 

karşılamayacağı.

Anonimleştirme genel olarak veri miktarının az olduğu durumlar için ko-
laydır. Fakat büyük veri ile ortaya çıkan değişik kaynaklardan toplanan 
bol miktardaki veriler kişilerin tespit edilebilmesini kolaylaştırır. Özellik-
le kamu verilerine uygulanan mozaik etki (mosaic effect), benzersiz (TC 
kimlik no gibi) veya tamamlayıcı bilgileri (zip kodu gibi) içeren yeterli 
veri kümesi serbest bırakıldığında, izole bir şekilde zararsız görünebilen 
anonim verilerin bile yeniden tanımlanmaya karşı savunmasız olabile-
ceğidir. Kişisel tanımlayıcılar bu veri kümelerinden çıkartılmış olsa da, 
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yeterli bilgiyi bir araya toplayabilen bir saldırgan, verileri bu veri kümele-
rinden birinde veya daha fazlasında bulunan kişileri yeniden belirleyebi-
lecektir. Bunu yapmak için, saldırgan bilinen kişilere ait en azından bazı 
bilgilere sahip olmalıdır.

Mahremiyeti muhafaza etmeyi amaçlayan anonimleştirmeyi kuvvetlen-
diren istatiksel teknikler mevcuttur. K-anonimlik [5], L-çeşitlilik [20] ve 
T-yakınlık [19, 21] bunlara verilebilecek örneklerdir.

Şifreli Verilerde Analiz: Verilerin tamamen şifrelenmiş olduğu bir or-
tamda, verilerin içeriğine erişmeden arama yapmayı mümkün kılan şif-
reli arama (encrypted search) da yapısal olmayan (unstructured) büyük 
verilerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış bir kavramdır [23]-[24].

3.6. Sonuç 
Sağlık hizmetlerinde büyük veri, klasik donanım ve yazılımlarla baş edi-
lemeyecek kadar büyük sağlık kayıtlarına işaret etmektedir. Bu derece 
büyük veri, büyük güvenlik ve mahremiyet riskleri içermektedir. Bü-
yük veri çalışmalarını başlatmayı düşünen kurumlarda en erken evrede 
mahremiyet ve güvenlik konusunda önlem alınması daha sonra ihtiyaç 
duyulacak çözümler için gereken maliyet ve çabayı azaltacaktır. Ayrıca, 
sağlık verileri üzerinde yapılan veri analizleri popülerlik kazanırken, 
hasta mahremiyetini korumak için veri gizliliği ile ilgili yeni yasaların 
hazırlanması ihtiyacı da doğmuştur. Örneğin, hasta verileri hakkında 
herhangi bir analitik işlem yapılmadan önce hastalardan “onay” alınması 
gerekmekte ve hasta verilerinde büyük veri analizi yapmakla ilgili ano-
nimleştirilmiş verileri yayınlayabilmek için yeni kanunların hazırlanması 
gerekmektedir.
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4.1. Giriş
Büyük veri, dijitalleşen dünyada kimine göre karşımıza çıkan yeni bir 
problem, yaklaşım, çözüm veya fırsatlar bütünü, kimilerine göre de mah-
remiyet ihlallerine sebebiyet verecek yeni teknolojiler. Acaba böyle bir fır-
sat veya tehlike var mı? Bu bölümde büyük verilerde meydana gelebilecek 
mahremiyet ihlalleri ile bunların önlenmesine yönelik olarak alınan, alın-
ması gereken önlemler tartışılmıştır.

4.2. Büyük Veri Mahremiyeti
Büyük veri günümüzde gerek akademik ortamlarda gerekse sektörlerde ve 
kurumlarda önemli ve popüler konulardan biridir. Büyük veri; depolama, 
yönetim ve analiz için sıradan veri tabanı yazılım araçlarının yetenekleri-
nin gerisinde kaldığı veri kümesi [1], yüksek hızda toplama, keşif ve analiz 
sayesinde çok çeşitli verinin çok büyük hacminden ekonomik olarak de-
ğer elde etmek için tasarlanan yeni nesil teknolojiler ve mimariler [2], ge-
leneksel veri işleme uygulamaları veya genel veri tabanı yönetim araçları 
kullanılarak yönetilmesi zor olan büyük ve karmaşık veri koleksiyonu [3], 
farklı formatlarda ve farklı kaynaklardan çok yüksek hızlarda üretilen bü-
yük miktardaki veriler [4] gibi tanımlamaları olsa da aslında güncel tekno-
lojiler ile çözülemeyen problemlerin çözümünde kullanılabilecek yeni nesil 
çözümlerdir. Bu verilere, hız, hacim, çeşitlilik, güvenilirlik ve değer olmak 
üzere beş temel karakteristiğe sahip olsa da buna yeni özellikler kazandırıl-
maya çalışılmaktadır. Bu temel karakteristikler, verilere ve veri işleme yak-
laşımlarımıza bakış açımızı değiştirmekte, pek çok şeyi tekrar sorgulama-
mıza, yeni yaklaşımlar geliştirmemize ve en önemlisi bir verinin ne kadar 
hacimli olduğuna, ne kadar hızlı değiştiğine, ne kadar çeşitli olduğuna, ne 
denli güvenilir olmasına daha çok dikkat etmemize ve en önemlisi de bu 
verilerden yeni değer nasıl elde edilire odaklanmamızı sağlamaktadır. 

Mahremiyet, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre “gizlilik” anlamına gel-
mektedir. Bu kavram büyük veri boyutunda ele alınırsa, büyük verilerin 
gizliliğinin sağlanması olarak ifade edilebilir. Bir başka deyişle, büyük ve-
riler kullanılarak herhangi bir metot veya teknik ile veri sahiplerinin ifşa 
olmaması veya büyük veriden bir ya da daha fazla kişiye doğrudan veya 
dolaylı olarak erişilememesidir. Büyük veriden elde edilecek fayda kadar 
o verinin mahremiyeti de önem taşımaktadır. Burada veri sahibi gerek 
kişiler gerekse de çeşitli kurumlar olabilir. Her biri kendi içerisinde özel-
leşmiş çeşitli tanımlayıcıları barındırdığı için, veriden sahibine ulaşılması 
gibi bir durumun mümkün olduğu kadar en üst seviyede engellenmesi 



BÜYÜK VERİLERDE MAHREMİYET İHLALİ ENDİŞESİ, AÇIK VERİ YAKLAŞIMLARI VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

63

gerekir. Örneğin, günümüzde Sosyal Güvenlik Kurumu hasta verilerin-
den sağlık harcama verilerine kadar pek çok veriyi tutan bir kurum olması 
ile beraber bu veriler artık Büyük Veri formuna gelmiştir. Dolayısıyla çe-
şitli analizler yapılması, katma değer elde edilmesi gibi amaçlar doğrultu-
sunda hasta verilerinin doğrudan paylaşılması hem mahremiyet ihlalini 
hem de yasal bazı sorunları da beraberinde getirebilir. 

Büyük veriler çeşitli hassas verileri içerisinde barındırabilirler. Pek çok öz-
nitelikten oluşan bu verilerden tek bir öznitelik dikkate alınarak o kaydın 
kime ait olduğunun tespiti birden fazla öznitelik bir araya getirilerek tes-
pit edilebilir. Bir tek öznitelik ile kayıt sahibini ifşa eden öznitelik “tekil ta-
nımlayıcı”, birden fazla özniteliğin bir araya gelerek kayıt sahibini ifşa et-
tiği özniteliklere ise “yarı tanımlayıcı” denilmektedir. Örneğin, TC kimlik 
numarası bir tekil tanımlayıcı iken, yaş-cinsiyet-maaş-adres bilgileri yarı 
tanımlayıcı olabilir. Böylesi özniteliklere sahip veri kümelerinin mahremi-
yetinin korunmasında, tekil tanımlayıcıları silmek ve sonrasında ise yarı 
tanımlayıcılar üzerinde anonimleştirme tekniklerini uygulanmak gerekir.

4.3. Büyük Veri Mahremiyet Tehditleri
Arka plan bilgileri ile veri bağlama (eşleştirme) yöntemleri büyük veri 
mahremiyetine yönelik tehditlerin başında gelir [5]. Yayınlanan veriler 
ile halka açık veya önceden edinilmiş arka plan bilgilerin bağlanmasıyla 
yapılan veri eşleştirmeleri sonucunda istenmeyen ifşalar meydana gelir. 
Arka plan bilgisine sahip saldırgan sahip olduğu bilgiler ile yayınlanan 
veriler arasında kayıt, hassas öznitelik veya tablo düzeyinde bağlantı ku-
rarak saldırı düzenleyebilir [6, 7]. Bu saldırılar sonucunda kimlik [8-10], 
öznitelik [11, 12] ve üyelik ifşaları [13] yaşanır. Mahremiyet ihlallerine se-
bebiyet veren tehditler takip eden alt başlıklarda özetlenmiştir.

4.3.1. Arka Plan Bilgileri 
Saldırganlar tarafından farklı yollardan elde edilen arka plan bilgileri 
mahremiyet saldırılarının ve ihlallerinin yaşanmasında önemli rol oynar. 
Arka plan bilgileri farklı kuruluşlar tarafından yayınlanan verilerden, sos-
yal ağlardan, gazete ve dergilerden, gerçek dünyadaki sosyal ilişkilerden 
ve diğer yollardan elde edilebilen bilgilerdir. Bu bilgiler veri bağlama yön-
temleriyle paylaşılan büyük veri kümeleriyle yayınlanan verilerle eşleşti-
rildiğinde mahremiyet ihlalleri yaşanır. Chen ve ark. [14] mahremiyetin 
korunmasında arka plan bilgilerini ölçebilen çerçeve bir yapı önermişler-
dir. Önerilen çerçeve yapı veri yayıncılarına arka plan bilgileri hakkında 
fikir vererek tedbir almalarına yardımcı olur. Martin ve ark. [15] veri ya-
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yıncıları için arka plan bilgileriyle yapılabilecek saldırılarda en kötü se-
naryonun dikkate alınması gerektiğini savunan bir yaklaşım ile arka plan 
bilgisinin ifade edilebilmesini sağlayan bir dil önermişlerdir. 

4.3.2. Kimlik İfşası 
Arka plan bilgisine sahip bir saldırganın kamuya açık kimlik bilgileri içe-
ren veri tabanlarıyla ve bu veri tabanların alt kümesi olan yayınlanmış 
kimliksiz verilerin kayıt düzeyinde yarı tanımlayıcılar üzerinden eşleşti-
rilmesi sonucunda kimlik ifşaları meydana gelir [16]. Kimliksizleştirilmiş 
verileri hedef alan bu saldırı yönteminde, saldırgan kimliksiz yayınlanan 
veri içerisindeki kurbana ait hassas bilgileri öğrenerek kurbanın kimliğini 
hassas bilgileriyle birlikte ifşa eder. 

4.3.3. Hassas Veri İfşası 
Saldırgan sahip olduğu arka plan bilgileri ile yayınlanan tablodaki özni-
teliklerin homojen dağılımına bağlı olarak kurbanın hassas bilgilerini veri 
bağlama yapmadan öğrenebilir [17]. Hassas veri ifşasına örnek olarak sal-
dırgan paylaşılan büyük veri içerisinde kurbanın olduğunu bilmektedir. 
Saldırgan paylaşılan verilerden hangi kaydın kurbana ait olduğunu öğre-
nemez. Ancak hassas verilerin aynı olmasından kimliğini tanımlayamadı-
ğı kurbanının hassas verisini ifşa eder. 

4.3.4. Üyelik İfşası 
Saldırgan kurbanın paylaşılan büyük veri kümesinde olup olmadığını 
öğrendiğinde herhangi bir bilgiyi ifşa edemez ancak yayınlanan veriye 
göre üst seviye çıkarımlar yapabilir [13]. Yayınlanan veride kurbanın yer 
aldığını bilen bir saldırgan kurbanın bu veriyi yayınlayanla ilişkisini or-
taya koyarak üyelik ifşasını gerçekleştirir. Bundan sonraki süreçte saldır-
gan kurbanın kimlik ve hassas özniteliklerinin ifşası için üyelik ifşasından 
elde etmiş olduğu bilgiyi geliştirerek arka plan bilgilerini arttırmaya ve 
bunları kullanacağı kamuya açık diğer veri tabanlarını bulmaya çalışır.

4.4. Büyük Veride Anonimleştirme
Anonimleştirme kimlik ve hassas bilgiler içeren verilerin ifşasının önlen-
mesi amacıyla mahremiyet modelleri tarafından yarı tanımlayıcı öznite-
likler üzerinde yapılan dönüşüm işlemleridir. Anonimleştirmeyle, verinin 
tipi ve biçimi korunarak paylaşılmış büyük veri kümelerinde yer alan veri 
sahiplerinin kimlik bilgileri ve hassas verilerinin ifşa edilmesi zorlaştırılır. 
Veri anonimleştirme ilk defa 1981 yılında Chaum tarafından önerilmiş ve 
ilk uygulama Jakobsson tarafından yapılmıştır [18, 19]. 



BÜYÜK VERİLERDE MAHREMİYET İHLALİ ENDİŞESİ, AÇIK VERİ YAKLAŞIMLARI VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

65

Anonimleştirmenin kabul edilebilir düzeyde veri kaybıyla yapılması bü-
yük veriden sağlanan fayda açısından önemlidir. Veri kayıplarındaki ar-
tış veri kalitesini düşürerek paylaşılan büyük veriden sağlanan faydanın 
azalmasına hatta tamamen yok olmasına yol açar. Anonimleştirme kavra-
mı için, hassas verinin yapısı ve biçimi korunarak değiştirilmesi veya çı-
karılması işlemleri [20], mahremiyet-duyarlı verilerin gizlenmesi [21] gibi 
farklı tanımlamalar yapılmıştır. Daha genel bir ifadeyle anonimleştirme, 
bir verinin başka verilerle dahi eşleştirilmesi ile sahibinin ifşa edilmesini 
zorlaştıracak teknikler bütünüdür.

Anonimleştirme işleminin temel amacı, veriyi çeşitli katma değerler elde 
etmek adına paylaşılabilir kılmaktır. Veri paylaşımları içeren büyük veri 
uygulamaları, mahremiyet ihlallerini de beraberinde getirebilir. Her ne 
kadar büyük veri karmaşık olarak görünse de, çeşitli mahremiyet odaklı 
saldırılar ile veri sahibinin kimliği veya hassas verileri ifşa edilebilir. Buna 
en basit örnek veri bağlama (veri eşleştirme) saldırısıdır. Bu saldırıda, sal-
dırgan daha önceden farklı yollardan temin ettiği çeşitli veriler ile yayınla-
nan veriler arasında bir ilişki tespit etmesi halinde kimlik ve hassas veriler 
ifşa edebilir. 1990 yılında ABD’de sayım uygulamasıyla toplanan cinsiyet, 
posta kutusu ve doğum tarihi gibi yarı tanımlayıcı bilgilerin kullanılarak 
ABD nüfusunun %87’sinin kimliklerinin tespit edilebileceği Sweeney ta-
rafından raporlanmıştır [22]. 

Dolayısıyla geleneksel anonimleştirme işleminde en temel tekniklerle 
bile yeterli koruma sağlanamadığı tespit edildiği için, kişisel, kurumsal 
ve ulusal verilerin korunması açısından yeni tekniklerin büyük veriden 
sağlanan fayda dikkate alınarak geliştirilmesi hem bir ihtiyaç hem de bir 
gerekliliktir. 

Veri mahremiyetinin korunmasına yönelik, çeşitli anonimleştirme teknik-
leri ve çözümleri mevcuttur. Bu teknikler en temelde, kayıt bağlama, özni-
telik bağlama, tablo bağlama ve olasılık saldırılarına karşı koruma sağlar. 
Burada verilere yapılabilecek olası saldırıların veya oluşabilecek açıkların 
önceden fark edilmesi veya belirlenmesi ile oluşabilecek ihlallerin engel-
lenmesi için anonimleştirme tekniklerinin kullanımının önemi büyüktür. 

Yeterli düzeyde anonimleştirme seviyesi sağlanmadan paylaşılan veri kü-
melerinin saldırıya ve ihlale açık olduğu bilinmektedir. Bu duruma bili-
nen en iyi örneklerden biri, 2006 yılında AOL firması tarafından çeşitli 
araştırma faaliyetleri için, kullanıcı kimliği ve IP numarası silinerek 650 
bin kadar kullanıcıya ait 20 milyon arama sorgu verisi paylaşılmış, ancak 
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birkaç gün içerisinde bu sorguların kimlere ait olduğu araştırmacılar tara-
fından tespit edilmiştir [23]. 

Veri mahremiyetinin korunamadığı durumlarda veri sahibinin mahremi-
yetini ihlal eden durumlara bir diğer örnek çevrimiçi yayıncılık ve DVD 
satış sitesi Netflix’in kullanıcıların geçmiş oylamalarına dayanan film öne-
ri sistemini geliştirmek için 2006’da başlattığı ödüllü yarışmadır. Netflix 
500 bin kadar abonesinin film derecelendirmeleriyle ilgili yaklaşık 100 
milyon kaydı içeren veri kümesini bu yarışma için yayınlamıştır. Abo-
neleri tanımlayan kişisel bilgiler (ad, soyad, IP adresi vb.) yarışma için 
yayınlanan kayıtlardan çıkarılmıştır. Aboneleri birbirinden ayırt etmek 
amacıyla sayısal numaralar kayıtlara verilere eklenerek yayınlanmıştır. 
Ancak, 2007’de Austin Üniversitesi’nden iki araştırmacı, yayınlanan veri 
kümelerini İnternet Film Veritabanı (IMDB) üzerindeki film derecelendir-
meleriyle eşleştirerek abonelerin kimliklerinin yeniden tanımlanabileceği-
ni göstermiştir [24]. Kişileri doğrudan tanımlayan alanların mahremiyeti 
koruyabileceği yanılgısını gösteren başka örneklerde yaşanmıştır [25-28].

Karşılaşılan bu veya benzeri mahremiyet ihlalleri araştırmacılara yol gös-
termiş ve ihlallerin önlenmesine yönelik olarak, bilim insanlarının farklı 
çözümler geliştirmelerini tetiklemiştir. Mahremiyet ihlallerine karşı yay-
gın olarak kullanılan anonimleştirme teknikleri takip eden alt bölümlerde 
özetlenmiştir.

4.4.1. Genelleştirme
Genelleştirme bilgisayar bilimleri, istatistik, biyoloji, biyoinformatik gibi 
birçok alanda büyük veri analizinde kullanılan yaygın bir yöntemdir [29]. 
Verinin anlamsal bütünlüğüne sadık kalarak daha az detay içerecek şe-
kilde ifade edilmesini sağlayan genelleştirme yöntemi anonimleştirmede 
yaygın olarak kullanılan detay azaltma tekniklerindendir [30]. Genelleş-
tirme, Sweeney [22] ve Samarati [31] tarafından güçlü ve yararlı bir ano-
nimleştirme tekniği olarak önerilmiş ve kullanılmıştır. Genelleştirmeler 
veri değerlerinin tiplerine göre yapılır. Sayısal değerler belirli aralıklar 
içerisinde, sınıflandırılması mümkün olan kategorik değerler, daha az de-
tay içeren üst seviyede, çok sayıda farklı veri içeren posta kodu gibi alfa 
sayısal değerler ise maskeleme yöntemleri gizlenerek daha az detay içeren 
bir üst değere genelleştirilir [32].

4.4.2. Baskılama
Baskılama, tek bir değer (cell suppression), kayıt (tupple suppression) veya 
öznitelik (attribute) seviyesinde yapılan karakter maskeleme işlemidir [33]. 
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Genelleştirme yöntemleriyle birlikte tamamlayıcı olarak kullanıldığında 
etkin sonuçlar verir. Genelleştirme ve baskılama tekniğiyle yapılan ano-
nimleştirme işlemleri sonucunda veri mahremiyeti gereksinimini sağlaya-
mayan aykırı (outlier) kayıtlar meydana gelir. Örneğin, 5-Anonimlik mo-
delinin genelleştirme ve baskılama tekniğiyle uygulandığı anonimleştirme 
işleminde k ≤ 4 olan tüm durumlar için aykırı kayıtlar meydana gelecektir. 
Tek bir grup içerisinde toplanan aykırı kayıtlar k ≥ 5 mahremiyet gereksi-
nimini karşılayarak mahremiyet probleminin çözümüne katkıda bulunur. 

Genelleştirme ve baskılama, büyük veri mahremiyet gereksinimlerinin 
sağlanmasında kullanılabilecek iki farklı temel anonimleştirme tekniği-
dir. Tek başına genelleştirmenin yetersiz olduğu durumlarda baskılama 
devreye girerek anonimleştirmenin ihtiyaç duyulan düzeyde yapılmasına 
yardımcı olur. 

4.4.3. Anatomi
Genelleştirme ve baskılama mahremiyet korumasında etkili çözümler 
sunmasına rağmen, anonimleştirme sırasında öznitelikler üzerinde ya-
pılan değişikliklere bağlı meydana gelen kayıplar büyük veri analizinin 
doğruluğunu etkiler. Anatomi yöntemi öznitelikler üzerinde değişiklik 
yapmak yerine öznitelikler arasındaki ilişkinin zayıflatılması prensibine 
göre çalışır. Xiao ve Tao genelleştirme temelli algoritmalara kıyasla verim-
liliği arttırarak bilgi kaybını en aza indirgeyen ve ℓ-çeşitlilik gereksinimle-
rini sağlayan anatomi yöntemini önermişlerdir [34]. Anatomi tekniğinde 
verilerde herhangi bir değişiklik yapılmamasına bağlı olarak veri fayda-
sının arttırılması bu tekniğin güçlü tarafını oluştururken, özellikle arka 
plan bilgilerinin desteğiyle yapılan üyelik ifşa saldırılarına karşı yeterli 
koruma sağlayamaması ve yeni yatırımlar gerektirmesi ise zayıf yönüdür.

4.4.4. Permütasyon
Anatomi yönteminin arka plan bilgisiyle yapılan eşleştirme saldırılarına 
karşı etkisiz olması nedeniyle Zhang ve ark. anatominin gelişmiş bir ver-
siyonu olan permütasyon yöntemini önermiştir [35]. Mahremiyet koru-
masında anatomiye göre daha etkili bir yöntemdir. Özellikle arka plan 
saldırılarına karşı daha dirençli bir yöntem olup, sayısal hassas değerle ve 
çoklu sorgulamalarda anatomi yöntemine yakın veri faydası sunar.

4.4.5. Pertürbasyon
Veri pertürbasyonu, mahremiyet koruması sağlanacak büyük veri üze-
rinde istatistiksel açıdan tolere edilebilecek düzeyde değişiklikler yapıl-
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masını sağlayan anonimleştirme tekniğidir [36-38]. Yayınlanacak verilerin 
türüne ve ihtiyaç duyulan mahremiyet düzeyine bağlı olarak uygulanabi-
lecek pertürbasyon yöntemleri vardır. Orijinal verilere anlamlı gürültüle-
rin eklenmesi yaygın olarak kullanılan pertürbasyon yöntemlerindendir. 
Verilere gürültü eklenmeden önce hesaplanan istatistiki değerlerin per-
türbe veriler ile yeniden elde edilebileceği literatürde birçok çalışma ile 
gösterilmiştir [39]. Bu çalışmalarda verilere gürültü ekleyerek veri mahre-
miyetinin korunduğu, orijinal dağılıma yakın değerlerin yeniden hesap-
lanabilmesiyle tolere edilebilecek düzeyde veri kaybıyla veri faydasının 
korunabildiği gösterilmiştir. 

Ancak gürültü ekleyerek veri bozmanın mahremiyeti korumada yeterli 
olmadığı, yeniden dağılımın oluşturulması ile ilgili saldırılara karşı zayıf-
lıkları olduğu literatürdeki farklı çalışmalarda gösterilmiştir [38, 40, 41]. 
Gürültü ekleme yönteminin mahremiyet korumadaki zafiyetlerini gider-
mek için eklemeden farklı olarak çarpma yöntemi ile ilgili çalışmalarda 
yapılmıştır. Ancak çarpma yönteminin de benzer saldırılara karşı korun-
masız olduğu görülmüştür [42-44].

Veri bozmada bir diğer yaklaşım mikro agregasyon yöntemidir [45-47]. 
Bu yöntemde orijinal veriler k veya 2k arasında değer içeren kümelere 
ayrılır. Kümeler oluşturulurken, mevcut veri kayıtlarından rassal bir kayıt 
ilgili kümenin merkezi olarak seçilir. Veri kümesinden merkeze en yakın 
olan k-1 kayıt bulunarak ilk grup oluşturulur. İlgili küme içerisindeki tüm 
değerler kümenin merkezi olarak belirlenen değerle değiştirilir. Bir sonra-
ki grup oluşturulmadan önce oluşturulan grup veri kümesinden çıkartılır. 
k tane grup oluşuncaya kadar bu işlem devam ettirilir. Gruplar için, orta-
lama ve kovaryans gibi istatistiksel değerler hesaplanır. Bu istatistikî bil-
giler, orijinal veri kümesiyle benzer istatistiksel özelliklere sahip anonim 
verileri oluşturmak için kullanılır. Oluşturulan veri kümelerinin kullanıl-
masıyla mahremiyeti korunan veriler elde edilir. Elde edilen verilerden 
fayda sağlamak amacıyla madencilik işlemleri kullanılarak veri alıcısının 
ihtiyacına yönelik analizler yapılır.

4.5. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Açısından Büyük Veri Mahremi-
yetinin Değerlendirmesi

2016 yılında yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kanununda [48] anonim-
leştirme, “kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette 
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek 
hale getirilmesi”, kişisel veri ise “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek 
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kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlara dayana-
rak, kişisel veri sınıfına giren büyük verilerin mahremiyeti belirtilen ka-
nun çerçevesinde gerek işlenmesi ve saklanması gerekse aktarılması veya 
ifşa edilmesi konularında aşağıda verilen iki unsur dikkate alınarak ele 
alınmıştır. Bunlar aşağıda verilmiştir.

a. Büyük veri anonimleştirme alt yapısına sahip olan kurumlar
Büyük veri anonimleştirme işlemleri ve teknikleri, uzman bilgisi, dene-
yimi ve yüksek bilgi birikimi gerektiren unsurlardır. Bu konuda, büyük 
çaplı donanım ve yazılım gereksinimleri ile personel yatırımlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Tüm bu ihtiyaçları karşılayabilen kurumlara, kanunda 
belirtilen bazı istisnai durumlar çerçevesinde veriyi işleyebilme ve pay-
laşabilme yetkisi verilmiştir. Kanunun Yedinci Bölümü İstisnalar başlığı 
altında yer alan; 
• Madde 28 (1-b) – “Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek 

suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi” 
ifadesine dayanarak bir kurumun sahip olduğu verilerini anonim hale 
getirerek araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla paylaşabilmek-
tedir. Burada gerek ve yeter ön şart ise verilerin anonim hale getirmesidir. 
Kurumun, kendi bünyesinde büyük verileri anonimleştirme alt yapısına 
ve uzmanlığına sahip olduğu varsayılmaktadır. Ancak, ülkemizde bü-
yük veri sahibi olup aynı zamanda o veriyi anonimleştirecek veya bunun 
gereklerini karşılayabilen bir kurumun bulunmadığı, kurumların şu an 
için bu riski alabilecek güven ortamına sahip olmadıkları veya henüz bu 
olgunluğun veya ortamın bulunmadığı değerlendirilmektedir. Kanunda 
belirtilen yönetmeliklerin ise planlandığı gibi hazırlanıyor olması, bu ko-
nunun gelişmesinde veya yaygınlaşmasında karşılaşılan durumlardır.

b. Büyük veri anonimleştirme alt yapısına sahip olmayan kurumlar
Büyük veri anonimleştirmesi için gerekli altyapı, uzman ve tecrübeye sa-
hip olmayan kurumlar ise bu ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamak duru-
mundadır. Bu durumda, akla gelen ilk çözüm gerçek veya tüzel kişilerden 
hizmet alımıdır. Kanunun Yedinci Bölümü, İstisnalar başlığı altında yer 
alan Madde 28 (1-c)’ye göre belirtilen çerçevede kanun hükmünün uygu-
lanamayacağı ifade edilmiştir;
• Madde 28 (1-c) – “Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu 

güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya 
kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, 
edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi”
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ifadesine dayanarak sanat, tarih ve bilimsel amaçlarla işlenebileceği, ayrıca 
kanunun İkinci Bölümü Kişisel Verilerin Aktarılması başlığı altında yer alan 
Madde 8 (a ve b)’de verilerin aktarılması hususu şu şekilde belirtilmiştir; 
• Madde 8 (a ve b) – “Kişisel veriler; a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında, b) 

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen 
şartlardan birinin bulunması halinde, ilgili kişinin açık rızası alınmadan akta-
rılabilir” 

ifadesine dayanarak çeşitli hükümler çerçevesinde kişisel verilerin akta-
rılabileceği görülmektedir. Burada önemli olan durum, Madde 6 (3)’de 
belirtildiği üzere sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya 
yetkili kurum ve kuruluşlarca işlenebileceğidir. 

Bu kapsamda aşağıdaki iki madde veri işleme ve paylaşmanın hangi doğ-
rultuda olması gerektiği gösteren yönlendirici maddelerdir. 
• Madde 5 (2-f) – “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu 
olması”

• Madde 6 (3) – “Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel 
veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın 
işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığı-
nın korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi ama-
cıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve 
kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir”

Bu duruma göre, büyük veri anonimleştirme alt yapısına sahip olmayan 
kurumlar ile imzalanacak gizlilik sözleşmesi çerçevesinde, hizmet alımı 
yolu ile anonimleştirilmesi istenen büyük verilerin gerçek veya tüzel kişi-
lerin veri tabanlarına aktarılabileceği değerlendirilmektedir. 

4.6. Ülkemizde Açık Verilerin Paylaşılması 
Açık veri kavramının temelinde, açık ve şeffaf toplumların ve ülkelerin 
benimsedikleri yaklaşımlar olduğu, gelişmiş ülkelerin bu konuya önem 
verdikleri, yapılan işlemleri, hükümet harcamalarını, gelecek planlarını 
elektronik ortamlarda paylaştıkları, bu verilerin analiz edilmesiyle de 
bunlardan farklı değerler elde edilebileceği ve en önemlisi yeni bakış açı-
ları, kazanımlar ve gelişmeler sağlanabileceğine inandıklarından bu veri-
leri açtıkları, bunun için uluslararası çalışmaları da yürüttükleri bilinmek-
tedir. 
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Ülkemizde 2012 yılında Açık Yönetim Ortaklığı Girişimini (Open Go-
vernment Partnership) destekleyen ülkelerden birisi olduğunu belirtmiş 
ve 23 Ağustos 2013’te 352013/9 sayılı ve “Açık Yönetim Ortaklığı Girişi-
mi” konulu Başbakanlık Genelgesi (http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2013/08/20130823-8.htm) yayımlayarak buna taraf olduğunu ve ku-
rumların bu konuda gereğini yapmasını bildirmiştir. Gelinen noktaya ba-
kıldığında ise ülkemizde yeni yeni kurumların bu konuya ağırlık verdik-
leri ve gerekli adımları, 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı 
gereği yerine getirmeye çalıştıkları bilinmektedir. Strateji dokümanında, 
22 yerde “açık veri” 24 yerde ise “büyük veri” kelimesi geçmektedir.

Eylem planında Hedef 4.2’de “Açık Verinin Kullanım Alanları Yaygınlaş-
tırma” başlığı altında; 
• ülkemizde açık veri konusunda kamu kurum / kuruluşlarının yanında 

özel sektör, sivil toplum kuruluşları gibi diğer paydaşları da içine ala-
cak şekilde yapılacak çalışmaların çerçevesinin çizilmesi, kriterlerin be-
lirlenmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması, 

• açık veri anonimleştirilmiş, kamu verisi, özel sektör, üniversiteler, sivil 
toplum kuruluşları gibi tüm paydaşların verileri de açık veri olarak be-
lirlenip burada tüm paydaşların dahil edildiği, 

• paydaşlar tarafından üretilen verilerin açık veri olarak paylaşıldığı ve 
• katma değer sağlanan bir modelin oluşturulması 
gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca;
• açık veri konusunda gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılarak açık 

verinin üretilmesinin ve kullanımının önündeki engellerin kaldırılması-
na ihtiyaç duyulduğu,

• açık veri ortamlarının ve platformlarının oluşturulması görevinin ise 
Başbakanlığa verildiği, ve eylem maddelerinin ise E4.2.1: Açık Veri Pay-
laşım Partalının Oluşturulması ve E4.2.2: Kamu Verilerinin Açık Veriye 
Dönüştürülmesi ve Paylaşılması olduğu strateji dokümanında belirtil-
mektedir.

4.7. Ülkemizde Yapılan Çalışmalar
Büyük veri ile ilgili olarak ülkemizde çalışmaların 2013 yılında başladığı, 
ticari şirketlerin desteğiyle bu konuda seminerler düzenlendiği fakat daha 
sonra üniversitelerin bu konuya önem vererek, yeni programlar açmaya 
başladıkları, büyük veri analiz merkezleri kurdukları, bu konuyu tartış-
maya açtıkları bilinmektedir. Bu konuda ülkemizde Büyük Veri Analitiği, 
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Güvenliği ve Mahremiyeti Kamu Çalıştayı ve bu çalıştay sonucunda ya-
yımlanan Çalıştay Sonuç Bildirgesi bu konudaki en önemli dokümandır. 
Bu dokümana www.bigdatacenter.gazi.edu.tr adresinden erişilebilir. Son 
yıllarda yapılan konferansların, çalıştayların artması, bu konudaki hem 
bilgi birikiminin arttığını hem de bu konunun ciddiyetle ele alınıp gerek-
li çözümlerin sağlanacağını göstermektedir. Bu etkinliklerden bazıları, 
www.acikveriturkiye.org, www.ubmk.org olarak verilebilir.

4.8. Büyük Açık Veri Yaklaşımlarının Geliştirilmesi İçin Yapılabilecek-
ler ve Konu İle İlgili Değerlendirmeler 

Yukarıda farklı başlıklar altında verilen bilgilerden de anlaşılacağı üze-
re, ülkemizde bu konu üzerinde çalışılması ve farklı çıktıların üretilmesi 
gereken bir konudur. Bu konu ile ilgili bazı değerlendirmeler aşağıdaki 
maddelerde özetlenmiştir. 
1. Açık Bilgi Vakfı (Open Knowledge Foundation) açık veriyi “herhangi 

bir telif hakkı, patent ya da herhangi bir kontrol mekanizmasına tabi 
olmaksızın herkes tarafından ücretsiz ve özgürce kullanılan veri” ola-
rak tanımlamaktadır. Bu felsefeyi anlamaya, ülke olarak bunun getiri-
lerinin farkında olarak bu fırsattan faydalanılmaya çalışılmalıdır. 

2. Açık Bilgi Vakfı “açık devlet verisini” ise “devlet ya da devlet kont-
rolündeki birimler tarafından üretilen, herkes tarafından kullanabilen 
ve paylaşılabilen veriler” olarak tanımlamaktadır. Devletlerin şeffaf-
laşması, işbirliklerinin artması, güven duygusunun gelişmesi ve en 
önemlisi bu verilerden yeni çıktılar ve değerler üretilmesi gelecek için 
önemli adımların başındadır. Ülke bilgi toplumu ve ekonomisinin 
oluşturulması ve bu ekosistemin kurulması artık bir zorunluluktur. 
Bunun farkında olunmalı, tehditlerin fırsata dönüştürülmesi için ön-
lemler alınmalı ve çözümler geliştirilmelidir. 

3. Ülkemizde açık verilerin paylaşımı konusunda daha işin başında ol-
duğumuz bilinse de e-devlet strateji ve eylem planına sahip olmamız, 
eylem planında belirli takvimlerin bulunması, belirtilen hususların bu 
belgelerde yer almasının önemli olduğu, bu strateji kapsamında çalış-
maların 2019 yılına kadar tamamlanacak olması önemli olup bunun 
fırsata dönüştürülmesi de şarttır. 

4. Ülkemizde kamu verilerinin anonimleştirilerek paylaşımında, 15 Tem-
muz 2016’da yaşadığımız darbe girişimi ve FETÖ/PDY’nin yaptıklarının 
daha detaylı ortaya çıkması, devletin bu süreçte doğal olarak daha tem-
kinli davranmasını gerektirmiş, açık veri konusundaki süreci uzatmış 
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olsa da devletin geçte olsa e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planını ETKİN bir 
biçimde hayata geçirme isteği, takdire şayan önemli bir adımdır. 

5. Ülkemizde kişisel verilerin korunması konusunda kanunumuzun ya-
yımlanması önemlidir. Bu hassasiyet dikkate alınarak, ülkenin geli-
şimine katkı sağlayacak ar-ge çalışmaların önünü tıkamayacak akılcı 
çözümlerin geliştirilmesi yönünde yönetmeliklerin çıkarılması faydalı 
olacaktır.

6. Dünya ülkeleri değerlendirildiğinde, gelişmiş ülkelerin kamu verileri-
ni anonimleştirdiği ve kamuoyuna açtığı, üniversitelerin ve araştırma 
kurumlarının bu verilerden değer elde etmek, yeni fikirler ortaya çı-
karmak, çıktıların ekonomik değere dönüştürülmesinde önemli adım-
lar attıkları, bunun ekonomisini oluşturdukları, dolayısıyla bundan 
beklenen kazançları elde ettikleri, ama en önemlisi tüm bu işleri kişisel 
verilerin korunmasına saygı göstererek yaptıkları görülmüştür. Mutla-
ka bu örneklerden faydalanılmalıdır.

7. Ülkemizde kamu ve özel sektör verilerinden değer etmek için, kurum 
ve kuruluşların buna zaman, emek ve kaynak ayırmaları gerektiği, ku-
rumsal verilerin kamunun ortak değeri olduğunun bilinciyle, ülke ve 
kişisel verilerin mahremiyetinin de ihlal edilmeden, gerekli protokol-
ler çerçevesinde büyük verilerin hem işlenip hem de paylaşılabileceği, 
bu verilerden değer elde edilerek kamu zararlarının önüne geçilebile-
ceği, yeni fırsatların oluşturulabileceği, yeni fikirlerin geliştirilebilece-
ği bilinmeli ve bu konuda gerekli adımlar atılmalıdır.

8. Ülkemizde mevzuatta da belirtildiği gibi açık veri konusunda gerekli 
düzenlemelerinin yapılarak açık verinin üretilmesinin ve kullanımının 
önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir.

9. Açık veri ortamlarının ve platformlarının oluşturulmasında Başba-
kanlığın “Açık Veri Paylaşım Portalının Oluşturulması” ve “Kamu 
Verilerinin Açık Veriye Dönüştürülmesi ve Paylaşılması” adımlarının 
kısa sürede tamamlanması ve üniversite ve araştırma kurumlarının, 
yurtdışı açık veri portallarından aldıkları verilerle analiz yapmalarının 
önüne geçilerek insan kaynaklarımızın verimli ve ülke için kullanıl-
masının önünü açmaları, ülkemizin verilerinden değer elde edilerek 
ülkenin kalkınmasına ve sektörün gelişiminin ve önünün açılmasının 
önündeki engelleri kaldırmaları beklenmektedir.

10. Ülkemizde büyük veri alanında son yıllarda yapılan akademik çalış-
maların belirli bir olgunluğa geldiği görülse de açık veri konusunda 
ise yapılan çalışmaların, içerik ve derinlik olarak yeterli seviyede ol-
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madığı değerlendirilmektedir. Bu konuya daha çok önem verilmeli ve 
akademik çalışmalar yapılmalıdır. 

11. Dünya çözümleri dikkate alındığında, anonimleştirme için yeteri ka-
dar metot ve metodolojilerin bulunduğu, oluşabilecek ihlaller konu-
sunda çalışmaların yapıldığı, bu alanda yöneticileri ikna edecek gerek 
akademik çalışmaların gerekse ticari ürünlerin mevcut olduğu, bu bi-
rikimlerden de faydalanılması ve gerekli adımların vakit geçirmeden 
atılması gerektiği değerlendirilmektedir.

12. Yaşanan mahremiyet ihlallerinden dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
veri mahremiyeti ile ilgili alınan önlemlerin yetersiz olduğu anlaşıl-
maktadır. Ayrıca ortaya çıkmayan ihlallerin ve verilerin kötüye kulla-
nımlarıyla her geçen gün artan dolandırıcılık olayları dikkate alındı-
ğında ülkemize yönelik veri kültürünü dikkate alan kapsamlı mahre-
miyet koruyucu çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

13. Mahremiyet korunmasına etki eden unsurlar içerisinde en zayıf halka 
olarak adlandırılan insan faktörünün olumsuzluğunu azaltmak amacıy-
la, özelikle veriler üzerinde işlem yapan kamu ve özel sektör çalışanları-
na mahremiyet farkındalığını arttırmak amacıyla eğitimler verilmelidir.

14. Kamu, özel sektör ve üniversitelerin yapacakları ortak çalışmalarda 
veri mahremiyeti konusunda yönetim, süreç, eğitim, yasal ve teknik 
konular ele alınarak var olan çözümler iyileştirilmeli veya yeni çözüm-
ler üretilmelidir.

15. Veri bağlantı teknikleriyle yapılan saldırıları önlemek üzere veri ya-
şam döngüsünü takip ederek kurumların veri paylaşımlarını izleyebi-
len merkezi yaklaşımlar geliştirilmelidir. Hangi verinin hangi şekilde 
paylaşıldığının farkındalığını arttıracak bu yaklaşımlar sayesinde veri 
bağlamaya izin verecek paylaşımların önüne geçilmesi sağlanmalıdır.

16. Vatandaşların kişisel verilerini toplayan depolayan, işleyen ve payla-
şan kamu kurumlarında veri mahremiyetinin ölçülmesi ile ilgili mah-
remiyet/fayda metriklerinin belirlenmesi ve uyarlanması amacıyla ça-
lışmalar yapılması gerekmektedir. 

17. Mahremiyet saldırılarına karşı daha dayanıklı modellerin oluşturulabil-
mesi için mahremiyet koruma önlemlerinin hem yazılım geliştirme hem 
de iş süreçlerinin bir parçası olacak şekilde ele alınması gerekmektedir.

18. Büyük Veri mahremiyetinin hangi düzeyde korunduğunu gösteren 
sertifikasyonların oluşturularak veri sahiplerine verilerinin korundu-
ğuna dair tarafsız kurumlarca güvence verilmesi gerekmektedir.
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19. Veri mahremiyetinin korunmasına yönelik verinin toplanmasından 
paylaşılmasına kadar geçen tüm süreçlerde uçtan uca mahremiyet ko-
ruyucu çözümlerin ülkemize özgü geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

20. Ülkemizde veri paylaşımında uyulması gereken kriterler, kurallar, 
prosedürler ve politikaların belirlenerek bunları denetleyen bağımsız 
kurum ve kuruluşların oluşturulması gerekmektedir. 

21. Veri paylaşımına yönelik mahremiyeti koruyan ölçeklenebilir bir alt-
yapının kurularak veri paylaşımın önünün açılması ülkemizde yapıla-
cak araştırmalara önemli derecede katkı verecektir.
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5.1. Giriş
Dünya artık; akıllı şehirler, akıllı arabalar, akıllı sistemler, akıllı daireler 
veya evler gibi akıllı kavramlar üzerinde çalışmakta ve yenilikler üret-
mektedir. Veri merkezlerinin, veri evlerinin, veri göllerinin, vb sayılarının 
artması, makine öğrenme ve derin öğrenme uygulamalarını içeren büyük 
verilerin etkili olduğu pek çok gerçek örnek artık mevcuttur. Bu akıllan-
manın arkasında büyük veriler ve bunları işleyen ve değerlendiren uz-
manlar ile uzman zeki sistemler vardır. Bu bölümde; dünyada daha çok 
Amerika’da yapılan çalışmalar ile ülkemizde büyük veri çalışmaları ince-
lenecek ve bazı çıkarımlar ve değerlendirmeler sunulacaktır. 

5.2. Dünyada büyük veri uygulamaları
Dünyada büyük veri üzerine pek çok uygulama olsa da popüler olan ça-
lışmalardan özet bilgilere bu bölümde yer verilmiştir. Bu örneklerin, bu 
alanı anlama açısından iyi örnekler olduğu ve raporlanan sonuçların yön-
lendirici olduğu değerlendirilmektedir. 
Accenture (IT danışmanlık firması), GE (General Electric) ve IBM’in yaptı-
ğı son araştırmalara göre [1-2], büyük veri analitiği uygulayan şirketlerin; 
• yöneticileri sonuçlardan %92’si memnun kaldığı görülmüştür. 
• %89’u, büyük verinin “çok” veya “aşırı derecede” önemli olduğunu 

vurguladığı tespit edilmiştir. 
• en az bir büyük veri projesi gerçekleştirdikleri raporlanmıştır. 
• %89’unun ticari işlemler için bir devrim olacağını düşündüğü belirtil-

miştir.
• %85’i ise büyük verinin iş akışlarını önemli ölçüde değiştireceklerini de-

ğerlendirmektedir.
• %84’ünün bir yıl , %87’sinin üç yıl içinde büyük veri analizlerinin ça-

lıştığı şirket için rekabet ortamını değiştirmesine olanak sağlayacağını 
düşündüklerini aktarmaktadır.

• %89’unun geçiş sürecinde pazar payı kaybetme riski doğuracağını vur-
gulamışlardır. 

• %75’inin büyük veri ile büyümenin mümkün olduğunu düşündüklerini 
belirtmektedir.

• büyük verilerden güçlü sonuçlar çıkarılacağına çoğunlukla inandıkları-
nı vurgulamaktadır. 

• yaşam bilimlerinde biyolojik bilginin bit başına maliyeti Moore Yasasın-
dan daha hızlı düştüğü, 2003 yılında yapılan ilk insan genom dizilimi 
çalışması yaklaşık 2,7 milyar dolara mal olmuş iken DNA dizilim devi 
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Illumina, geliştirdiği yeni sistemiyle tüm genom haritamızı bugün için 
100 dolardan daha az bir tutara yapabileceklerini gösterdiğinden bun-
dan örnek alınacağını belirtmişlerdir. 

• büyük veri analitiği ile maliyetlerini düşürebilecekleri, buna örnek ola-
rak bir organizasyonun bir yılda 10 milyon dolardan 100 bin dolara  ma-
liyetleri düşürdüğünü belirtmektedirler.

CIO.com ve CEB araştırmasında [3];
• büyük veri teknolojilerine yapılan harcama oranının %37 arttığı, 
• geçtiğimiz on yılda hesaplama maliyetinin yılda %33 oranında, depola-

ma maliyetinin yıllık %38 ve bant genişliği maliyetlerinin ise yılda %27 
oranında azaldığını 

raporlamışlardır. 

Yukarıda özetlenen hususlardan görülebileceği gibi, büyük veri analitiği 
ve uygulamalarının dünyada pek çok sektör yeni yaklaşımlar sunduğu, ça-
lışma modellerimizi değiştirdiği veya değiştirmeye başladığı, gelecekte de 
farklı çalışmaların ve iş alanlarının, sektörlerin kazanımlarını, kârlılıklarını 
veya verimliliklerini arttıracağı ortadadır. Bu çerçevede, büyük veri alanın-
da en çok verilen dünya örnekleri aşağıda verilmiştir. Bu örnekler [1]-[5] 
nolu kaynaklardan alıntılanarak aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir:
• Amerika’da büyük bir eczane zinciri olan Walgreens’in klinik hekimle-

ri; büyük veri teknolojilerini kullanmakta, büyük veri analizi ile hasta 
durumlarının değerlendirmesini yapmakta ve genel sağlık durumlarını 
iyileştirmek, gelecek tıbbi maliyetlerden kaçınmak için öneriler çıkart-
maktadırlar. Örneğin; mevcut sistem, insanların sağlık planlarına sadık 
kalmasına ve daha fazla gereksiz maliyetten kaçınmasına yardımcı ol-
mak için doldurulmamış bir reçeteyi yakalayabilmektedir. 100 milyon-
dan fazla kişi için 7.5 milyar tıbbi olay incelenmektedir.

• Amerika’da bir perakende şirketi olan Kroger, yaklaşık 770 milyon tü-
keticinin verisine erişmekte, toplamakta ve yönetmektedir. Büyük veri-
lerden gelen analitik çıktılar, Kroger için, müşteri sadakati ve karlılığı 
konusunda daha büyük ve kullanılabilir bilgiler sunmaktadır. Yaklaşık 
%60 geri ödeme oranı ile büyük veri ve analitik kullanarak artan gelirde 
12 milyar doları aşan bir kazanç elde edilmiştir.

• SouthWest ve Delta Havayolları, müşteri ilişkilerine odaklanan şirket-
ler, sosyal medya ve iletişim kanalları yoluyla en iyi hizmeti sunmayı 
amaçlamaktadırlar. Southwest, müşteriler ve personel arasındaki etki-
leşimi iyileştirmeye yardımcı olmak için konuşma analitiği kullanmak-
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tadır. Southwest Hava Yolları, yıldan yıla müşteri sadakatini arttırmak 
ve müşterilere yeni teklifler sunmak adına çevrim içi davranış ve eylem 
analizi yapmaktadır.  Delta şirketi ise yolcular için en rahatsız edici du-
rum olan kayıp bagajların bulunması için büyük veri yaklaşımları kul-
lanmaktadır. Yıllık 130 milyon bagaj kontrolü sağlayan havayolu firma-
sı, çok büyük miktardaki veri ile yolcularının mobil cihazlardan bagaj 
takip edebilmesini sağlayan ilk havayolu firmasıdır. Bugüne kadar 11 
milyonun üzerinde indirilen uygulama sayesinde Delta, yolcuların en-
dişelenmeden rahatça seyahat edebilmelerine yardımcı olmaktadır.

• Huffington Post ve FT.com hızlı gelişen çevrimiçi medya sektöründe 
Amerika’da bir numaralı çevrimiçi haber sitesi olmayı başarmıştır. Medya 
için büyük veri raporuna [4] göre yöneticiler, şirketi verilere dayalı olarak 
yürütme gerekliliğine inanmaktadırlar. Sosyal eğilimler, tavsiyeler ve ki-
şiselleştirme bu verileri kapsamaktadır ve böylelikle haber sitesi birçok 
yönden iyileştirilmiş olup tüm analitik süreçlerde güçlendirilmektedir. 
Aynı rapora [4] göre; FT.com, müşteriyi daha iyi anlamak ve kullanıcı he-
defli reklamlar hazırlamak ve sunmak için büyük veriyi kullanmaktadır. 
FT.com, müşteri içerik tercihlerini analiz etmek, iletişimlerinde ilişkilen-
dirmeyi artırmak ve içeriği kişiselleştirmek için ziyaretçi sayısını ve trafiği 
artırmak için pek çok veri puanı kullanmakta ve hem PC hem de mobil 
kanallarında kullanıcıların geçirdikleri zamanı tespit edebilmektedir.

• UPS şirketi her gün yaklaşık 16.000 paket ve belge dağıtımı yapmaktadır 
ve yılda 4 milyar ürünü yaklaşık 100.000 araçla sevkiyat yapmaktadır. 
Bu işlem hacmi ile UPS’in büyük veri kullanması için birçok yol vardır 
ve bu uygulamalardan birisi filo optimizasyonu içindir. Uygun gelişmiş 
algoritmalar, her bir filo için rota hesabı, motor boşta kalma süresi ve 
tahmini bakım süreleri için yardımcı olmaktadır. Programa başladığın-
dan beri şirket, 39 milyon galon yakıt ve 364 milyon mil yol tasarrufu 
sağlamıştır. Sonraki aşamada ise şirket programı uçaklar için de devreye 
almayı planlamaktadır.

• Amerika’da faaliyet gösteren iletişim firması Sprint, iletişim hatlarının 
kullanım zamanında ağ hatası ve kullanıcı değişimi olurken iletişim 
kalitesini arttırmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek için büyük veri 
analizi kullanmaktadır. 53 milyon kullanıcı için günde 10 milyar işlem 
gerçekleşmekte ve büyük veri analizleri gerçek zamanlı zekayı ağa ko-
yarak %90 oranında bir kapasite artışı sağlamaktadır. 

• American Express şirketi, geleneksel ticari istihbarat tabanlı raporlama-
sını ve müşteri sadakati öngören göstergeleri değiştirmek için gelişmiş 
tahmin modelleri oluşturarak, 115 değişken ile geçmiş müşteri işlemle-
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rini analiz etmiş ve böylelikle Avustralya pazarında kapanacak hesapla-
rın %24’ünü tahmin edilebilmiştir.

• Amerikan sigorta şirketi AIG, dolandırıcılıkla mücadele etmek için büyük 
veri ve veri görselleştirme kullanmaktadır. Sistem, olası sahtekârlıkları 
tespit etmek için talep veri tabanından ve elle yazılmış olan notlarından 
yapısal ve yapısal olmayan verileri almaktadır. Ayrıca sistem talep önce-
liklerinin listelemesinin yanı sıra, ısı haritaları gibi çizelgeler ve görselleş-
tirmeleri araştırmak, ekipleri bilgilendirmek ve makine öğrenme algorit-
malarında iyileştirmeler yapılmasına yardımcı olmaktadır.

• Tesla şirketi araçlarını sensörlerle donatarak ve Apache Hadoop yapısı-
nı kullanarak veri toplamakta ve toplanan veriyi analiz için ana merkeze 
göndermektedir. Toplanan veriler, şirket Ar-Ge gelişimini, araba perfor-
mansını, araç bakımını ve müşteri memnuniyetini artırmak için kulla-
nılmaktadır. Örneğin araçla ilgili problem olduğunda sürücüye servise 
gitmesi tavsiye edilir ve şirket genel merkezi bilgilendirilir. Bu özellikler 
sayesinde Tesla’nın şarj istasyonlarının yaygın olarak kullanılmadığı 
zorlu çevre şartlarında bile şirket için pazar payı yaratmasına yardımcı 
olmaktadır.

• Ford, şirketin daha büyük bir teknoloji şirketi haline gelmesi için araç ka-
litesini, sigorta giderlerini, nakliye, araç istihbaratını, sürüş modellerini 
belirlemek için büyük veri kullandıklarını belirtmiştir. Örneğin şirket, 
verileri sürücünün sigorta maliyetlerini düşürmeye yardımcı olmak için 
kullanmayı ve hatta şirket genelinde önemli kararları destekleyen yakla-
şık 200 büyük veri ve analitik uzmanını işe almayı planlamaktadır.

• Aetna, bir dizi metabolik sendrom tespit tetkiklerinin incelenmesi so-
nucunda, hasta risk faktörlerini değerlendirmekte ve sağlıklarını iyileş-
tirmede en fazla etkiye sahip olan (istatistiksel olarak) bir veya iki şeyi 
tedavi etmeye çalışmaktadır. Doktorlarını daha önce ziyaret etmemiş 
olan hastaların %90’ı, taramadan fayda görecek olan hastaların oranını 
ise %60 olarak belirlemiştir.

• Atlanta Falcons, uygulamalar sırasında oyuncu hareketlerini değerlen-
dirmek için GPS teknolojisinden faydalanılarak, antrenörlerin daha et-
kili oyun oynatmasına yardımcı olmaktadır.

• Bank of America, “BankAmeriDeals” uygulaması ile, kredi ve banka-
matik kartı müşterilerine daha önce yaptıkları alışverişlerin analizlerine 
dayanarak nakit geri ödeme teklifleri sunmaktadır.

• İngiliz Hava Yolları (British Airways-BA), “Know Me” programında 
mevcut olan müşteri sadakat bilgileri ile toplanan verilerden elde edilen 
müşterilerin çevrimiçi davranışların birleştirerek yeni çözümler geliştir-
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mektedir. BA, bu iki bilgi kaynağının harmanlanmasıyla, müşterilerine 
daha iyi ve kapsamlı hizmet sunabilmektedir. 

• Caesars Entertainment, kumar masalarında kaybedenlere cazip fiyatlar 
sunmak için patronların kumar sonuçlarını, ödül program bilgileri ile 
birleştirmektedir.

• Catapult, bir sporcunun yaralanmadan önce, belirli egzersiz programları-
nın aşırı stresli olup olmadığı gibi hayati önem taşıyan bilgileri önceden ön-
görüp sporcuların karşılaşabileceği önemli olumsuzlukların önceden belir-
lenmesi, sporcuların sakatlanmalarının önlenmesi, kendilerini oyuna hazır 
durumda tutmaları, daha güvenli spor yapmalarına yardımcı olmaktadır. 
Geçen yıl %64 büyüyen Catapult, NFL takımlarının neredeyse yarısı, NBA 
takımının üçte biri ve 30 büyük üniversite bu programı kullanmaktadır. 

• Commonbond, öğrencileri ve mezunları başarılı profesyonellerle ve me-
zunları yatırımcılarla buluşturan bir öğrenci kredi platformudur. Böyle-
ce, öğrenciler daha düşük, sabit faizli finansmana erişebilir ve geri öde-
melerinde binlerce dolar tasarruf edebilmektedirler.

• Duetto, şirketlerin verilerini çevrimiçi otel arayan kişilere sunarak kişi-
selleştirmelerini kolaylaştıran bir üründür. Otel arayanların, otelde kal-
dıkları süre içerisinde yapacakları harcamaları dikkate alarak özel fiyat 
alabilmelerini sağlayan bir sistemdir.

• eBAY’ın sunduğu “the feed” hizmeti, müşterilerin ne kadar belirsiz 
olursa olsun tüm öğe kategorilerini takip etmelerini sağlayan yeni bir 
web sayfasıdır. Bu sayfa, müşterilerin ziyaret sırasındaki ilgisine bağlı 
olarak, iş ve işlemleri takip edip en üst düzeyde müşterilere online hiz-
met sunan bir sistemdir.

• Evovl uygulaması, büyük global şirketlerin “tpredictive analytics” ile 
firmaların daha iyi uzmanları işe alma ve yönetim kararları vermesi-
ne yardımcı olmaktadır. Evolv, gaz fiyatlarında, karşılaşılabilecek işgü-
cü kaybını önceden belirleme ve sosyal medya kullanımında 500 mil-
yonu aşan veri noktası ile müşterilerine hizmet vermektedir. Örneğin, 
Xerox’un bu sayede, müşteri ilişkileri yönetiminde %20 oranında tasar-
ruf sağladığı, işini muhtemel olarak bırakmak isteyen çalışanlarını önce-
den tespit edip önlem aldığı raporlanmıştır.

• General Electic (GE), santrallerden lokomotiflere ve hastane donanımı-
na kadar pek çok çalışma verilerini topladıkları ve bunu ilgili yerlere 
aktardıkları, GE’nin analitik ekibi ise bu verileri kullanarak makinelerin 
daha verimli olmasını sağlamak için çalıştıklarını, çok küçük gelişmele-
rin bile önemli olduğunu belirtmektedirler. GE’nin tahminlerine göre, 
yapılan bu işlemlerin ABD’deki verimliliği %1,5 artırabileceğini, bunun 
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ise 20 yıllık bir süre zarfında, ortalama ulusal geliri %30 oranında artıra-
bileceğini belirtmişlerdir. 

• Google, ABD Hastalık Kontrol Merkezleriyle birlikte çalışarak, domuz 
gribi vakasında internette yapılan arama kelimelerine göre, gribin gerçek 
yayılma modelleri arasındaki modellerin geliştirilmesini sağlamışlardır. 
Bu sayede kullanıcıların grip konuları ile ilgili olarak kullandıkları 40’ın 
üzerinde arama teriminden, hangi bölgelerde salgınların yaygınlaşabi-
leceğini önceden tahmin etmenize yardımcı olacak modeller geliştirmiş-
lerdir. Hatta bunun için 400 Milyonun üzerinde modeli test ettiklerini 
raporlamışlardır.

• Homer, en iyi okuma yazma uzmanları danışmanlığında geliştirilmiş 
olan sistem ile, çocukların okumayı daha hızlı öğrenmesine yardımcı 
olunmaktadır. En iyi ve erken öğrenme tekniklerini, dünyayı anlamak 
için öğrenme ile öğrenmeyi birleştiren etkileyici bir uygulamaya dönüş-
türen güzel bir resimleme programıdır. Güzel resimli hikayeler kütüp-
hanesi, yüzlerce bilim alanı gezisi ve heyecan verici sanat ve kayıt araç-
larını içerisinde barındırmaktadır.

• IRS, büyük veri yaklaşımları kullanarak, kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık 
ve vergi kaçaklarının tespitinin yapılmasını sağlamaktadır. Sistem, aynı 
zamanda vergi kurallarına ve kanunlara uygunluğun sağlanmasına yar-
dımcı olmaktadır. Son üç yıl içerisinde, IRS kullanılarak 2 milyar dolar-
lık dolandırıcılık bir kazancı elde edildiği ve özelliklede pek çok kimlik 
hırsızlığı girişiminin önlendiği rapor edilmiştir.

• Kaiser, oral kontraseptif kullanan bir grup kadında kan pıhtılarının gö-
rülme sıklığını büyük veri yaklaşımlarıyla araştırarak, yapılan analitik 
ile bir ilacın oluşturduğu kalıplardan, kan pıhtılaşmasının %77 oranında 
artırdığını tespit etmiştir. Bu tip kalıpları anlamak birçok kişinin doktor 
veya acil servise gitmesini önlemesine yardımcı olabilmektedir.

• Lendup, bir bankacılık şirketidir. Bir kullanıcının siteyle nasıl etkileşim 
kurduğuna bakılarak kredi başvurusunun onaylayıp onaylamayacağını 
değerlendirmektedir.

• Next Big Sound, Wikipedia sayfa görüntülemeleri, Facebook Likes, Yo-
utube Görüntülemeleri ve Twittter Mentions gibi çevrimiçi aktivitenin 
analiziyle, hangi gece yarısı şovların bir sanatçının bilinirliğini ve kredi-
sini artırdığı veya etkilediği gibi unsurları araştırmakta ve farklı çözüm-
ler geliştirmektedir.

• Norfolk Southern, tren trafiğini izlemek ve tıkanıklığı azaltmak için tren-
lerin daha yüksek hızda çalışmasını sağlayan özelleştirilmiş yazılım sis-
temleri geliştirmektedir. Şirket, trenlerin yalnızca saatte 1 mil daha hızlı 
çalışmasıyla 200 milyon dolar tasarruf sağlayacağını tahmin etmiştir. 
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• Palantir Technologies, dolandırıcılıktan teröre kadar değişen güvenlik 
sorunlarını çözmek için büyük veri analitiği yöntemlerini kullanarak çö-
zümler üretmektedir. Sistemlerini CIA destekleriyle geliştirmiş ve ABD 
Hükümeti ve güvenlik kurumları tarafından yaygın bir şekilde kullanıl-
maktadır. 400.000 Milyon dolar yatırım ile üç yılda 20 Milyar dolarlık bir 
şirket olan önemli örneklerdendir.

• Procter&Gamble (P&G), iş programlarının başarısını inceleyen ve değişen 
piyasa koşullarına daha çabuk tepki vermek ve çözümler geliştirmek için 
çalışmaktadır. P&G, hızla büyüyen ve muazzam miktarda veriyi açık ve 
kolay bir şekilde anlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullan-
mak, tedarik zinciri, müşteri odaklı operasyonlar ve müşteri etkileşimleri 
arasında hem geleneksel veri kaynaklarından hem de yeni çevrimiçi veri 
kaynaklarından gelen çok sayıdaki yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 
verileri entegre ederek yeni değerler geliştirmektedirler. 

• Red Roof Inn, kötü hava şartları nedeniyle seyahatleri iptal edilen ve bu-
lundukları ortamlarda kalan insanların her yıl %10 büyüdüğü, her gün 
yaklaşık %2-3 uçuş iptal edildiğinde, 500 uçağın kalkamadığını, 90.000 
yolcunun uçuşlarının ertelendiği belirtmektedir. Bundan faydalanmak 
için akılcı çözümler üzerinde çalışmaktadırlar. 

• Renthop, bir daire satın alma veya kiralama için hizmet sunan bir arama 
platformudur. Kullanıcıların, farklı daire listelerine güvenilir kaynak-
lardan bakmalarını, hangi dairelerin görülmeye değer olduğunu belir-
lemelerine imkân tanıma, saygın komisyoncular ve mülk yöneticileri ile 
randevu alma gibi işlemleri kolaylaştıran, gayrimenkul almak için veri-
lecek kararlarını basitleştiren bir sistemdir.

• Sears, müşterilerine, ürünler, satışlar ve kampanyalara ilişkin verileri, se-
kiz haftadan bir haftaya düşürmek veya azaltmak için çalışmaktadır.

• The Weather Channel, sadece bir hava durumu kanalı olup dijital ve mo-
bil kullanıcılarının davranış modellerini dünya genelinde 3 milyon yerde 
bulunan (her yereldeki benzersiz iklim verileri ile) veriler ile analiz ederek 
farklı bir reklamcılık merkezi haline gelmiştir. Hava şartlarına göre, nemli 
iklimlerde kullanıcıları hedef alan farklı şampuan marka reklamları, yeni 
bir antifriz ürünü gibi reklamlar üzerinden gelirini artırmaktadır. 

• T-Mobile, müşterilerde bulunan ürünlerdeki arızaları veya problemleri 
daha iyi tahmin etmek için müşteri işlem ve etkileşim verilerini birleş-
tirmek için büyük verileri birden fazla BT sistemine entegre etmişler-
dir. T-Mobile USA, CRM ve Faturalandırma sistemlerinden gelen işlem 
verileri ile birlikte sosyal medya verilerinden de yararlanarak müşteri 
arızalarını tek bir çeyrekte yarı yarıya azaltmışlardır. 
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• Über, Londra yollarında bulunan araç sayısını, karbon ayak izini ve ya-
kıt maliyetlerini düşürmek isteyen kullanıcılara hitap eden ÜberPool 
aracılığıyla maliyet üçte bir oranında azalttığını raporlamıştır.

• Wal-Mart, text analizi, makine öğrenmesi, ve hatta sinonim madenciliği 
ile online satış sistemlerini geliştirmiş ve Semantik araştırma yaklaşım-
ları ile müşterilerin online alış-veriş oranlarını %10-%15 arasında artır-
dığını raporlamıştır.

Yukarıda sıralanan uygulamalardan da görülebileceği gibi, bu başarılı 
uygulamaların arkasında, bunları destekleyen büyük veri teknik ve tek-
nolojileri altyapıları alan uzmanları, girişimcilik, öngörme, mevcut ileri 
teknolojilerden faydalanma, en önemlisi bundan değer elde edebileceğini 
görme vardır. Dünyada büyük veri teknolojilerine bakıldığında ise 2016 
yılı büyük veri dünyası [7] Şekil 5.1’de verilmiştir. FirstMark tarafından 
hazırlanan bu özet şekilde, altyapılar, kullanılan analitik yaklaşımları ile 
uygulamalar verilmiştir. Burada gerek bu konuda teknoloji üreten gerek-
se çözüm üreten şirketlerin yeteri sayıda olduğu kolaylıkla görülebilecek-
tir. Şekil 5.1.’de verilen şirketler ve ürünler ile ilgili daha detay bilgilere [8] 
nolu kaynaktan erişilebilinir.

Şekil 5.1. Büyük Veri Dünyası Altyapı Sağlayıcıları [7] 
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5.3. Ülkemizde büyük veri dünyası [6]
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilişim sektörü hızlı gelişmekte ve 
değişmektedir. Son yıllarda bilişimin öncelikli alanlar arasına girmesi, 
teknoparkların yaygınlaşması, ar-ge merkezlerinin açılmasının teşvik 
edilmesi ve bu merkezlerin çoğunun da bilişim sektörü veya ilişikli sek-
törler olması bu değişimi ve gelişimi hızlandırmıştır. Ülkemizin bu nokta-
ya gelmesinde, üniversitelerin katkısı da büyüktür. Öncelikle, Bilgisayar 
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği bölümlerinin 
katkısının yanında bu bölümlerde açılan lisansüstü programlar ile kalifiye 
eleman ihtiyacı karşılanmakta, yapılan ulusal ve uluslararası etkinlikler 
ile konu hakkında bilgilendirme artmakta, ve ihtiyaç duyulan açık kapa-
tılmaya çalışılmaktadır. 

Bu alanda yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerinin ülkeye verdiği katkılar, 
alınan patent sayıları, yapılan projelerin içeriklerinin gelişmişliği, akade-
mik personel sayısı, geliştirilen ürünler, ihracattaki artış, dış sektörlerle 
rekabet, doktoralı eleman sayısı gibi hususlar dikkate alındığında ve dün-
yanın geldiği nokta ile karşılaştırıldığında bu konularda daha çok çalışma 
yapılması gerektiği ortadadır. Dünyadaki gelişmeler açısından baktığı-
mızda ise üniversitelerde, laboratuvarların sayısının arttırılması, güncel-
lenmesi ve yeni nesil teknolojiler ile donatılması ve bunların müfredatlara 
aktarılması ise bir zorunluluktur. 

Bilişim sektörünün değişimi ve gelişimi ancak ve ancak sadece müfredat-
larla ve derslerle değil hayat boyu öğrenme felsefesini öğrenmiş mezun-
larla sağlanacaktır. Bu felsefeyle üniversitelerin hareket etmesi gereklidir. 
Bunun için üniversitelerin, eğitim-öğretim programlarının güncellenmesi 
ve düzenlenmesi, gelişmeleri yakınen takip edip uygulamaları, laboratu-
varlarını güncellemeleri, en önemlisi araştırma, etik ve inovasyon kültürü 
ile donatılmış gençlerin yetiştirilmesine önem vermeleri gereklidir. Ancak 
ve ancak bu şekilde teknolojileri anlayabilir, kullanabilir, geliştirebilir ve 
bilgi ekonomisine katkı sağlayabiliriz.

Son dönemde, “büyük veri”, “veri bilimi”, “büyük veri analitiği”, “bilgi 
ekonomisi” gibi başlıklar ülkemizde de pek çok etkinlikte tartışılmakta 
ve çözümler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu sevindiricidir. Dünyada ar-
tık kararlılık seviyesine gelen “büyük veri teknolojileri” ile ilgili yazılım, 
donanım, altyapı, hizmet, eğitim, danışmanlık gibi pek çok konuda her 
zaman istenilen bilgiye ve araçlara erişmek mümkündür. Yapılan iyi ör-
nekleri öğrenmek ve getirilerini bilmek önemlidir. Bu kitabın sonuna doğ-
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ru verilen örnek uygulamalar bunlara verilecek iyi örneklerdir. Bu alanın 
yeni bir kazanım veya kazanç kapısı olduğunu anlayan yatırımcılar da bu 
konuda çalışma yapan sektörleri desteklemekte ve kazançlarını artırmak-
tadırlar. 

Bugün ülkemizde “büyük veri” konusunda yapılanlara baktığımızda, 
buna yatırım yapan şirketlerin çalışmaları olsa da henüz emekleme sevi-
yesindedir. Bunun sebebi ise büyük bir potansiyel olmasına karşın henüz 
özel sektör bunun katkısını yeni yeni anlamakta ve işlerinde bu tekno-
lojileri kullanarak çözümler üretmektedirler. Diğer bir husus ise, kolluk 
kuvvetleri hariç kamu kurumlarının buna henüz hazır olmamaları ve 
bunu bir ihtiyaç görmemeleridir. 17 Mayıs 2017’de Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığının düzenlediği Türk Keneşi ve Dünya Teleko-
münikasyon ve Bilgi Toplumu Gününde “Büyük Veri  Büyük Etki” temalı 
yapılan etkinlik sonucunda elde ettiğim izlenim, anlatılanlardan, verilen 
örneklerden, belirtilen hedeflerden ve sonuçta elde ettiğim bilgilerden ki-
şisel olarak bu kanaate varılmıştır. Bu etkinliğe, ülkemizin büyük şirketle-
rinin üst yöneticileri çağırılmış, bu şirketlerin ve kurumların yöneticileri 
büyük veri ve uygulamaları konusunda yapılan çalışmaları dinleyicile-
re aktarmışlardır. Bu alanda maalesef istenilen veya beklenilen düzeyde 
başarı hikayelerimiz henüz yoktur. UDHB’nın düzenlediği bu etkinlik, 
Uluslararası Haberleşme Birliğinin (ITU) bu yıl yapılan etkinliklerdeki 
ana konu temasıdır. Bu etkinlikte gördüğüm hususlar ve diğer bildikle-
rimi aşağıda birleştirdim ve değerlendirmelerim aşağıda sunulmuştur. 
Bunlar:

1. Ülkemizde bu konu farklı konferanslarda, sempozyumlarda, seminer-
lerde, çalıştaylarda ele alınsa da bir bakanlığımızın himayelerinde bu 
konuda yapılan kapsamlı ilk toplantı olması sebebiyle önemlidir.

2. Toplantıya büyük verilere sahip olan, Turkcell, Türk Telekom, Vodafo-
ne, Türksat ve PTT’nin üst yöneticileri katılmışlardır. 

3. UDHB’nın ülkemizde yaygınlaşamamasının önündeki sorunları aşmak 
için çaba gösterdiği, sorumluluğunda olan e-devlet stratejisinin yakın-
dan takip etmesi önemlidir.

4. Ülkemizde yapılan, yapılacak olan en iyi örneklerin mümkün oldu-
ğunca kamuoyu ile paylaşılması olumlu adımlar olsa da kamunun/sek-
törün büyük veya açık verileri kamuoyu ile paşlaşmaları konusunda 
endişelerinin giderilmesi, eylem planlarında yer alan açık verileri ka-
muoyu ile vakit geçirmeden paylaşmaları önem arzetmektedir.
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Ülkemizde büyük veri alanında çalışan, bu alanın gelişmesi ve yaygın-
laşmasına katkı sağlayan bir kişi olarak değerlendirmelerim ise maddeler 
halinde aşağıda verilmiştir.
1. Ülkemizde büyük veri uygulamaları henüz beklenen ve istenilen dü-

zeyde değildir. Bunun sebebi ise ülkemizde henüz devletin açık veri 
politikalarını yaygınlaştıramamış olmasıdır.

2. 23 Ağustos 2013 Başbakanlık onayı ile ülkemizde seffaflik.gov.tr ve 
data.gov.tr portallarının kurulacağına ve bunun yaygınlaştırılmasına 
dair imza atılsa da henüz gereken yapılamamıştır.

3. Devletin bu konunun yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 2016-2019 
Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planında bu konuya yer verdiği, so-
rumlu kurumların bu konuda çalıştıkları, belirli bir takvim içerisinde 
bu çalışmaların tamamlanması beklenmektedir. Eylem planında, aslın-
da yapılması gerekli hususlar ve tarihler yer almaktadır. Bunun bir an 
önce hayata geçirilmesi, büyük veri uygulamalarını arttıracak ve bu ko-
nuda istenilen ve beklenilen faydalar daha fazla elde edilebilecektir.

4. Büyük veri konusu çok güncel bir konu olsa da bu konuyu gerek yazı-
lım ve gerekse donanım açısından ele alan ve çözüm üretmeye çalışan 
şirketlerin sayısı azdır. Çoğu şirketin yurtdışı ürünleri, donanımları ve 
eğitimleri satmaya çalıştıkları görülmektedir. 

5. Savunma sanayimizin büyük şirketleri ise bu konunun önemini kav-
ramış olup, yerli ve açık kaynak çözümler üretmektedir. Burada STM 
ve Havelsan’a ayrı bir parantez açmak gereklidir. Ülkemizde bu alanda 
önemli projeler geliştirmeye çalışmaktadırlar.

6. Üniversitelerimize baktığımızda, başta İstanbul ve Ankara’da olan dev-
let ve vakıf üniversitelerimizin bu konuya önem verdikleri, veri bilimi 
ve büyük veri analitiği konularında tezli ve tezsiz programlar açtıkları, 
ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağı yetiştirmeye çalıştık-
ları görülmektedir. 

7. Büyük veri konusunda kamuda farkındalık olsa da yeteri kadar bilgi 
birikimi, örnek uygulamalar ve projeler bulunmamaktadır.

8. Bizler iyi örnekleri her zaman görmek isteriz. Bu konuda maalesef yete-
ri kadar başarı hikayelerimiz bulunmamaktadır. 

9. Ulusal e-Devlet Strateji dokümanında, bu konudan sorumlu pek çok 
kurum olsa da bu konunun henüz iyi anlaşılamadığı ve bu konuda ge-
rekenin yapılmadığı, kamuoyu ile paylaşılan dokümanlardan anlaşıl-
maktadır. 
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10. Son dönemde, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı ve SGK’nın bu ko-
nuya önem verdikleri, çalıştaylar ve konferanslar yaptıkları bu konuya 
önem verdikleri görülmektedir. 

11. Büyük veri konusunda özel şirketler ise veriden değer elde edilebile-
ceğini iyi anlamış olup, sahip olunan ürünlerin kalitesini artırmaya ve 
rekabet gücünü yükseltmeye çalışmaktadırlar. Turkcell, Vodafone and 
Türk Telekom buna gösterilebilecek iyi örneklerdir.

12. TÜBİTAK, bu konuda özel proje çağrısı açmış, bu alandaki gelişmeleri 
yakınen takip etmekte ve desteklemektedir.

13. Ülkemizde büyük veriden değer elde edilmesine katkı sağlamak ve 
bu konuda uygun çalışma alanları oluşturmak amacıyla, TÜBİTAK 
bünyesinde devlet destekli B3LAB kurulmuştur. Bu laboratuvarın ça-
lışmaları olsa da, paylaşımın şu an için kısıtlı olduğu, kamuya tam bir 
destek verilemediği, etkinlikler ve yaz okulları ile konuya ilgi duyan 
gençlerin yetiştirildiği, araştırmacıların ihtiyaç duyabileceği uygula-
ma platformlarının oluşturulduğu fakat kısıtlı olarak üniversitelere 
açılabildiği, geliştirilen altyapının kullanıcılara ve araştırmacılara kı-
sıtlıda olsa sunulduğu görülmektedir. 

14. Büyük veri teknolojilerini kullanan, üreten, bundan değer elde ederek 
büyüyen ve marka değerini arttıran bir şirketimiz henüz ülkemizde 
bulunmamaktadır. TPE’de büyük veri adı altında yapılan bir sorgu-
lamada; sadece bir kayıt bulunmakta olup onunda TÜBİTAK B3LAB 
olduğunu belirtmekte fayda vardır. Şu an yayımlanan bir patente veya 
yapılan bir araştırmaya TPE kayıtlarında rastlanmamıştır.

15. Dünya geneline bakıldığında ise;
- bu konunun önemi kavranmış, hem kamunun şeffaflaşması hem de 

demokrasinin güçlenmesi için ülkeler açık veri platformlarını kur-
muşlar ve verileri araştırmacıların kullanımına açmışlardır. 

- bu kitapta farklı bölümlerde sunulan pek çok örnekten de görülebi-
leceği gibi farklı konularda başarılı uygulamalara rastlanmaktadır.

- kamu verilerini açık veri portallarında yayımlamaktadır.
- özel sektör konunun önemini kavramış, bazı verilerini de kullanıma 

açmışlar ve bu konuda çözümler üretmektedirler.
- değer elde etmeye ve sektörü büyütmeye yönelik çalışmalar yürü-

tülmekte ve bunun ekonomisinin oluşturulmasına çalışılmaktadır.
- IBM, TerraData, Oracle, Google, Amazon, Microsoft bu konulara en 

fazla yatırım yapan ve ürün geliştiren şirketlerdir.
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- IBM in EBOLA virüsü, Google’ın Domuz Gribi Modelleri oluşturma-
da elde ettikleri sonuçlar, sağlıkta en başarılı örnekler olarak litera-
türde yer almaktadır. Burada, Google’ın yaptığı projede 410 milyon 
model denemesi, 45 arama kelimesinden domuz gribinin çevremiz-
de yayılma hızına yakın bir sanal model geliştirmesi ve bunu Nature 
dergisinde yayımlaması önemli bir gelişmedir.

16. Bu konuda ihtiyaç duyulan pek çok donanım ve yazılım ürünlerinin 
ise belirli bir olgunluğa eriştiği de yapılacak olan kısa bir internet araş-
tırmasında hemen görülebilir.

17. Ülkemizde bu konuda yayımlanan ve bilgilendirici mahiyette çalış-
malar olsa da çok fazla akademik çalışma bulunmamaktadır. 

18. Ülkemizde bu konuda yayımlanan 10’a yakın Türkçe kitap vardır. 
Bunlardan bazıları ise çeviri kitaplardır. Açık kaynak olarak yayımla-
nan bir akademik kitap bulunmaktadır. Bu kitaba http://bigdatacenter.
gazi.edu.tr adresinden erişilebilmektedir.

19. Ülkemizde bazı üniversitelerimiz araştırma grupları oluşturmuşlar, 
bu konuda sektöre eğitimden danışmanlığa kadar pek çok konuda ça-
lışmaktadırlar.

Sonuç olarak; ülkemizde büyük veri alanında yapılan çalışmalar, yakla-
şımlar, projeler ve etkinlikler ile diğer göstergeler değerlendirildiğinde, 
bazı sonuçlar ve öneriler aşağıda verilmiştir. Bunlar:

1. ülkemizde büyük veri çalışmalarına baktığımızda, operatörler ve bü-
yük veri teknoloji şirketlerimizin, bu konuya önem verdikleri ve az da 
olsa büyük veri analitiği yapılarak marka değerlerini ve gelirlerini yük-
seltmeye çalışmaktadırlar.

2. gelişmiş ülkelerde sadece kamu değil özel sektöründe açık veri plat-
formlarını oluşturmuş, bu platformları araştırmacılara, sektöre ve üni-
versitelere açmış, büyük veri mahremiyetine dikkat ederek verilerini 
paylaşmaktadırlar. 

3. Kurumların açık veri politikalarını belirledikleri ve bu politikaları ya-
yımladıkları, verileri açık hale getirip kamuoyu ile paylaştıkları, bu 
paylaşımlar sonucunda da büyük değerler elde etmektedirler.

4. bu konuya yatırım yapan ve bu konuda değer üreten şirketlerin değeri-
nin milyar dolarlara yaklaştığı görülmektedir. 

5. dünyada olgunlaşma seviyesini aşan ve neredeyse durağan hale gelen 
büyük veri teknolojileri, analitiği, güvenliği ve mahremiyeti konularına 
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baktığımızda ülkemizde bu konuyu önemseyen çalışmalar yapılsa da 
bunun yaygınlaştırılmasında işin başında olduğumuz da açıktır. Bunun 
için farklı çalışmalar yapılmalıdır. Açık veri platformlarının oluşturul-
ması, kaynak israfını da önlemek için mevcut kaynaklardan faydala-
nılması, kurulu olan merkezlerden bilgiler alınması, çok gerekli ise de 
kurum bünyelerine kurulmalıdır.

6. ülkemizde de bu konularda çalışmalara hız verilmeli ve eylem planı 
kapsamında gerekenler yapılmalıdır.

7. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde kurulu olan 
Büyük Veri Analitiği ve Siber Güvenlik Merkez Laboratuvarında aka-
demik çalışmalar yapılmakta, yukarıda anlatılanlar doğrultusunda 
faaliyetler sürdürülmekte ve ülkemizin bu alanda ihtiyaç duyduğu 
kalifiye elemanlar yetiştirmekte, projeler yapılmakta, etkinlikler dü-
zenlenmektedir. Yapılan faaliyetlerin özeti aşağıda maddeler halinde 
verilmiştir.

- Her dönem sektörden deneyimli uzmanlar, bölümümüzde ders ver-
mek için davet edilmekte “BM konularında güncel gelişmeler” konu-
larda ders anlatmaları teşvik edilmektedir. Son dönemde verilen ders-
ler ise “Veri Bilimi”, “Büyük Veri Analitiği”, “Coğrafi Bilgi Sistemleri”, 
“Derin Öğrenme”, “Veri Madenciliği” gibi derslerdir.

- Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (www.iscturkey.
org), IEEE Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferan-
sı (www.ubmk.org), Ulusal Siber Terör Konferansı (www.siberteror.
org), IEEE Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu (www.
isdfs.org), IEEE Uluslararası Makina Öğrenmesi ve Uygulamaları Kon-
feransında Büyük Veri ve Siber Güvenlik Özel Oturumu (www.icmla-
conferences.org/2017), Uluslararası Yenilenebilir Enerji Konferansında 
Akıllı Şebekelerde Büyük Veri Uygulamaları Özel Oturumu (www.ic-
rera.org), Ulusal Açık Veri Türkiye Konferansı (www.acikveriturkiye.
org), Ulusal Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı (http://
bigdatacenter.gazi.edu.tr) gibi etkinlikler düzenlenmektedir. 

- Ülkemizde Bilgi Güvenliği ve Veri Madenciliği konusunda 3 farklı 
açık kaynak akademik dergi çıkarılmasına katkı vermektedir. Ulusla-
rarası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi (dergipark.gov.tr/ubgmd), 
International Journal of Information Security Science (www.ijiss.org),

- Ülkemizde Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Konusunda arge labo-
ratuvarı olan ve çalışmaları burada yürüten ilk ve tek devlet üniversi-
tesidir.
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- Ülkemizin ulusal stratejilerinin geliştirilmesine katkılar vermekte-
dir.

- Kamu-üniversite-sektör işbirliklerine önem veren ve bu çerçevede 
projeler üreten çözümler geliştirilmektedir.

- Lisans ve lisansüstü tezlerde bu konuyu ele alan ve bu konuda ka-
lifiye eleman yetiştiren bölümlerin başında gelmektedir. Sektörün 
ihtiyacı olan elemanlar yetiştirilmektedir.

- Ülkemizde büyük veri alanında en fazla yayın yapan bir çalışma 
grubu mecuttur. 

- Ülkemizde bu alanda açık kaynak portal oluşturan ve bunu kamu-
oyu ile paylaşan ilk ve tek bölümdür. Ülkemizde konuyla ilgili açık 
kaynak Türkçe kitaplar hazırlanmakta ve kamuoyu ile ücretsiz pay-
laşmaktadır.

8. Ülkemizde bu konuya verilen önemin sadece proje yapmak, yayın 
yapmanın ötesinde teknoloji üretmek ve yaygınlaştırmak olmalı ve bu 
pazarda söz sahibi olacak adımların atılması gereklidir.

9. Mevcut kaynaklardan mutlaka istifade edilmeli, güçler birleştirilmeli 
ve bilgi birikimleri ve deneyimler paylaşılmalı ve ilgili birimlere akta-
rılmalıdır. 

10. Devletin son dönemde yayımladığı strateji dokümanlarında, bu konu-
larda insan kaynağı yetiştirilmesi, yetenek ve kapasitenin arttırılması-
na yönelik hususlar olsa da bunların hayata geçirilmesinde daha çok 
kapasite ve insan gücüne sadece ülkemizde değil dünyada da ihtiyaç 
olduğunun farkında olunarak ulusal stratejiler geliştirilmelidir.

11. Dünyada bugün “veri bilimi” olarak ifade edilen yeni bir bilim dalının 
gelişmeye başladığı, büyük veriye sahip ülkelerin bu elemanlara daha 
çok ihtiyaç duyduğu, bu konudaki açığın ise 100.000’in üzerinde oldu-
ğu dikkate alınarak çalışmalar yürütülmelidir. 

12. Teknoloji üretmenin yolunun; bilgi birikiminden geçtiğinin bilinme-
si, bilgi derinliği, insan kaynağı ve yeteneği ile altyapı gerektirdiğinin 
farkında olunarak hareket edilmesi, buna uygun yatırımlar yapılması, 
mevcut altyapı ve kaynakların farkında olunarak yatırımların yapıl-
ması, kaynak israfının da önüne geçilecek çözümler geliştirilmesi üze-
rine odaklanılmalıdır.

13. Büyük verilerden büyük etki elde edebilmenin yolu, uygun yapılar 
kurmak, yetenekli insan kaynaklarına sahip olmak, ve gelecek ile ilgili 
kestirimleri de dikkate alarak yeni projeler, teknolojiler, çözümler ile 
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strateji ve politikalar geliştirmek, ve sonuçta bundan hem ekonomik 
hem de sosyal değerler elde etmekten geçtiğinin farkında olunarak, 
bunlardan yeni değerler elde etmektir.

Kaynaklar
[1]  Adam Bloom, “20 Examples And Case Studies Of Big Data ROI”, https://con-

tent.pivotal.io/blog/20-examples-of-roi-and-results-with-big-data, 26 Mayıs 
2015.

[2] ”Industrial Insights Report for 2015”, https://www.ge.com/digital/sites/defa-
ult/files/industrial-internet-insights-report.pdf, 6 Mayıs 2017.

[3] The CIO and CMO Perspective on Big Data”, http://www.cio.com/artic-
le/2461403/cio-role/the-cio-and-cmo-perspective-on-big-data.html, 16 Mayıs 
2017.

[4] ”Big Data for Media”, http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/publication/
big-data-media, 16 Mayıs 2016.

[5] Rob Petersen, “37 Big Data Case Studies with Big Results”, https://www.bu-
sinessesgrow.com/2016/12/06/big-data-case-studies/, 7 Temmuz 2017.

[6] Ş. Sağıroğlu, Büyük Veri Dünyası, Görüş, BTHaber, 28 Mayıs 2017, http://
www.bthaber.com/gorus/buyuk-veri-dunyasi/1/21684

[7] Big data Landscape, http://mattturck.com/wp-content/uploads/2016/03/Big-
Data-Landscape-2016-v18-FINAL.png

[8] http://dfkoz.com/big-data-landscape/





BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ: 
TEKNİK VE TEKNOLOJİLER





Uğur Çekmez 
Özleyiş Bayoğlu
- TÜBİTAK BİLGEM BTE, Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı

BÖLÜM

SAĞLIK HİZMETLERİ VE 
TIBBİ GÖRÜNTÜLERDE 
YAPAY ÖĞRENME 
ARAŞTIRMALARI

6



U Ğ U R  Ç E K M E Z  -  Ö Z L E Y İ Ş  B A Y O Ğ L U

102

6.1. Giriş
Sağlık alanında yapılan tıbbi araştırmalar, bir çok alanda teknolojik geliş-
melerin ışığında gelecek vadeden bir düzeyde devam etmektedir. Buna 
rağmen elde edilen sonuçlar günümüzde hala bilinen tüm hastalıkların 
mutlak tedavi gereksinimlerini tam manasıyla karşılayabilecek düzeye 
gelememiştir. Kişileri biyolojik özelliklerine göre farklı düzeyde etki-
leyen hastalıkların pek çoğunun kişiye özel tedavisi yerine daha genel 
yöntemlerle iyileştirilmeye çalışılması bundaki etkenlerden biri olarak 
görülmektedir. Bu bağlamda klinik araştırmaların geliştirilme, deney ve 
onaylanma süreçlerinin kısaltılması ve çıktıların kalite süreçlerinin yöne-
tilmesi önem arz etmektedir. Araştırmalar kapsamında bilgi teknolojileri-
nin sağlık alanına sunduğu faydalar, hesaplama biliminin daha ilk ortaya 
çıktığı zamanlara dayanmaktadır ve uzun yıllardır bu gelişme sürecine 
katkı sağlamaktadır. Buna örnek olarak 1970’lerden itibaren kullanılmaya 
başlanan bilgisayar destekli karar-destek ve tanı sistemleri, elektrokar-
diyografi (EKG) sinyallerinin on yıllardır bilgisayarla işlenmesi ve yine 
yıllardır tıbbi görüntülerin bilgisayar desteğiyle incelenmesi ve analizi 
gösterilebilir. Bilgisayar destekli sistemler ile yalnızca verilerin toplan-
ması ve analizi değil, aynı zamanda ilgili verilerden akıllı otomatik çıka-
rımlar yapılması da mümkün olmaktadır. Bu bağlamda yapay öğrenme 
kavramının literatüre girmesini takiben artık tıp biliminde akıllı sistemler 
yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmış ve yakın bir geçmişe kadar ger-
çekleştirilmesi zor olan başarılar kısa sürelerde elde edilmeye başlanmış-
tır. Bu araştırma bölümü, yapay öğrenmenin tıp bilimine ne gibi katkılar 
sunduğuyla ilgili güncel çalışmalardan derlenmiştir. Temel kavramların 
ardından yapay öğrenmenin son yıllarda ön plana çıkan bir alt dalı olan 
derin öğrenmeden bahsedilip, geliştirilen bu yapay öğrenme modelle-
rinin sağlık hizmetlerinde ve tıbbi görüntülerdeki problemlere katkıları 
araştırılmıştır. Son başlıkta ise derin öğrenme konusunda çeşitli yorumlar 
belirtilmiştir.

6.2. Yapay Öğrenmenin Kısa Tarihi
Yapay öğrenme, üzerinde çok çeşitli disiplinler barındıran ve aslında tari-
hin ilk çağlarından itibaren matematikçiler ve felsefe adamları tarafından 
ilgiyle incelenen bir kavram ve uygulamada bilgisayar bilimlerinin bir 
alt dalıdır. Basit tanımı, insanların gündelik uğraşlarını çeşitli hesaplama 
araçları ile otomatikleştirmek olarak görülebilir. Buradaki temel unsur, 
geliştirilen bu sistemlerin öğrenme işlevini gerçekleştirmeleridir.
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Şekil 6.1. a) Antikythera düzeneği, gök cisimlerinin hareketlerini inceleme amacıyla 
tasarlanan bilinen en eski cihazdır. b) Pascalline, Fransız matematikçi Blaise Pascal’ın 

geliştirdiği, toplama ve çıkarma yapabilen ilk mekanik hesap makinesidir.  
c) Delikli kart sistemi, ilk olarak müzik aletlerinde kullanılan, ardından 

bilgisayarlarda veri saklamak ve kod koşturmak için kullanılan kağıt kartlardır. 
d) The Water Integrator, dünyanın bilinen ilk kısmi diferansiyel denklem çözücü 

hidrolik bilgisayarıdır.

Hesaplama biliminin ortaya çıkmasıyla birlikte, geliştirilen ilk mekanik 
ve analog hesaplama araçları sayısal işlemler gerektiren bir çok işi otoma-
tikleştirmiştir. Şekil 1’de tarihte çeşitli amaçlara yönelik geliştirilen bazı 
hesaplama araçları görülmektedir.

Bilgisayar sistemlerinin hesaplama aracı olarak kullanılmasıyla birlikte 
artık problemlerin dijital ortamda işlenmesi mümkün hale gelmiştir ve 
amaç, işleri yalnızca otomatikleştirmek değil, aynı zamanda bunları zeki 
modellerle akıllı sistemler kapsamında birleştirmektir. 

1950’li yıllarda keşfedilen yapay nöron yapısı ile artık yapay öğrenme ve 
dijital zeki sistemler sadece bir konsept değil aynı zamanda bilim insan-
larının önemli bir uğraşı alanı olmuş ve bir bilimsel terim olarak litera-
türümüze girmiştir [1]. Yapay öğrenme alanının 1970’lere kadar ilk altın 
çağını yaşadığı, geliştirilen donanım ve yazılım mimarileriyle bilgisayar-
ların bir çok problemin çözümünde kullanılabildiği, hatta devletlerin bu 
alana önemli derecede yatırım yaptığı bilinmektedir [2]. Bu desteklerle 
birlikte bilim insanları ve sektör de yapay zeka konusunda büyük bek-
lentiler içine girdi; ancak artık gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlarla 
birlikte çözülmesi gereken problemlerin hem kapsamı genişlemekteydi 
hem de karmaşıklık gitgide artmaktaydı. Buna karşılık hedeflenen yapay 
zeka rüyası için ilgili algoritmik modeller ve donanım mimarisi beklen-
tilerin gerisinde kalmış ve ilgili problemler mevcut altyapı ile çözülemez 
hale gelmişti. Eldeki veriler o kadar büyük boyutlara ulaştı ki, bunları 
işleyip çıkarım yapacak algoritmaların tüm bu verileri işleyip işlevsel 
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çıktılar üretebilmeleri için en basit yapıdaki problemlerde bile haftalar-
ca, hatta aylarca çalıştırılmaları gerekiyordu. Bu olumsuz gelişmeler, bu 
alanın uzunca bir süre araştırmacıların ve destek veren kuruluşların ilgi 
odağından çıkmasına neden oldu. Buna rağmen 90’li yılların başına ka-
dar bu alanda bazı araştırmacılar çalışmalarını sürdürmeye devam etti. 
Bu dönemden itibaren donanımsal mimarilerin bekleneni verme konu-
sunda gelişmesi, yeni teknolojilerin keşfedilmesi ve bu alanda çalışan 
araştırmacıların ısrarı sayesinde yapay öğrenme modelleri tekrar gün-
deme geldi ve 2012 yılına kadar bu alanda hatırı sayılır gelişmeler göz-
lendi. Son yıllarda ise özellikle grafik işlem birimlerinin (GPU) ve bulut 
mimarilerinin bilgisayarların hesaplama kapasitelerini muazzam ölçüde 
artırdığı gözlenmektedir [3].

2012 yılı, yapay öğrenme alanında yeni bir dönemin başlangıcını işa-
ret etmektedir. Bu yılda düzenlenen ImageNet (görüntüler üzerinde 
nesne sınıflandırma) [4] yarışmasında Toronto Üniversitesinden Pro-
fesör Geoffrey Hinton ve öğrencilerinin elde ettiği yüksek başarıyla 
birlikte [5] yıllardır ulaşılması hedeflenen yapay zeka modelleri, De-
rin Öğrenme [6] ismi ile bu alanda kabul görecek şekilde tekrar günde-
me gelmiştir. Bu gelişmeler ardından son birkaç yıldır yalnızca akade-
mik araştırmalar değil, aynı zamanda Google, Apple, Facebook, IBM, 
Amazon, Netflix ve daha birçok uluslararası büyük firmalar da derin 
öğrenme alanına yatırım yapmış, kendi araştırma ekiplerini kurmuş 
ve bu yapıyı müşteri deneyimini, ürün yeniliklerini artırmak ve bu ça-
lışmalar için sarf edilen enerji miktarını azaltmak için kullanmışlardır.  
Şekil 2, verilen bir görseldeki nesneleri işaretleyen ve görseli tarif eden bir 
derin öğrenme modelinin örnek çıktısını göstermektedir [7].

Şekil 6.2. Girdi olarak verilen bir görselin içindeki nesnelerin tespit edilip,  
bir açıklama metni ile tasvir edilmesi.
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Derin öğrenme modelleri günümüzde geniş bir ölçekte kendilerine yer 
edinmişlerdir. Özellikle bilgisayarlı görü ve konuşma analizi konusun-
da insan performansını aşan başarımlar elde edilirken, henüz bu dere-
ce yüksek başarıma erişmeyen diğer bir çok alanda da araştırmalar hız 
kesmeden devam etmektedir. Derin öğrenme modelleri, veri anlamlan-
dırma ve analizinde şimdiden gelecek vadeden yapılar olarak öne çık-
maktadırlar.

6.3. Derin Öğrenme
Derin öğrenme konsepti temel olarak çok katmanlı yapay sinir ağları mo-
deli üzerine kurulmuştur. En küçük birim olarak nöronlar veya algılayı-
cılar (perceptron) görülürken, yapay sinir ağı modeli bu nöronların kendi 
aralarındaki bilgi alışverişi ile öğrenmeyi gerçekleştirmektedir. Şekil 3 ile 
iki gizli katmanı olan basit bir yapay sinir ağı gösterilmiştir. Aradaki kat-
manların gizli olarak anılmasının nedeni, bu katmandaki nöronlara giden 
ve bu nöronlardan çıkan sayısal değerlerin belli matematiksel işlemler 
ve modelin eğitimi sürecinde hesaplanmasıdır. Model, ilgili veriyi temsil 
edebilecek en uygun parçaları ve bu parçaların ilişkilerinden doğan diğer 
parçaları gizli katmanda belirler ve bu ilişkilere göre çıktı katmanında bir 
sonuca varılır. 

Şekil 6.3. İki gizli katmanlı basit bir yapay sinir ağı modeli.

Girdi katmanı haricinde yer alan nöronlar, içlerinde bir hesaplama ünitesi 
bulundurmaktadırlar. Her bir nöron, bir önceki aşamadan aldığı değerleri 
belli bir kurala göre bir aktivasyon fonksiyonunda (örneğin sigmoid, tanh 
veya ReLU gibi) işler ve kendi çıktısını bağlı bulunduğu nöronlara girdi 
olarak gönderir. Bu durumda aslında her bir ünite, önceki nöronlardan 
sayısal girdiler alan ve bunları bir matematiksel formül ile işleyip yine 
sayısal çıktılar üreten bir fonksiyondur denilebilir. Her bir nöronun gir-
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dilerle ilgili farklı bir özelliği tespit edebilmesi için rastgele veya belli ön 
işlemlerle üretilen ağırlık değerleri bir nöronun çıktısı ile işleme tabi tutu-
lup diğer nöronlara farklı değerlerde iletilir. Buradaki öğrenme işleminde 
esas, her bir nöronun ilgili girdi için yeni bir temsil ünitesi olmasıdır. Buna 
ek olarak, her bir nörondan çıkan değer, ondan sonraki nöronları da etki-
leyeceği için ağın derinliğinin artması daha fazla nöronun birbirini etkile-
yeceği anlamına gelir. Bu da ilerleyen katmanlarda artımsal olarak daha 
karmaşık fonksiyonların işlenmesi ve dolayısıyla daha karmaşık yapıların 
tanınabilmesi demektir.

Derin öğrenme modelleri yalnızca basit nöronların katmanlı bir yapı-
da birbirlerine bağlanmasıyla değil, aynı zamanda farklı yapıların da 
bir araya getirilmesi ve birbirlerini beslemeleriyle de geliştirilmektedir. 
Örneğin görsel verilerin, özellikle tıbbi görüntülerin analizinde en çok 
kullanılan ağ yapılarından biri olan Evrişimsel Yapay Sinir Ağları mo-
delleri, tam bağlı yapay sinir ağı katmanından önce özel ön işlem kat-
manlarına sahiptir. Bu katmanlar girdi olarak verilen görüntüler üzerin-
de parçalar oluşturup bunları çeşitli filtrelerden geçirmek için kullanılır. 
Bu sayede bir adet girdiden normalde elde edilebilecek öznitelik sayısı 
büyük oranda artmaktadır. Çözüm kalitesi de buna istinaden yüksel-
mektedir. 

Şekil 6.4. Kanserli ve kanserli olmayan görüntülerin girdi olarak verildiği örnek bir 
derin öğrenme modelinin ara katmanları. Görüntüler işlenebilecek parçalara ayrılır 
ve pozitif-negatif olarak etiketlendirilip filtreler vasıtasıyla her bir parçaya ait çok 

sayıda özellik çıkarımı yapılır. Eğitilen model, seçilen bir sınıflandırıcı ile çıktı üretir.

Şekil 6.4 ile basit bir evrişimsel model tasvir edilmiştir. Yüksek çözü-
nürlüklü görüntüler, işlenebilecek parçalara ayrılmakta ve her bir parça 
kendi içinde rastgele veya özel amaçlı çok sayıda filtreden geçirilmekte-
dir. Bu sayede ilgili görüntüden, uygulanan filtrelerin karakteristiklerini 
yansıtan özel yeni görüntüler türetilmiş olup, ilgili girdinin belirleyici 
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özelliklerini ön plana çıkarmış bir görseller bütünü oluşturulmaktadır. 
Çıkarılan özellikler de bir tam bağlı yapay sinir ağına (veya probleme 
özel başka bir sınıflandırıcı yapıya) gönderilip ilgili problemin eğitilmesi 
sağlanmaktadır.

6.4. Sağlık Hizmetlerinde Yapay Öğrenme
Tıpta yapay zekanın ilk somut kullanımı 1970’li yıllarda Uzman Sistem-
ler ile olmuştur. Uzman Sistemler, belirli bir alanın önde gelen uzmanla-
rından derlenmiş bilgi tabanlarına dayanarak düzenlenmiş çok sayıdaki 
“eğer … ise … dir” biçimindeki kuraldan oluşan kural tabanlı sistemler-
dir. Stanford Üniversitesi, aşırı antibiyotik kullanımını azaltmak amacıyla 
bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisi için MYCIN isimli ilk 
tıbbi Uzman Sistemi geliştirmiştir. Girdi olarak, hasta kayıt bilgilerini, la-
boratuvar sonuçlarını ve semptom sorgularını alan sistem, teşhis koyma, 
reçete yazma ve tedavi planlama işlemlerini yapabilmektedir. 90’lı yılların 
ortalarına kadar tıpta Uzman Sistemlerin kullanıldığı araştırmalar gide-
rek artmıştır. Glokom göz hastalığının tanısı için CASNET, akciğer has-
talıkları tanısı için PUFF, böbrek hastalıklarının tanısı için PIP, yoğun ba-
kımda olan hastayla ilgili kararlara destek için LEDI-2, ülser hastalığının 
tanı ve tedavisi için UMDES, ilaç tedavisinde karar destek için PHARM-2 
gibi pek çok Uzman Sistem geliştirilmiştir [8].

90’lı yıllardan itibaren Uzman Sistemlerin yanı sıra, başlıca Yapay Zeka 
yöntemlerinden olan Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık ve Genetik Al-
goritmaların tıp alanında kullanımı artmaya başlamıştır. Özellikle, biyo-
lojiden esinlenen Yapay Sinir Ağları araştırmaları hız kazanmıştır. Yapay 
Sinir Ağlarının özellikle kanser tarama ve tanısında, çok değişkenli veri 
analizinde ve EKG, EEG gibi zaman serisi analizlerde kullanımı başarılı 
sonuçlar vermiştir. Yapay Sinir Ağlarının Uzman Sistemlere göre avantaj-
lı tarafı önceden hazırlanmış bir kural tabanı veya matematiksel modele 
ihtiyaç duymamasıdır. Buna karşılık etiketlenmiş ve kaliteli veriye ihtiyaç 
duymaktadırlar [8].

Günümüzde sürekli artan çok miktardaki sağlık verisi sağlık hizmetle-
ri için önemli fırsatlar sunmakta ve gelişen yapay öğrenme teknolojileri 
sayesinde sağlık hizmetlerinde yeni bir çağa girilmektedir. Hassas Tıp 
ile, elektronik sağlık kayıtları, moleküler özelliklerde değişkenlikler, çev-
resel faktörler ve yaşam stili gibi çok yönlü hasta verisinin işlenmesi ile 
doğru hastaya doğru zamanda doğru tedavinin yapılması hedeflenmek-
tedir [9].
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Elektronik sağlık kayıtları, tıbbi görüntüler, genomik veriler, sensör veri-
leri, metinler gibi çok çeşitli tipteki sağlık verisi genelde karmaşık, hete-
rojen ve yapılandırılmamış biçimdedir. Geleneksel veri madenciliği ve is-
tatistiksel öğrenme yaklaşımları ile, bu karmaşık sağlık verisinden temsil 
edici ve gürbüz öznitelikler elde etmek için önce öznitelik mühendisliği 
yapılmalı, sonrasında onların üzerine tahminleme veya kümeleme model-
leri inşa edilmelidir. Karmaşık veri ve alan uzmanlığının yeterli olmadığı 
durumlarda bu aşamalar oldukça zorlayıcıdır. Son zamanlarda derin öğ-
renme teknolojisindeki gelişmelerle karmaşık veride uçtan uca öğrenme 
modelleri elde etmenin verimli yolları bulunabilmiştir [9].

Miotto ve grubu tarafından yapılan [9] literatür araştırmasında, 2013 yı-
lından bu yana derin öğrenme modellerinin sağlık alanında çeşitli uygula-
maları incelenmiştir. Temel olarak dört tip sağlık verisi üzerinde derin öğ-
renme modelleri çalışılmış olup, bunlar; Klinik Görüntüleme, Elektronik 
Sağlık Kayıtları, Genomiks verileri ve Mobil sağlık verileridir. Klinik Gö-
rüntüleme üzerine yapılan derin öğrenme çalışmalara örnek olarak, be-
yin MRI görüntülerinden Alzheimer hastalığının erken teşhisi, osteoartrit 
riskini öngörmek için diz kıkırdak MRI’ların otomatik segmentasyonu, 
ultrason görüntülerinden göğüs nodülleri ve lezyonların teşhisi verilebilir 
[10], [11], [12].

Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK) üzerinde yapılan derin öğrenme çalış-
malarına baktığımızda ise, ESK’lardan konjestif kalp yetmezliği ve kronik 
obstrüktif akciğer hastalığının öngörüsü, pediatrik yoğun bakım ünitesin-
de klinik ölçütlere göre tanı sınıflaması, Deep Care: hasta öyküsüne dayalı 
öngörüsel tıp için dinamik bellek modeli, Deep Patient: gelecekteki klinik 
olayları tahmin etmek için kullanılabilen hasta modeli, hastanın klinik du-
rumundan gelecek hastalıkların tahmini, Deepr: hastanın taburcu olduk-
tan sonra plansız geri kabulünü tahmin etmek için uçtan uca sistem gibi 
son yıllarda yapılmış daha pek çok çalışma bulunmaktadır [13], [14], [15], 
[16], [17], [18].

DNA dizilerinden kromatin işaretleri öngörme [19], DeepBind: DNA ve 
RNA’ya bağlanan proteinlerin özgüllüklerini tahminleme [20], gen ifade 
profillerinden kanser sınıflaması [21], protein dizilerinden protein omur-
galarının öngörüsü [22] gibi Genomik veriler üzerinde gerçekleştirilen de-
rin öğrenme araştırmaları da mevcuttur.

Sensörlerle donatılmış akıllı telefonlar ve giyilebilir cihazlar pek çok 
alanda olduğu gibi hasta takibinde de yerini almaya başlamıştır. Derin 
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öğrenme modellerinin bu tür cihazlardan alınan mobil sağlık verilerine 
uygulanması henüz yeni yeni başlasa da, yapılan çalışmalarda ümit verici 
sonuçlar alınmaya başlanmıştır [9].

6.5. Tıbbi Görüntülerin Analizinde Yapay Öğrenme
İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinin özel cihazlar ile belirli çözünürlükte 
ve katmanlarla görüntülenip bu görsellerin kişilerin sağlık analizlerinde 
anlamlandırılması, birçok hastalık için tedavi sürecinin en önemli unsur-
larındandır. Son teknolojik gelişmelerle birlikte günümüzde özellikle on-
koloji (kanser bilimi), nöroloji, kardiyoloji alanlarında ve sert-yumuşak 
dokuların sorunlarının tespitinde kullanılan tıbbi görüntüleme cihazları-
nın ürettikleri veriler çok büyük miktarlara ulaşmaktadır. Ayrıca gelişti-
rilen çoklu cihaz kombinasyonları ile farklı cihaz verileri birleştirilip ilgili 
verilerin nitelikleri de artırılmaktadır. Örneğin bir nükleer görüntüleme 
yöntemi olan Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) cihazının hasta ile il-
gili topladığı fonksiyonel veriler ile bir Bilgisayarlı Tomografi (BT) veya 
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) cihazlarının verdiği anatomik 
bilgiler üst üste birleştirilip organların füzyon görüntüleri oluşturula-
bilmektedir. Bu sayede birbirleri ile ilişkili olabilecek veriler çok boyutlu 
halde detaylıca görüntülenebilmektedir [23]. Bunlarla birlikte, ilgili do-
kulardan alınan lezyon örneklerinin belirli kimyasallarla boyanıp, yüksek 
çözünürlükte mikroskoplar ile dijitalleştirilmesi ardından elde edilen his-
topatolojik görüntüler de kanser teşhisindeki en önemli analiz yöntemle-
rinden birisidir [24].

Bu başlıkta yapay öğrenmede, özellikle derin öğrenme yöntemlerinin, 
yüksek çözünürlüklü histopatolojik görüntülerin analizinde ve kanser 
teşhisinde kullanılması ve yapılan güncel araştırmalar kısaca derlenmiştir.

Kanserin özellikle erken tanısının ve bu durumda uygulanması gereken 
tedavi yöntemlerinin, doğabilecek ölümcül sonuçların önüne geçmede en 
önemli faktör olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda kanser olma ihtimali ta-
şıyan vakalardan öncelikle şüpheli bölgeler için doku örnekleri alınıp bu 
dokular uygun kimyasal maddeler vasıtasıyla boyanmaktadır. Ardından 
yüksek çözünürlükte mikroskoplar vasıtasıyla bu dokular taranıp, histo-
patolojik görüntüler olarak dijital ortama aktarılmaktadır ve alanında uz-
man patologlar tarafından tanı için incelemeye alınmaktadır. Bu aşamada 
kanserin tipi, derecesi ve ilgili hekimlerin bilgi ve tecrübeleri önem arz et-
mektedir. Çünkü patoloğun doğru tanısı, hastanın tedavisi üzerinde derin 
etkiye sahiptir. Bu işlem ise oldukça karmaşıktır. Bu alanda bir uzmanlık 
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ve uzun yıllar eğitim ve deneyim gerektirmektedir. Hatta eğitim ve tecrü-
be olsa dahi bir hasta için farklı hekimler farklı tanılar koyabilmektedir ve 
yanlış bir tanı hastanın hayatına mal olabilmektedir.

Belli bir seviyede ilerlemiş orantısız hücre bölünmeleri, morfolojik açıdan 
ilgili kanser türü hakkında görece kolay tanı konulmasını sağlayabilirken, 
erken aşamalarda henüz mikro seviyede veya dağınık olan hücre morfo-
lojisinin tespit edilebilmesi ise oldukça zordur. Histopatolojik görüntüle-
rin belli büyütme seviyelerinde (örneğin 40x büyütme) 10 gigapikselden 
daha büyük boyutlu görseller ürettiği bilinmekte ve bir uzman patoloğun 
bu görüntülerin tamamını incelemesi gerekmektedir. Bu denli karmaşık 
yapı içerisinde ise erken evrelerin tespiti çoğu zaman mevcut zaman dili-
minde mümkün olmamaktadır [25]. Yüksek çözünürlüklü bu histopatolo-
jik görüntülerin karmaşıklığı ve ilgili zaman kısıtları göz önünde bulun-
durulduğunda, patologlara destek için otomatik tanı algoritmalarının ve 
uygulamalarının kaliteli çıktılar üretmesi önem arz etmektedir. Bu bağ-
lamda derin öğrenme modellerini doğası gereği ihtiyaç duyduğu büyük 
veriler ile eğitip kanser çalışmalarında elle yapılan yöntemlere kıyasla çok 
daha yüksek başarımlar elde etme amaçlı araştırmalar son yıllarda ön pla-
na çıkmıştır.

Akademide bu alanda yapılan araştırmalara bakıldığında; [27]’nin ve 
[28]’in yüksek çözünürlüklü göğüs dokusu histopatolojik görüntülerin-
deki mitozlu hücreleri, Evrişimsel Yapay Sinir Ağı modellerini geliştirerek 
yüzde 96’nın üzerinde bir başarımla sınıflandırabildikleri görülmüştür. 
Burada geliştirilen modeller, verilen bir doku görüntüsü üzerinde oran-
tısız büyüyen hücreleri, hücre karakteristiklerinden tespit edebilmekte-
dir. Yine yakın zamanda Google araştırma ekibinin yürütmekte olduğu 
görüntü işleme çalışmalarında, Inception [29] ismini verdikleri derin öğ-
renme modelinin karmaşık mikro boyutlarda orantısız büyüyen kanserli 
hücrelerin tespitinde patoloji uzmanlarından daha başarılı teşhisler üret-
tiği görülmüştür. 

Histopatolojik görüntülerde belli ölçeklerde değişkenliğin aşırı fazla ol-
masından dolayı kullanılan algoritmaların da başarısız olduğu durumlar 
görülmektedir. Teşhisin geliştirilen diğer modeller ve patologlar tarafın-
dan daha sağlıklı yapılabilmesi için de bu yönde araştırmalar yapılmıştır. 
Bunlardan bir tanesi renk normalizasyonu tekniğidir [30]. Görseller 3 ka-
nallı (kırmızı, yeşil, mavi) bir yapıda olduğundan, dijital görsellerin renk 
dağılımı bu kanalların birbirlerine olan yoğunluklarını yakın piksellerde 
bile büyük oranda değiştirebilmektedir. Otomatik kodlayıcı yapısı üzeri-
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ne geliştirilen bir derin öğrenme modeli ile görüntülerdeki renk dağılımı 
standartlaştırılıp, lekelerin renk kanallarının normalizasyonu sağlanmış-
tır [30]. Yapılan testlerin, normalizasyon yapılmamış görüntülere göre çok 
daha başarılı çıktılar ürettiği gözlenmiştir. 

Histopatolojik görüntülerin normal şartlarda elde edilmesi için uzun ça-
lışmalar ve ilgili sağlık kurumlarından gerçek verilerin toplanabilmesi 
için gerekli izinler alınmalıdır. Bu süreç, yapılan çalışmaların kapsamına 
göre çoğu zaman mümkün bile olmamaktadır çünkü bu verilerin topla-
nabilmesi için gerekli donanımlar her sağlık kurumunda bulunmamak-
tadır. Bu nedenle tıbbi görüntüler üzerinde çalışan çeşitli akademik ve 
sektörel grupların topladıkları verileri açık kaynaklı hale getirip araş-
tırmacıların kullanımlarına sundukları görülmektedir. Bu veriler ilgili 
grupların çalışmaları sonucunda eğitim ve test setleri olarak bölünmekte 
ve eğitim setleri uzman hekimlerce etiketlenip araştırmacıların kullanı-
mına sunulmaktadır. Gruplar, bu veriler üzerinde çalışan araştırmacı-
lar için çeşitli yarışmalar da düzenlemektedirler [31]. Bu sayede teşhisi 
doğru konulmuş görüntüler üzerinde çalışan araştırmacılar modellerini 
daha sağlıklı geliştirebilmektedirler ve paylaşılan test setleri üzerinde 
geliştirdikleri derin öğrenme modelleri sınayıp akademik dünyaya so-
nuçlarını duyurabilmektedirler. Örneğin bu alandaki güncel yarışma-
lardan biri olan Camelyon 2017 [32] verileri ile göğüs bölgesindeki lenf 
düğümlerinde kanserli bölgelerin yapay öğrenme ile teşhisi hedeflen-
mektedir. 

Şekil 6.5. Camelyon 2017 yarışmasında verilen örnek bir metastazlı (kanserli) bölge.

6.6. Yorum ve Beklentiler
Derin öğrenme eğiliminin gelişmesindeki anahtar faktörler; gerçek dünya 
problemlerindeki büyük verilerin derin öğrenme modellerini besleyebile-
cek düzeyde nitelikli olması, bu modellerin gerçek dünya problemlerini 
çözebilecek kadar esnek hale gelebilmesi, modellerin bu çok boyutlu veri-
leri başarılı bir şekilde anlamlı parçalara indirgeyebilmesi ve en önemlisi 
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de büyük verilerin işlenebilmesi için gereken hesaplama gücüne artık eri-
şimin çok kolay olması olarak sıralanabilir. Bu modellerin eğitiminin belli 
bir süre almasına rağmen, bir defa eğitim süreci tamamlanınca artık çok 
hızlı sürelerde girdilere sonuç üretmesi ise ilgili uygulamaların gündelik 
her elektronik cihaza entegrasyonunun yapılabilmesine olanak vermekte-
dir. Bu sayede derin öğrenme ile güçlendirilmiş yapay zeka uygulamaları-
nı yakın bir gelecekte neredeyse her kullanım alanında görmek mümkün 
olabilecektir.

Yapay öğrenme ve özellikle son yıllarda en ön planda duran derin öğren-
me kavramı, yalnızca sağlık alanında değil, aynı zamanda daha birçok 
alanda geniş bir ölçekte kendine yer edinmiştir. Bu başarının arkasındaki 
en önemli etkenlerden biri, uluslararası büyük firmaların bu alana mu-
azzam ölçüde yatırım yapması ve kaynaklarının büyük bölümünü bu 
alandaki ar-ge çalışmalarına ayırması olarak görülebilir. Aynı zamanda 
akademik çevrelerce de derin öğrenme konusunun yaygın bir alan olarak 
çalışılması ile uzun yıllardır ulaşılması hedeflenen yapay zeka olgusuna 
birkaç adım daha yaklaşıldığı açıkça görülmektedir. 

Derin öğrenmenin sağladığı yüksek başarım, açık kaynak olarak erişile-
bilen yazılım çatıları ve maliyeti ucuzlayarak son kullanıcıya kadar inen 
güçlü donanım mimarilerinin (grafik işlem birimleri) sayesinde de yapay 
öğrenmenin sadece bilim insanlarının ve büyük firmaların değil aynı za-
manda bu alanda çalışan uygulamacıların da ilgi odağı olduğu ve yakın 
gelecekte güncelliğini sürdüreceği görülmektedir.
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7.1. Giriş
Haberleşme ve bilgisayar teknolojilerindeki ilerlemelerin de yardımıyla 
son yıllarda veriye erişim oldukça kolaylaşmıştır. Çevremizde bulunan ve 
anlık veri toplayabilen buzdolabından ekmek kızartma makinesine, akıl-
lı telefondan termostata kadar çok değişik cihaz bulunmaktadır [18]. Bu 
cihazlar topladıkları verileri algılayıcı ağlar (sensor networks) [10] üzerin-
den paylaşabilmektedirler. Bunların yanı sıra genellikle durağan şekilde 
bulunan ve kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) veya özel 
sektör firmaları tarafından genel paylaşıma açık olarak tutulan büyük 
miktarda veri bulunmaktadır [11]. Çoğu durumda bu verilere web servis-
leri veya doğrudan veritabanı sorgusu ile ulaşmak mümkündür. Her iki 
şekilde de elde edilen verilerden bir anlam çıkartarak akıllı karar destek 
sistemleri oluşturmayı amaçlayan “öngörü analizi” (predictive analytics) 
konusu şu anda veri bilimi ile uğraşan kurumların ve araştırmacıların ön-
celikli çalışma alanlarının başında gelmektedir [12].

Buradaki en önemli zorlukların başında toplanan verinin miktar, çeşitlilik 
ve akış hızının sürekli artıyor olmasıdır. Veri paylaşımının önündeki en-
gellerin de gün geçtikçe azaldığını göz önüne alırsak, bu sürekli büyüyen 
ve değişen veriyi en hızlı ve doğru şekilde işlemek ve analiz etmek firma-
lar açısından rekabet avantajı sağlayabilmek için çok daha büyük önem 
kazanmıştır. 

Bu amaca yönelik çalışmaları incelediğimizde Büyük Veri/Açık Veri (Big 
Data/Open Data) analizi kavramları ön plana çıkmaktadır. Bunların yanı 
sıra son yıllarda araştırmacıların oldukça ilgi gösterdiği derin öğrenme 
konusu da bu bahsettiğimiz “akıllı karar destek sistemleri” için iyi bir çö-
züm potansiyeli olarak görülmektedir. Bu bölümde bu kavramlar hakkın-
da verilecek temel bilgilerin yanı sıra günümüzde uygulamaya geçirilmiş 
olan bazı entegre uygulamalardan ve geleceğe yönelik öngörülerden bah-
sedilecektir.

7.2. Açık Veri ve Büyük Veri Kavramları
Büyük veri en yalın tanımıyla düşünüldüğünde bildiğimiz klasik veri 
analizi süreçleriyle işleyemeyeceğimiz veri grubu olarak nitelendirilebilir. 
Burada dikkat edilmesi gereken husus bahsi geçen verinin sadece miktar 
olarak değil, çeşitlilik ve akış hızı olarak da alışılagelmiş veri yapısından 
farklı olabileceğidir. Tüm bu farklı yapılanma birlikte büyük veri kavra-
mını oluşturmaktadır.
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Şekil 7.1. Büyük Veri, Açık Veri ve Açık Devlet kapsama alanları [15]

Herhangi bir erişim kısıtı uygulanmadan genel kullanıma açık veriler de 
“Açık Veri” olarak tanımlanmaktadır. Kamu kurumları ve STK’lar tara-
fından paylaşılan bu verilerin büyük bir kısmı günümüzde artık “Büyük 
Veri” olarak değerlendirdiğimiz veri grubuna girmektedir. Genel kabul 
gören bir tanıma göre Devlet ve Kamu kurumlarının paylaştığı veri-
ler “Açık Devlet” (Open Government), diğer kurumların (STK’lar, özel 
kuruluşlar)paylaştığı veriler de “Açık Veri” olarak ifade edilmektedir. 
Dolayısıyla Büyük Veri, Açık Veri ve Açık Devlet kavramları artık çoğu 
zaman birlikte değerlendirilmesi gereken unsurlar haline dönüşmüştür. 
Şekil 7.1’de Büyük Veri ve Açık Veri kavramlarının veri kullanımı da göz 
önüne alındığında genel olarak nasıl ilişkilendirildiği gösterilmektedir 
[15]. 

Büyük Veri olarak nitelendirilen verilerin belirgin 3 temel özelliğinin 
(3V-volume, velocity, variety), yani hacim, hız ve çeşitliliğin yanı sıra son 
zamanlarda farklılık (verasity), erişilebilirlik (visibility) ve katma değer 
(value) nitelikleri de önem kazanmaya başlamıştır [17,19]. IBM’in Büyük 
Veri tanımlamasına göre [19] özellikle erişilebilirlik ve katma değer, açık 
veri kavramının ön plana çıktığı özellikler olarak ön plana çıkmaktadır 
(Şekil 7.2).
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Şekil 7.2. IBM’e göre Büyük ve Açık Veri Özellikleri [19]

7.3. Büyük/Açık Veri İşleme ve Analizi
Büyük/Açık Verinin işlenmesi ve analizinin, üzerinde uğraşılan probleme 
göre farklılık gösterebilse de bazı temel aşamaları vardır. Tablo 7.1’de bu 
aşamalar, ve her aşamada çözüme yönelik yaklaşım veya ürünlere bazı 
örnekler verilmiştir. 

Tablo 7.1. Büyük Veri Aşamaları ve Önerilen Çözümler

Büyük Veri Aşaması İngilizce karşılığı Önerilen çözümler, ürünler
Veri temini Data acquisition Apache Kafka, Flume
Veri uyarlaması Data normalization ETL, Apache Sqoop

Veri depolama Data storage HBase, Hive, Cassandra, 
CouchDB

Durağan Veri işleme Batch Data processing Spark, Hadoop MapReduce

Akan Veri işleme Streaming Data 
processing

Apache S4, Storm, Spark 
Streaming

Veri sorgulama Data query Apache Drill, Presto

Veri analizi Data analytics Spark MLLib, Splunk, 
Talend Studio

Görselleştirme / 
Raporlama

Visualization and 
reporting

Jaspersoft, Pentaho, 
GraphBase
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Kitabımızın 5. bölümünde Şekil 5.1’de genel olarak verilmiş olsa da Şekil 
7.3’te ise daha genel bir şema içinde Büyük Veri Teknolojilerinin değişik 
çalışma alanları ve aşamalarında ön plana çıkan ürünlerin bir arada gös-
terildiği bir yapı yer almaktadır. Burada dikkati çeken bir nokta her aşa-
ma için endüstriyel ürünler bulunduğu gibi açık kaynak kütüphaneler de 
mevcuttur. Dolayısıyla Büyük/Açık Veri Analizi ile ilgilenen firmalar veya 
araştırmacıların önünde birçok seçenek bulunmaktadır.

Bu aşamalar arasında Veri Analizi yarattığı etki açısından diğerlerinden 
bir adım önde yer almaktadır. Fakat veri analizinin istenilen öngörüler-
de bulunabilmesi için diğer aşamaların da sağlıklı bir şekilde yönetilmesi 
gerekmektedir. Her aşamanın kendine özgü yöntemleri ve hassasiyetleri 
bulunmaktadır. Bu konuda daha fazla detaylı bilgi almak için çok çeşitli 
kaynaklar bulunmaktadır [1,21,22]. 

Şekil 7.3. Büyük Veri Teknolojileri [20]

7.4. Büyük/Açık Veri İşleme 
Büyük/açık verinin işlenmesi için firmaların karar vermesi gereken bir 
başka konu ise yukarıda bahsedilen bu işlemleri nasıl bir donanım/yazı-
lım platformunda hayata geçirecekleri ile ilgilidir. Son yıllarda popülari-
tesi artan bulut mimarisi ön plana çıkmaya başlamıştır. Fakat veri mahre-
miyeti veya veri güvenliği ile ilgili firmaya özel kısıtlara da bağlı olarak 
klasik tip sunucu yapıları da kullanılmaktadır.
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Büyük veri uygulamalarının altyapısı genellikle Hadoop ve Spark tabanlı 
olduğu için ve bu platformlar dağıtık mimariye izin verdiği için, artık tek 
bilgisayar üzerinde de, çoklu sunucular üzerinde de fiziksel ve/veya sanal 
makineler kullanılarak Büyük Veri uygulamaları geliştirmek mümkün ol-
maktadır.

Günümüzde firmaların Büyük Veri bölümleri ve araştırmacılar çok deği-
şik büyük veri problemleri ile karşılaşmaktadırlar. Ellerindeki donanım/
yazılım mimarisinin farklı problemlere en hızlı şekilde uyarlanabilmesi 
başlı başına bir problemdir. Problemler farklı büyüklüklere ve kurgulara 
sahip olduklarından ötürü uygulama geliştiricileri önemli bir ölçekleme 
problemi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Burada sistem yöneticilerinin 
önünde iki temel seçenek bulunmaktadır:
1) Yatay Ölçekleme
2) Dikey Ölçekleme

Yatay Ölçekleme
Bu sistemler tek başına çok fazla işlem gücü olmayan bir veya daha fazla 
bilgisayar/sunucu içeren bir mimarinin üzerindeki bilgisayar/sunucu sa-
yısını arttırarak daha güçlü işlem gücüne sahip bir sisteme dönüştürülme-
sine karşılık gelmektedir.

Dağıtık mimari ve sanallaştırma teknolojilerindeki ilerlemelere bağlı ola-
rak artık donanım ve yazılım bazlı paralelleştirmede oldukça iyi seviyele-
re varılmıştır. Bunun sonucu olarak çok sayıda “mütevazi” bilgisayar veya 
sunucunun uygun kurgulamalarla tek bir sunucu gibi hareket etmesi sağ-
lanabilmektedir. Oluşan bu paralel bileşke sistemin işlem gücüne sahip 
tek bir fiziksel sunucunun maliyeti çok daha masraflı olmaktadır. Bu se-
beple yatay ölçekleme güçlü bir fiziksel/sanal/bulut sunucu öbeği kurmak 
isteyen sistem yöneticileri için iyi bir seçenek sunmaktadır.

Şekil 7.4. Yatay Ölçekleme
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Yatay ölçeklemenin avantajları arasında esneklik ve fiyat avantajı ön 
plana çıkmaktadır. Bu sistemler üzerinde çalışılan problemin büyük-
lüğüne bağlı olarak istenilen şekilde ölçeklenebilir. Varolan donanım, 
problem için yeterli değilse, istenilen işlem gücü veya büyüklüğe varı-
lana kadar yatay ölçekleme yapılabilir. Teorik olarak bu ölçeklemenin 
sınırı olmadığından her tür problem üzerinde çalışmak mümkündür. 
Veri büyüdükçe maliyeti karşılama (ölçekleme) masrafı lineer olarak 
artmaktadır.

Yatay ölçeklemenin dezavantajları ise genellikle yazılım tarafında karşı-
mıza çıkmaktadır. Çok sayıda farklı donanım biriminden oluşan dağıtık 
mimari üzerinde verimli bir paralelleştirmenin gerçekleştirilmesi, gerçek 
zamanlı hızlı başarım sağlanması, birimler arası haberleşmenin yaratabi-
leceği gecikme veya senkronizasyon problemleri bu şekilde bir ölçekleme 
gerçekleştirilen sistemlerde her zaman istenen verimin alınamamasına 
yol açabilir. Ayrıca yatay ölçeklemeyi en üst seviyede kullanabilen nis-
peten sınırlı sayıda yazılım mevcuttur. Fakat bu dezavantajların gideril-
mesine yönelik çalışmalar devam etmektedir ve her geçen gün iyi per-
formans gösteren paralel mimari temelli açık kaynak yazılımların sayısı 
artmaktadır.

Dikey Ölçekleme
Bu sistemler genellikle tek bir sunucu mimarisi üzerinde çalışan yapıların 
yine tek sunucu olan fakat daha güçlü işlem gücüne sahip bir sisteme dö-
nüştürülmesine karşılık gelmektedir. 

Sunucu tek olmasına karşılık artık günümüzde aynı kart üzerinde çok 
sayıda işlemci (veya aynı işlemci üzerinde çok sayıda çekirdek) bulun-
maktadır. Dolayısıyla tek sunucu sistemlerde bile aynı sunucu içinde de 
olsa paralel mimari söz konusudur. Bu paralellikten işletim sistemi ve/
veya gerektiğinde yazılım seviyesinde faydalanılmaktadır. Ayrıca sanal 
makineler oluşturularak paralellik de sağlanabilmektedir.

Dikey ölçeklemenin en önemli avantajı tek sunucunun sağladığı kurgu-
lama ve yönetim kolaylığıdır. Ne kadar kolay kurgulanırsa kurgulansın, 
parallelleştirme donanım ve yazılım seviyesinde ekstra bir çaba gerektire-
cektir. Bunun yanı sıra birçok yazılım tek sunucu üzerinde en iyi başarımı 
sağlayacak şekilde çalışmaktadır, bu dağıtık mimari içeren sistemlerde bir 
yavaşlama yaratabilir. Ayrıca bazı problemlerin bu tip sistemlerde model-
lenmesi de kolay olmayabilir.
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Şekil 7.5. Dikey Ölçekleme

Buna karşılık dikey ölçeklemenin ciddi dezavantajları da bulunmaktadır. 
İşlem gücünü arttıracak şekilde tek sunuculu bir sistemin maliyeti top-
lamda aynı işlem gücüne sahip çok sayıda bilgisayar/sunucudan oluşan 
bir sisteme kıyasla çok daha pahalı olacaktır. Ayrıca bu tarz bir sistemde 
problem büyüklüğü ölçeklemesi de gerçek anlamda sağlanamamaktadır. 
Problem küçük de olsa büyük de olsa, mimari aynı kalacaktır. Bunun so-
nucu olarak sistem yöneticisi işlem gücünü karşılaşılabilecek en büyük 
probleme göre kurgulamak zorunda kalacaktır. Daha küçük bir problemle 
karşılaşıldığında bu gereksiz işgücü fazlası verimsizlik yaratacaktır. Buna 
karşılık daha büyük bir problemle karşılaşıldığında eğer mevcut işlem 
gücü yetersiz kalırsa sistem kullanılamayacaktır. Ayrıca ölçeklemenin bir 
fiziksel üst sınırı bulunmaktadır. Artan işlem gücü ve veri işleme gereksi-
nimine bağlı maliyetler yatay ölçeklemenin aksine üssel olarak artacaktır. 
Tüm bu dezavantajlar günümüzde dikey ölçeklemeye bağlı çözümlerin 
eskisi kadar tercih edilmemesine yol açmaktadır.

7.5. Büyük/Açık Veri Analizi
Veri toplanıp işlendikten sonra bu ham veriden katma değeri yüksek so-
nuç çıkarımına veri analizi denir. Bu aşama, genel resme bakıldığında, 
büyük veri çalışmalarının en kritik aşamasını oluşturmaktadır. Üzerinde 
çalışılan problemin farklılıkları da göz önüne alınarak bu aşamada çeşitli 
araştırma konuları ön plana çıkmaktadır. Veri analizi kapsamında araş-
tırmacıların üzerinde çalıştığı başlıca konuları aşağıdaki şekilde grupla-
yabiliriz:
- Yapay Öğrenme (Machine Learning)
- Veri Madenciliği (Data Mining)
- Metin Madenciliği (Text Mining/Analytics)
- Öngörü / Tahmin (Predictive Analytics)
- İstatistiksel Analiz (Statistical Analysis)
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Bu listeyi daha da genişletmek mümkündür. Doğal dil işleme, görüntü 
işleme, örüntü tanıma, sosyal ağ analizi gibi konular da bu çerçevede ele 
alınması uygun olan araştırma alanları arasındadır. Verilen analizi ile elde 
edilen sonuçlar genellikle bir karar destek sistemine yönlendirilerek kul-
lanılmaktadır. Özellikle son zamanlarda bu şekilde geliştirilen otonom 
akıllı sistemler ortaya çıkmaya başlamıştır. 

7.6. Derin Öğrenme İle Veri Analizi
Veri analizi için en yaygın kullanımda olan yöntemlerden biri yapay öğ-
renmedir. Yapay Öğrenmenin de en çok tercih edilen modellerinin başın-
da da Yapay Sinir Ağları (YSA) gelmektedir. Yapay Sinir Ağları son 30-40 
yıldır çok çeşitli sınıflandırma/regresyon problemlerinin çözümü için kul-
lanılmıştır. Günümüzde jeolojiden uzay araştırmalarına uzanan geniş bir 
yelpazede birçok gerçek hayat uygulamasında oldukça başarılı sonuçlar 
vermektedir.

Derin Öğrenme son yıllarda Yapay Sinir Ağlarının daha ileri bir modeli 
olarak ortaya çıkan bir yaklaşımdır [9]. Derin Öğrenme, kavram olarak 
yeni olmasa da teknolojik yetersizlikler ve veri miktarının yeterli seviye-
lerde olmaması yüzünden birkaç sene öncesine kadar bu modelleri kullan-
mak için önemli bir motivasyon olmamıştır. Bu modellerin başarısı ancak 
veri miktarı çok fazla olduğunda ve hızlı işlem yapabilecek bir donanım/
yazılım mimarisi oluşturulduğunda ortaya çıkmaktadır. Günümüzde her 
iki koşul da sağlanmış olduğundan derin öğrenme büyük/açık veri prob-
lemlerinde veri analizi için en uygun modellerden biri olmuştur. Ayrıca 
Derin Öğrenme ile klasik YSA modelleriyle kıyaslandığında elde edilen 
başarım çok daha yüksek seviyedelerdir. Bunun sonucu olarak da her ge-
çen gün derin öğrenme tabanlı yeni bir büyük veri uygulaması karşımıza 
çıkmaktadır.

7.7. Derin Öğrenme Temelleri
Derin Öğrenme üzerinde uğraşılan problemin yapısına bağlı olarak deği-
şik modeller olarak karşımıza çıkabilse de temel olarak ikiden fazla gizli 
katmanı olan bir Yapay Sinir Ağları modelidir. Derin Öğrenmenin klasik 
YSA modellerine göre daha başarılı olmasının en önemli sebebi mode-
lin verinin önemli özelliklerini katmanlar arası geçişler esnasında ken-
diliğinden öğrenme kabiliyetinin olmasıdır. “Öznitelik öğrenimi” olarak 
adlandırılan bu yaklaşım sayesinde çoğu durumda öznitelikler üzerinde 
ayrıca çok fazla işleme yapmaya gerek kalmadan derin öğrenme modeli 
veriden öznitelikleri kendiliğinden çıkartacak bir şekilde çalışmaktadır. 
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Bu hem kullanım kolaylığı sağlamakta, hem de insan olarak bizim fark 
edemediğimiz fakat sistem başarımı için önemli olabilecek gizli öznitelik-
lerin de kullanılabilmesinin önünü açmaktadır. Bunun sonucunda artık 
günümüzde birçok derin öğrenme modeli insanın makineler üzerinde üs-
tünlük kurduğu görsel tanıma, oyun oynama, ses tanıma, dil işleme gibi 
birçok alanda üstünlüğü ele geçirmiştir.

Derin Öğrenmenin avantajlarını aşağıdaki şekilde gruplayabiliriz:
- Derinlik kullanımı sınıflandırma gösterimini kolaylaştırır, başarımı art-

tırır. Sığ mimarilerde karmaşık veri eşleşmeleri için çok fazla nöron ve 
öznitelik ihtiyacı doğmaktadır. Derin öğrenme modellerinde katmanlar 
arası boyut geçişlerinin yardımıyla öğrenme işlemi çok daha başarılı 
gerçekleşebilmektedir.

- Derin öğrenme insan beyninin öğrenme modeline benzer bir yapılanma 
gösterir. İnsan beyni derin bir mimariye sahiptir. Görme korteksi girdi 
görüntüsünü her biri bir sonrakine belirli bir gösterime uygun olarak 
aktaran peşi sıra gelen bölgelerden oluşmaktadır. Beyindeki veri göste-
rimleri yerel bir yoğunlukta dağıtılmıştır: Genele bakıldığında oldukça 
seyrektir: Belirli bir anda beyindeki nöronların sadece %1’i aktiftir. 

- Düşünme ve öğrenme işlemi derin mimariye sahiptir. İnsanlar fikirleri 
ve kavramları hiyerarşik olarak düzenlerler. İnsanlar önce basit kavram-
ları öğrenir, daha sonra bunları soyutlayarak daha karmaşık problem-
lere uygularlar. Mühendisler problemleri çok seviyeli şekilde özelden 
genele doğru soyutlayarak ve işleyerek çözerler. Tüm bunlar derin öğ-
renme topolojisi sayesinde algoritmik olarak da gerçekleştirilebilir.

7.8. Derin Öğrenmenin Güncel Kullanımı
Derin Öğrenme modelleri günümüzde birçok uygulamada karşımıza çık-
maktadır. Son 2-3 yıldır ses tanıma uygulamalarında etkin olarak kulla-
nılmaktadır. Araştırmalarda çeşitli farklı modeller kullanarak elde edilen 
sonuçlar karşılaştırıldığında en başarılı performansın derin öğrenme kul-
lanarak elde edildiği gözlemlendi. Bunun doğal sonucu olarak Microsoft 
ve Google ürünlerinde Derin Öğrenme tabanlı ses tanıma modelleri kul-
lanmaya başladılar.

Ses Tanımanın yanı sıra Derin Öğrenme modelleri özellikle görüntüden 
anlam çıkarma konusunda önemli başarılara imza atmıştır. Bilgisayarla 
Görü araştırmalarının en önemli parçalarından biri “Öznitelik Seçimi ve 
Çıkarımı” olduğundan Derin Öğrenme modellerinin ön plana çıkardı-
ğı “Öznitelik Öğrenilmesi” konusuna Bilgisayarla Görü araştırmacıları 
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bir süre temkinli yaklaşmışlardır. Buna karşılık, ImageNet ve Semantic 
Segmentation verilerinde en iyi başarımlar Evrişimsel Derin Öğrenme 
YSA’na aittir. 

Bu çalışmalara paralel olarak çok yakın geçmişe kadar oldukça sınırlı ba-
şarım sağlanan Doğal Dil İşleme konusunda Derin Öğrenme modelleri 
kullanımına bağlı olarak son yıllarda kayda değer ilerlemeler görülmek-
tedir. Bu çalışmalara paralel şekilde detaylı duygu analizi, dilbilgisi baz-
lı başarılı anlamsal çıkarımlar, dil modeli oluşturma, otomatik tercüme, 
soru cevaplayabilme yeteneği gibi kazanımlar elde edilmiştir.

7.9. Derin Öğrenme Uygulamaları
Endüstriyel anlamda günümüzde birçok derin öğrenme uygulaması ha-
yata geçirilmiş durumdadır. Ön plana çıkan örnek uygulamalar ilk olarak 
görüntü sınıflandırma, ses tanıma, dil işleme gibi konular ağırlıklı olacak 
şekilde ortaya çıkmıştır, fakat diğer konularda da derin öğrenme modelle-
ri kullanımına rastlanmaya başlanmıştır. Derin Öğrenme kullanan değişik 
bazı uygulama örnekleri aşağıdaki gibidir:

- Yapay Zeka tabanlı Süper Bilgisayarlar 
o IBM Watson
o Microsoft Oxford 
o Google DeepMind
o Baidu Minwa

- Görüntü Sınıflandırma
o Yüz Tanıma (OpenFace projesi – Github)
o Otonom arabalarda çevre tanıma (NVIDIA Drive PX2)

- Derin Öğrenme ile Doğal Dil İşleme -WildML projesi – Github)
- IMDB Film Yorumu
- Duygu Analizi
- Dil tercümesi

o Google Translate
- Derin Öğrenme ile Otomatik Konuşma Tanıma 

o Amazon echoDot - Alexa 
o Apple Siri 

- Derin Öğrenme ile Yüz Tanıma
o DeepFace (Facebook yüz tanıma uygulaması) [13]
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- Derin Öğrenme ile Bilimsel Deney Tasarımı
o NiTi tabanlı hafıza bileşenleri geliştirilmesi – (Xue, et.al – Nature)

- Yüksek Enerji Fiziğinde Derin Öğrenme
o CERN deneylerinde veri analizi

- Yeni ilaç üretiminde Derin Öğrenme

Bu endüstriyel uygulamaların yanı sıra araştırma aşamasında olup ba-
şarıyla test edilen birçok çalışma da mevcuttur. Bazı örnekler aşağıdaki 
gibidir:

- Siyah Beyaz resimlerin renklendirilmesi [3]

- Sessiz filmlere veya videolara ses eklenmesi [4]
- Fotoğraflarda nesne tanıma/sınıflandırma [5] 
- Görüntülere başlık oluşturma [6]
- Oyun oynama [7]

Bu örneklere her geçen gün yeni uygulamalar da eklenmektedir [2]. Ge-
lecekte derin öğrenme tabanlı büyük/açık veri analizinin çok daha yaygın 
bir kullanım seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir.
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7.10. Derin Öğrenme Kaynakları
Uygulama geliştiricilerin ve araştırmacıların kendi derin öğrenme model-
lerini geliştirebilmesine yönelik çok sayıda kaynak altyapı oluşturulmuş-
tur. Aşağıdaki tabloda temel bazı programlama dilleri üzerinde oluşturul-
muş Derin Öğrenme kütüphaneleri Tablo 7.2’de verilmiştir.

Tablo 7.2. Derin Öğrenme kütüphaneleri linkleri ve özellikleri

İsim Dil Link Özellik

Pylearn2 Python http://deeplearning.net/
software/pylearn2/ 

Theano için bir 
Yapay Öğrenme 
kütüphanesi

Theano Python http://deeplearning.net/
software/theano/ 

Python Derin 
Öğrenme 
kütüphanesi

Caffe C++ http://caffe.berkeleyvision.org/ 
Berkeley’de 
üretilen Derin 
Öğrenme yapısı

Torch Lua http://torch.ch/ 
Bir açık kaynak 
yapay öğrenme 
yapısı

Overfeat Lua http://cilvr.nyu.edu/doku.
php?id=code:start 

Evrişimsel YSA 
işlemcisi

Deeplearning4j Java http://deeplearning4j.org/ Yapay Öğrenme 
kütüphanesi

Word2vec C https://code.google.com/p/
word2vec/ 

Kelime işleme 
çatıyapısı

GloVe C http://nlp.stanford.edu/
projects/glove/ 

Kelime işleme 
çatıyapısı

Doc2vec C https://radimrehurek.com/
gensim/models/doc2vec.html 

Paragraf ve 
dökümanlar 
için dil yapısı

StanfordNLP Java http://nlp.stanford.edu/ 
Derin Öğrenme 
tabanlı Dil 
işleme 

TensorFlow Python http://www.tensorflow.org
Derin öğrenme 
tabanlı Pyhton 
kütüphanesi 
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7.11. Derin Öğrenme İle Büyük/Açık Veri Analizinin Geleceği
Önümüzdeki yıllarda hem büyük verinin hem de derin öğrenmenin etki-
lerini birçok hayati uygulamada görmeye devam etmemiz oldukça muh-
temeldir [14]. Bu uygulamalar büyük çoğunlukla otonom kararlar vere-
bilen akıllı karar destek sistemlerine entegre olarak çalışacak modeller 
olacaktır. Yakın gelecekte hayatımızda yer alması muhtemel uygulamalar 
arasında sürücüsüz araçlar, vücuda entegre alıcılar vasıtasıyla anlık veri 
toplayan ve hastalık, anormallik teşhisi yapabilen akıllı sağlık uygulama-
ları, şu anda bile birçok yerde uygulamaya geçmekte olan akıllı şehir uy-
gulamaları, araçların, sinyalizasyon sistemlerinin haberleşebildiği, dina-
mik rotalama, trafik, yol kurgulanması yapılabilen akıllı ulaşım sistemleri, 
uzaktan algılama ve konumsal, topolojik, coğrafik bilgileri kullanan akıllı 
tarım ve madencilik uygulamaları, çevresini tanıyan, uyum gösterebilen, 
birçok farklı tip iş yapabilen akıllı robotlar ve uzay araştırmaları için çeşit-
li uygulamalar sayılabilir. 

7.12. Sonuç
Büyük/açık veri ve derin öğrenme temelli veri analizi araştırmalarının 
geleceğe yön verecek en önemli çalışma alanları arasında olacağı öngö-
rülmektedir. MIT Technology Review 2013 yılında derin öğrenmeyi gele-
ceğin teknolojik gelişme potansiyeli olan konular arasında ilk sıraya yer-
leştirmiştir. Buna paralel olarak büyük veri analitiği ile ilgili iş sayısında 
sürekli yükselen bir trend gözlemlemekteyiz. Sadece ABD’de 2018’e kadar 
büyük veri, veri bilimi ve analitiği konularında yaklaşık 1.5 milyon kişilik 
bir istihdam açığı ortaya çıkacağı [16] ve 2020’ye kadar büyük veri anali-
tiği piyasasının 203 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülmek-
tedir. Türkiye’nin de öncelikli araştırma alanlarından biri olan enformatik 
konusunun en kritik alt konuları arasında yer alan büyük veri ve derin öğ-
renme konusunda Türkiye’nin hem yetişmiş uzmana, hem de bu konuda 
faaliyet gösteren firmalara ihtiyacı olacaktır. Bu konuda gelişmiş ülkelerin 
gerisinde kalmamak için devletimize, üniversitelerimize ve araştırma ku-
rumlarımıza büyük sorumluluklar düşmektedir. Aksi takdirde gelişmiş 
ülkelerle aramızdaki farkı kapatabilmemiz mümkün olmayacaktır. 
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8.1. Giriş
Büyük veri teknolojilerinin popülerliğinin artması ve açık kaynaklı olarak 
geliştirilmesi nedeniyle birçok programcı bu alanda çalışmalar yapmaya 
başlamış ve bu teknolojiler birer ekosistem haline gelerek kullanım alan-
larını genişletmiştir. Bir biri ardına geliştirilen bu teknolojiler; kişilerin, 
kurumların ve şirketlerin, verilerin çok büyük olması nedeniyle daha önce 
gerçekleştiremedikleri iş analitiği, veri analizi ve veri madenciliği gibi 
alanlarda bu yeteneği kazanmalarını, işlerini kolaylaştırmasını ve daha 
önce gerçekleştiremedikleri analizleri yapabilir hale gelmesini sağlamıştır. 
Hatta daha da öteye giderek veri biliminin popüler olması ve yeni bir mes-
lek olarak kabul edilmesine yol açmış ayrıca büyük verilerin incelenerek 
geleceğe dair kestirim ve analizlerin yapılabilmesine olanak sağlamıştır.

Büyük Veri kavramı içerisinde verinin büyüklüğünden çok yapısı önem arz 
etmektedir. Büyük Veriyi ortaya çıkaran en temel özellikleri veri hacminin 
büyük olması, belirli bir yapısallığın olmaması, hızlı şekilde artması ve fark-
lı biçimlerde karşımıza çıkması olarak belirtilebilir. Büyük Veri alanında 
analizler farklı tipte veri türleri üzerinde gerçekleştirilmektedir. Yapı olarak 
düşünüldüğünde veriler; yapısız (unstructured), yarı-yapılandırılmış (se-
mi-structured) veriler ve yapılandırılmış (structured) veriler olarak grupla-
nabilirler. Ayrıca veri işleme yöntemine göre gruplandığında ise duran veri 
(Data at Rest), akışkan veri (Data in Motion), bağlı veri (Linked-Data) ve 
zaman serisi (time series data) olarak da sınıflandırılabilmektedirler. Farklı 
türdeki verilerin işlenebilmesi için de farklı yöntemlerin geliştirilmesi ge-
rekmektedir. Dolayısı ile Büyük Veri sistemleri ve işleme yöntemleri de bu 
doğrultuda farklılık göstermektedir. Büyük Veri işleyebilme ihtiyacı zaman 
içerisinde karşılaşılan yeni veri türleri doğrultusunda şekillenmiştir. 

Duran veri olarak sınıflandırılan veriler, üretildikten sonra belirli bir yere 
kayıt edilen ve saklanan verileri temsil etmektedir. Bu veri türü elde edil-
dikten sonra değişmemekte ve toplu olarak (batch) saklanmak suretiyle 
işlenmektedir. Hareketli veriler ise sürekli olarak üretildiği kaynaktan 
başka bir sisteme belirli bir akış hızı ve büyüklükle transfer edilen, gerçek 
zamanlı ve yakın gerçek zamanlı biçimde işlenerek anlam kazandırılması 
gereken verilerdir. Bu veri tipine en iyi örnek olarak Nesnelerin İnterne-
ti (IoT) cihazlarının ürettiği sensör verileri gösterilebilir. Sosyal medyada 
üretilen, birbirleri ile ilişkili olarak tanımlanan ve çizge (graph) yöntem-
leri ile modellenebilen veri türleri ise bağlı veri olarak tanımlanmaktadır. 
Zamana göre değişim gösteren ve sensör tabanlı ölçümler sonucunda elde 
edilen veriler ise zaman serisi verileri olarak sınıflandırılmaktadır. 
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Bu tanımlamalar ve sınıflandırmalar ışığında, her bir veri türünün ince-
lenmesi için farklı çözümler üretilmesi gerekmektedir. Hareketli bir ve-
rinin, duran bir veri olarak işlenmesinin mümkün olmaması gibi tersi de 
mümkün değildir. İşleme yöntemleri arasında dönüşüm yapılabilmesi 
mümkün olsa da dönüşüm işleminin gerçekleştirilmesi ve buna zaman 
ve kaynak ayrılması mantıklı bir çözüm değildir. Ayrıca hareketli bir veri 
duran bir veri türüne dönüştürülebilse de, verinin işlenmesi ve kıymetlen-
dirilmesinin gerçek zamanlı ya da yakın gerçek zamanlı olarak tamamlan-
ması gerekmektedir. Bu gibi teknik gereksinimler nedeniyle farklı metot-
lar ile işlenmesi gereken veriler için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu ih-
tiyaçtan doğan açık kaynaklı Büyük Veri projelerinin sayısı her geçen gün 
artmaktadır. Söz konusu alanda çalışma yürüten gönüllü yazılımcılar ya 
da şirketler birbiri ardına farklı yazılım çatıları, platformlar ve alt yapılar 
geliştirmektedir. Bunlar sadece belirli bir süre ilgi çekmekte ve kullanıl-
maktadır. Ancak daha sonra yeni bir teknolojinin yani veri işleme yönte-
minin ortaya çıkarılması sonucu popülerliğini yitirmektedir. Çoğu şirket 
kullandığı teknolojiyi, yeni çıkan teknoloji ile değiştirememektedir. Veri 
büyüklüğünün tera/peta byte’lar seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, 
yeni teknolojinin olgunlaşmasından emin olunmadan değişikliğe gitmek 
ve bu alanda yatırım yapmak çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

Teknoloji geliştiren yazılımcıların mevcut teknolojilerin üzerine farklı 
katmanlar geliştirerek veri işleme yöntemini değiştirdiği durumlar da 
gözlenmektedir. Özellikle gerçek uygulamalarda yaşanılan sorunlar ve 
sıkıntılar nedeniyle bunlardan ders alınarak farklı yaklaşımlar sergilen-
mektedir. Örnek olarak, bu alanda ilk geliştirilen teknolojilerden biri olan 
ve duran veri işlemede kullanılan Apache Hadoop projesi birkaç yıl içe-
risinde karşılaşılan sorunlar nedeniyle Apache Hadoop 2.0. YARN olarak 
geliştirilmeye başlanmıştır. Bu yeni yaklaşımla beraber kaynak yöneti-
minde iyileştirilmelere gidilerek tak-çalıştır bir mimariye geçilmiştir. Ha-
doop ekosisteminde geliştirilen her bir proje, YARN’ın kaynak yönetimi 
ve YARN’ın sağlamış olduğu uygulama programlama ara yüzleri (API) 
sayesinde kolayca bu yeni kaynak yönetimi sisteminden faydalanabilmiş 
ve alt yapısal karmaşıklıktan kendilerini soyutlamayı başarmıştır. Bugün 
bu teknoloji oldukça olgunlaştığı için birçok alanda kullanılmaya devam 
edilmektedir. Çeşitli şirketler bu alt yapıyı kullanarak kendilerine uygun 
daha üst seviye veri işleme kabiliyetleri ve teknolojileri geliştirmektedir-
ler. Örnek olarak Facebook’un geliştirdiği HIVE projesi Hadoop üzerinde 
bulunan duran verilerin SQL diliyle sorgulanmasını sağladığı gibi, Pig 
projesi ile Yahoo firması kendine özel bir betik dili olan Pig-Latin’i geliş-
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tirmiş ve kullanmaya başlamıştır. Daha sonra söz konusu iki proje de açık 
kaynak kodlu olarak yayınlanmıştır. Bugün hala bu projeler aktif olarak 
kullanılmaktadır. Temel olarak bu teknolojilerin yaptığı işlem SQL ve Pig-
Latin dillerinde yazılan kodların Map-Reduce işlerine (job) dönüştürüle-
rek analiz yapılmasına olanak sağlamasıdır. 

Zaman içerisinde Google’ın ortaya attığı Map-Reduce yöntemi ile veri iş-
lenmesinden çok daha hızlı çalışan, performans ve küme (cluster) kaynak-
ları kullanım performansı daha iyi olan, Cloudera firmasının geliştirdiği 
Tez projesine başlanmıştır. Bu teknoloji ile aynı miktardaki Büyük Veri 
Hive ve Pig projelerine göre daha hızlı işlenebilmektedir. 

Haraketli veri işleme alanında ise Twitter, Linkedin gibi büyük ölçekli 
firmalar kendi teknolojilerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmiş, 
daha sonra açık kaynaklı yazılım olarak kullanıma sunmuştur. Hareketli 
veri belki de işlenmesi en zor veri türüdür. Anlık olarak elde edilen veri-
lerin anlamlandırılarak ilgili birime gönderilmesi, sunulması ve görselleş-
tirilmesi oldukça zor bir işlemdir. Özellikle yüksek hızlarda ve hacimde 
akan bu verilerin anlık olarak işlenebilmesi özel bir teknoloji gerektirmek-
tedir. Bu alanda kullanılan popüler teknolojiler Twitter tarafından geliş-
tirilen Apache Storm, Linkedin firmasında geliştirilen Apache Samza ve 
Berkeley tarafından geliştirilen Spark’tır. Her birinin özellikleri, yapısal 
birimleri, çalışma şekilleri ve performansları farklı olsa da özellikle hare-
ket halindeki verileri yatay olarak ölçeklenebilir işleyebilmek için gelişti-
rilmişlerdir. Gerçek zamanlı olarak ya da yakın gerçek zamanlı olarak iş-
lenmesi gereken veriler bu teknolojiler ile kıymetlendirilerek anlık olarak 
görselleştirilir ve anlamlandırılabilirler. 

Büyük Veri işleme altyapıları ve sistemleri sayesinde çıkart-transfer et-
yükle (ETL) işlemleri gerçekleştirilebildiği gibi verinin işlemeye elveriş-
li hale getirilmesi de sağlanmaktadır. Tip ve yapı değiştiren bu veriler iş 
analitiği ve raporlama uygulamalarında kullanıldığı gibi kestirim anali-
tiği (predictive analytics) uygulamalarında da kullanılmaktadır. Dolayısı 
ile Büyük Veri teknolojileri ve projeleri aslında birer araçtır. Esas amaç ise 
veriyi kıymetlendirerek bunlardan bir ürün elde etmektir. Bu işlemler ise 
Büyük Veri teknolojileri kullanılarak veri bilimi metotları ile yapılmakta-
dır. Veri ile çalışan, veri üreten tüm kuruluşlar veri bilimi sayesinde birçok 
konuda bu alandan faydalanmaktadır. Büyük Veri ekosistemi projeleri de 
veri bilimi için teknolojiler geliştirmiştir. Apache Mahout, Apache Spark 
MLLib gibi projeler makine öğrenimi algoritmalarının büyük veriler ile 
kullanılmasına olanak sağlamaktadır. 
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Her geçen gün yeni bir büyük veri işleme teknolojisinin ve yönteminin 
geliştirilmesine başlanması ve birden çok projenin bir arada kullanılabil-
mesi nedeniyle belirli teknolojiler çevresinde ekosistemler oluşmaktadır. 
Bu alanda çalışmalar yürüten ve teknoloji geliştiren şirketler ise ihtiyaç 
duyan firmalar ve kurumlar için birden çok ekosistemi bir araya getirerek 
özel dağıtımlar oluşturmaktadırlar. Cloudera, HortonWorks ve MapR gibi 
bu alanda söz sahibi olan ve teknolojiye yön veren şirketler, kendi geliş-
tirdikleri bazı yeni teknolojilerini açık kaynak olarak yayınlamamaktadır. 
Ayrıca mevcut ekosistem projelerini kendilerine göre başka alt yapılar, 
programlama dilleri ile yeniden geliştirerek, açık kaynak kodlu halinden 
daha iyi özelliklere sahip bir ürün olarak sunmaktadırlar. Büyük Veri da-
ğıtımı (distribution) üreten birçok şirket, kendilerine özgü Büyük Veri 
projelerini içerisinde barındıran dağıtımlarına, diğer açık kaynaklı ekosis-
tem projelerini de eklemek suretiyle, bu alanda çalışma yapan sadece be-
lirli bir konuya odaklanmış firmaların da yeteneklerini kendi dağıtımları 
ile birleştirerek yayınlamaktadır.

Görüldüğü gibi birçok açık kaynak proje, teknoloji odaklı ekosistemleri, 
ekosistemler ise Büyük Veri dağıtımlarını meydana getirmektedir. İhtiyaç 
sahibi kurum ya da kuruluşlar, daha önce bahsedilen veri tip ve türlerinin 
işlenmesine olanak sağlayan teknolojileri içinde barındıran Büyük Veri 
işleme platformu dağıtımlarını kullanılarak, her tipteki Büyük Verilerini 
rahatlıkla işleyebilmektedir. Yinelemek gerekirse önemli olan, veri bilimi 
ile veriden faydalanmak ve bu bilimin gerçekleşmesine olanak sağlayan 
Büyük Veri teknolojilerini kullanabilmek, veriden elde edilen bilginin ey-
leme dönüştürülmesini sağlayabilmektir.

Farklı türdeki büyük verilerin işlenmesi maksadıyla ortaya atılan farklı 
projeler ve teknolojiler olmasına rağmen, aynı anda birden fazla Büyük 
Veri türünü işlemeye olanak sağlayan teknolojiler henüz belirli bir ol-
gunluğa ulaşmamış ya da ortaya çıkmamıştır. Teorik olarak kullanılması 
uygun olarak düşünülen fikirler gerçek hayata geçirildiğinde bu alanda 
kullanılmaya çok elverişli olmadığı görülmüştür. Duran ve hareketli veri-
lerin aynı anda işlenmesi ihtiyacının zaman içerisinde ortaya çıkmasıyla, 
bu alanda çok olgunlaşmamış bazı fikirler ve yöntemler kavram olarak 
ortaya atılmaya başlanmıştır. 

Büyük Veri, geleneksel veri tabanları ile kabul edilebilir bir zaman zarfın-
da işlenemeyecek kadar büyük hacimli ve karmaşık yapıda bulunan veri 
setleri koleksiyonu olarak tanımlanabilir. Geleneksel veri tabanları, yapı-
sal verilerin depolanması ve işlenmesi alanında oldukça etkin olduklarını 
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kanıtlasalar da, çok hızlı, büyük hacimli, çeşitli türde, belirli bir yapısı ol-
mayan veri türleri üzerinde aynı etkinliği gösterememektedirler. 

Büyük Veri işleme yöntemleri veri türlerine göre farklılık göstermekte-
dir. Verinin hacminden daha önemli olan yapısal karmaşıklığı, formatı ve 
hareketliliğidir. Bu açıdan bakıldığında farklı veri türlerinin incelenebil-
mesi için farklı teknolojilerin kullanılması gerekmektedir. Veriler, işleme 
yöntemi açısından duran veriler ve akışkan veriler olarak iki farklı grupta 
toplanabilir. Her bir gruptaki verilerin işlenmesi için farklı yaklaşımlar ve 
yöntemler gerekmektedir. Duyulan ihtiyaca göre, işlenmek istenen veri 
türüne göre farklı mimarilerin kullanılması gerekmekte ve dolayısı ile bir-
biri ile aynı olmayan yöntemler ve mimariler geliştirilmektedir. 

Büyük Verinin işlenmesi; verinin varlığı ve temini göz önüne alınarak top-
lu veri işleme, gerçek zamanlı veri işleme ve hibrit veri işleme olarak sınıf-
landırılabilir. Toplu veri işleme belirli bir zaman aralığında toplanmış yük-
sek hacimli verilerin etkin bir şekilde işlenmesi olarak tanımlanmaktadır. 
Bu işleme yönteminde veriler öncelikle kaynaklarından toplanmakta, bi-
riktirilmekte ve daha sonra toplu olarak işlenmektedir. Ancak bazı uygu-
lamalar farklı kaynaklardan gelen verilerin gerçek zamanlı olarak işlenme-
sine ihtiyaç duymaktadır. Gerçek zamanlı veri işleme bir veri kaynağından 
sürekli olarak gelen verinin işlenerek hemen sonuçlarının elde edilmesini 
sağlamaktadır. Bu veri işleme yönteminin temel hedefi, ufak parçalar ha-
linde verinin en az gecikme ile işlenmesidir. Hibrit veri işleme birden faz-
la ya da aynı veri kaynağından gelen duran ve hareketli verilerin, işleme 
mantığı ve ihtiyaca göre birlikte işlenmesine olanak tanımaktadır.

Büyük veri genellikle geleneksel veri tabanı ve yazılımlar ile işlenemeyen, 
büyük boyutlardaki yapısal, yarı-yapısal ve/veya yapısal olmayan veri 
olarak tanımlanmaktadır [1]. Büyük veriler çeşitli türde verileri içerme-
leri, yüksek boyutlu olmaları ve yüksek hızlarda üretilmelerinden dolayı 
yeni yönetim ve işleme metotlarına ihtiyaç duymaktadırlar. 

Büyük verilerden bir fayda sağlanabilmesi için analizlerinde yeni teknik-
ler ve teknolojiler geliştirilmesi gerekmektedir. Çok disiplinli bu teknik-
lerin kullanılmasıyla büyük veriler anlamlandırılarak değerli hale getiri-
lebilmektedir. Bu konu üzerine birçok alanda çalışmalar yapılmaktadır. 
Hali hazırda veri işleme teknikleri olarak toplu veri işleme, gerçek za-
manlı veri işleme ve interaktif veri işleme yöntemleri kullanılmaktadır. 
Veri işleme teknikleri en çok veri madenciliği, makine öğrenimi, yapay 
sinir ağları, sosyal ağ analizi, sinyal işleme, örüntü tanıma, optimizasyon 
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ve görselleştirme gibi konularda kullanılmaktadır. Büyük veriler üzerine 
gerçekleştirilmesi gereken analizlerde ilk adım verilerin yapısal hale ge-
tirilmesidir. Verilerin ham halde ya da elde edildikleri formda analiz edi-
lebilmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Yapısal olmayan verilerin 
öncelikle analizi kolaylaştıracak şekilde yapısal hale getirilmesi daha sona 
üzerinde analize başlanması gerekmektedir. Bu nedenle veri işlemeye ön-
celikle çıkart-dönüştür-yükle (ETL) adımı ile başlanmaktadır.

Toplu veri işleme yöntemleri, büyük verinin boyut (volume) özelliği üze-
rine odaklanırken, gerçek zamanlı veri işleme yöntemleri verinin hız (ve-
locity) özelliği üzerine odaklanmaktadır. Hibrit veri işleme teknikleri ise 
büyük ve dinamik yapıda olan büyük verinin hem boyut hem de hız özel-
liklerine odaklanmaktadır. 

İş zekâsı ve analitik uygulamalarında Büyük Veri uygulamaları ile bü-
tünleşmiş olarak çalışma ihtiyacı giderek artmaktadır. Verinin boyutu 
büyüdükçe, işlenebilmesi ve saklanabilmesi de doğru orantılı olarak zor-
laşmaktadır. Geleneksel iş zekâsı uygulamaları bu konuda yetersiz kal-
maktadır [2]. Bulut bilişim teknolojilerinin değişmesiyle birçok kuruluş iş 
zekâsı uygulamalarını sınırsız işlem kabiliyeti sunan bulut bilişim sistem-
lerine aktarmaktadır [3-5]. Günümüzde MapReduce gibi dağıtık hesap-
lama yazılım çatıları büyük verilerin işlenmesine olanak sağlamaktadır. 
MapReduce binlerce düğümlük bir kümeleme sisteminde verilerin dağıtık 
ve paralel olarak işlenmesine olanak sağlayarak analitik analizler sonun-
da üretilen sonuçların elde edilmesini mümkün kılmaktadır [6]. Bunun 
yanında MapReduce’den farklı olarak MongoDB, ElephantDB, Cassandra 
ve HBase gibi NoSQL veri tabanları da Büyük Veri işleme ve saklamada 
kullanılmaktadır [2]. 2014 yılında 274 bilişim kuruluşunda gerçekleştiri-
len bir bilişim anketi sonucunda, bu kurumların %70’inde gerçek ya da 
gerçeğe yakın zamanlı Büyük Veri işleme ihtiyacı olduğu, aynı kurumla-
rın ancak %9’unun ise işlenmesi oldukça karmaşık ve teknik olarak zor 
olan gerçek zamanlı bu veriyi işleyebildiği belirlenmiştir [7]. MapReduce 
yöntemiyle verilerin toplu olarak işlenmesi oldukça zaman almakta ve bu 
tekniğin gerçek zamanlı veri işlemede kullanılamayacağı bilinmektedir. 
Verilerin gerçek zamanlı olarak işlenerek analitik işlemlerin uygulanabil-
mesi, ETL (Extract Transform and Load) işlemlerinin optimize edilmesi 
ve görselleştirilmesi ihtiyacı ne yazık ki MapReduce yaklaşımı ile yapı-
lamamaktadır. MapReduce algoritması, Doug Cutting ve Mike Cafarelle 
tarafından açık kaynaklı olarak Apache Hadoop projesi ile geliştirilerek 
kullanıma sunulmuştur. Hadoop günlük kullanılan masa üstü bilgisayar-
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lar üzerinde (commodity hardware) çalışabilir ve ölçeklenebilir yeteneğe 
sahiptir. Hadoop, Büyük Veri uygulamalarında günümüzde en yaygın 
kullanılan teknolojidir. Hadoop iki parçadan oluşmaktadır; bunlardan bi-
rincisi dağıtık dosya sistemi (HDFS) ve diğeri ise MapReduce programla-
ma ve iş yönetimi yazılım çatısıdır. Hem HDFS hem de MapReduce efendi 
– köle (master-slave) mimarisiyle çalışmaktadır. Geliştirilen yazılım, bir 
Hadoop işi (job) olarak, iş takipçisi (jobtracker) modülüne gönderilmek-
tedir. İş takipçisi bunu görev olarak birçok dağıtık düğümde çalışan gö-
rev takipçisine (TaskTracker) iletmektedir. Görev takipçisi aldığı görevi 
kendi sorumlu olduğu düğümlerde çalıştırırken görev durumu hakkında 
kalp atışı sinyalleri ile (Heart Beats) düzenli olarak iş takipçisine rapor 
etmektedir. Eğer iş herhangi bir düğüm üzerinde başarısız olursa, görevin 
çalıştığı düğüm çalışmaz hale gelirse ya da bir nedenden ötürü zaman 
aşımına uğrarsa bu durumda iş takipçisi üzerinde çalışmakta olduğu işi 
başka bir görev takipçisine göndererek yeniden çalıştırmaktadır. HDFS 
üzerinde saklanan dosyalar ile ilgili bilgiler isim düğümü (NameNode) ve 
ikincil isim düğümü (Secondary NameNode) üzerinde saklanmaktadır. 
Bir istemci, HDFS üzerinde saklanan herhangi bir dosyaya erişmek iste-
diğinde isim düğümü üzerinden sorgulama yapar ve dosya bölütlerinin 
hangi düğümlerde olduğunu bulur. 

Hadoop MapReduce yazılım çatısı ölçeklenebilir ve hataya karşı direnç-
li olacak şekilde tasarlanmıştır [8]. Ancak Giriş/Çıkış (I/O) işlemlerinin 
optimal ve efektif olarak çalışması için tasarlanmamıştır. Map ve Reduce 
işlemleri bir veri bloğu üzerinde işlem bitmeden diğer adıma geçileme-
yen bir yaklaşımla dosyaya ait tüm veri blokları üzerinde çalışmaktadır. 
Çıkış adımında bulunan Mapper’ların işlediği veriler, Reducer’a geçme-
den önce düğümlerdeki yerel disklere yazılmakta ve alfa nümerik olarak 
sıralanmaktadır. Bu adıma tüm Map görevleri tamamlanmadan başlana-
mamaktadır. Daha sonra sıralanan ve diğer Mapper’lardan gönderilen ve-
riler birleştirilerek Reducer’lara gönderilmektedir. Reducer, Mapper’ların 
ürettiği bu yeni veri bloklarını kendi bulunduğu düğüme ağ üzerinden 
kopyalanmaktadır. Veri bloğu seviyesinde görevlerin yeniden başlaması, 
bire bir gerçekleşen sıralama işlemleri ve çalışma zamanlı görev yönetimi 
her bir düğümün performansını düşürmektedir [2]. Ayrıca MapReduce 
yazılım çatısı, veri tabanı yönetim sistemlerinde olan yürütme planı (exe-
cution plan) yeteneğine sahip değildir ve düğümler arasında veri trans-
ferlerinin optimize olarak gerçekleştirilmesini de sağlayamamaktadır. 
Tüm bunlar bir araya geldiğinde Hadoop doğası gereği gecikme (latency) 
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problemleri yaşamaktadır [2,16]. Bu nedenle verinin gerçek zamanlı ve 
toplu (batch) olarak işlenmesine uygun değildir.

Akışkan veri işleme (stream processing), verinin potansiyel değerinin gün-
cel olarak işlenebilmesi sonucunda artması varsayımı ile ortaya çıkmıştır 
[9]. Bu nedenden ötürü akışkan veri işleme verilerin mümkün olduğunca 
çabuk olarak işlenmesi prensibine dayanmaktadır. Bu paradigmada veri 
işleme sistemine sürekli bir şekilde akışkan olarak ulaşmaktadır. Verinin 
geliş biçimi süreklilik arz ettiği için hızlı ve büyük hacimlerde gelen ve-
rinin kısıtlı hafızalar üzerinde tamamının işlenmesi mümkün olmamakta 
ve gelen akışkan verinin sadece belirli bir kısmı işlenebilmektedir. Akış-
kan verilerin işlenmesi için bazı teoriler geliştirilmiş ve teknolojik olarak 
gelişmeler sağlanabilmiştir [9]. Bu alanda geliştirilen ve günümüzde yay-
gın olarak kullanılan açık kaynaklı projeler Storm [17], S4, Samza, Kafka 
ve Spark Streaming’dir [10-13]. Akışkan verilerin gerçek zamanlı olarak 
işlenebilmesi, analizlerin çevrim içi uygulamalarda yaygın olarak saniye 
ya da milisaniye sürelerinde gerçekleştirilebilmesine ihtiyaç duymaktadır. 
Özellikle nesnelerin interneti kavramının yaygınlaşması ile sensörlerden 
alınan verilerin gerçek zamanlı ya da yakın gerçek zamanlı olarak işlene-
bilmesi gereksinimi doğmuştur. Bu türdeki akışkan verilerin işlenebilmesi 
için bu veri türüne özel mimarilerin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. 
Sensör ağlarından sürekli ve büyük hacimlerde gelen verilerin toplanma-
sı, analiz edilmesi ve saklaması işlemleri için yapılan bazı çalışmalarda, 
uygulamaya özel yaklaşımların sergilendiği özellikle akıllı sistemlerin 
akışkan veriler ile desteklenmesi için akışkan veri işleme sistemlerinin 
kullanıldığı görülmektedir [14,15]. 

Veri boyutunun aşırı miktarda büyümesi, verinin gerçek zamanlı işlen-
mesi için farklı modellerin geliştirilmesine neden olmuş ve bu alanda 
geliştirilen Apache YARN, MapReduce, Storm ve AKKA gibi Büyük Veri 
teknolojileri için hem veri işleme etkinliğinin hem de kaynak yönetim 
algoritmalarının iyileştirilmesi ihtiyacı doğmuştur [18]. Bu konuda iki 
farklı algoritma geliştirilmiş (JATS – Job Allocation To Supervisor, SD – 
Supervisor Discovery) ve yapılan denemelerde Storm’un etkinliğinin art-
tığı görülmüştür [18]. Gerçek zamanlı/yakın gerçek zamanlı veri işleme 
teknolojilerinin mimarileri ve çalıştıkları platformlar hakkında yapılan 
başka bir çalışmada, gerçek zamanlı analitik işlemle için mevcut tekno-
lojilerin her biri incelenmiştir [2]. Bu çalışmada, akışkan veri işleme ve 
duran veri işleme platformlarının karakteristik özellikleri ortaya konmuş 
ve kullanılacağı veri işleme yetenekleri belirtilmiştir. Gerçek zamanlı veri 
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işleme platformlarının çok çeşitli olmasının yanında, hafıza kullanımının 
aşırı olması ve dağıtık olarak hesaplama yapılması açısından benzerlik 
gösterdiği belirtilmiştir. Ayrıca akışkan ve duran verilerin aynı anda iş-
lenmesine olanak sağlayan Lamda Mimariye detaylı olarak değinilmiştir. 
Üç katmanlı Lamda Mimarinin akışkan ve duran veriyi işleme kabiliyeti 
incelenerek farklı teknolojilerin birlikte kullanılabilirliği ve esnekliği ko-
nusunda avantaj sağladığı tespit edilmiştir. 

2010 yılında yapılan bir çalışmada [19], tam anlamıyla bir Lamda Mimari 
olmasa da oldukça benzer özelliklere sahip bir mimari tasarım sunulmuş-
tur. MapReduce ve akışkan veri işleme yeteneklerinin bir araya getirilmesi 
fikri ile yapısında IBM teknolojilerinin kullanıldığı DEDUCE yazılım çatısı 
geliştirilmiş ve finansal market veri işleme alanında denemeler yapılmış-
tır. Söz konusu sistemde, farklı kaynaklardan gelen yeni finans verileri ve 
kayıt altına alınmış diğer finans verileri, MapReduce ile toplu olarak ana-
liz eden bir model geliştirilmiştir. Buradan elde edilen sonuçlar ve model 
yardımıyla anlık olarak gelen akışkan veriler normalize edilerek bir veri 
tabanında saklanmaktadır. İlk bakışta benzerlik gösterse de, söz konusu 
mimari kesinlikte Lamda Mimari olarak sınıflandırılamamaktadır. Lamda 
Mimarinin duran ve akışkan verileri aynı anda sorgulaya bilme özelliği 
DEDUCE sisteminde bulunmamaktadır. Bu yapıda akışkan veriler, du-
ran verilerin analizi sonucu elde edilen model ile birleştirilmekte ve elde 
edilen sonuçların bir veri tabanında saklanmasına olanak sağlamaktadır. 
Ancak yine de duran veri ile hareketli verinin bir arada kullanıldığını gös-
teren bir fikir olarak dikkat çekmektedir.

Günümüzde, Büyük Veri alanında operasyonel modeller ve veri merkezli 
mimarilere yönelim görülmektedir [20]. Bu maksatla geliştirilen BDAF – 
Big Data Architecture; yazılım çatısı, Büyük Veri altyapısı, Büyük Veri ana-
litikleri, veri yapıları ve modelleri, Büyük Veri yaşam döngüsü yönetimi 
ve güvenlik konularında karşılaşılan güçlükleri işaret ederek, bu konular-
da çözüm üretmek için geliştirilmiştir. Önceleri Büyük Veri için kullanılan 
3V tanımı, bu çalışmada 5V olarak ele alınmıştır. “All-Data Infrastructure” 
yapısı içerisinde Büyük Veri teknolojilerinin veri merkezli olarak tahsis 
edilmesini ve büyük verilerin işlenmesi için genel mimarilerin ortaya kon-
masını sağlamaktadır. Bu mimariler dikkatle incelendiğinde tüm ihtiyaç-
ların karşılandığı bir ekosistem kurulumu öngörülse de, özünde Lamda 
Mimariye işaret eden yaklaşımlarla karşılaşılmaktadır.

Akışkan ve duran verilerin birlikte işlenmesi için mimari geliştirme ihti-
yacı farklı alanlarda kendini göstermeye başlamıştır. Bu alanlardan biri-
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si de uzaktan algılama ve görüntü işleme sistemleridir. Uydulardan elde 
edilen görüntülerin gerçek zamanlı ve toplu olarak işlenmesi üzerine ya-
pılan çalışmalarda [21], farklı yaklaşımlar sergilenmektedir. Tam olarak 
Lamda Mimari olmasa da, büyük, duran ve akışkan uydu görüntülerinin 
birlikte işlendiği bu çalışmada; uydulardan elde edilen görüntülerin ön 
işleme gereksinimleri akışkan veri işleme altyapısı ile gerçekleştirildikten 
sonra Büyük Veri altyapısı üzerinde saklanmıştır. Daha sonra MapReduce 
[22] yardımıyla geliştirilen algoritmalar ile su, deniz ve buz gibi hedefler 
bulunabilmektedir. Bu yaklaşım ve altyapı ile oldukça başarılı sonuçlar 
elde edilmiştir. Veri işleme süresi ve saklama kabiliyeti geliştirilerek akış-
kan verilerin kayba uğramadan anlık olarak işlenmesi ve durağan hale 
geldikten sonra yapılan analizlerle hedeflerin bulunması, veri merkezli 
bir işleme ihtiyacını ortaya koymaktadır. Farklı nitelikteki veri türlerinin 
birlikte işlenmesi kabiliyetinin kazanılmasının mevcut teknolojiler ile 
mümkün olduğu görülmektedir.

Büyük Veri sistemlerinin tasarım prensipleri araştırıldığında [23], önce-
likle analitik algoritmaların geniş ölçekte çalışabilecek şekilde paralelleş-
tirilmesine ve istenildiğinde doğrusal olarak ölçeklenebilecek bir yapıda 
olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni teknolojiler geliştirilmesinin ya-
nında, yeni düşünce ve yaklaşımların da geliştirilmesi gerekmektedir. Bu 
kapsamda bir Büyük Veri sisteminin geliştirilmesi ve tasarlanabilmesi için 
yedi kaideden faydalanılmaktadır [23]:

• Yetkin mimariler ve yazılım çatıları: Büyük verilerin işlenmesi için veri 
türüne uygun bir mimari ve yazılım çatısı seçilmesi gerekmektedir. Ge-
leneksel bilgi sistemlerinde işlenecek veriler genellikle veri tabanı yöne-
tim sistemleri içerisinde ve veri ambarlarında tutulmaktadırlar. Bura-
da farklı analitik teknikler ile işlenerek saklanmaktadırlar. Büyük Veri 
işleme sistemleri geleneksel mimarilere göre daha yüksek düzeyli mi-
marilere ihtiyaç duymaktadır. Akışkan ve durağan verilerin işlenmesi 
için farklı gereksinimler bulunmaktadır. Akışkan verilerin işlenmesinde 
NoSQL tabanlı anahtar-değer veri-saklama yapıları yüksek performans-
lı ve dizin (index) tabanlı çağırma işlemlerine olanak sağlamaktadır. 
Farklı türdeki veri – duyarlı (data intensive) uygulamalar için, farklı tür-
de ve uygun mimari tasarımlara gidilmelidir [23]. Örnek olarak Lamda 
Mimari [2, 3, 23], gerçek zamanlı verinin işlenebilmesi için üç farklı kat-
man tanımlamaktadır. Bu katmanlar durağan veri katmanı, akışkan veri 
katmanı ve sunum katmanı olarak tanımlanır ancak bu mimari de her 
Büyük Veri uygulaması için uygun değildir [23].
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• Çeşitli analitik metotların desteklenmesi: Büyük Veri uygulamaları 
genellikte bir ya da birden çok analitik metot ve disiplinlerin çözebi-
leceğinden daha karmaşık işlemler gerektirmektedir. Veri bilimi, geniş 
bir yelpazede çalışılması gereken konulara ve yaklaşımlara gerek duy-
maktadır. Veri madenciliği, istatistiksel analiz, makine öğrenimi, dağıtık 
programlama ve görselleştirme yöntemleri, gerçek zamanlı ve hafıza 
üzerinde (in-memory) analizler ve insan makine etkileşimi yetenekleri 
kullanılmaktadır. Bu metotların ve yöntemlerin mutlaka farklı Büyük 
Veri platformlarında bulunması gerekmektedir.

• Veri Hacmi: Büyük Veri işlemek için kullanılan her bir aracın kendine 
özgü kısıtları bulunmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi uygun ara-
cın uygun işlem için kullanılması gerekmektedir. Bilginin yüksek hızda 
artmasıyla başa çıkabilecek şekilde altyapıların oluşturulabilmesi yete-
neği mutlaka mevcut olmalıdır. 

• Analiz işleminin verinin olduğu yerde yapılması: Büyük Veri setleri aşı-
rı şekilde yüksek hacimli olduğu için söz konusu verilerin bir araya geti-
rilerek bir ya da birden fazla merkezde toplanması mümkün olmamak-
tadır. Aksine, analiz işlemlerinin verinin bulunduğu yerlerde yapılması 
daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Platform ve mimari tasarımlarda bu 
konunun dikkate alınması gerekmektedir.

• Hesaplamaların ve veri işlemenin hafıza üzerinde dağıtık çalışabilmesi: 
Farklı konumlarda bulunan verilerin işlenmesi için dağıtık veri işleme 
yeteneğinin olması gerekmektedir. Hafıza üzerinde çalışabilen analitik-
lerin popüler olmasının nedeni sabit sürücü gibi yavaş ortamlar üzerin-
de çalışmaması, aksine, hafıza üzerinde çalışabildiği için işlemleri hızlı 
olarak tamamlayabilmesidir. Hafıza tabanlı analitikler gerçek zamanlı 
verilerin işlenebilmesi için gereklidir [24]. 

• Hafıza tabanlı depolama için veri depolamanın dağıtık olması: Verilerin 
parçalanmış ve dağıtık olarak saklanabilmesi işlemlerin veri merkezle-
rinde dağıtık olarak gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamaktadır. Veri-
ler bir bulutta saklandığında kullanıcılar yüksek kapasiteli işlem yetene-
ğine sahip donanımlar üzerinde büyük verilerini işleyebilmektedirler.

• İşleme ve veri birimleri arasında koordinasyona ihtiyaç duyulması: Et-
kinliğin, ölçeklenebilirliğin ve hataya toleranslı Büyük Veri sistemleri-
nin iyileştirilebilmesi için veri işleme birimleri ile veri birimleri arasında 
koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle Storm ve S4 
gibi gerçek zamanlı veri işleyebilen projeler ZooKeeper gibi kümeleme 
koordinasyon yazılım çatılarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu kaide düşük 
gecikmeli çalışması gereken gerçek zamanlı sistemler için gereklidir. 
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Büyük Veri mimarisinin kullanımı ile ilgili çalışmalara çeşitli yayınlarda 
yer verilmektedir [25]. Özellikle Facebook, Twitter ve Linkedin gibi şirket-
lerin sosyal medya uygulamaları farklı ve etkin teknolojilerin kullanımını 
gerektirmektedir. Facebook yapısal ve akışan türdeki verileri kullanıcıla-
rından toplamaktadır. Bunların bir araya getirdikten sonra toplu olarak 
analizini gerçekleştirmektedir. Linkedin de yapısal ve akışkan türdeki 
verilerin kullanıcılardan toplanması ile elde ettiği verileri toplu olarak iş-
leyerek veri bilimcilerinin kullanımına sunmaktadır. Gerçekleştirilen ana-
lizler ile öneri motoru gibi uygulamalar sağlanabilmektedir. Twitter ise 
kendi sistemi üzerinde üretilen gerçek zamanlı verileri işlemek zorunda 
kalmaktadır. Bu nedenle kullandığı mimari daha farklı bir yapıdadır. Top-
lanan verilerin işlenmesi ile kullanıcıların başka kullanıcıları takip edebil-
mesi için önerilerde bulunulmaktadır. NetFlix şirketi ise, kendi sitesinde 
yayınladığı çevrim içi filmleri kullanıcıların ziyareti ve izlemesi sırasın-
da topladığı verilerin bir araya getirilmesi ve analiz edilmesi ile yeni film 
önerilerinde bulunmaktadır. Burada anlatılan ve incelenen mimarilerde 
görüldüğü üzere birçok şirket farkında olmadan Lamda Mimariyi kullan-
makta ya da buna benzer bir mimari üzerinde çalışmaktadır.

Avrupa birliği [26] politika ve teknoloji raporunda, mevcut yazılım çatıla-
rının sıklıkla bir araya getirilerek; karmaşık analizlerde toplu veri işleme 
yöntemlerinin, çevrim içi analizlerde gerçek zamanlı sorgulama yöntem-
lerinin ve sürekli sorgulama ile akışkan verilerin incelendiğini belirtmiş-
tir. Bu şekilde farklı teknik yeteneklerin bir araya getirilmesi ile depolama 
ve işleme için ölçeklenebilir, düşük gecikmeli bir yapı oluşturulmakta ve 
karmaşık veri işleme yapılabilmektedir. Bu yapı için üç katmanlı Lamda 
Mimari örnek olarak verilmiştir. 

Nesnelerin interneti teknolojileri (IoT) için Büyük Veri teknolojilerinin kul-
lanılması kaçınılmazdır [27]. Gerçekleştirilen bu çalışmada, akıllı ev kon-
septi için geliştirilen bir sistemde farklı sensörlerden gelen verilerin gerçek 
zamanlı ve çevrim dışı analizi için bir Lamda Mimari kullanılmıştır. Ge-
liştirilen üç katmanlı mimaride akışkan verilerin işlenmesi için Storm ve 
durağan verilerin işlenmesinde NoSQL tabanlı MongoDB kullanılmaktadır. 
Farklı kaynaklardan gelen veriler gerçek zamanlı ve çevrim dışı olarak ana-
liz edilmektedir. Sunum katmanı olarak yine MongoDB kullanılması tam 
olarak orijinal Lamda Mimariye (LM) [1] uymasa da, tasarım, veri işleme 
yeteneği açısından Lamda Mimariye uygun olarak geliştirilmiştir.

Lamda Mimari akışkan veri işleme uygulamalarının MapReduce ve Storm 
ya da benzer sistemlerin üzerine kurulduğu bir mimaridir [28]. Bu kavram 
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yeni gelişmekte olsa da sürpriz şekilde popülerlik kazanmıştır. Mimari 
açısından farklı şekillerde tanımlanabilmekte, spesifik bir teknoloji kul-
lanılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Lamda Mimarin sorunlu olarak 
görülen özelliklerinden ötürü eleştiriler de almaktadır [28]. Karmaşık ve 
dağıtık bir sistemde geliştirilen kodların idame ettirilmesi oldukça zor bir 
iştir. Hadoop ve Storm gibi teknolojilerde dağıtık çalışacak uygulamalar 
geliştirilmesi karmaşık olarak görülmektedir. Geliştirilecek kodlar, kul-
landığı teknolojiye özgü olacaktır. Durağan ve akışkan veriler için farklı 
teknolojiler kullanılacağı için, farklı kodlar geliştirilecek ve aynı mimari 
içerisinde farklı sistemler üzerinde çalışacaktır. Bu sorunun aşılması için 
Summingbird gibi yazılım çatıları geliştirilmiştir. Bu yazılım çatısında, 
kod daha özet (abstract) düzeyli bir programlama dilinde geliştirilecek iki 
farklı teknoloji için kullanılması sağlanmaktadır. İki defa kodlamadan bu 
şekilde kaçınılsa da iki farklı sistemde kodların test edilmesi ve hataları-
nın ayıklanması gerekmektedir. Bu yaklaşım dolayısı ile Hadoop ekosiste-
mindeki diğer başarılı yazılım çatıları gerektiğinde kullanılamamaktadır. 

Sorun olarak görülen bu durum, bu tez çalışmasında geliştirilen bir yön-
temle ortadan kaldırılmıştır. Duran ve akışkan verilerin çok hızlı ve yine-
lemeli (recursive) algoritmaları da destekleyecek şekilde işlenmesi için bir 
defa kod geliştirip iki katmanda kullanılması bu çalışmanın ana hedefle-
rinden birisidir.

Birden fazla yazılım geliştirme ve çalışır hale getirme süreçleri LM için 
engel olarak görülse de gerçekte çok önemli bir sorun değildir. Aslında 
bu şekilde yazılım geliştirilirken farklı teknolojiler üzerinde farklı kodla-
maların yapılabilmesi ile iki farklı veri türüyle uğraşan katmanlarda ayrı 
algoritma kullanılabilmesi sonucu esneklik sağlanabilmektedir. İki farklı 
katmanda kullanılan teknolojilerden birisinin yeteneği olduğu bir alanda, 
diğeri bu yeteneğe sahip olmayabilmektedir. Dolayısı katmanların veri iş-
leme için birbirlerinin eksik yönlerini tamamlaması sağlanmaktadır.

LM yerine önerilen Kappa Mimari ise bu sorunu ortadan kaldırmakta olsa 
da, henüz tam olgunlaşmamış ve tek bir teknolojinin üzerine inşa edilmiş 
bir mimaridir. Mimari üzerinde gerçekleştirilecek sorgulamalar sürek-
li bir şekilde verilerin işlenmesine ve aşırı donanımlar üzerinde aşırı bir 
yük oluşmasına neden olmaktadır. Bu konuda başka bir eleştiri ise sunum 
katmanında NoSQL tabanlı veri tabanları kullanıldığı için SQL kullanma-
ya alışkın kullanıcılar tarafından etkin olarak geliştirme yapılamaması-
dır. Aslında bu da çok önemli bir sorun olarak değerlendirilmemektedir. 
NoSQL veri tabanları SQL veri tabanlarından çok daha üstün yetenek ve 
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veri işleme kabiliyetlerine sahiptir. Birçok NoSQL veri tabanında zaten 
doğal olarak SQL dili kullanılarak analiz desteği gelmektedir. Tasarım 
yapılırken teknik olarak bu konu dikkate alınırsa, Lamda Mimarinin bir 
birinden farklı teknolojiler kullanılarak oluşturulabilme ve esnek bileşen 
seçilebilme özelliği ile SQL destekleyen bir sunum katmanının bulundu-
rulması sağlanabilecektir.

ADS-B mesajlarının işlenmesi için geliştirilen bir Lamda Mimaride (Demi-
rezen, 2015), iki farklı Büyük Veri teknolojisi kullanılarak bir mimari gelişti-
rilmiştir. Bu çalışmada akışkan veri katmanında Apache Storm, duran veri 
ve sunum katmanında MongoDB teknolojileri kullanılmıştır. Burada temel 
amaç duran veri katmanı ve sunum katmanı için aynı teknolojinin kulla-
nımının sağlanmasıyla geliştirme yükünün azaltılmasıdır. Gerçek zamanlı 
veriler AVK ile işlenerek sunum katmanındaki MongoDB’ye iletilmektedir. 
MongoDB; MapReduce desteğine sahip olması ve yüksek hızda gerçek 
zamanlı veri ithalini oldukça iyi bir şekilde desteklemesinden ötürü hem 
sunum katmanında ve hem de duran veri katmanında kullanılmıştır. Bu ça-
lışmada Lamda Mimarinin tüm özellikleri net olarak uygulanmıştır. Duran 
veri katmanının, akışkan veri katmanından gelen verileri düzeltici etkisinin 
kullanıldığı görülmektedir. Ancak iki farklı katman için geliştirilmede sağ-
lanan iyileştirilme, bu çalışmada sunum katmanı ve duran veri katmanının 
birleştirilmesi ile sağlanmış ve oldukça iyi sonuçlar elde edilmiştir.

İki farklı akışkan veri işleme teknolojisinin bir araya getirilmesi ile Lam-
da Mimari oluşturulduğu bir çalışmada [30], duran veri kontrollü bir şe-
kilde akışkan hale getirilerek veri işlemesi gerçekleştirilmiştir. Halka açık 
(public) veriler üzerinden yürütülen bu çalışmada duran veriler gelişti-
rilen bir yazılımla Kafka üzerinden sisteme gönderilmiş, aynı anda hem 
Storm hem de Samza teknolojilerinin kullanılmasıyla bu veriler işlenerek 
sunum katmanına iletilmiştir. Lamda Mimari geliştirildiği belirtilse de ya-
pılan bu çalışmanın bir Lamda Mimari olmadığı değerlendirilmektedir. 
Özellikle sunum katmanından yok denecek kadar az bahsedilmesi, duran 
veri işleme yapılmaması, duran veri katmanının akışkan veri katmanının 
ürettiği sonuçları düzeltmede kullanılması gibi konuların eksik olduğu 
görülmektedir. Ancak bu konuda gerçekleştirilmiş oldukça detaylı bir ça-
lışmadır. Tasarlanan mimarinin test edilmesi için kullanılan yöntem ha-
talar içermekte olup geliştirilmeye ve tartışmalı noktaların giderilmesine 
ihtiyaç duymaktadır.

Çok ajanlı sistem (multi-agent system) paradigması kullanılarak gerçek za-
manlı Büyük Veri işleme platformu ile bir öneri motoru (recommendation 
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engine) uygulamasında lamda mimari kullanılmıştır [32]. Büyük Veri iş-
lemek için kullanılan bir Lamda Mimari heterojen çok ajanlı çevre olarak 
modellenebilmektedir. Üç farklı katman karakteristikleri açısından farklılık 
göstermekte ancak bir birleri ile etkileşimde bulunarak çalışmaktadır. Et-
kileşim için kullanılan haberleşme yöntemleri çok ajanlı sistem yaklaşımı 
kullanılarak basitleştirilebilir. Otonom ve dağıtık olarak bulunan bu ajanlar, 
veri işleme, bir araya getirme, veri alma gibi spesifik bir işlem için kullanı-
labilmektedir. Ajanlar arasında koordinasyon mesaj geçirme (message pas-
sing) ile yapılabilmektedir. Büyün ajanlar aynı yöntemi kullanacağı için bir-
birleri ile olan entegrasyon basitleştirilmiş olmaktadır. Teorik olarak gerçek-
leştirilen bu çalışmanın pratikte kullanımı ve doğrulaması mevcut değildir.

Metin tabanlı verilerin analizi için Lamda Mimariden faydalanılmıştır 
[33]. Amazon Web Servisleri kullanılarak geliştirilen örnek bir uygulama-
da sadece duran veri katmanında veriler işlenmiştir. Ancak bu çalışmada 
akışkan veri katmanı ve sunum katmanı kullanılmadığı için gerekli Lam-
da Mimari yeteneklerini yapısında barındırmamaktadır. 

Büyük Veri sisteminin düşük zaman gecikmeli sorgulara yanıt verilecek 
şekilde tasarlanabilmesi ihtiyacı Lamda Mimarinin ortaya çıkmasına yol 
açmıştır [34]. Gerçek zamanlı sonuçların elde edilmesi için duran ve akış-
kan verilerin işlenmesi birleştirilmektedir. Analiz sonuçlarının sürekli ola-
rak sorgulanmasına gerek olmadığı durumlarda her iki katmanında kul-
lanılmasına gerek yoktur. Talep edildiği durumda çalışacak ve talep orta-
dan kalktığında çalışmasına gerek olmayan akışkan veri işleme katmanı 
tasarımı ile kaynakların daha efektif kullanımı mümkün olmaktadır. Bu 
nedenle yapılan çalışmalarda duran veri katmanının çalışma sürelerinin 
önceden kestirilmesi ve bu sürelere bakılarak verilen kararlarla akışkan 
veri katmanının kullanılması farklı bir yaklaşım olmaktadır. Performans 
modeli kullanılarak bir karar verici model kullanımı geliştirilmiştir. An-
cak sunum katmanının tükettiği kaynaklar performans modeline dâhil 
edilmemiştir. Bir rüzgâr tribünü verisi üzerinde test edilen model ile sa-
dece duran veriler işlenebilmektedir. 

Literatür taramasında fark edildiği üzere, Büyük Veri mimarileri ve ge-
rektirdiği yetenekler hakkında çok fazla sayıda yayına rastlansa da, Lam-
da Mimari Büyük Veri sistemleri için önemli bir yayına rastlanamamıştır 
[35]. Bulunan yayınlar genellikle akademik olmayan, mühendislerin tek-
nik olarak tecrübelerini ya da görüşlerini paylaştığı yazılar olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Akademik olarak yayınlanan çalışmaların Lamda Mi-
mari kaidelerini tam olarak yerine getirmediği, aynı anda iki verinin işle-
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nip farklı amaçlarda kullandığı, sunum katmanının neredeyse hiç dikkate 
alınmadığı belirlenmiştir. 

8.2. Duran Veri İşleme Modeli
Duran veri analizi, verinin boyutu üzerine odaklanmış bir veri işleme 
modelidir [36]. Duran verilerin toplu olarak işlenebilmesi 2003 yılında 
Google’ın geliştirdiği dosya sistemi, (GFS) [37] ve MapReduce yazılım 
[6] çatısı ile mümkün hale gelmiştir. Ancak Hadoop; açık kaynak kodlu 
olarak geliştirilmesi [16] ve olgunlaşmasıyla birlikte bu alanda en yaygın 
kullanılan teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Duran veri işleme, büyük miktardaki statik verinin işlenmesi için geliş-
tirilmiş bir çözümdür. Bu veri türü işleneceği zaman zaten sistemde de-
polanmış halde bulunmaktadır. Veri işlenmeye başlandığında yeni gelen 
veriler dikkate alınmayarak üzerinde herhangi bir işlem yapılmamakta 
sadece başlama anına kadar olan veriler üzerinde çalışılmaktadır. Duran 
veri işlemenin en temel özelliği ölçeklenebilir olmasıdır. Ölçeklenebilirli-
ğin sağlanması için MapReduce gibi paralel dağıtık veri işleme yazılım ça-
tıları kullanılmaktadır. MapReduce zaman içerisinde duran veri işlemede 
standart hale gelmiştir. MapReduce veri işleme modelinin kullanılması ile 
çeşitli avantajlara sahip olduğu avantajlar söyle sıralanmaktadır;

• Verinin basit ve birleştirilmiş bir şekilde kullanılması

• Ölçeklenebilir olması

• Farklı donanımların alt yapıda kullanılması, donanımların bir biri ara-
sındaki ağ haberleşmesi, donanım arızaları gibi uğraşılması zor konu-
larda dağıtık programlama işlemlerini ve karmaşıklığı basitleştirmesi ve 
programcıdan izole etmesidir.

Bununla birlikte MapReduce bazı sorunları ve kısıtlamaları da berabe-
rinde getirmektedir. Birçok analiz yöntemi ve algoritması arttırımsal ya 
da yinelemeli olarak çalışmaktadır. Bu tip işlemlerin gerçekleştirilmesi 
MapReduce ile oldukça zorlaşmaktadır. Duran veri işleme oldukça gü-
venilir olmasına karşın tamamlanması çok uzun zaman alabilmektedir. 
Bu nedenle düşük gecikme gereken uygulamalarda kullanılamamaktadır. 
Duran veri işleme başlatıldığında yarıda kesilememekte ya da bu sırada 
gelen yeni verilerinde işlenmesi için yeniden ayarlanamamaktadır. 

Bir MapReduce uygulaması Map ve Reduce olarak iki fazdan oluşmakta-
dır. Map fazının girişinde anahtar-değer (key-value) ikilisi kullanılmakta-
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dır. Map fonksiyonu bu anahtar-değer ikilisini aldıktan ve gerekli işlemle-
ri uyguladıktan sonra ara değer olarak yine anahtar-değer ikilileri yayın-
lamaktadır. Reduce fonksiyonu ise ara değer olarak yayınlanan anahtar-
değer ikililerinden her bir anahtar için oluşturulmuş bir listeyi giriş olarak 
almakta ve bunların üzerinde kendi işlemlerini yaptıktan sonra son/nihai, 
anahtar-değer ikililerini yayınlamaktadır. 

MapReduce dağıtık Büyük Veri işleme veri modeli olarak yaygın olarak 
kullanılsa da, bu alanda kullanılmakta olan başka veri işleme modelle-
ri de bulunmaktadır. Toplu – Senkron – Paralel veri işleme modeli (Bulk 
Synchronous Parallel - BSP), MapReduce’den önce de var olmasına karşın 
yakın zamanda tekrar popülerlik kazanmıştır. Bu modelde program bir 
dizi süper adımlar (supersteps) olarak tanımlanmaktadır. Her bir süper 
adım, daha küçük ve yerel olarak hesaplama yapan adımlardan oluşmak-
tadır. Süper adımlar çalıştırıldıktan sonra bir senkronizasyon bariyerine 
ulaşmaktadır. Bu senkronizasyon noktasında sistem bütün işlemci birim-
lerin ağ haberleşmesi ve hesaplamalarını bitirmesini beklemektedir. Bu 
programlama modelinin graf tabanlı hesaplama algoritmalarında daha 
etkin olduğu bilinmektedir.

8.3. Akışkan Veri İşleme Modeli
Akışkan veri işleme verinin hızına ve gecikmesine odaklanmış bir veri 
işleme modelidir [37]. Bu veri işleme yöntemi duran veri işleme yöntem-
lerine verilerin paralel ve dağıtık olarak işlenmesi yönünden benzemekte-
dir. Düşük gecikme değerlerini elde edebilmek için, hafızada küçük setler 
halinde birikmiş olan veriler hızlı ve sürekli bir şekilde defalarca işlen-
mektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde, depolanmış verinin sabit sürücü-
ler yerine hafızada bulunduğu, ufak sayıdaki duran verilerin sonsuz defa 
işlenmesi olarak düşünülebilmektedir. Başka bir değişle bu yöntem veri 
işlerken sabit disk kullanmamaktadır. 

Akıllı şehir, felaket yönetimi, lojistik, sosyal medya, mobil cihazlar, nes-
nelerin interneti (IoT) gibi bazı uygulamalar farklı kaynaklardan gelen 
akışkan verilerin gerçek zamanlı olarak işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. 

8.4. Hibrit Veri İşleme Modeli
Birçok uygulama alanı akışkan veri işleme ve duran veri işleme modelle-
rinin birlikte kullanımına ihtiyaç duymaktadır. Bu veri modeli her iki veri 
modelinin birlikte kullanıldığı hibrit bir yapı ile oluşturulabilmektedir. Bu 
tip bir veri modeline Lamda Mimari adı verilmektedir [1]. Lamda Mimari, 
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verilerin dağıtık bir dosya sisteminde saklandığı ve ana veri seti üzerinde 
çalışan duran veri işleme katmanını, duran veri katmanında oluşturulan 
görüntülerin sorgulanabilir hale getirildiği sunum katmanını ve yeni ge-
len verilerin düşük gecikmeli olarak işlendiği akışkan veri katmanını ya-
pısında barındırmaktadır [37]. 

İşlenen verilerden sonuçların tam olarak elde edilebilmesi için, duran veri 
katmanı ve akışkan veri katmanında oluşan sorgu odaklı görüntülerin 
ayrı ayrı sorgulanıp sonuçların birleştirilmesi gerekmektedir.

Yeni gelen veriler duran ve akışkan veri katmanlarının her ikisine de ile-
tilmektedir. Duran veri katmanı bir döngü içerisinde tüm veri setini iş-
lemektedir. Ancak bu toplu veri işleme çok uzun zaman almaktadır. Bu 
süre içerisinde yeni gelen verilerin işlenmesi duran veri katmanı tarafın-
dan yapılmamaktadır. Bu gecikmenin giderilmesi için duran veri katmanı 
tarafından işlenmeyen, sadece yeni gelen veriler akışkan veri katmanı ta-
rafından işlenmektedir. Her iki katman da veri işleme sonuçlarını bir veri 
tabanına ileterek sorgulamaya hazır hale getirmektedir.

8.5. Büyük Veri İşleme Teknolojileri
Genellikle veri işleme çalışmalarında veri elde etme, geçici ya da kalıcı 
olarak veri saklama, veri analizi ve sonuçların üretilmesi adımları takip 
edilmektedir [37]. Şekil 8.1’de Büyük Veri işleme yaşam döngüsü göste-
rilmiştir. 

Şekil 8.1. Büyük Veri işleme yaşam döngüsü

Büyük Veri işleme yaşam döngüsü dört fazdan oluşmaktadır. Bu modelin 
katı bir şekilde uygulanması gerekmemektedir. Bazı fazların gerçekleşti-
rilebilmesi için bir önceki fazın da gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. 
Örnek olarak veri depolama fazından önce mutlaka veri edinme fazının 
yürütülmesi gerekmektedir. Akışkan veri işleme modelinde gelen veri-
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lerin sürekli olarak depolanıp daha sonra işlenmesinin mümkün olduğu 
gibi, geldiği zaman dilimi içerisinde hızlı bir şekilde işlenip sonuçların 
elde edilmesi de mümkündür. Büyük Veri işleme yaşam döngüsü adımla-
rı aşağıdaki gibi açıklanabilir [37];
• Veri edinme: Bu fazda verilerin farklı kaynaklardan temin edilmesi iş-

lemleri gerçekleştirilmektedir. Tüm veri işleme yaşam döngüsünün ilk 
fazıdır. Veriler duran veri kaynaklarından ya da gerçek zamanlı işlen-
mesi için akışkan veri kaynaklarından elde edilebilmektedir.

• Veri depolama: Bu faz elde edilen büyük verilerin depolanması ile ilgi-
lenmektedir. Elde edilen verinin işlenebilmesi için hafızada ya da bellek-
le saklanabiliyor olması gerekmektedir.

• Veri analizi: Bu fazda verilerin işlenebilmesi ve analizi için, farklı uygu-
lamalarda birçok model, teknik, yöntem ve algoritma kullanılabilmek-
tedir. Gerçekleştirilecek analizlere göre uygulanan teknikler değişiklik 
göstermektedir.

• Veriden faydalanma(sonuçlar): Bu fazda verilerin işlenmesi sonucu elde 
edilen sonuçlar kullanılmaktadır. Başka bir değişle bir önceki fazda üre-
tilen gözlemler ve sonuçlar rapor haline getirilmektedir. Uygulama ala-
nına göre verilerden faydalanma biçimi de farklılık gösterebilecektir.

Büyük Veri sistemleri dağıtık mimarilerde çalışmaktadır. Birçoğu parçala 
ve işle yaklaşımı ile verileri işlenebilecek daha ufak parçalara ayırmakta 
ve bu parçaları işledikten sonra sonuçları bir araya getirmektedir. Büyük 
Veri sistemlerinde verilerin saklanması için donanımlar üzerinde oluşabi-
lecek hatalara karşı bir önlem alınması gerekmektedir. Bu önlem işlenecek 
verinin daha ufak parçalara ayrıldığında birden fazla kopyasının birden 
fazla donanım üzerinde saklaması ile alınmaktadır. Büyük bir dosya iş-
leneceği zaman ya da analiz sonucunda oluşturulduğunda, birden fazla 
sayıda ufak parçalara bölünerek depolama alanlarında kopyaları saklan-
maktadır. Eğer analiz sırasında hata oluşursa, diğer kopyalar üzerinde 
analize devam edilmektedir. Bir donanımın arıza yapması durumunda 
sistem etkilenmeden kopya veriler üzerinde çalışmaya devam edebilmek-
tedir. Büyük Veri sistemleri geleneksel sistemlerden bu yönde farklılık 
göstermektedir. Dağıtık sistemlerin bu farklı özellikleri CAP teoreminde 
açıklanmaktadır [32]. 

Veri türlerine ve uygulama alanına göre Büyük Veri işleme sistemlerinde 
farklı teknolojiler kullanılmaktadır. Pratikte birçok Büyük Veri uygulama-
sı geleneksel ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) özellik-
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lerini taşımamaktadır. CAP teoreminin belirttiği gibi [32, 38-39] dağıtık 
çalışan bir Büyük Veri işleme sisteminde aynı anda aşağıda belirtilen özel-
liklerin en fazla iki tanesi sağlanabilmektedir:
• Tutarlılık (consistency): Bütün düğümlerin aynı anda aynı veriyi göre-

bilmesi,
• Ulaşılabilirlik (availability): Sistemde var olan bütün düğümlere bir is-

tek yapıldığında hepsinden yanıt dönebilme garantisi,
• Bölüt Toleransı (partition Tolerans): Sistemin bir parçasının çalışmaz 

hale geldiğinde ya da bir miktar veri kaybolduğunda, sistemin çalışma-
ya devam edebilmesi.

CAP teoreminde anlatılmak istenen bir veri sisteminde tüm donanımlar 
ağ üzerinde haberleşemediği durumda ne olabileceğidir. Bir sistemin tu-
tarlı ve ulaşılabilir olması, fakat bölüt toleranslı olmamasının bir anlamı 
yoktur. Teoremin anlatmak istediği husus verinin bölütlere ayrıldığı du-
rumdaki veri sisteminin durumudur. Bir dağıtık veri sistemi depolanan 
veri bölütlere ayrıldığında tutarlı ya da ulaşılabilir olarak çalışabilmekte, 
ancak her iki özelliğe birden sahip olamamaktadır. Eğer tutarlılık özelliği 
seçilirse bazen sorgu sonuçları cevap yerine hata bilgisi döndürebilecektir. 
Eğer bu sistemlerde ulaşılabilirlik özelliği seçilirse bölütlerin ağ üzerinde-
ki farklı düğümlere transfer edilmeleri sırasında sorgulama yapıldığın-
da eksik sonuçlar ile karşılaşılacaktır. Ulaşılabilir bir sistemin tutarlı ola-
bilmesi için en iyi çalışma şekli, sistemin ağ üzerinden bölütleri transfer 
etmesi tamamlandıktan sonra tutarlı hale gelmesidir. Verinin dağıtık bir 
şekilde Büyük Veri sisteminde en ham halde tutulması ve gerektiğinde bu 
veriden yeniden hesaplamaların yapılması sayesinde CAP teoremi izole 
edilebilmektedir. Bu şekilde çalışan sistemler eninde sonunda güvenilir 
(eventually accurate) sistemlerdir. Lamda Mimari de bu özelliği bünye-
sinde barındırmaktadır.

Büyük Veri işleme teknolojileri geçmişten günümüze kadar incelendiğin-
de üç farklı nesil (generation) belirlenmektedir [37]. Şekil 2.2’de gösteril-
diği gibi, duran veri işleme 2003 yılında Google’ın Google file sistemi ve 
MapReduce çatısını geliştirmesi ve bununla ilgili makalelerini yayınla-
ması ile başladığı kabul edilebilir. Bu yıllarda iş dünyası ve kurumların 
gerçekten de Büyük Veri ile karşı karşıya geldiği söylenememektedir. Bu 
nedenle gerçekte Büyük Veri işleme Hadoop teknolojisinin geliştirilmesi 
ile 2006 yılında başlamıştır. Hadoop yaygın olarak kullanılan en olgunlaş-
mış duran veri işleme teknolojisidir. Günümüzde Hadoop teknolojisinden 
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daha sonra Spark’ın geliştirilmesi ile başka bir duran veri işleme teknolo-
jisi kullanılmaya başlanmıştır. Spark, Hadoop’un veri işleme alanındaki 
birçok kısıtlarını ortadan kaldırarak günümüzdeki en önemli Büyük Veri 
işleme teknolojisi haline gelmiştir.

Büyük Veri işleme teknolojilerinde ikinci nesil, gerçek zamanlı olarak ge-
len verilerin işlenmesi için teknolojilerin geliştirilmesi ile başlamıştır [37]. 
Yahoo!, Twitter gibi şirketlerin sadece duran verileri değil gerçek zamanlı 
olarak gelen akışkan verileri de işleme ihtiyacının oluşmasından ötürü bu 
teknolojiler ortaya çıkmıştır. Yahoo!, gerçek zamanlı akışkan verileri iş-
lemek için 2010 yılında S4’ü geliştirmiştir. Diğer şirketler ise günümüze 
daha yakın bir zaman diliminde kendi gerçek zamanlı veri işleme tek-
nolojilerini geliştirerek kullanmaya başlamışlardır. Bunlara Linkedin’in 
geliştirdiği Samza ve Google’ın geliştirdiği Millwhell örnek olarak göste-
rilebilir. Buradan da görülmekte olduğu gibi günümüzde gerçek zamanlı 
veri işleme teknolojileri gelişmeye devam etmekte, bu alanda duran veri 
işleme teknolojilerinde olgunlaşmış Hadoop gibi standart bir teknoloji he-
nüz bulunmamaktadır. 

Şekil 82. Büyük Veri işleme teknolojilerinin gelişimi

Üçüncü nesil veri işleme teknolojileri karşımıza 2012 yılından itibaren, 
hibrit veri işleme teknolojileri olarak Lamda Mimarinin tanımlanması ile 
çıkmaktadır. Çok yakın bir zamanda ortaya çıkmış olduğu için henüz tek-
nolojik açıdan bile olgunlaşmamıştır. Gelecekteki yıllarda en iddialı tek-
nolojilerden birisi olacağı düşünülmektedir [37]. Şekil 8.2’de Büyük Veri 
işleme teknoloji nesilleri gösterilmektedir.
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8.5.1. Duran veri işleme teknolojileri
Duran veri işleme teknolojileri uygulama alanına göre farklılıklar göster-
mektedir. Duran veri işleme teknolojik açıdan en olgun veri işleme yazı-
lım çatısına sahiptir.

Hadoop Dağıtık Dosya Sistemi (Hadoop Distributed File System – HDFS), 
yapısal olmayan ve belirli bir formatı olmayan büyük miktardaki verilerin 
işlenmesi için kullanılmaktadır. Ancak ilişkisel veri tabanlarının yaygın 
olarak kullanımından ötürü, yapısal verilerin işlenmesinde de etkin olarak 
uygulanmaktadır. Veriler oldukları yerden komutlar ile HDFS’e kopyala-
nabilmektedir. Dağıtık dosya sistemine dosyalar yazılırken parçalara bö-
lünerek birden fazla kopyası saklanacak şekilde gönderilmektedir. HDFS 
üzerinde farklı dosya formatlarında veriler saklanabilmektedir. Bu konu-
da bir kısıt bulunmadığı gibi analizlerde kullanılacak verilerin sıkıştırıl-
ması özelliği de mevcuttur. Java programlama dilinde geliştirilmiştir ve 
pahalı olmayan donanımlar üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kü-
meleme şeklinde çalışarak yüksek veri transferi ve hatalara karşı dirençli 
ve ölçeklenebilir şekilde çalıştırılabilmektedir. HDFS sayesinde işlenecek 
dosyaların işlemeyi yapacak yazılım kodlarına değil, yazılım kodlarının 
dosyayı işlemek üzere bulunduğu düğüme gönderilmesi sağlanmaktadır. 
HDFS birden fazla düğümde efendi-köle (master-slave) mimarisi ile çalış-
maktadır. HDFS üzerinde diğer Büyük Veri işleme ve saklama sistemleri 
de verilerini saklayabilmektedir. Büyük veriler ve kolonsal veri tabanları 
için veri tabanı dosyalarının saklanması için de kullanılmaktadır. Veriler 
HDFS’e bir defa yazılmakta ve birçok defa işlenmektedir. HDFS’e yazılan 
veriler sadece-okuma (read only) olarak kullanılmaktadır.

MapReduce Büyük Veri işlemede en yaygın olarak kullanılan program-
lama modelidir. Bu model, efendi-köle mimarileri üzerinde çalışan kü-
melemelerde dağıtık algoritmalar ve paralel veri işleme yöntemlerinden 
faydalanarak büyük miktarda verilerin etkin biçimde işlenebilmesini sağ-
lamaktadır. Yapısında barındırdığı Map ve Reduce fonksiyonları, ufak iş 
parçacıkları olarak paralel şekilde dağıtık bir kümeleme sisteminde ça-
lıştırılmaktadır. MapReduce modeli arka tarafta otomatik olarak haber-
leşme ve transfer işlemlerini kendi başına gerçekleştirmektedir. İşlenecek 
verinin olduğu yerde bırakılarak işleme ve analiz kodlarının veriye gön-
derilmesi oldukça büyük bir avantaj sağlamaktadır. İşlenecek verinin ağ 
üzerinden transfer edilmesi oldukça kaynak tüketen bir işlemdir. Map ve 
Reduce fonksiyonları anahtar-değer(key, value) ikilileri üzerinde işlem 
yapmaktadır.
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Apache Sqoop, verinin ilişkisel veri tabanları gibi yapısal kaynaklardan 
toplu olarak HDFS’e aktarılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca 
harici yapısal veri kaynaklarından HDFS ile ilişkili Hive ve HBase tekno-
lojilerine veri aktarımı sağlayabilmektedir. Sqoop HDFS’deki verileri iliş-
kisel veri tabanlarına da toplu olarak yazabilme özelliğine sahiptir. Büyük 
Verilerin, etkin bir şekilde, Büyük Veri işleme sistemlerine ya da Büyük 
Veri işleme sistemlerinden veri tabanlarına aktarımını sağlamaktadır. Java 
programlama dili ile geliştirilmiştir. Yapılandırma dosyası üzerinden ya 
da API’ları yardımıyla veri kaynağına bağlanmakta ve MapReduce prog-
ramlama modeli kullanarak verileri toplu olarak veri tabanlarından çeke-
rek hedefe iletebilmektedir. Toplu ve yapısal veri kaynakları arasında veri 
transferini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.

Apache Flume farklı amaçlar için kullanılabilen oldukça kullanışlı bir 
araçtır. Duran veri analizindeki en büyük katkısı veri edinme olarak gös-
terilebilir. Temelde büyük miktardaki akışkan veriyi güvenilir, ulaşılabi-
lir ve dağıtık bir şekilde toplamak suretiyle, bir araya getirerek HDFS’e 
yazabilmektedir. Akışkan veriler üzerinde çalışabilen basit ve esnek bir 
mimariye sahiptir. Hatalara karşı düzeltme ve kurtarma mekanizmalarına 
sahiptir. Flume’un temel amacı veriyi toplayarak bir depolama birimine 
yazabilmektir. Mimarisinde üç eleman bulunmaktadır. Kaynaklar (sour-
ces) yeni gelen verileri toplamak için kullanılmaktadır. Yutak (sinks) ken-
disine gelen veriyi depolama birimlerine yazmak için kullanılmaktadır. 
Kanal (Channel) kaynaklardan gelen verinin yutaklara iletilmesi ve de-
polama birimine yazılıncaya kadar saklanması işlemlerini yürütmektedir. 
Kanallar dosya tabanlı ya da bellek tabanlı olarak kullanılabilmektedir. 
Bellek tabanlı kanallar hataya duyarlıdır ancak hızlı çalışmaktadır. Dosya 
tabanlı kanallar ise, gelen veriyi dosya sisteminde saklamak suretiyle bir 
hata oluştuğunda Flume ajanını tekrar başlatarak veri iletiminin kaldığı 
yerden devam etmesini sağlamaktadır. 

HBase; NoSQL tabanlı, ilişkisel olmayan, dağıtık yapıda çalışan, kolonsal 
bir veri tabanıdır. Google BigTable yaklaşımı kullanılarak geliştirilmiştir. 
HDFS üzerinde çalışmaktadır. HFDS’den farkı, temelinde kolonsal veri 
tabanı olması ve verilerin rastgele yazılıp okuna bilmesini sağlayabilmesi-
dir. Verileri kolonsal bir yapıda sakladığı için doğal yollarla SQL sorgula-
rına izin vermemektedir. Java programlama dili ile geliştirilmiştir. HBase, 
çalışma modeli olarak efendi-köle mimarisini kullanmaktadır. İlişkisel 
veri tabanlarına benzer şekilde her bir tabloda veriye erişmek için birincil 
anahtarlar kullanılmaktadır. Tablolardaki birçok kolonun gruplanması ile 
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kolon aileleri oluşturulmaktadır. İstendiğinde bir kolon, kolon ailelerine 
eklenebilmekte ya da kolon ailelerin çıkarılabilmektedir. HDFS’in üzerin-
de çalışmasından dolayı, verilerin hataya karşı korunması ve replikasyon 
gibi işlemleri HDFS’e bırakmaktadır. Ancak, HDFS ağ üzerinde gerçek-
leştirmekte olduğu haberleşme ve diğer işlemler nedeniyle veri tabanının 
sorgulara cevap vermesini geciktirmektedir. Veriler bölge sunucularında 
(region server) saklanmaktadır. Veri tabanında herhangi bir işlem uygu-
lanmadan önce verinin hangi bölge sunucusunda olduğunun belirlenmesi 
gerekmektedir. Yapısında ayrıca hafıza tabanlı memcached anahtar-değer 
veri tabanını da barındırmaktadır.

Hive, Facebook tarafından geliştirilen bir veri işleme çatısıdır. MapRe-
duce kullanılarak veri işlemek her zaman kolay bir işlem olmamaktadır. 
Ayrı ayrı Map ve Reduce fonksiyonlarının geliştirilerek veriye uygulan-
ması bazen veri işlemeyi zorlaştırmaktadır. Bu sorunu çözmek için farklı 
soyutlama (abstraction) teknolojileri geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi 
de Hive’dir. Hive büyük veri işlemede SQL dilinin kullanılabilmesini sağ-
lamaktadır. Hive temelde SQL dilinde yazılan sorguları Map ve Reduce 
fonksiyonlarına çevirerek verinin işlenmesini sağlamaktadır. Bir soyutla-
ma katmanı olduğu için Hive ile yapılan veri işleme, doğal yollardan Map 
ve Reduce fonksiyonları kullanılarak yapılan veri işleme kadar etkin ol-
mamaktadır. SQL kullanılarak veri işleme her zaman mümkün olmamak-
tadır. Özellikle makine öğrenimi tabanlı analizler ya da akışkan veri ana-
lizlerinde SQL kullanılarak veri işlenememektedir. Hive’da veri işlemek 
için verinin hangi formatta ve hangi bilgileri içerdiği, başka bir değişle, 
yapısının bilinmesi gerekmektedir. Veri işleneceği zaman bir şema oluş-
turularak bu şema üzerinden ilgili alanlara ulaşılmakta ve veriler analiz 
edilmektedir. Hive’da SQL dilinin tüm yetenekleri desteklenememektedir. 
Ancak kullanıcı tanımlı fonksiyonlar (UDF) ile SQL desteğinin yeterli ol-
madığı durumlarda, kullanıcılar tarafından analiz fonksiyonları geliştiril-
mesine olanak sağlanmaktadır.

Pig, veri analizi için geliştirilmiş büyük veriler üzerinde çalışılmasıyla ola-
nak sağlayan bir programlama platformudur. Programlar Pig-Latin adı 
verilen yüksek seviyeli bir dil üzerinde yazılarak bir derleyici vasıtası ile 
Hadoop üzerinde çalışacak MapReduce iş parçalarına dönüştürülmekte-
dir. Hive bildirge (declaration) tabanlı bir dil kullanmakta olsa da pig iz-
lek (procedure) tabanlı bir programlama dili kullanmaktadır. Pig oldukça 
güçlü, esnek ve genişletilebilir bir yapıya sahiptir. Pig ile yazılan program-
ların okunması ve anlaşılması oldukça kolay olup bakım ve idamesinin 
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yapılması da çok basittir. Ancak Hive ile aynı sorunları paylaşmaktadır. 
Bazı uygulamaların geliştirilmesi Pig ile hiç kolay değildir. Doğal (nati-
ve) MapReduce uygulaması olarak çalışmadığı, Pig Latin ile geliştirilen 
algoritmaların sonradan Map ve Reduce’e dönüştürülmesi ile kullanıldığı 
için efektif değildir. Bazı birleştirme (Join) işlemlerinde Hive’dan daha dü-
şük performans sergilemektedir. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar (UDF) ile 
Pig-Latin desteğinin yeterli olmadığı durumlarda kullanıcılar tarafından 
analiz fonksiyonları geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. 

Cascading; farklı türdeki veri işleme platformlarında çalışabilen, veri ana-
litiği ve veri yönetimi uygulamaları geliştirilmesi için kullanılan bir Java 
uygulama geliştirme çatısıdır. Cascading Hadoop ve uygulama geliştirme 
arayüzü, Hadoop’a uyumlu tüm dağıtımlarla birlikte çalışabilmektedir. 
Karmaşık veri akışı işlemlerini MapReduce üzerinde soyutlama sağla-
yacak şekilde çalışan etkin bir katman olarak kullanılmaktadır. Buradaki 
yaklaşım Pig’deki yaklaşıma benzemektedir. Ancak Cascading ile oldukça 
karmaşık bir birini takip ederek çalışan iş akışı tabanlı analizleri gerçek-
leştirilebilmektedir. Pig ve Hive’e göre kullanımı daha zordur. Verinin bir 
biri ardına işleniyor olduğu durumlarda, her bir adım için MapReduce 
tabanlı fonksiyonların yazılması yerine kendi fonksiyonlarını kullanarak 
işlemleri kolaylaştırmaktadır.

Spark, Hadoop’tan sonra UC Berkeley tarafından geliştirilmiş ve günü-
müzün en revaçta Büyük Veri işleme platformudur. Yapısında birçok veri 
türünü işleyebilecek alt veri işleme bileşenlerini ve akışkan verileri işle-
mede kullanılabilecek platformları barındırmaktadır. Spark veri işlemede 
bellek kullanımı tabanlı bir yaklaşım kullanmaktadır. Yinelemeli algorit-
maların geliştirilmesi için oldukça kullanışlıdır. Hadoop tabanlı teknoloji-
lerde veri işleme tamamlandığında sonuçlar genellikle HDFS’e yazılmak-
tadır. Bir iş akışı uygulamasında bir sonraki adım için yazılan bu verilerin 
tekrar okunması ve işlenmesi gerekmektedir. Bu tip işlemlerde oldukça 
büyük gecikmeler oluşmaktadır. Bu tip işlemler Spark’ta daha farklı şekil-
de yapılmaktadır. Veriler işlendiği zaman bellekte saklanarak bir sonraki 
adımda kullanılmak üzere hazır halde tutulmaktadır. Spark, veri soyut-
laması için RDD veri yapısını kullanmaktadır. Spark’ın sağladığı alt yapı; 
üst projeleri olan Spark SQL, Spark Streaming, MLlib ve GraphX tara-
fından kullanılmaktadır. Bu teknolojiler sırasıyla SQL tabanlı sorgulama 
yöntemleri ile verinin işlenmesini, akışkan verilerin işlenmesini, makine 
öğrenimi işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve graf tabanlı analizlerin yapı-
labilmesini sağlamaktadır. Spark, verinin saklanması için bellek, disk ya 
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da her ikisinin de aynı anda desteklendiği bir elastik yaklaşımı benimse-
mektedir. Verinin hafızada saklanmasıyla veri üzerinde yinelemelere ve 
arttırımsal işlemlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Spark 
ayrıca sisteme çok fazla yük getirmeyen bir hata kurtarma sistemine de 
(lineage) sahiptir. Bir RDD kendi üzerinde bir bozulma yaşandığı zaman 
kendi kendini ve bağlantılı olduğu diğer RDD’leri yeniden oluşturabile-
cek düzeyde bilgiyi saklamaktadır. Spark iş parçacıkları birbirine bağlan-
tılı bir akış şeklinde (DAG) saklanmakta ve işlenmektedir. Hesaplamalar 
gerçekleştirilirken tembel materyalizasyon (lazy materializaton) yöntemi 
kullanılmaktadır.

Redis; bellekte çalışan, C programlama dilinde geliştirilmiş, karmaşık 
veri yapılarını destekleyebilen, anahtar-değer tabanlı bir veri tabanıdır. 
Yayınla/kayıt ol mesajlaşma haberleşme özelliğini desteklemektedir. Bel-
lekte bulunan tüm verilerin diskte yedeklenmesini sağlayan görüntü alma 
(snapshotting) mekanizmasına sahiptir. Redis tek iş parçacığı (thread) üze-
rinde çalışmaktadır. Kendisine yapılan istekleri olay bilgilendirme strate-
jisi (event notification strategy) sayesinde asenkron olarak işlemektedir. 
Redis, sunucu tarafında betik kullanımını desteklemektedir. Kullanıcıla-
rın sunucu tarafında geliştirdikleri betikleri kullanabilmesini sağlayarak 
istemci tarafında tekrarlanan işlemleri sunucu içerisinde yapabilmelerini 
sağlamaktadır. Dağıtık yapıda yani kümeleme olarak çalışabilmektedir. 

8.5.2. Akışkan veri işleme teknolojileri
Akışkan verilerin işlenmesi ve oluştuğu kaynaktan en hızlı şekilde işlene-
ceği yere transfer edilmesi için çok sayıda, çeşitli ve olgun teknolojiler ge-
liştirilmiştir. Büyük Veri işleme yaklaşımlarının duran veri kavramından 
akışkan veri işleme kavramına doğru kaymasıyla oldukça yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Veri daha henüz oluşmuşken işlenerek sonuç-
ların gönderilmesi ya da veri transfer halindeyken işlenmesi gibi farklı 
yetenekte teknolojiler mevcuttur.

Apache Zookeeper, birbirinden farklı dağıtık sistemler arasında haberleş-
me ve iletişimi sağlayan hızlı koordinasyon servisidir. ZooKeeper sağladı-
ğı uygulama programlama ara yüzü (API) ile farklı sistemlerin koordinas-
yonunu kendisi yapabilmektedir. Bu şekilde randevu, grup üyeliği, kon-
figürasyon yönetimi, basit kilitleme işlemleri, okuma yazma kilitleri ve 
ikili bariyer gibi yeteneklerin kullanımını sağlamaktadır. Bir dosya sistemi 
mantığına benzer şekilde ad alanlarının (namespace) kullanımına olanak 
sağlayan basit bir mimariye sahiptir. Kullanıcılar bu ad alanlarının altın-
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daki düğümlere okuma, yazma ve kilitleme gibi işlemleri yapabilmekte-
dirler. Bu yöntemler kullanılarak farklı dağıtık uygulamaların veri işleme, 
aktarım ve erişim işlemleri sırasında senkronize olmaları sağlanmaktadır.

Kafka, dağıtık ve ölçeklenebilir olarak çalışabilen mesajlaşma çatısıdır. 
Kendisine üretici (producer) ara yüzünden gelen mesajları başlıklar al-
tında (topic) tüketicilere (consumer) gerçek zamanlı olarak iletmektedir. 
Başlık (topic) belirli bir tipte akışkan haldeki mesajları belirtmektedir. 
Üreticiler mesajlarını belirli bir başlık için yayınlarlar. Bu mesajlar simsar-
lar (broker) tarafından toplanarak depolanmaktadır. Simsarlara kayıt olan 
tüketiciler bir ya da daha fazla sayıda başlıktan bu mesajları kendilerine 
çekebilmektedir. Bir başlık, verinin paralel ve hızlı şekilde iletilebilmesi 
için bölütlere (partitions) ayrılmaktadır. Bölütler paralelleşmenin sağla-
nabildiği en küçük yapı birimidir ve simsarlar arasında mesaj yükünün 
dengelenmesini sağlamaktadır. Tüketici grupları, Kafka üzerindeki bö-
lüt yapısına göre yükü dağıtabilmektedir. Kafka üzerinde depolanan bir 
mesaj mantıksal bir kayma (offset) ile belirlenmektedir. Bir tüketici, bölüt 
üzerinden gelen bir mesajı ardışık olarak kendisine alabilmekte ve mesa-
jı aldığını bu kayma değerini belirterek bildirmektedir. Kafka üzerindeki 
simsar bir durum bilgisi ya da kendisine bağlanmış olan tüketicilerin du-
rumu hakkında bir bilgi tutmamaktadır. Tüketici, kendisine gelen ve aldı-
ğı son mesajın kayma değerini saklamakla yükümlü olmaktadır. Bu özel-
lik sayesinde tüketici, daha önce okunmuş ve kendisi tarafından alınan 
mesajları yeniden isteyebilme yeteneğine sahip olmaktadır. Uygulamalar-
da bir sıkıntı olduğunda, bu özellik sayesinde, istenilen mesajdan itiba-
ren tüm mesajlar tekrar alınabilmektedir. Simsar ve tüketiciler birbirleri 
arasındaki haberleşme ve koordinasyonu ZooKeeper üzerinden gerçek-
leştirmektedir. Bu kapsamda, ZooKeeper yeni ya da artık kullanılmayan 
simsarların tespit edilmesine, başlıklara göre mevcut durumda başlık ve 
bölüt yapısına göre dengeleme yapılmasına ve tüketici gruplarının ken-
di kayma değerlerini saklamasına olanak sağlamaktadır. Kafka üreticileri 
kendi mesajlarını simsara senkron veya asenkron olarak gönderebilmek-
tedir. Senkron mesaj gönderiminde bir defada sadece bir mesaj gönderimi 
gerçekleştirilmektedir. Asenkron mesaj gönderiminde Kafka, mesajları 
bellekte depolamakta ve depolama limitine gelindiğinde bir seferde hep-
sini iletmektedir. Senkron gönderimin veri transferi daha yavaş olmakta, 
asenkron gönderimin ise hatalara karşı toleransı daha düşük olmaktadır.

Samza; YARN’ın (Yet Another Resource Negotiator) hataya karşı koruma, 
kaynak yönetimi ve iş izolasyonu yeteneklerinden faydalanan, dağıtık ça-
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lışan akışkan veri işleme çatısıdır. Görev dağıtımı ve mesajlaşma alt yapı-
sı tamamen Kafka’nın üzerine kurulmuştur. Hatadan kurtarma, işlemci 
izolasyonu ve durum yönetimi gibi düşük seviyeli işlemler ve mesajların 
işlenmesi için basit bir API desteği bulunmaktadır. Bir Samza istemcisi, bir 
veya birden fazla akışkan veri işleme hattından gelecek mesajların alın-
ması için işleme metodu geliştirmekte ve Samza, gelen mesajların yöne-
tilmesini üstlenmektedir. Bir Samza iş parçacığı, veri işleme sonucunda 
elde ettiklerini bir Kafka akışına ya da harici bir veri depolama birimine 
yazabilmektedir. Samza, üzerinde periyodik ya da aperiyodik çizge (graf) 
bulunmasına göre çalışmaktadır. Samza iş parçacığı kendisine gelen me-
sajları işleyerek sonucu çıkış akış yoluna ileten mantıksal bir birimdir. 
Samza, veri işlemede paralelleştirmeyi sağlamak için veri yükü dağıtma 
işlemini Kafka bölütlerini kullanarak yapmaktadır. Bu şekilde, sadece bir 
bölütü kullanan görevler en küçük paralelleşmeyi sağlamaktadır. Mesaj-
lar ardışık olarak geliş kayma değerlerine göre tüketilmektedir. Eğer bir 
görev, iki akışı birleştiriyorsa mesajlar round robin yaklaşımı kullanılarak 
tüketilmektedir. Kaynaklar kümeleme üzerinde çalışan YARN sayesinde 
dağıtılmaktadır. Eğer kaynak olarak YARN üzerinde Samza bölütü kadar 
konteyner yok ise bir konteyner üzerinde birden fazla iş parçacığı çalı-
şacak şekilde ayarlanmaktadır. Bir düğümün çalışmaz hale gelmesi ya 
da YARN konteynerinde bir sorun oluşması durumunda Samza’nın hata 
giderme özelliği mevcuttur. Samza her bir iş parçacığı için Kafka üzerin-
de bir kontrol noktası başlığı (checkpoint topic) oluşturmaktadır. Samza 
bu başlığa en son işlediği verinin kayma değerini ayarlanabilir bir sürede 
yazmaktadır. Bir sorun yaşanması durumunda, Samza YARN konteyneri-
ni yeniden başlatarak son kaldığı kayma değerinden itibaren veriyi tekrar 
işlemektedir. 

Storm; açık kaynak kodlu dağıtık çalışan bir gerçek zamanlı veri işleme 
sistemidir. Storm, veri işleme sürecini bir dizi çizge ile temsil etmekte-
dir. Söz konusu çizge, Storm’un uygulama programlama arayüzü (API) 
kullanılarak tanımlanmakta, daha sonra Storm’un bulunduğu kümeleme 
üzerinde çalıştırılmaktadır. Storm kümelemesi, görev dağıtma işini yap-
tıktan sonra veri işleme işlemlerini yürütmekte, mesaj gönderimi ve alımı, 
hatadan kurtarma ve görev keşfi işlemlerini kendisi yürütmektedir. Storm 
geliştirilen topolojilerin yürütülmesi işlemlerini Spout ve Bolt yardımı ile 
gerçekleştirmektedir. Akışkan veri kaynaklarına Spout ve veri işleme bi-
rimlerine Bolt adı verilmektedir. Akışkan veriler, bu sistemde alan adları 
kullanılarak, Tuple olarak modellenmektedir. Spout, bir dış kaynaktan ve-
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riyi alarak, topoloji içerisine Tuple olarak iletmektedir. Bir Spout güvenilir 
ya da güvenilir olmayan şekilde çalışabilmektedir. Güvenilir çalışan bir 
Spout; veri kurtarma, haberleşme sorunları ve verinin topolojiye tekrar 
gönderilmesi gibi problemleri kendisi çözebilmektedir. Güvenilir çalışma-
yan Spout ise bu yaklaşımı sergilemediği için veri kaybı yaşanabilmek-
tedir. Bir Spout, topoloji içerisinde Tuple’larını birden farzla akış yoluna 
gönderebilmektedir. Bolt’lar, bir Storm topolojisinin işleme birimleridir. 
Bolt’lar; filtreleme, birleştirme, gruplama ve dış katmanlar ile haberleşme 
gibi birçok işlemleri üstlenmektedir. Storm topolojisinde bir akış oluştu-
rulabilmesi için en az bir Spout ve bir Bolt kullanılması gerekmektedir. 
Bolt’lar veriyi işledikten sonra bir sonraki adımda bulunan Bolt’a veya 
Bolt’lara, bir ya da birden fazla akış yolu üzerinden gönderebilmektedir-
ler. Storm Spot ve Bolt’ların paralelleştirme işlemlerini mesajların iletimi 
esnasında farklı şekilde gruplama yöntemleri kullanarak gerçekleştirmek-
tedir. Bu gruplama yöntemleri karıştırarak gruplama, alan adlarına göre 
gruplama, küresel gruplama, direkt gruplama, yerel ya da karıştırarak 
gruplama ve tam gruplama olarak belirtilmektedir. Gruplama yöntem-
leri ile ihtiyaç duyulan davranışların sergiletilmesi ve paralelleşme sağ-
lanması mümkün olmaktadır. Storm, topoloji içerisinde her bir Spout’tan 
gönderilen Tuple’ların Bolt’lar tarafından işlenmesini garanti etmektedir. 
Storm çalışırken bir Tuple ağacı oluşturarak, her bir Spout ve Bolt için 
Tuple’ların bu ağaç üzerinde akışının oluşturulması ile en az bir defa (at 
least once) iletim garantisi sağlanmaktadır. Bir mesaj işleme belirli bir za-
man süresince tamamlanamadığında Tuple’ın işlemesi başarılı olmamak-
ta ve daha sonra aynı Tuple yeniden işlenmek üzere gönderilmektedir. 
Bolt tarafından teslim bilgisi her bir Tuple için başka bir akış üzerinden 
gönderilerek o Tuple’ın başarılı şekilde işlendiği iletilmektedir. Trident, 
Storm’un üzerinde çalışan bir soyutlama katmanıdır. Akışkan veri işleme 
yöntemlerinin daha rahat ve kolay kullanılmasını sağlamak amacıyla ge-
liştirilmiştir. Storm’da Bolt ve Spot’larda gerçekleştirilen işlemlerin daha 
yüksek bir düzeyde yapılmasını, geliştiricinin birçok karmaşık iş yükün-
den kurtulmasını sağlamaktadır.

S4; genel maksatlı, dağıtık, ölçeklenebilir, hataya karşı toleranslı ve geniş-
letilebilir bir akışkan veri işleme platformudur. Gerçek zamanlı verilerin 
işlenmesi için Yahoo! tarafından geliştirilmiş bir teknolojidir. MapReduce 
tabanlı olarak geliştirilmesinden ötürü ilk bakışta Storm’a benzerlik gös-
termektedir. Ancak hatadan kurtarma ve veri akışı mekanizmalarında 
farklılıklar bulunmaktadır. S4, mimari olarak klasik efendi düğüm yak-
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laşımını kullanmak yerine, merkezi olmayan simetrik mimari içerisinde, 
her bir düğümün benzer özellikte olduğu bir mimariyi kullanmaktadır. S4, 
kümeleme içerisinde ZooKeeper’ı koordinasyon katmanı olarak kullan-
maktadır. S4’ün tasarımı MapReduce ve Aktör modelleri kullanılarak tü-
retilmiştir. S4 üzerinde veriler, veri işleme elemanları tarafından işlenmek-
tedir. S4, mesajları veri işleme elemanları arasında olaylar olarak(events) 
yayınlamaktadır. Her bir elemanının durumu (state) diğerleri tarafından 
erişilemez olup, hesaplama işlemleri veri elemanları arasında etkileşim ile 
gerçekleştirilmektedir. Bir S4 kümelemesi çok sayıda veri işleme elemanı 
içermektedir. Hatadan kurtarma işlemleri kısmi olarak desteklenmektedir. 

Spark Streaming [40-41], duran veri işleme teknolojisi olarak kullanılan 
Spark’ın akışkan veri işleme için genişletilmiş olan teknolojisidir. Akışkan 
veri işleme işlemlerinin çok ufak toplu veriler üzerinde ardışık olarak ger-
çekleştirilmesine olanak tanımaktadır. Storm ve S4’den daha hızlı olduğu 
iddia edilmekte olup bir saniyenin altında bir gecikme sağlayabilmek-
tedir. En önemli özelliği ise duran veri katmanında olduğu gibi akışkan 
veri katmanında da aynı programlama modelinin kullanılabilir olmasıdır. 
Gelen veri akışı bir dizi deterministik toplu hesaplama işlemlerine dönüş-
türülmektedir. Her bir parça kümeleme üzerinde güvenilir şekilde RDD 
[40] olarak saklanmakta ve durumsal ya da durumsal olmayacak şekilde 
işlenebilmektedir. Bir ara birim yardımı ile Kafka’dan mesajlar okunarak 
kümeleme üzerinde RDD’ler yardımıyla veriler işlenebilmektedir. Spark 
Streaming RDD’lerin değişmezlik (immutable) özelliğini ve lineage ta-
banlı hataya karşı toleranslı olma özelliğini bazı iyileştirme ve optimizas-
yonlar ile kullanmaktadır. Gelen veriler belirli bir zaman aralığı için bir 
dizi DStream adı verilen kesikli akışkan veriye dönüştürülmektedir. Yeni 
veriler geldikçe eski veriler bu veriler ile birleştirilebilmektedir. Akışkan 
veriler, kümeleme üzerinde iki farklı düğüme replike edilebilmektedir. 
Bir kümeleme düğümünün arızalanması ya da çalışmaması durumunda 
paralel olarak veri kurtarımı gerçekleştirilebilmektedir. Spark Streaming 
ile zaman penceresi tabanlı hesaplamalar gerçekleştirilebilmektedir. Akış-
kan veri ithali için Kafka, Flume, Akka, Actors, Raw TCP soketleri, HDFS 
ve MQTT’ye doğal desteği bulunmakta olup başka bir veri ithali oluştu-
ğunda bu kaynağa özel alıcı çok kolay bir şekilde geliştirilebilmektedir. 

8.5.3. Hibrit veri işleme teknolojileri
Hibrit hesaplama modelleri farklı katmanların varlığını gerektirmektedir. 
Bu modeli kullanan teknolojiler duran ve akışkan veri işleme modelini 
kullanan teknolojilere göre daha karmaşık yapıda olmaktadır. Her bir 



U M U T  D E M İ R E Z E N

162

katman kendi uzman olduğu konuda veri işleyerek diğer katmanla ko-
ordinasyon içerisinde olmak zorundadır. Aynı anda iki farklı türde veri 
birbirinden bağımsız olarak işlenebileceği gibi, katmanların birbiri ile ko-
ordineli çalışması sonucunda, bir katmanın yapacağı hatanın diğer kat-
man tarafından düzeltilmesi yaklaşımı benimsenmesi ile veri işlemek de 
mümkün olmaktadır. Bu alanda geliştirilmiş çok fazla teknoloji ve ürün 
bulunmamaktadır.

Lambdoop, bir Lamda Mimari oluşturmak amacıyla kullanılan birçok açık 
kaynaklı teknolojinin bir araya getirildiği bir soyutlama katmanıdır [42]. 
Büyük Veri uygulamalarını daha kolay bir hale getirmek için tasarlanmış-
tır. MapReduce benzeri bir model değildir. Pig ve Cascading gibi toplu veri 
işleme modeline benzerlik göstermektedir. Gerçek zamanlı veri işlemek 
için Trident’den daha kolay kullanılabilmektedir. Lambdoop, tüm hibrit 
hesaplama modelini aynı programlama modeli ile birleştirmektedir. Lamb-
doop, bilgiyi veri nesneleri olarak akışkan ya da durağanlığından bağımsız 
olarak temsil etmektedir. Veri işleme işlemi, veri akışı ya da ardışık veri 
akışları üzerinde tanımlanan operasyonlar olarak tanımlanmaktadır. Akıllı 
ajanlar kullanılarak durağan, akışkan ya da hibrit veri işleme moduna göre 
verinin işlenmesi gerçekleştirilmektedir. Lambdoop henüz açık kaynaklı 
bir proje haline gelmemiştir ve geliştirilmesine devam edilmektedir.

SummingBird [43], Twitter tarafından geliştirilen Hadoop ve Storm üzeri-
ne inşa edilmiş bir kütüphanedir. MapReduce iş parçaları, duran veri için 
geliştirilerek Hadoop üzerinde çalıştırılmaktadır. Gerçek zamanlı akışkan 
veri için ise Storm kullanılmaktadır. Duran veri katmanında Hadoop, akış-
kan veri katmanında Storm kullanılmakta daha sonra sonuçların bir araya 
getirilmesi için birleştirme katmanı ile sonuçlar elde edilmektedir. Duran 
ve akışkan verilerin işlenmesi için belirli cebirsel yapıların entegre edilme-
si yöntemi kullanılmaktadır. Summingbird’de analitik sorguların Hadoop 
iş parçaları ve Storm topolojilerinin programlama mantığı değiştirilme-
den, Scala tabanlı, alana özel dil (DSL) kullanımıyla oluşturulması sağlan-
maktadır. Ayrıca hibrit olarak çalıştırılarak duran ve akışkan sonuçların 
belirli zaman aralıkları içerisinde oluşturulmasını desteklemektedir. An-
cak Summingbird, sadece ve sadece kendisi için geliştirilen belirli cebirsel 
işlemlerle sınırlıdır. Veri işleme için yeterli esnekliği sağlayamamaktadır.

Son olarak, bu bölümde literatürü anlatılan büyük veri mimarileri, [44] 
nolu kaynakta verilen doktora tezinin bir parçasıdır. Daha detay bilgiye ve 
geliştirilmiş uygulama detayına aynı kaynaktan erişebilirsiniz.
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9.1. Giriş
1990’larda Web’in hayatımıza girişi ile birlikte tüm dünyada sayısal veriler 
çok hızlı bir şekilde artmıştır. Web sürekli bir transformasyon geçirmekte-
dir. 90’ların Web’i daha çok statik bilgilerin sunulduğu bir ortamdı ve Web 
1.0 olarak adlandırılıyordu. 2000’lerde web dinamikleşti ve son kullanıcı-
ların içerik katkısı verebildikleri bir ortam oldu ve Web 2.0 olarak adlandı-
rıldı. Aynı zamanda sosyal Web’de denilmektedir. Özellikle sosyal medya 
uygulamaları ile birlikte yazı, resim, video gibi pek çok veri türü bu Web’de 
çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Örneğin günde 500 milyon üzerinde twe-
et atılmaktadır. 2017 itibariyle YouTube’a dakika 300 saatlik video yüklen-
mektedir ve her gün 5 milyar video izlenmektedir1. Mevcut Web bu haliyle 
içinde çok fazla açık verinin olduğu bir ortamdır ve bu verileri güçlü arama 
motorları ile birlikte bile istenilen şekilde etkin kullanamıyoruz, istenilen 
bilgilere kolayca ulaşamıyoruz. Ayrıca bu veriler serbest formatta olduğu 
için yazılımlar bu verileri otomatik olarak kullanamamaktadırlar. 

Web’deki verilerin çok büyük olması, bu verilerin yazılımlar tarafından 
daha kolay kullanılabilir ve anlaşılabilir olmasını gerektirmektedir. Bu 
amaçla semantik Web ve semantik veri kavramı ortaya konmuştur. Son 
15 yılda geliştirilen semantik Web protokolleri ile Web verileri daha an-
lamlı bir şekilde tanımlanabilir ve birbiriyle ilişkilendirilebilir. Böylece bu 
tür verilerin yazılımlar tarafından aranması, bulunması ve kullanımı çok 
daha kolay olacaktır. Bu yöntemle açık semantik veriye geçiş yapılmış ola-
caktır. Bu şekilde verilerin tanımlandığı Web’e ise Web 3.0 denmektedir. 
Mevcut web’de bu standartlara uygun oldukça fazla veri bulunmaktadır, 
ve bunlar da açık bir şekilde kullanıma sunulmaktadır.

Bu makalede 2. bölümde büyük veri problemini değerlendireceğiz. 3. bö-
lümde semantik veri, semantik Web protokolleri ve Web’deki semantik 
veriler incelenecektir. 4. bölümde açık veri kavramı ve semantik teknoloji-
lerin açık veriye katkısı değerlendirilecektir. 5. bölümde açık ve semantik 
verilerin geleceğin akıllı sistemlerine vereceği katkılar incelenecektir. 

9.2. Büyük Veri Problemi
Son yıllarda sayısal (digital) veriler hızla büyümektedir. Özellikle önce 
İnternet ve sonra 1990’da Web’in geliştirilmesi ile son yıllarda sayısallaş-
ma her alanda büyük bir hızla devam etmektedir. Buna bağlı olarak sayı-
sal verilerin büyüklüğü de çok büyük bir hızla sürmektedir. Bu verilerin 

1 https://fortunelords.com/youtube-statistics/
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büyük bir çoğunluğu kurumsal (iş dünyası, ticaret, kamu, vb.) kaynaklı 
olup, yapısal verilerdir. Ancak bu trend son yıllarda hızla değişmekte ve 
yapısal olmayan veriler de internet ve Web’le birlikte artmaktadır. Özel-
likle Web’deki insan okuması, görmesi, duyması için üretilen her türlü 
serbest veri de (web sayfaları, resim, grafik, video, ses gibi) sayısal büyük 
veri olarak sürekli artmaktadır.

Son yıllarda gelişen önemli bir kavram da “Nesnelerin İnterneti” (Inter-
net of Things) olarak adlandırılan makinalar arası iletişim ile ortaya çıkan 
büyük veridir. Hemen her türlü cihaz sayısal veri üretmekte ve bu veri-
ler internet ortamında toplanmaktadır. Bu cihazlar, mobil telefonlardan, 
güvenlik kameralarına, yada ses, ışık, nem, hareket, sıcaklık sensörlerine 
kadar çok farklı türde olabilmekte, topladıkları veriler de ses, video, gö-
rüntü, sayısal veriler gibi pek çok veri olabilmektedir.

Kısaca İnternet ve Web’deki büyük veri sürekli artmaktadır. Bu verilere 
ulaşmak bile başlı başına bir problemdir. Arama motorları (Google, Bing, 
Yandex gibi) Web verilerini indekslemekte oldukça başarılı olmakla bir-
likte mevcut veri çok büyüdüğü ve sürekli büyümeye devam ettiği için, 
her hangi bir aramanın sonucu milyonlarca web sayfası sonucu getire-
bilmektedir. Arama motorları kullandıkları arama ve sıralama (ranking) 
algoritmalarına göre bu sonuçları sıralamaktadır, ancak bu her zaman son 
kullanıcının arzu ettiği sonuçları vermemektedir.

Mevcut büyük Web verilerinin otomatik olarak işlenmesi de değerlendi-
rilmektedir. İnsanların tüketimi için hazırlanmış veriler, bu durumda ma-
kina öğrenme, yapay zeka, veri madenciliği, web madenciliği algoritma-
ları gibi çözümler kullanılarak otomatik olarak işlenmeye çalışılmaktadır. 
Ancak burada iyi sonuçlar alınmakla birlikte, başarı oranı henüz %100 
değildir ve bu alanlarda araştırmalar devam etmektedir.

9.3. Semantik Veri
Şekil 9.1’de Web’in 1990’tan sonra gelişimi gösterilmiştir. Her 10 yılda Web 
bir evrim geçirmiş ve dönüşmüştür. 1990’ların Web’i (Web 1.0) daha sta-
tik sayfalar, yazı ve görsellerden oluşan bir Web’di. 2000’lerdeki Web ise 
(Web 2.0) sosyal bir paylaşım ortamına dönüştü. Sosyal medya uygulama-
ları, Web’i daha dinamik bir ortama dönüştürdü. Artık isteyen herkes bu 
Web’e katkıda bulunabiliyordu. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram 
gibi sayısız uygulamalar ile, kullanıcıların da bu Web’e katkıda bulunması 
ve içerik sağlaması mümkün oldu. Bu sayede Web’de çok hızlı bir şekilde 
büyüdü, Web’deki veriler de üssel olarak arttı ve artmaya devam ediyor. 
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Her gün 500 milyon tweet atılmaktadır, mevcut Web’de milyarlarca sayfa 
bulunmaktadır. Yukarıda büyük veri probleminde açıklandığı gibi bu ser-
best üretilen sayısal verilerin temel tüketicisi insan olduğu için bu verilere 
makinaların ulaşımı ve kullanımı çok kolay değildir. Yani yazılımlar biz 
insanlar gibi bu veriyi okuma ve anlama kabiliyetine henüz sahip değiller. 
Yazılımlar ve makinalar açısından mevcut Web, Şekil 9.2’deki gibi görül-
mektedir. Web sayfalarında anlaşılmaz ve çoğunlukla yapısız veriler ve 
bu sayfalar arasında yine yazılımlar açısından anlamsız bağlantılar (link) 
bulunmaktadır. Bu sebeple arama motorları, mevcut Web’i tararken (Şekil 
9.3) bağlantıları anlamlı bir şekilde taramamakta, bütün bağlantıları so-
nuna kadar takip etmektediler (Web tarama, Web crawling). Bu sebeple 
arama sonuçları da her zaman anlamlı olmamaktadır.

Web’in mucidi Tim-Berners Lee bu problemi en başta görmüş ve 2001’de 
Scientific American dergisine yazdığı bir makalede Semantik Web’i (An-
lamsal Web) önermiştir [1]. Semantik Web’in ayrı bir web olmadığını, fa-
kat mevcut Web’in bir uzantısı olduğunu, semantik Web’le bilginin iyi 
tanımlanmış bir anlamı olacağını ve böylece insanlarla bilgisayarların iş-
birliği içinde birlikte çalışabilmelerinin yolunu açacağını söylemiştir.

Semantik Web (SW) bir dizi standart protokolle verinin anlamlı bir şekilde 
ve kavramsal olarak birbiriyle nasıl ilişkilendirileceğini belirler. Ayrıca bu 
verinin yine standart bir şekilde nasıl sorgulanabileceğini tanımlar. SW 
protokollerini, diğer Web protokollerini (HTML, XML gibi) standartlaştı-
ran World Wide Web Consourtium (W3C2) belirlemektedir. SW protokol-
leri son 10 yılda olgunlaşmış ve kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu protokoller-
den en önemlileri kavramsal veri tanımlama protokolleri Resource Desc-
ription Framework (RDF), RDF Schema (RDFS) ve Web Ontology Lan-
guage (OWL)’dur. SW verilerinin standart bir şekilde sorgulamak için de 
SPARQL dili tanımlanmıştır. Bu protokoller ve daha fazlası, ve bu proto-
koller arası ilişkiler, Şekil 9.4’te katmanlı mimaride gösterilmiştir. Örneğin 
en altta URI/IRI, Web’deki her kaynağı adreslemede kullanılan standart 
bir protokoldür (bunun içinde URL’de vardır); SW’de de tüm kaynaklar 
URL adresleri ile biricik (unique) olarak adreslenirler.

SW sonuçta Web’deki ve Web’de olmayan her türlü verinin anlamlı bir şekil-
de tanımlanmasını ve birbiriyle ilişkilendirilmesini sağlar. Bu sayede veriler, 
artık yazılımlar tarafından da otomatik bir şekilde kolayca aranabilir, veri 
denizinde gezilebilir (navigation), ve istenen bilgiye yazılımlar aracılığı ile 

2 W3C: www.w3.org 
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çok daha hızlı bir şekilde erişilebilir. Bu anlamda eski Web’e (Web 1.0 ve 2.0) 
dokümanlar Web’i (Web of Documents), ve SW ile gelen yeni Web’e de veri-
ler Web’i (Web of Data) yada Web 3.0 denmektedir. 2010’larda başlayan bu 
trend devam etmektedir. Ve şu anki Web’de semantik Web verisi diyebilece-
ğimiz çok fazla veri bulunmaktadır. Bunların bir kısmı açık, bir kısmı açık 
değildir. Örneğin Google arama motoru semantik Web verilerini kullanarak 
doğal dil sorularının bir kısmına cevap vermektedir. Google arama moto-
runa “Türkiye’nin nüfusu” sorulduğunda artık eskiden olduğu gibi içinde 
“Türkiye” ve “nüfusu” kelimelerinin geçtiği web sayfalarını getirmek yeri-
ne, doğrudan Türkiye’nin nüfusunu 78.6 milyon olarak belirtir ve zaman 
içinde nüfus değişimini gösterir bir grafik, ayrıca Türkiye ile ilgili kısa bilgi-
lerin yer aldığı (bayrağı, haritası, açıklaması, vb.) ek bilgileri getirmektedir 
(Şekil 9.5). Google bunu yaparken SW ile oluşturulan ve “açık olmayan” 
kendine ati bir bilgi veritabanını kullanmaktadır. Adı Google Knowledge 
Graph’tır ve SW temelli olarak geliştirilmiştir. Aslında bu temel bilgilerin 
önemli bir Wikipedia gibi açık ansiklopedi vb. kaynaklardan gelmektedir. 
Bu verilere istenirse açık SW veritabanlarından da erişilebilir. DBpedia3 bu 
tür bir “açık veri” projesidir ve Wikipedia’daki tüm bilgileri, tüm dillerde 
SW protokolleri ile dönüştürerek sunmaktadır. İsteyen herkes DBpedia’yı 
SPARQL ile sorgulayarak istediği bilgilere yazılımlar aracılığı ile erişebilir.

Şekil 9.1. Web’in gelişimi

3 DBpedia: www.dbpedia.org 
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Şeskil 9.2. Makinaların bakışı ile mevcut Web

Şekil 9.3. Data Web’i

Şekil 9.4. Semantik Web protokolleri (Kaynak: W3C)
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Şekil 9.5. “Türkiye’nin nüfusu” sorgusu için Google arama motoru sonucu.  
Tarih: 11/07/2017

RDF veri modeline bir örnek Şekil 9.6’da grafiksel olarak gösterilmiştir. 
RDF’te ve SW’de tüm veriler birer kaynaktır (resource) ve kaynaklar URL 
veya URI olarak adreslenirler. Şekildeki örnekte “Ankara” ve “Türkiye” birer 
kaynaktır, ve :ankara ve :turkey URL adresleri ile belirtilmişlerdir. Bu iki kay-
nak arasında “Ankara, Türkiye’nin başkentidir” ilişkisi vardır. Bu da grafikte 
yönlü bir okla ve üzerinde :capitalOf adresi ile belirtilmiştir. Bu bilgi pekçok 
farklı dille (XML, N-Triple, Turtle gibi) ifade edilebilir. Temelde bu bilgiye 
kısaca “üçlü” (triple) denmektedir, ve “özne” (subject), “nesne” (object), ve 
“yüklem” (predicate)’ten oluşmaktadır. Şekildeki ilişkiler, yani üçlüler aşa-
ğıdaki şekilde formatlanabilirler (turtle formatı). Şekilde gösterilmeyen bir 
ek olarak da “Türkiye’nin başkenti Ankara’dır” ters ilişkisi eklenmiştir.

:ankara :hasArea “2516”
:ankara :capitalOf :turkey
:turkey :capital :ankara

İlişkiler (üçlüler) kaynaktan kaynağa veya kaynaktan bir değere (literal) 
olabilir. Yukarıdaki örnekte “Ankara’nın alanı 2516 km2’dir” bilgisi kay-
naktan değere bir ilişkiyi göstermektedir.

Bu tür üçlüleri tutan büyük veritabanları (DBpedia gibi) Web’de bulun-
maktadır. Örneğin DBpedia’da sorgulanabilir üçlü sayısı 2014 yılı itibariy-
le 3 milyardan fazladır4.

4 http://wiki.dbpedia.org/about
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Şekil 9.6. Örnek RDF verisi

9.4. Açık Veri ve Semantik Teknolojiler
Web doğası itibariyle açık bir sistemdir ve verilerin mahrem olmayanları 
açık olmak zorundadır. Web açık olduğu için bu kadar hızlı bir gelişim 
göstermiş ve tüm hayatımıza girmiştir. Bu sebeple Web’in açık olması ve 
açık kalması için büyük çabalar pek çok kişi ve kurum tarafından sürdü-
rülmektedir5.

SW’de benzer bir şekilde verilerin açık olması için çaba harcanan bir alan-
dır. SW açık olursa yazılımlar bilgiye aynı insanlar gibi açık bir şekilde 
erişebilir ve insan hayatını kolaylaştırabilirler. SW alanında oluşturul-
muş veritabanlarını farklı projeler listelemektedir. Bunlardan en önemlisi 
LOD6 (Linking Open Data) projesidir. Bu projede 2017’de 1139 veri seti 
bulunmaktadır. Bu veri setleri, coğrafya, e-devlet, sağlık bilimleri, medya, 
sosyal ağlar gibi pek çok alanda olup, toplamda milyarlarca üçlü (triple) 
bu veri setlerinde yer almaktadır.

Açık veri alanında son yıllarda ortaya çıkan bir gelişme de, devlet kurum-
larının verilerini “açık veri” (open data) haline getirmeleridir. Amerika’da 
data.gov, İngiltere’de data.gov.uk gibi siteler üzerinden devlet kurumları 
kamuya açık verilerini yayınlamaktadırlar. Data.gov sitesinde 2017’de 200 
bine yakın veri seti yayınlanmış bulunmaktadır. Bu veri setleri farklı for-
matlarda (csv, text, vb.) yayınlanmaktadır. Son yıllarda semantik veri for-
matlarında (RDF, TTL, vb.) yayınlanmaya da başlanmıştır. Böylece veriler 
hem açık hem de semantik formatta olmaktadır. Bu da, ilgili verileri oto-
matik kullanacak yazılımlar açısından önemli bir avantaj oluşturmaktadır.

5 Open Web: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Web
6 LOD bulutu: http://lod-cloud.net
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Şekil 9.7. LOD (Linking Open Data) bulutu

Kamuya ait verilerin açık olarak yayınlanmasında en önemli motivasyon 
nedenleri, (a) şeffaflık, (b) etkinlik ve verimlilik, (c) girişimcilik ve reka-
betçiliktir. Kamu verileri açık olarak yayınlandığında, kamu kaynakları-
nın nasıl harcandığı konusunda herkes bilgi sahibi olabilmektedir. Bu da 
şeffaflığı ve kamu yönetimi açısından hesap verilebilirliği artırmaktadır. 
Yine kamu verilerinin açık olarak yayınlanması ile kamu yönetiminde et-
kinliğin ve verimliliğin arttığı bilinmektedir. Çünkü kaynak israfları daha 
kolay gözlenmekte, harcama öncelikleri daha kolay belirlenebilmekte ve 
gerekli düzeltmeler daha hızlı yapılabilmektedir. Son olarak, kamu veri-
lerinin açık yayınlanması girişimcilik ve rekabetçiliği artırmaktadır. Veri, 
bilgi demektir. Verilerin açık olması ile birlikte girişimciler açısından bil-
giye ulaşılabilmekte, böylece girişimciler açısından yenilikçi fikir ve ey-
lemlerin hayata geçmesi daha kolay olmaktadır. Bu da sonuç itibariyle 
rekabetçiliği artırmaktadır. Örneğin kamu harcama verilerinin açık olması 
sonucunda, bu bilgiden hareketle yenilikçi iş geliştirenlerin bu bilgileri 
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fırsata dönüştürüp, mevcut hizmetleri daha nitelikli ve daha ucuz sağla-
malarına, ve böylece kamu hizmetlerinin daha etkin ve daha az maliyetli 
verilmesine yol açabilir.

Açık verilerin semantik olarak kodlanması otomatik kullanımı artıracak-
tır. Ancak sadece semantik format yeterli değildir, bunun yanında ortak 
veri sözlükleri ve ontolojiler7 kullanılmalıdır. Bu amaçla pek çok kullanım 
alanında ortak sözlükler/ontolojiler geliştirilmesine devam edilmektedir. 
Örneğin kişileri tanımlamak için FOF (Friend of a Friend), kavramları ifa-
de etmek için SKOS (Simple Knowledge Organization System) ontolojileri 
gibi. Bu tür ortak sözlük ve ontolojiler ilgili veri setleri tarafından kulla-
nıldıkça bu veri setlerinin otomatik olarak bütünleştirilmesi, ortak kulla-
nımı, ve bilgiye kolay ulaşım mümkün olacaktır.

9.5. Geleceğin Akıllı Sistemleri
Yukarıda tartışılanlar ışığında, önümüzdeki yıllarda internet’teki açık 
verilerin, özellikle semantik açık verilerin artması ile birlikte, akıllı sis-
temlerin ortaya çıkacağını göreceğiz. Bu sistemler, örneğin akıllı ajanlar, 
kullanıcılara çok daha kaliteli ve otomatik servisler sunabilecektir. Arama 
motorları, sadece anahtar kelimeler ile arama yapılan monoton uygulama-
lar değil, interaktif olarak karşılıklı soru/cevaplı yardım alınan sistemlere 
dönüşecektir; akıllı ajanlara pekçok günlük işi (rezervasyon, randevu, alış-
veriş, bilgi toplama, araştırma yapma, vb.) otomatik yaptırabileceğiz, vb.

Verilerin açık ve semantik olması ile birlikte bu verilerin akıllı sistemler 
tarafından otomatik olarak bulunması, anlaşılması, taranması, kullanıl-
ması mümkün olacaktır. Semantik verilerin en önemli özelliği semantik 
kurallar çerçevesinde üzerinde çıkarsama yapılabilmeleridir. Bu ise bir tür 
öğrenmeyi beraberinde getirecektir. Burada ayrıca büyük veri üzerinde 
uygulanan veri madenciliği, makina öğrenme, derin öğrenme, vb. algorit-
maları ile akıllı sistemlerin çok daha yetkin hale gelmeleri mümkün ola-
caktır.

Akıllı sistemler bizi giderek akıllı bir ekosisteme götürecektir. Akıllı ula-
şım sistemleri, akıllı şebekeler, akıllı binalar bunların ilk örnekleridir. 
Mevcut akıllı sistemler, ilerde göreceklerimizin henüz çok basit birer ör-
neğidir. Çok daha karmaşık ve yapay zeka donanımlı sistemleri görme-
miz ise çok uzak değildir.

7 Ontolojiler: https://www.w3.org/standards/semanticweb/ontology 
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9.6. Sonuç
Bu bölümde büyük verinin nasıl ortaya çıktığından ve öneminden yola 
çıkarak, büyük verinin “semantik” (anlamsal) olmasının önemine vurgu 
yaptık. Semantik büyük veri yeni bir kavram olmakla birlikte gelecek akıl-
lı sistemler açısından olmazsa olmazdır. Verinin akıllı sistemlere uygun 
olması, gelecek sistemlerin çok daha tutarlı ve bütünlükçü bir şekilde bu 
verileri otomatik olarak kullanımını sağlayacaktır.

Yine bu bölümde vurgulandığı üzere, verilerin “açık” olması gelecek sis-
temlerin bu verileri otomatik kullanması açısından gerek şartlardan biri-
sidir. Verilerin açık olması sayesinde web bugün geçmişe göre çok daha 
büyük ve zengin bir kaynağa dönüşmüştür. Aynı şekilde verilerin açık 
olması gelecek akıllı sistemleri çok daha güçlü yapacaktır. Verilerden öğ-
renme ise burada en önemli yapı taşlarından birisi olacaktır. Bu sebeple 
gelecek çalışmalarda büyük semantik veriden öğrenme yöntemleri, algo-
ritmaları geliştirmek oldukça önem kazanmıştır.

Kaynaklar
[1] Berners-Lee, T., Hendler, J., & Lassila, O. (2001). The semantic web. Scientific 

american, 284(5), 28-37.
[2] Linking Open Data cloud diagram 2017, by Andrejs Abele, John P. McCrae, 

Paul Buitelaar, Anja Jentzsch and Richard Cyganiak. http://lod-cloud.net/
[3] Jeff Z. Pan. 2012. “Closing” some doors for the open semantic web. In Procee-

dings of the 2nd International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics 
(WIMS ‘12). ACM





STRATEJİ, POLİTİKA VE 
HUKUK





Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
- İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Öğretim Görevlisi

BÖLÜM

BÜYÜK VERİNİN  
HUKUKİ BOYUTLARI

10



M E H M E T  B E D İ İ  K A Y A

182

10.1. Giriş
Büyük veri en yalın tanımıyla geleneksel yazılım araçları ve teknolojileri 
kullanarak analiz edilmesi ve yönetilmesi zor olan ya da mümkün olma-
yan muazzam büyüklük ve çeşitlikteki dijital verileri ifade eder [1]. Büyük 
veri iki farklı şekilde tanımlanabilir. İlk tanım klasik teknik tanımı ifade 
eder; buna göre büyük veri “makul süre içerisinde işlenmesi ve analizi zor olan, 
büyük değer potansiyeli olan, kompleks, çeşitli ve heterojen veri bütünü”dür [2]. 
İkinci tanım kamusal faydayı öne çıkaran bir tanımdır. Bu tanıma göre 
büyük veri “insanlığın mevcut üretim ve yaşam yöntemlerini değiştiren, yeni-
likçiliği tetiklemenin anahtar etkeni olan, dijital çağın yeni tür stratejik kaynağı” 
olarak tanımlanabilir [3].

İlk bölüm altında değinildiği üzere verilerin gerek nicel ve nitel olarak art-
ması ve çeşitlenmesi, gerekse dinamik olarak işlenmesine duyulan ihtiyaç 
sebebiyle büyük veri teknolojik dönüşümün önemli kavramlarındandır. 
Teknolojinin, özellikle bilişim teknolojilerinin gelişme hızını ve ekonomi 
başta olmak üzere çeşitlenen kullanım alalarına dikkati çeken Varian’ın 
belirttiği üzere büyük verinin en önemli özelliği büyümeye devam edecek 
olmasıdır [4]. Aynı doğrultuda, teknolojinin dinamikliği sebebiyle bugün-
kü büyük veri tanımları zamanla değişecek ve gelecekte aynı anlama gel-
meyebilecektir [5].

Büyük veri çeşitli fırsatlar sunsa da etik açıdan birçok sorunu da berabe-
rinde getirmektedir. Büyük veri etiğinin temel sorunları dört ana başlık 
altında özetlenebilir: kimlik, mahremiyet, itibar ve mülkiyettir [6]. Büyük 
veri, bizim katılımımız veya bir anlaşmamız olmaksızın başkalarına kim-
liğimizin çeşitli detaylarını kolaylıkla inceleme, toplama veya bağlantı 
kurma imkanı sağlamaktadır [7]. Büyük verinin aynı doğrultuda mah-
remiyete etkileri bulunmakta ve hangi verinin hangi ölçüde ve kimler 
tarafından bilinebileceğini veya aleni hale getirilebileceğine yönelik etik 
sorunlar ortaya çıkarmaktadır [8]. Büyük veri, itibar konusuna da yeni bir 
boyut kazandırmakta ve sadece etkileşim içerisinde olmadığımız kişilere 
itibarımız hakkında bilgi verebilmektedir [9]. Büyük verinin etik açıdan 
son boyutu ise mülkiyet, yani hangi veri üzerinde kimin hak sahibi olaca-
ğıdır [10].

Büyük verinin en önemli boyutu ise hukuki boyutudur. Esasında büyük 
verinin etik boyutları ile hukuki boyutları iç içe geçmektedir. Büyük veri 
çok farklı nitelikte ve türde veriyi içerebilmektedir. Çoğu zaman heterojen 
ve yapısal olmayan şekilde bir arada bulunan verilerin işlenmesi, işlenebi-
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lir hale getirilmesi hatta sınıflandırılması aşamalarından evvel bazı temel 
hukuki sorulara cevap vermek gerekmektedir. Bu soruların başında ise 
büyük veri kişisel veri içermekte midir ve bu kişisel verilerin işlenmesi 
için gerekli hukuki dayanak var mıdır? Büyük veri sadece kişileri ilgilen-
diren, onları belirli veya belirlenebilir kılan kişisel verilerden ibaret de-
ğildir. Ancak kişisel veriler, hukuki açıdan özel statüye tabi olduğu için 
öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekir.

Bu çalışma kapsamında büyük verinin hukuki boyutları Türk hukuku 
bağlamında değerlendirilecektir. Çalışma kapsamında büyük veri, 2016 
yılında hukuk sistemimize giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (“KVK Kanunu”) ve ilgili diğer mevzuat bakımından değerlen-
dirmeye alınacak ve kişisel verilerle ilgili mevzuatın büyük veri analitiği 
alanındaki etkileri değerlendirilecektir. Ayrıca, büyük veriyle yakından 
bağlantılı olan açık veri kavramı ana hatlarıyla ele alınacaktır.

10.2. Kişisel Verilerin Korunmasının Hukuki Boyutları
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla beraber verilerin otoma-
tize edilmiş sistemler vasıtasıyla hızlı ve etkin şekilde işlenmesi ve yüksek 
kapasiteli sistemlerde uzun süreli saklanması mümkün hale gelmiştir. 
Otomatik işlemeyle beraber veriler arası korelasyon ile dağıtık verilerin 
ilişkilendirilmesi, daha önce bir araya getirilmesi mümkün olmayan ve-
rilerin bir araya getirilerek anlamlandırılması pratik hale gelmiştir. Bulut 
bilişim bu alana büyük bir ivme kazandırmıştır. Kişisel verilerin otomatik 
işlenmesi durumunda haliyle ihlallerin niteliği ve ağırlığında esaslı de-
ğişiklikler olmuş, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel 
hak ve özgürlüklerini korumak için yeni yöntemlere, usullere ve ilkelere 
ihtiyaç duyulmuştur.

Kişisel verilerin korunması alanında uluslararası, bölgesel ve ulusal çok 
farklı çalışmalar yürütülmekte; konunun teknik ve hukuki boyutları için 
girift düzenlemeler yapılmaktadır. Bu girişimlerin en önemlilerinden bi-
risi, 1981 yılında Avrupa Konseyi tarafından kabul edilerek imzaya açılan 
108 sayılı “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında 
Bireylerin Korunmasına İlişkin Sözleşme”dir [11]. Bu sözleşme, kişisel ve-
rilerin korunması konusunda kabul edilmiş olan uluslararası ilk bağlayı-
cı sözleşme özelliğini taşımaktadır. Söz konusu sözleşme, sadece Avrupa 
Konseyi’ne üye devletlere değil, bütün devletlerin katılımına açılmıştır 
[12]. Türkiye, bu sözleşmeyi 28 Ocak 1981’de imzalanmasına rağmen Söz-
leşme ancak 2016 yılında yürürlüğe girmiştir [13].
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Türkiye’de kişisel verilerin korunması alanındaki en önemli gelişme 2010 
yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle Anayasanın 20. maddesine üçüncü 
fıkranın eklenmesi ve kişisel verilerin korunmasının temel bir hak olarak 
Anayasa’da güvence altına alınmasıdır. Söz konusu hükme göre «Herkes, 
kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; ki-
şinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, 
bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda 
kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda 
öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korun-
masına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.»

Anayasa’da tanımlanmış olan kişisel verilerin korunmasını talep hakkını 
somutlaştıracak olan kanunun yürürlüğü için momentum 2016 yılında 
Avrupa Birliği’yle yapılan üyelik müzakereleri sırasında yakalanmıştır. 
24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu, Anayasal hakkın nasıl uygulanacağı, kişisel 
verilerin hangi koşullarda işleneceği, üçüncü kişilere veya yurtdışına akta-
rılacağı, verilerin nasıl korunacağı, temel hukuki, idari ve cezai sorumlu-
lukların esasını belirlemiştir. Kanunun amacı kişisel verilerin işlenmesinde 
başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlükleri-
ni korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülük-
leri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kanunla verilen görevle-
ri yerine getirmek üzere ayrıca, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel 
kişiliğini haiz Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her tür-
lü bilgidir. Yargı içtihatları ışığında “kişisel veri” kavramından, kişinin, 
yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişilere 
açıklayarak ancak sınırlı bir çevre ile paylaştığı nüfus bilgileri (T.C. kimlik 
numarası, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı gibi), adli 
sicil kaydı, yerleşim yeri, eğitim durumu, mesleği, banka hesap bilgileri, 
telefon numarası, elektronik posta adresi, kan grubu, medeni hali, parmak 
izi, DNA’sı, saç, tükürük, tırnak gibi biyolojik örnekleri, cinsel ve ahlaki 
eğilimi, sağlık bilgileri, etnik kökeni, siyasi, felsefi ve dini görüşü, sendikal 
bağlantıları gibi kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi 
toplumda yer alan diğer bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya 
koymaya elverişli, gerçek kişiye ait her türlü bilgi anlaşılmaktadır [14].

6698 sayılı Kanun’un kabulünden önce Türk hukukunda kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin dağıtık bir yapı vardı. Sektör-spesifik düzenlemelerle 
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kişisel veriler dar bir alanda korunmaktaydı. Türk Medeni Kanunu 24 ve 
25. maddeleri, 5070 Elektronik İmza Kanunu, 6563 Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Ka-
nunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 
gibi düzenlemeler bu bağlamda genel bir koruma getirmekten uzaktı. Ay-
rıca kişisel verilerin korunması alanında kurumsal bir yapının olmayışı, 
kişisel verilerin korunması alanındaki mücadelenin etkinliğini etkilemek-
teydi. Bu sebeple, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun kabu-
lü ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kurulması önemli bir dönüm 
noktasıdır. KVK Kanunu, kişisel verilerin işlenmesini yasaklamamakta; 
verilerin işlenmesine yönelik kapsamlı bir metodoloji getirmektedir.

Öte yandan Avrupa Birliği’nde de kişisel verilerin korunması alanında 
önemli gelişmeler yaşanmaktadır. 95/46/EC sayılı Kişisel Verilerin İşlen-
mesinde Gerçek Kişilerin Korunması ve Verilerin Serbest Dolaşımı Direk-
tifinin [15] yerini Veri Koruması Regülasyonu[16] almakta; tüm AB ortak 
pazarında faaliyet gösteren tüm işletmelere uygulanacak yeknesak bir 
sistem kurulmaktadır. Avrupa Birliği özelinde veri korumanın temel pa-
radigması değişmiş ve özellikle “privacy by design” -tasarımla mahremi-
yet- ilkesiyle veri koruma yaşam döngüsü yeniden tanımlanmıştır. Ayrıca, 
riskli veri koruması işleme faaliyetleri öncesinde veri koruması etki anali-
zi zorunluluğu getirilmiş ve veri minimizasyonu ilkesi güçlendirilmiştir. 
Avrupa Birliği düzenlemelerinin özellikle elektronik ticarete ilişkin kul-
lanıcı kaygılarını azaltmaya ve aynı zamanda ekonomiyi canlandırmaya 
yönelik bir yönü olduğu değerlendirilmektedir [17].

Kişisel verilerin korunması, sadece hukuki dönüşümü değil; teknik bir 
dönüşümü de gerektirmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanununa uyum bu bağlamda çok boyutlu ve uzun soluklu bir süreçtir. 
Toplanacak verilerin doğru tespit edilememesi, verilerin eksik toplanma-
sı, toplanan verilerin yanlış olması, verilerin yanlış yöntemle toplanması, 
toplanan verilerin tutarsız olması, veri hareketinin ve gelişiminin kontrol-
süz olması gibi sorunların yanı sıra, bilgi güvenliği alanındaki eksiklikler, 
dönüşümün maliyeti ve benzeri sorunlar uyum sürecinde önemli sorunlar 
olarak öne çıkmaktadır. Özellikle bilgi güvenliği yükümlülüğü, ülkenin 
genelinde bir bilgi güvenliği farkındalığının oluşturulması ve siber gü-
venlik alanındaki kapasitenin artırılması bakımından önem taşımaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yürürlüğe girmiş ol-
ması önemlidir; zira henüz bu yolda atılacak daha çok adım olmasına rağ-
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men Kanun bu haliyle bile önemli fırsatlar sunmaktadır. Kanunun yürür-
lüğü öncesinde kişisel verilerin hangi koşullarda işleneceği, hukuka uy-
gunluğun nerede başladığı ve nerede bittiğine yönelik esaslı tartışmalar 
ve çelişkili uygulamalar vardı. Yargı içtihatları da bu bağlamda genel bir 
düzenleme olmaması sebebiyle tutarlı değildi. Artık hayatın her alanında 
verilerin işlenmesine, aktarılmasına, farklı verilerle bir araya getirilmesine 
ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu anlamda KVK Kanununun Türkiye’de 
yürürlüğü önemli bir gelişmedir.

10.3. Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemelerinin Büyük Veri Anali-
tiğine Uygulanmasındaki Sorunlar

KVK Kanununa göre kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik 
olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla oto-
matik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, mu-
hafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, ak-
tarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması 
ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen 
her türlü işlemi kişisel verilerin işlenmesidir. Bu tanım o kadar geniş-
tir ki, veriye her bir dokunuş işleme anlamına gelir. Bu tanım içerisinde 
özellikle düzenleme, elde edilebilir hale getirme, sınıflandırma fiilleri bü-
yük veri açısından önemlidir. Nihayetinde, büyük veri analitiği süreçleri-
ne başlandığında en temel haliyle bir düzenleme yapılmakta, veri türleri 
analiz edilmekte, diğer bir deyişle sınıflandırılmakta, yapısal olmayan 
verilerin yapısal verilere dönüşümü için veriler elde edilebilir hale geti-
rilmektedir.

KVK Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin elde edilmesi sırasın-
da veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin ilgili kişiye yönelik bir bil-
gilendirme yükümlülüğü vardır. Verilerin elde edilmesi aşamasında bu 
hukuki yükümlülük başlamaktadır. Bu haliyle büyük veri analitiği süreci-
nin bilgilendirme yükümlülüğüyle beraber başladığı sonucu çıkarılabilir. 
Verilerin yapısal olmadığı, bu sebeple ön işleme tabi tutulduğu veya salt 
sınıflandırıldığı bir aşamada bu tür bir yükümlülüğün başlatılması haliyle 
pratik olmayacaktır.

KVK Kanunun 5. maddesine göre kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası 
olmaksızın işlenemez. KVK Kanununa göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, 
siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık 
ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve ge-
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netik verileri özel nitelikli kişisel veridir ve bu verilerin ilgilinin açık rızası 
olmaksızın işlenmesi yasaktır.

KVK Kanunu genel nitelikli kişisel veriler için açık rızaya çeşitli istisnalar 
tanımasına rağmen, özel nitelikli kişisel veriler için katı bir tutum içeri-
sindedir ve rıza olmaksızın işlenmesi sadece belirli meslek gruplarına ve 
konulara münhasır bırakılmıştır. KVK Kanunun, Avrupa Birliği müktese-
batından (özellikle 95/46 sayılı Direktiften) esas ayrıldığı noktalarda birisi 
özel nitelikli verilerin işlenme şartlarıdır.

Çoğu zaman analiz süreci, belirli aşamaya gelmeden verilerin genel nite-
likli kişisel veri mi, özel nitelikli kişisel veri mi olduğunun tespiti zordur. 
Özel nitelikli verinin katı ve sıkı kurallara tabi tutulması ve analizin belirli 
aşamasında bu verinin ayrıştırılmasının teknik olarak pratik olmayabilir. 
Söz konusu farklılık, büyük veri analitiğinde farklı senaryoların baştan 
planlanması ve özel nitelikli verilere göre farklı şablonların kullanılmasını 
gerektirecek; haliyle bu sürece bir maliyet katacaktır.

KVK Kanunun 28. Maddesi, kanunun ana ve kısmi istisnalarını tanım-
lamaktadır. KVK Kanunun 28. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine 
göre kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiy-
le araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi durumunda 
KVK Kanunu hükümleri uygulanmaz. KVK Kanunu anonim hale ge-
tirmeyi kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette 
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek 
hâle getirilmesi olarak tanımlamaktadır. Büyük veri analitiğinde KVK Ka-
nunun getirdiği istisnadan faydalanmak ve Kanunun tüm yükümlülükle-
rinden kurtulabilmek için verinin anonim hale getirilmesi gerekmektedir. 

KVK Kanunun getirdiği bir diğer istisna ise KVK Kanunun 28. maddesi-
nin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenmiştir. Söz konusu hükme göre 
kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu 
düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik hakla-
rını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebi-
yat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi 
durumunda KVK Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu istisnadan fay-
dalanmak için verinin anonim hale getirilmesine gerek yoktur. Burada 
Kanun genel bir istisna tanımakta ve somut olayın özelliklerine ve veri 
işlemenin kamusal ve sosyal etkisine göre muafiyet tanımaktadır. Bilimsel 
araştırma amaçlı verilerin işlenmesi durumunda verinin mutlak anonim 
hale getirilmesi şartı büyük veri analitiğinde veri işlemeyi zorlaştıran ve 
maliyeti artıran bir unsurdur.
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Anonimleştirerek veri işleme yöntemini kullanarak bilimsel araştırma 
amaçlı taleplerin uygulamada reddedildiği, özellikle kamu kurumları-
nın verilerini paylaşmada çekimser kaldığı gözlemlenmektedir. Özellikle 
sağlık verilerinin bilimsel amaçlı işlenmesinde bu tür aşırı korumacılığa 
sıklıkla karşılaşılmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere anonimleştiril-
miş verinin işlenmesi KVK Kanununun açık istisnalarından birisidir. KVK 
Kanunun yanlış yorumlanması sebebiyle bu tür taleplerin peşinen redde-
diliyor olması büyük veri analitiğinin önünde önemli bir engeldir. Bu so-
run hukuki olduğu kadar psikolojik ve yönetsel bir sorundur. Sorumluluk 
altına girmemek adına eylemsizliğin tercih edilmesi kamu yönetiminin 
köklü sorunlarından birisidir. Bu sebepledir ki, bu alana bir açıklık ge-
tirilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun bu konuda ilke kararları 
alması zaruridir.

10.4. Türkiye’de Açık Veri Kullanımı
Veri doğru zamanda ve doğru yöntemle işlenirse gerekli faydayı ortaya 
çıkarır. Verinin hiç işlenmemesi veya bürokratik engeller sebebiyle geç 
işlenmesi durumunda veri bayatlar; anlamını yitirir. Tüm bu sorunların 
önüne geçmek adına, verilerin paylaşımı için standart kılavuzların geliş-
tirilmesi, veri paylaşımının faydalarıyla ilgili bilincin artırılması ve far-
kındalığın oluşturulması, deneyimlerin kurumlar arasında aktarılabildiği 
platformların kurulması, anonimleştirme gibi süreçlerin maliyetlerini dü-
şürmek için işbirliği içerisinde ortak altyapıların kurulması gerekir. Tüm 
bunlarla yanı sıra, Türkiye’de açık veri kültürünün ve uygulamasının yay-
gınlaşması gerekir.

Açık verinin, büyük veri gibi farklı tanımları olsa da en yalın haliyle “her-
hangi bir telif hakkı, patent ya da diğer kontrol mekanizmalarına tabi olmaksızın 
herkes tarafından ücretsiz ve özgürce kullanılan veri” olarak tanımlanabilir 
[18]. Açık verinin kullanımın etkin hale gelmesiyle, demokratik katılımın 
artacağı, hizmet ve ürünlerde inovasyonun hızlanacağı, hukukun uygu-
lanmasının etkin hale geleceği öngörülmektedir [19]. Açık veri standart-
larının geliştirilmesiyle özellikle kamusal verilerin tüm paydaşlarla pay-
laşımı kolaylaşmaktadır. Açık veri, böylece kamu yönetiminde şeffaflığın 
sağlanmasına katkı sunmaktadır. Bu sebepledir ki, birçok devlet kamusal 
açık veri kullanımı ile ilgili stratejiler geliştirmiş, usul ve esaslar belirlemiş 
ve çeşitli uygulamalar geliştirmiştir [20].

Türkiye’de de açık veriyle ilgili girişimler bulunmaktadır. Örneğin, 2015-
2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı açık veriyle ilgili bir hedef 
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yer almaktadır [21]. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, “Kamu Hiz-
metlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik” ekseni altında Kamu Verisinin 
Paylaşılması başlıklı eylemi tanımlamakta ve bu eyleme göre “kamu verisi-
nin paylaşımı ve yeniden kullanımına ilişkin politikalar geliştirilecek; buna dayalı 
olarak kamu verisinin üçüncü taraflarca yeni katma değerli ürün ve hizmetler 
için yeniden kullanılmasına ilişkin yasal ve idari düzenlemeler yapılacak, ayrıca 
gerekli teknik altyapı oluşturulacaktır.” [22].

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı hem merkezi idare hem de ye-
rel idareye yönelik hedefler belirlemektedir. Bilgi Toplumu Stratejisi ve 
Eylem Planına göre yerel yönetimler dâhil olmak üzere, kamu kurum 
ve kuruluşlarının topladıkları ve ürettikleri veriler, kişisel bilgilerin ko-
runması, güvenlik, ticari sır vb. kısıtlar dikkate alınarak kamu bilgisinin 
katma değerli hizmetler yaratmak amacıyla kullanımı ve bu sayede yeni 
girişimlerin oluşması, şeffaf kamu yönetimi anlayışına katkı sağlanma-
sı ve daha fazla bilimsel çalışma yapılmasına imkan tanınması amacıyla 
paylaşılacaktır.

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında da vurgulandığı üzere kamu-
sal faydanın sağlanması ve verinin yeniden kullanımını kolaylaştırmak 
için, sadece istatistiki olarak özetlenmiş veriye değil, aynı zamanda kişisel 
ve hassas bilgilerden arındırılmış ham veriye de yer veren açık kamu ve-
risi kataloğu oluşturulmasına ihtiyaç vardır.

Kamu Verisinin Paylaşılması eyleminin amacına ulaşabilmesi için dokuz 
temel uygulama adımı belirlenmiştir. Bu adımlardan öne çıkanları şunlar-
dır [23]:
• Kamu verisinin yeniden kullanımına ilişkin ilke, usul ve esaslar belirle-

necektir.
• Veri paylaşımına ilişkin yasal ve idari engeller konusunda bir çalışma 

yapılacak ve engellerin giderilmesi için gerekli düzenlemeler hayata ge-
çirilecektir.

• Yeniden kullanıma açılabilecek verinin tanımı yapılacak ve Kamu Veri 
Kataloğu oluşturulacaktır.

• Kamu kurumlarının belirlenen usul ve esaslar dâhilinde, hangi teknik 
standartlarda veri paylaşabilecekleri ve verinin güncel tutulması konu-
larında bir rehber oluşturulacaktır.

• Kamu verisinin paylaşımı için gerekli olacak altyapının teknik özellikle-
ri belirlenecek ve veri.gov.tr portalı hizmete açılacaktır.
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• Kamu kurumları, belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak bir takvim 
çerçevesinde verilerini paylaşıma açacaktır.

• Kamu kurumlarının veri paylaşımı dışında, üçüncü tarafların da kuru-
lacak altyapı üzerinde kamuyu ilgilendiren verileri paylaşabilmelerinin 
usul ve esasları da belirlenecektir.

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, ABD (data.gov) ve İngiltere (data.
gov.uk) örneklerini esas almaktadır. Bu amaçla veri.gov.tr portalından, tek 
bir noktadan açık veri hizmetlerinin sunulmasını hedeflemektedir.

10.5. Sonuç
Büyük verinin işlenmesiyle katma değerli hizmetlerin geliştirilmesi, ino-
vasyonun sağlanması, kamu hizmetlerinin daha rasyonel şekilde planlan-
ması, veri temelli ekonominin kurulması ve böylece maksimum verimli-
liğe ulaşılması mümkündür. Bu faydalara ulaşırken bir dengenin göze-
tilmesi ve kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak 
üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması gerekir. Dengenin 
dinamik şekilde kurulması gerekir. Somut olayın özelliklerini dikkate al-
malı, değişen hal ve koşullara göre uyarlanmalı ve aşırı korumacılıktan 
kaçınılmalıdır. Özellikle veri korumanın ekonomik boyutu göz ardı edil-
memelidir [24].

Dengenin sağlanmasında en önemli unsur şüphesiz hukuktur. KVK Ka-
nunu gibi bu alanı düzenleyen düzenlemelerin katı şekilde uygulanması 
bireylere üstün koruma sağlarken, toplumsal faydanın ıskalanmasına ne-
den olabilir. Bu faydanın ıskalanmaması için Kanun hükümlerinin amaçsal 
yorumlanması gerekir. Hukuk bir yorum sürecidir ve makul bir yorumla 
bireysel ve toplumsal menfaat arasında dengenin kurulması mümkün-
dür. Somut olarak da özellikle büyük veri analitiğinin bilimsel amaçlarla 
gerçekleştirildiği durumlarda daha geniş bir istisnanın tanınması gerekir. 
Hukuk kuralların aynı zamanda etik kurallarla da desteklenmesi gerekir.

Kişisel verilerin korunması alanında en önemli görev şüphesiz Kişisel 
Verileri Koruma Kurumuna düşmektedir. Kurum, etkin şekilde çalıştı-
ğı takdirde kişisel verilerin uyumu konusunda yeknesaklığı sağlayacak, 
uygulamaya yol gösterecek, haksız uygulamaları önleyecek ve standardi-
zasyonu sağlamak suretiyle uyum maliyetlerini düşürecektir. En önemlisi 
hukuka uygunluğun sınırlarını net şekilde çizmek suretiyle, aşırı koruma-
cı politikaların oluşmasını önleyecek; kişisel verileri korurken bir yandan 
katma değerli hizmetlerin geliştirilmesi, veri temelli ekonomiye geçilmesi 
gibi hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır. Kurum bu hassas 
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dengeyi sağladığı takdirde KVK Kanununa uyum çok kısa süre içerisinde 
sağlanabilecektir.

Türkiye’de kamusal verilerin kamu ile kamu arasında paylaşımında bile 
sorunlar yaşanmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere, veri doğru za-
manda ve doğru yöntemle işlenirse gerekli faydayı ortaya çıkarır. Verinin 
hiç işlenmemesi veya bürokratik engeller sebebiyle geç işlenmesi duru-
munda veri bayatlar; anlamını yitirir. 2015-2018 Bilgi Toplumu Strateji-
si ve Eylem Planı dahilinde Kamu Verisinin Paylaşılması eylemi altında 
belirlenen açık veri uygulama adımlarının hayata geçirilmesi, özellikle 
kamusal verilerin büyük veri analitiğinde kullanımını hızlandıracaktır. 
Kamu verisinin yeniden kullanımına ilişkin ilke, usul ve esaslar belirle-
nip, Kamu Veri Kataloğunun oluşturulması, veri.gov.tr portalının hizme-
te sunulması ve hangi teknik standartlarda veri paylaşılacağı ve verinin 
güncel tutulması konularında bir rehber yayımlanmasıyla, kamuda veri 
paylaşımına yönelik hukuki, psikolojik ve yönetsel engeller önemli ölçü-
de ortadan kalkacaktır.
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11.1. Giriş
Kamu kurumları doğası gereği en fazla veri üreten ve üretilen veriden 
toplum için değer üretmesi beklenen kurumlardır. Gerek merkezi gerek 
yerel yönetim kurumları, nüfus bilgisinden hava durumuna, eğitim, sağ-
lık, çevre, adalet ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda günümüzde 
6V- Viability, (Çıktıların sürdürülebilirliği) Variety (Veri türü), Velocity (Hız), 
Volume (Veri büyüklüğü-hacim), Verification (Doğruluk), Value (Değer) [1] ile 
özetlenen büyük veri üretmekte; ancak kamu kurumları bu verileri sağlık-
lı kamu politika ve kararlarına dönüştürme ve değer yaratma konusunda 
zayıf kalmaktadır. Devletin tüm dünyada eksabaytları aşan büyüklüğe 
ulaşan verileri işe koşarak temel görevlerini daha etkin yapar hale gelme-
si ve gerek bulut gerek nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilerin yardı-
mıyla yenilikçi hizmet ve ürünleri kamu kurumları ve diğer paydaşların 
(bireyler, şirketler, STK) birlikte işbirliği ve katılımıyla üretmesi beklen-
mektedir. 

Günümüzde devletlerin siber alanda varlıklarını artırmak üzere dijitalle-
şerek «açık devlet»1 olarak daha şeffaf, katılımcı ve iş birliği olmak üzere 
üç temel üzerinde yeniden yapılanmasına ve bu dönüşüm içinde verilerin 
akışkanlığını önleyen nedenleri ortadan kaldırarak verileri gizlilik-mahre-
miyet ve etik ilkeleri çizilmiş olarak yeniden kullanıma açmak üzere açık 
veri strateji ve politika geliştirme ve uygulamalarına gittiklerine tanık ol-
maktayız. 

Açık veri uygulamalarıyla ülkeler, devletin ve süreçlerinin açıklığını ve 
şeffaflığını arttırmak suretiyle devlet verisini kullananların yeni ürünler 
veya hizmetler geliştirilmesine izin vermek, kamu yararını yakalamak, 
araştırmacılar veya sivil toplum kuruluşları tarafından veri kullanımını 
sağlayarak kamuoyu tartışmalarını teşvik etmek gibi fırsatlar yakalamayı 
amaçlamaktadır. 

Literatürde kamu sektörü bilgileri (PSI), açık veri (open data-OD) açık 
devlet verisi (open government data-OGD) gibi kavramlarla karşılaşmak-
tayız. Özünde bu kavramlar veri varlıklarının akışkanlığını sağlayarak 
kamu yararını artırmada benimsenen yeni yaklaşımın kavramları olarak 
ortak özellik göstermektedirler. Açık devlet verisi kamu sektörü bilgile-

1 OECD, açık devleti şeffaflık ve halkın katılımı ile kamu politikalarının ve hizmetlerin etkin-
leştirilmesi için, kamuda iş süreçlerinin, işlemlerinin, belgelerinin ve verilerin açılması, kamu 
yönetimlerinin tarafsızlığı ve güvenilirliği konusunda vatandaşların güveninin kazanılması 
olarak tanımlamaktadır [9].
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rinden farklı olarak sadece kamu verilerinin değil aynı zamanda sosyal 
medya verilerinin de kullanıma ücretsiz sunulmasını da kapsar [2].

OECD, Our Data 2014 indeksinde ülkelerin verilerini OUR-(O-Open, 
U-Usefulness, R-Reuse) kriterleriyle konumlandırmıştır (Şekil 11.1). G. 
Kore, Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, İspanya ve Portekiz bu kriterlere 
sahip olmada 0.7 skorun üzerinde yer almaktadır. Türkiye Ulusal OGD 
Açık Devlet Veri Portalı olmayan ülke olarak yer almaktadır [3]. 

Şekil 11.1. OECD, Our Data 2014 İndeks [3]

Web Foundation tarafından opendatabarometer.org adresinden yayın-
lanan Açık Veri Baro Metresi (Open Data Barometer) ülkelerin hesap 
verebilirlik, yenilikçilik ve sosyal etki için açık verileri nasıl yayınladığı 
ve kullandığının genel bir ölçüm aracı olarak hizmet sunmaktadır. 2017 
Temmuz itibarıyla ülkelerin, açık veri barometredeki konumlarına baktı-
ğımızda 80 skorun üzerinde olan ülkeler arasında, Birleşik Krallık (100), 
Kanada (89,54), Fransa (85,13), ABD (81, 62), G. Kore (81,16) ve Avustralya 
(81,15) bulunmaktadır [4]. 

Türkiye 36.88 değerle 50 skorun altında yer alan ülkeler arasında bulun-
maktadır (Şekil 11.2). Türkiye’nin açık veri hazır bulunurluğu en fazla 
vatandaş ve sivil haklar (53) boyutunda olup, iş dünyası ve işletmeler ka-
tegorisinde skoru 41, kamu politikasında 28, kamu faaliyetlerinde 24 dür. 
Ülkemizin halihazırda açık veri ile yaratılan etkiye baktığımızda 18 skor 
ile en fazla siyasal alanda etki yarattığı, bunu 10 skor ile sosyal alanı ve 7 
skorla ekonomik alanı etkilediği görülmektedir [4]. 
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Şekil 11.2. Ülkelerin Açık Veri Barometredeki Konumları (2017, Temmuz) [4]

Not: Açık yeşiller: plan geliştiren ve koyu yeşiller: plan uygulayan ülkeler, kırmızı: pasif konum-
da ülke.

Barometrede ilk 10 sırada yer alan ülkeler aynı zamanda açık veri uygu-
lamasından değer yaratmada da 80 bandının üstünde olan ülkeler olduğu 
görülmektedir (Şekil 11.3).

Ülke Sıra Skor
Birleşik Krallık 1 100

Kanada 2 90
Fransa 3 85
ABD 4 82

G. Kore 5 81

Şekil 11.3. Ülkelerin Açık Veri Barometredeki Açık Veri ile elde Edilen Etkideki 
(Emerging Impact) Konumları (2017, Temmuz) [4]

Birleşmiş Milletler e-Devlet Gelişme İndeksinde, 2016 yılında ilk 10 sı-
raya giren ülkelerin (Şekil 11.4) aynı zamanda OECD 2014 Etkin devlet 
sıralamasında ortalama düzeyin (%80) üstünde yer aldıkları görülmekte-
dir (Şekil 11.5).
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Ülke İndeks
Büyük Britanya- UK 0.9193

Avustralya 0.9143
G. Kore 0.8915

Singapur 0.8828
Finlandiya 0.8817

İsveç 0.8704
Hollanda 0.8659

Y. Zelanda 0.8653
Danimarka 0.8510

Fransa 0.8456

Şekil 11.4. Birleşmiş Milletler e-Devlet Gelişme İndeksi İlk 10 Ülke (2016) [5]

Türkiye BM 2016 e-Devlet İndeksinde 68 sırada olup, OECD 2014 Etkin 
Devlet sıralamasında %70 oranı ile ortalamanın altındadır.

Bu bulgular bize, gerek açık veriden etki yaratmada önde olan gerek diji-
talleşmede önde giden ülkelerin devlet idaresinde etkinliğe ulaşmada yol 
kat ettiklerini, en büyük veri üreten yapı olarak devletin verinin doğur-
ganlığından yararlanarak ekonomik değer üretimini tetikleyerek devlet 
yönetiminde etkinliğe de ulaştıklarını göstermektedir. 

Şekil 11.5. OECD Ülkelerinde Devletin Etkinliği (2014) [6]
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11.2. Kamu Sektörü Bilgisinin Ekonomik Değeri
Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğü tarafından 2000 yı-
lında PIRA International adlı firmaya yaptırılan “Avrupa’daki Kamu Bil-
gisinin Ticari Kullanım için Yaygınlaştırılması” adlı çalışmada; Avrupa 
Birliği (AB) genelinde devletin kamu bilgileri için yaptığı yatırımın değe-
rinin 9,5 milyar Avro, ekonomide bu bilgilerin katma değerli kullanımı ile 
yaratılan ekonomik değerin ise 68 milyar Avro olduğu tahmini yapılmıştır 
(Tablo 11.1). Uygulama açısından AB’den oldukça farklı olan, açık erişim 
rejiminin yaygın olduğu ve kamu kurumlarının telif hakkının bulunma-
dığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde ise tahmini yatırım değeri 19 
milyar Avro iken tahmini ekonomik değer 750 milyar Avro olmuştur [7]. 
Bu veriler kamu bilgisinin yeniden kullanımının ülkelere katma değeri 
yüksek ekonomiye ulaşmalarını göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Tablo 11.1. AB ve ABD’de Kamu Bilgisinin Yarattığı Ekonomik Değer [7]

AB ABD
Kamu Kurumlarının Bilgiye Yaptıkları 

Yatırımın Değeri (Euro) 9.5 Milyar 19 Milyar

Ekonomik Değer (Euro) 68 Milyar 750 Milyar

McKinsey Global Institute’ün Ekim 2013 de yayınladığı Açık Veri: Düğüm-
lenen ve Yeniliği ve Performansı akışkan veri ile Çözme (“Open data: Unloc-
king innovation and performance with liquid information”) Raporunda ABD’nin 
aralarında eğitim, ulaşım, sağlık gibi sekiz temel alanda çık veri politikasıy-
la her yıl ekonomik değeri 3 trilyon dolardan 5 trilyona çıkarmaya yardımcı 
olabileceği öngörülmektedir (Şekil 11.6). Raporda 890-1180 Dolarla en fazla 
eğitim sektörünün açık veriden değer yaratabileceği dikkat çekmektedir.

Aşağıda özetlenen konular kapsamında, bu çalışmada öncelikle açık veri 
ve açık devlet verisi tanımlanacak, açık veri kriterleri ve gerekleri üzerin-
de durulacaktır. Bu bölümü takiben Açık Devlet Platformu (OGP), OECD 
Açık Devlet Verisi Projesi, OGP-Open Government Platform2- ve bu plat-
formda ülkelerin bu alandaki gelişmeleri özetlenecektir. Açık devlet stra-
tejisinin temel çerçevesi çizilecek ve ülkemizin 2016-2019 ulusal stratejik 

2 OGP için bkz. https://www.opengovpartnership.org/stories/open-government-contracts-
platformhttps://www.opengovpartnership.org/stories/open-government-contracts-platform 
https://www.opengovpartnership.org/stories/open-government-contracts-platform
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plan içerisinde yer alan açık veri politika hedefleri irdelenecektir. Son ola-
rak, yukarıda rakamlarla özetlenen ülkemizin açık veri alanındaki mev-
cut konumu bu alanda önemli politika belgesi olan Türkiye’nin 2016-2019 
e-devlet stratejik planında yer alan amaç, hedef ve eylemler çerçevesinde 
öneriler sunulacaktır.

Kaynak: McKinsey Global Institute Analysis

Şekil 11.6. ABD için Sektörler İtibarıyla Açık Verinin Potansiyel Değeri [8]

11.3. Açık Veri
Açık Bilgi Toplumu Derneği «Open Knowledge Foundation» açık veriyi 
“Herhangi bir telif hakkı, patent ya da diğer kontrol mekanizmalarına tabi olmak-
sızın herkes tarafından ücretsiz ve özgürce kullanılan veri” olarak tanımlamak-
tadır [9]. Açık veri üç temel olgu üzerinde ele alınmaktadır. 
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Veri teknik ve hukuki olarak açık veri özelliği kazanır [10]. Teknik olarak 
açıklık, makineler tarafından okunabilen (machine-readable) standart ya-
pıya uygunluğu ifade eder. Veri bilgisayar uygulamaları tarafından alı-
nabilmeli ve anlamlı bir şekilde işleme tabi tutulabilmelidir. Yasal olarak 
açıklık ise, lisanslamayı ifade eder. Herhangi bir sınırlama olmaksızın, ti-
cari ya da ticari olmayan kullanım ve tekrar kullanıma izin verilmesidir.

Açık veri herkes tarafından kullanılabilir, dağıtılabilir, paylaşılabilir – ko-
lay bulunabilir ve tanımlı –doğru ve güncel – standart bir formatta hesap-
lamaya uygun olmalıdır. 

Açık verinin şu kriterleri taşıması beklenir;

• Eksiksiz,
• Öncelik,
• Zamanlılık, 
• Erişilebilirlik, 
• Ayrımcılık yapılmaması,
• Sürekli kullanılabilirlik, 
• Makine tarafından okunabilirlik, 
• Açık standartlar / açık formatlar, 
• Ücretsiz lisans,

• Varsayılan olarak açık,
• Zamanında,
• Kapsamlı,
• Kullanılabilir,
• Karşılaştırılabilir,
• Birlikte çalışabilir,
• İyileştirilmiş Yönetişim ve Katılım, 
• Kapsayıcı kalkınma sağlama,
• Yenilikçi.

Ülkelerin ve kurumların açık verinin avantajlarından yararlanabilmeleri 
aşağıda sıralanan açık veri gereklerine sahip olmalarına bağlıdır:

• Lider taahhüdü ve desteği 
• Bilgiye erişim hakkı
• Açıklık- yetki ve sorumlukların belli olması
• Zamanlılık 
• Kapsayıcılık – erişimde fırsat eşitliği ve çok kanallı erişim
• Kaynak yeterliliği (bilgi verme, danışma ve katılım için)
• Koordinasyon 
• Hesap verebilirlik
• Değerlendirme
• Aktif -katılımcı vatandaşlık.

Bu ilkeler ülkemizin açık veri politikasının oluşturulmasına da kapsamlı 
bir çerçeve sunmaktadır.
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11.4. Açık Devlet Verisi
Açık bilgi Toplumu Kurumu «Open Knowledge Foundation» Açık Dev-
let Verisini “Kamu idaresinin ürettiği, herkes tarafından kullanabilir ve 
dağıtılabilir olan veriler” olarak tanımlamaktadır. Açık veri anonimleşti-
rilmiş kamu verisi olabileceği gibi, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum 
kuruluşları gibi tüm paydaşların verileri de açık veri olarak sunulabil-
mektedir. 

Kurumların bilgi sistemlerinde ürettikleri veriler açık veri olarak sunu-
lurken kişisel verilerin gizliliğine, ulusal güvenliğe ve ticari sırlara dikkat 
edilerek paylaşılmış ve anonimleştirilmiş olması gerekmektedir. Aynı za-
manda açık verinin her zaman erişilebilir, insanlar tarafından anlaşılabilir 
ve yazılım sistemleri tarafından işlenebilir olması da gerekmektedir.

Ülkeler devlet verisini aşağıda listelenen amaçlarla açık veri uygulaması-
na gitmektedir: 
• Şeffaflığı artırmak,
• Sosyal ve ekonomik değer üretmek,
• Yenilikçi kamu hizmetleri üretmek ve sunmak üzere mevcut veri varlık-

larını toplumun faydasına sunmak.

Erik Brynjolfsson, açık devlet verisinin şeffaflık sağlayarak ve katılımcı ol-
mayı teşvik edip yeniliği tetikleyebildiğini ve böylece ekonomik ve sosyal 
katma değer yaratan yeni ürün ve servisler geliştirmek süratiyle yeni giri-
şimci sayısının artırılmasına ve yeni istihdam olanakları yaratarak sosyal 
yaşamı iyileştirecek hizmetlerle çarpan etkisi yaratabileceğini belirtmek-
tedir [11] 

Açık veriler, kullanıcının farklı veri kümeleri arasındaki bağlantıları kar-
şılaştırmasına, birleştirmesine ve izlemesine, bir dizi program ve sektörde 
verileri izlemesine olanak tanır. Veriler etkin bir şekilde birleştirildiğinde 
ve karşılaştırıldığında, eğilimleri vurgulamaya, sosyal ve ekonomik zor-
lukları ve eşitsizlikleri tanımlamaya ve kamu programlarında ve hizmet-
lerde kaydedilen ilerlemeyi ölçmeye yardımcı olabilir. Açık veriler, dev-
letler, kurumlar, vatandaşlar ve sivil toplum ve özel sektör kuruluşları-
nı, sağlık, eğitim, kamu güvenliği, çevre koruma, insan hakları ve doğal 
afetler gibi alanlarda kamu hizmetleri için daha iyi sonuçlar elde etmeye 
yönlendirebilir.

Açık veriler, yeni pazarların, girişimlerin ve işlerin yaratılmasını ve güç-
lenmesini destekleyerek kapsayıcı ekonomik büyümenin yaratılmasına 
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katkıda bulunabilir. Daha fazla sivil toplum ve özel sektör kuruluşları açık 
veri uygulamaları benimseyip kendi verilerini halkla paylaştıkça, bu ya-
rarlar çoğalabilir. Açık veriler, devlet içinde ve devletler arası bilgi akışını 
geliştirmeye yardımcı olabilir ve devlet kararlarını ve süreçlerini daha şef-
faf hale getirir. Artan şeffaflık, hesap verebilirliği ve iyi yönetişimi gelişti-
rir, kamusal tartışma kültürünün yerleşmesine ve yolsuzlukla mücadele-
ye yardımcı olur. Açık veriler, yenilikçi, kanıta dayalı politika çözümleri 
sunma ve toplumun tüm üyeleri için ekonomik faydalar ve sosyal geliş-
meyi destekleme fırsatları sunar. Kamu politikalarının iyileştirilmesine ve 
sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanmasına, sektörler 
arası işbirliğinin sağlanmasına olanak tanıyabilir. Kamu politikalarının 
etkilerinin değerlendirilmesini destekleyerek hükümetlerin, sivil toplum 
kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının yerel toplulukların özel ihti-
yaçlarına daha etkili yanıt vermelerine katkıda bulunabilir. Verilerin coğ-
rafi olarak değerlendirilmesine ve karşılaştırılmasına olanak sağlayarak 
analizlerin etkinliğini artırmaya hizmet edebilir. 

Açık veri uygulamasının yukarıda özetlenen tüm bu olumlu faydaları, 
ancak, açık verinin gizlilik, güvenlik ve mahremiyet koşulları tam olarak 
yasal ve yönetsel güvenceye alındığında risk oluşturmadan yönetilebilir.

Ülkelerin açık veri girişimlerine örnek olarak, Belçika uygulaması olarak 
Where’s my Villo [12], Fransa’dan Open Food Facts [13] uygulamaları ve-
rilebilir. Ülkemizden açık veri girişim örnekleri oldukça sınırlı sayıdadır. 
TÜİK’in resmi istatistikleri tematik başlıklarla [14] online sunması ve yerel 
düzeyde Şahinbey Belediyesinin açık veri uygulaması [15] örnek olarak 
verilebilir. Şahinbey Belediyesi, Açık Veri Portalından kamu bilgilerini 
standartlara uygun, yeniden kullanılabilir ve programlanabilir biçimde 
ve ücretsiz olarak paylaşıma sunmaktadır. 

11.5. OECD’nin Açık Devlet Veri Projesi [3]
OECD üye ülkelerde açık veri uygulamalarına çerçeve oluşturarak destek 
vermek üzere, Açık Devlet Veri projesi (OGD) yürütmektedir. Proje etki 
değerlendirmesi ile ilgili uluslararası çabaları ilerletmeyi amaçlamaktadır. 
Bu proje ile OECD, uygulamaların ülkeler arasında haritalanması, OGD 
politikaları, stratejileri ve inisiyatifleri hakkında bir bilgi tabanı oluşturul-
masına, OGD girişimleri aracılığıyla ekonomik, sosyal ve iyi yönetişim et-
kilerini değerlendirmek için uygun metodoloji geliştirmektedir.

OECD Açık Devlet Veri -OGD- analizi aşağıdaki veri alanlarını kapsa-
maktadır: 
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• İş bilgileri
• Kayıtlar
• Patent ve marka bilgisi
• Kamuya açık ihale veri tabanları
• Coğrafi bilgiler

• Yasama bilgileri
• Meteorolojik bilgi
• Sosyal veriler
• Ulaşım bilgileri

11.6. Açık Devlet Platformu OGP- Open Government Platform
2011 tarihinde Obama başkanlığında New York’ta düzenlenen etkinlikle 
başlatılan bir girişimdir [16]. Platforma 8 ülkeden, 66 katılımcı ülkeye çı-
karak genişlemeye devam eden OGP, 
• politika yapım süreçlerinde hesap verilebilir ve şeffaf yönetim anlayışı-

nın geliştirilmesi, 
• yolsuzlukla mücadele edilmesi, 
• vatandaşların ve sivil toplumun karar alma süreçlerine aktif katılımının 

artırılmasını ve 
• sivil toplum ile hükümet arasındaki diyaloğun güçlendirilmesini amaç-

layarak başlatılmıştır.

OGP hükümetlerin yönetim kalitesinin arttırmasının yanı sıra vatandaşla-
rın aldığı kamu hizmetlerinin kalitesinin arttırması, kamu yönetimin daha 
şeffaf olması ve hükümetin vatandaşlara karşı daha duyarlı olmasını he-
deflemektedir. 

OGP’ye üye olmak isteyen ülkeler 
• Açık yönetim deklarasyonunu onaylaması, 
• Ulusal eylem planı sunması, eylem planında yer alan vaatlerin ilerle-

mesine ilişkin iç raporlama ve bağımsız raporlama aşamalarını kabul 
ederler.

Türkiye’nin OGP süreci Eylül 2011 tarihinde başlamıştır. Bu kapsamında 
2012 yılında bir eylem planı hazırlanmıştır. 2013 yılı Ağustos ayında da 
OGP’nin Türkiye’de uygulanmasına yönelik 2013/9 sayılı ve “Açık Yönetim 
Ortaklığı Girişimi” konulu Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır [17].

Türkiye’nin birinci eylem planında verdiği taahhütler şu şekildedir:
• www.saydamlik.gov.tr ismiyle bir web portalı kurulması bu portal ara-

cılığıyla şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve yolsuzlukla mücadele 
konularına ilişkin çalışmaların paylaşılması ve tüm vatandaşların bilgi-
ye daha şeffaf ve açık bir şekilde erişmesi,
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• Vatandaşların politika yapım ve uygulama süreçlerine aktif katılımının 
sağlanması için www.duzenleme.gov.tr ismiyle bir web portalı kurulması, 

• www.harcama.gov.tr ismiyle bir web portalı kurularak kamu harcama-
larında şeffaflığın sağlanması, 

• Kamuda Şeffaflık ve Açıklık Danışma Platformu oluşturulması.

Birinci eylem planı ile ilgili çalışmaların başarı ile yürütülmesi için gerekli 
workshop, seminer ve konferansların düzenlenmesi ve bu konuda kamu-
oyunda farkındalık yaratılması öngörülmüştür. Bu kapsamda, 
• Bürokratik engellerin azaltılması, 
• Yolsuzlukla mücadelenin etkinliğinin anket gibi çalışmalar aracılığıyla 

ölçülmesi ve
• Elektronik ihale yapılmasını sağlayacak bir sistemin pilot uygulamaları-

nın gerçekleştirilmesi. 

Bu süreç içerisinde Türkiye birinci eylem planını hazırlamıştır. Ancak 
Türkiye, ikinci eylem planını hazırlaması gerektiği süreçte herhangi bir 
çalışma yapılmamıştır. Türkiye şu anda pasif konumda bulunmaktadır. 
Açık Devlet Eylem Planını uygulamaya koyan ülkeler arasında Kanada, 
G.Afrika, Brezilya, Meksika, İsveç, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, İtal-
ya, UK, Romanya bulunmaktadır. Açık devlet eylem planını hazırlayan 
ülkeler arasında, Almanya, Fransa, ABD, Kolombiya, İspanya, Peru, Afga-
nistan bulunmaktadır (Şekil 11.7).

Şekil 11.7. Açık Devlet Platformu (OGP) Üye Ülkelerin Konumu [16]
Not. Haritada açık yeşiller: plan geliştiren ülkeler, koyu yeşiller: plan uygulayan ülkeler, 

kırmızı: hareket olmayan-pasif konumda- ülkeyi göstermektedir.
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11.7. Açık Veri Stratejisinin Kavramsal Çerçevesi
Ülkelerin açık veri stratejilerinin kavramsal çerçevesi altı temel boyutta 
şekillenir: 

1. Politika
Açık veri amaçlarına ulaşmak için, belirli uzun vadeli stratejiler ve bunla-
ra ilişkin teknolojik, ekonomik, sosyal ve yasal yönleri içeren kamu karar-
larının katılım mekanizmalarını işleterek alınması önemlidir. 

2. Teknolojik Alt Yapı
Açık veri araçlarını ve uygulamalarının mevcut BIT alt yapıyla bütünleş-
tirme sağlayacak altyapı gerekir. Verileri birçok farklı ve olağan dışı biçim-
de yayınlamak, kullanıcıların materyalin geçerliliği ve güvenilirliğinden 
emin olması ve sınırlama getirilmesi önemlidir.

3. Finansman
Çalışanların eğitilmesi, satın alınması için gerekli finansal yatırımlar ya-
pılmalıdır. Konuyla ilgili bütçe içerisine teknolojileri ve şebeke altyapısını 
yükseltme ve insan kaynak maliyetleri ile yayınlanacak verilerin düzen-
lenmesi ve hazırlanmasına ilişkin kaynaklar tahsis edilmelidir.

4. Organizasyonel yapı
Kamu verilerini açık veri olarak sunulabilmesi için kurumsal yapıların 
veri odaklı yapıya dönüştürülmeli ve ülke ve kurum düzeyinde veri yöne-
timinden doğrudan sorumlu CIO-Chief Information Officer – Üst düzey 
veri yöneticisi kadrosu tahsis edilmelidir. Ayrıca kurumlar sadece kurum 
içi yapısal nitelikteki verileri değil kurum dışı özellikle sosyal medya ve 
nesnelerin interneti ile ulaşılan büyük veriyi yönetebilecek organizasyo-
nel yapılanmaya gitmelidir.

5. Yasal Düzenlemeler
Açık veri politikasının belirlenmesinde veri-bilgiye ilişkin gizlilik, gü-
venlik başta olmak üzere, iyelik hakları, erişim hakları, ifade özgürlüğü 
hakkı, fikri ve sanat eserleri üzerine telif hakkı gibi konularda kapsamlı 
düzenlemeler gidilmesi gerekir.

AB’nin bu alanda önemli düzenlemelerden biri olan IPSI direktif (2003/98/
EC) European Union in 2003, 2010 da yasalaştı. Bu düzenleme, “... bir bilgi 
pazarının gelişmesine elverişli şartlar yaratmak için yetkili makamların 
sahip olduğu belgelerin bireylerce kullanılmasını kolaylaştırmasını he-
deflemiştir” [18].
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Avrupa Birliğinin 2013 de yürürlüğe koyduğu kamu sektörü bilgilerinin 
yeniden kullanımı hakkındaki Direktif (2003/98 / EC sayılı Yönerge, ‘PSI 
Yönergesi’ olarak bilinir) devlet tarafından yapılan veriler için bir Avrupa 
pazarında ortak bir yasal çerçeve oluşturmuştur. Kamu bilgilerinin iç pa-
zarı güçlendirmesi beklenen bu direktif iki temel direğe dayandırılmıştır: 
şeffaflık ve adil rekabet.

17 Temmuz 2013 yılında bu direktif (2013/37 / AB sayılı Direktif) revize 
edilmiştir. Direktif, üye Ülkeleri olabildiğince çok bilgiyi tekrar kullanıma 
hazır hale getirmeye teşvik etmekte, bakanlıklar, devlet kurumları, beledi-
yeler ve kamu otoritelerinin denetimi altında olan veya çoğunlukla finanse 
edilen örgütler gibi ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde Üye Devletlerde-
ki kamu kurumlarının sahip oldukları bilgi –malzemeleri kapsamaktadır. 
2013 yılından bu yana müzeler, kütüphaneler ve arşivlerin tuttuğu içerik 
uygulama kapsamına girmektedir [18]. 

Yeni mevzuatta vurgulanan olgular şunlardır:
• Ulusal kanunlara ilişkin erişilebilen tüm içerik ilke olarak ticari ve ticari 

olmayan amaçlarla toplanma amacının ötesinde kullanılabilir;
• Kurumlar tarafından yeniden kullanıma sunulması halinde müzeler, 

kütüphaneler ve arşivler tarafından saklanan içerik, yeniden kullanıla-
bilir;

• Yeniden kullanım ücretleri, prensipte, bireysel taleplerin marjinal mali-
yetleri ile sınırlı olmalıdır (yeniden üretim, sağlama ve yayma maliyet-
leri);

• Kamu kurumlarının daha düşük ücret talep etmesi veya hiçbir ücret ta-
lep etmemesi önerilir;

• Talep üzerine, kamu kurumları masrafları hesaplamak için kullanılan 
yöntemi belirtmelidir;

• Ücretler ve yeniden kullanıma ilişkin diğer şartlar önceden belirlenmeli 
ve yayınlanmalıdır;

• Yeniden kullanma talebi reddedilirse, reddetme gerekçeleri ve tazminat 
araçlarının açıklanması gerekir;

• Özel düzenlemelerin yasaklanması, kamu kurumları, başkalarını dışla-
yan bireysel yeniden kullanıcılar ile özel düzenlemeler yapamaz;

• OECD üye devletlerin standart lisansları dijital formatta kullanmaları 
teşvik edilmelidir.
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11.8. Yasal Düzenlemeler -Ülkemizde Durum
Açık veri ile ilişkilendirebileceğimiz ülkemizdeki yasal düzenlemeleri 
şöyle özetleyebiliriz:

Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda ise bilgi edinme-
nin sınırları belirlenmiştir. [19]
• Kanuna göre bazı bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkının konusu dı-

şında bırakılmış, bununla birlikte kurum ve kuruluşlara ayrı veya özel 
bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabile-
cek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz ce-
vap verebilme yetkisi tanınmıştır.

• Kanunun 29. maddesinin ikinci fıkrasında “Bu Kanunla erişilen bilgi ve 
belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz” hükmü yer almak-
tadır. Bu hüküm, bilgilerin sadece bilgiyi edinme hakkı çerçevesinde 
kullanılmasına izin vermekte olup, bu yolla elde edilen kamu sektörü 
bilgisinin ticari amaçlarla yeniden kullanımını engellemektedir.

Ülkemizde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ise kamu sektörü 
bilgisi sayılabilecek kimi verileri ilim ve edebiyat eserleri içinde tanımla-
makta ve bu eserlerin telif hakkı ile korunduğunu belirtmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20. maddesinde kişisel veri ile ilgili 
düzenlemeye gidilmiştir. Anayasanın. Özel hayatın gizliliği ve korunma-
sı başlığını taşıyan 20. Madde’ye eklenen Ek fıkra: (12/9/2010-5982/2 md) 
göre. “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sa-
hiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu 
verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları 
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, 
ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” Kişisel veri-
lerin korunması anayasal güvenceye alınmıştır [20].

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24 Mart 2016 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta 
özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ko-
rumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri 
ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir [21].

11.9. Kültür
Ülkeler açık veriyi değere dönüştürebilmek için gerek kurumsal gerek 
toplumsal kültürel veri-bilgi tabanlı değişim ve dönüşümü kesintisiz yö-
netilme becerisine haiz olmaları beklenir. Bu kültürel dönüşümle beraber,
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• Açık verilerden değer yaratma farkındalığı, becerisi ve bilgisine sahip 
olma,

• Açık veri varlığını yönetişim (devlet, özel STK) kültürü ile yönetme be-
cerisi geliştirme,

• Kamu hizmetlerinde yeniliği teşvik etmek için devletin açık verilerini 
teşvik edecek kültürel ortam oluşturmak önemli başlıklar olarak sırala-
nabilir.

11.10. Açık Veri Strateji ve Eylem Planlarının Temel Eksenleri
Ülkeler ekonomik alanda katma değeri yüksek değer yaratarak yenilik 
kapasitelerini tetikleyecek açık veri uygulamalarını ulusal açık veri strate-
jileriyle etkinleştirmektedir. Bu amaçla geliştirilen stratejilerin temel ekse-
ninde liderlik başta olmak üzere eko sistem, veri-teknoloji alt yapısı, yasal 
düzenleme, mali-finans altyapısı, arz-talep durumu ve kurumsallaşma 
boyutları yer almaktadır (Şekil 11.8). 

Şekil 11.8. Açık Veri Strateji ve Eylem Planlarının Temel Eksenleri

11.11. Açık Veri Uygulamalarının Güçlükler, Riskler ve Kritik Başarı 
Faktörleri

Kamu verisinin açık hale gelebilmesinin önünde yukarıda detaylı ele 
alınan üst yönetici desteği ve politika yetersizlikleri, teknoloji odaklı so-
runlar, finansman sorunları, yönetsel- örgütsel sorunlar, yasal düzenleme 
yetersizlikleri ve kültürel dönüşümde yaşanan sancılar gibi başlıklarda 
zorluklarla karşılaşılabilmektedir. Bu güçlükler kritik başarı faktörlerine 
odaklanarak geliştirilecek uygun stratejik vizyonla aşılabilir. Açık veri 
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politikasının başarısını belirleyen veri yönetimi odaklı başlıca kritik fak-
törler, veri kalitesi Doğruluk (tamlık, zamanlı, tutarlı, güncel, erişilebilir), 
verinin kullanımı (politika süreçlerinde ve karar alma süreçlerinde kulla-
nım) ve veri ile yaratılan değer ve fayda olarak özetlenebilir. 

Açık veri uygulamalarının riskleri arasında güvenlik riskleri, kişilik Hak-
larının ihlali ve verilerde tutarsızlık sayılabilir. Bu riskleri stratejik yönet-
mek için risk yönetim planı ortaya konulmalıdır.

11.12. Türkiye’de Ulusal e-Devlet Strateji Planı (2016-2019) ve BTS-Bilgi 
Toplumu Strateji Planında (2015-2017) Açık Verinin Yeri

BTS-Bilgi Toplumu Strateji Planı (2015-2017) 2014 yılında Kalkınma Ba-
kanlığı tarafından hazırlanmıştır. Bu planda açık veri ile ilgili şu hedefler 
dikkat çekmektedir:
• BTS 50 nolu eylem, Kültürel ve Bilimsel Nitelikte Sayısal Bilgiye Açık 

Erişimin Sağlanması
• BTS 67 nolu eylem, Kamu Verisinin Paylaşılması

Ayrıca, ülkemizde yürürlüğe koyulan 2015-2018 İstatistiki Bilgi Altyapısı-
nın Geliştirilmesi Programı (Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında) 
TÜİK ve diğer kurum ve kuruluşlarca yayınlanan tüm istatistikleri tek bir 
çatı altında toplayan bir internet portali (RİP Portali) kurularak işlerliği 
sağlanacağından söz edilmiştir [22]. Öte yandan, 2015-2018 Yerelde Kurum-
sal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programında veriye toplanıp kullanılacak 
istatistikler olarak bakılarak, “belediyelerin sistematik veri toplaması ve 
kamuoyu ile paylaşması sağlanacaktır.” hedefi konulmuştur.

Türkiye’nin 2016-2019 dönemini kapsayan e-Devlet politikası 2015 yılında 
Denizcilik, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. 
Bu strateji ve eylem planı, Türkiye’nin kalkınmasını birbiriyle entegre, 
etkin, verimli ve güvenilir bir devlet ve kamu hizmet üretimi / sunumu 
gerçekleştirerek toplumun yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir3. 
Ülkemizde 2016 Temmuz’da yürürlüğe giren Ulusal e-Devlet Strateji bel-
gesinde açık veri konusu 4. Stratejik Amaç ve Hedef 4.2 de tanımlanmıştır 
[22] (Şekil 11.9). Bu hedefte açık veri kullanım alanlarının artırılacağından 

3 TÜBİTAK’tan teknik destek alınan e-devlet stratejik planının temel amaçlarının şekillenme-
sinde, akademik danışman olarak katkı verdim. Bu çalışmalar sırasında, açık verinin gizlilik, 
mahremiyet, etik ve güvenlik boyutu iyi yönetilmek kaydıyla, ülkemizi bilgi temelli katma 
değeri yüksek ürün ve hizmet üretimiyle bilgi ekonomisine taşımada ve kamu yararını ar-
tırmada önemli ivme kazandıracak adım olarak görüp, açık veriye ilişkin hedeflerin eDevlet 
stratejik plan içinde yer almasını savundum.
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söz edilmekte olup, tüm paydaşların katılımıyla yönetişim odaklı açık 
veri çerçevesinin ortaya konulması ve açık veri kullanımının yaygınlaştı-
rılması amaçlanmaktadır. 

Şekil 11.9. Stratejik Amaç 4 Hedef 4.2. Açık Veri [22]

 
Ulusal e-Devlet Stratejik planında (2016-2019) açık veri uygulamasıyla 
beklentiler şöyle ifade edilmiştir:

“Verilerin açık veri olarak paydaşların kullanımına açılması ile bir taraftan kamu 
yönetiminde şeffaflık ve güçlendirilmekte, diğer taraftan ekonomik değer yaratıl-
makta ve kamu hizmetlerinde nicelik ve nitelik bakımından iyileştirmeler sağlan-
maktadır. Ayrıca açık veri yaklaşımlarıyla şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçlen-
dirilmesi katılımcılığın etkinliğini de artırmaktadır”.

Bu ifade kamuda açık veri uygulamaların kamu yönetiminde şeffaflık ve 
hesap verebilirlik ilkelerinin yerine getirilmesine katkı vermesinin yanı 
sıra hizmet üretme ve sunmada etkinlik-iyileştirme getirmesi ve katılım-
cılığın sağlanmasına zemin oluşturması beklenmektedir.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejik planında açık veri hedefi, iki temel çer-
çeveye oturtulmuştur. Bunlardan birincisi, açık veri paylaşım portalinin 
oluşturulması (data.gov.tr), ikincisi ise, kamu verilerinin açık veriye dö-
nüştürülmesi ve paylaşılmasıdır. 
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Planda Hedef 4.2 başlığında “Açık Verinin Kullanım Alanları Yaygınlaş-
tırılacaktır. Türkiye’de açık veri konusunda kamu kurum / kuruluşlarının 
yanında özel sektör, sivil toplum kuruluşları gibi diğer paydaşları da içi-
ne alacak şekilde yapılacak çalışmaların çerçevesinin çizilmesi, kriterlerin 
belirlenmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.” İfadesine 
yer verilerek açık veri olgusunun kamu kesiminin yanı sıra özel sektör ve 
STK’ları da kapsayacağının altı çizilmiştir. 

Açık Veri Paylaşım Portalinin Oluşturulması eylemine ilişkin olarak,

“Açık veri paylaşım ilkeleri, kişisel bilginin güvenliği / mahremiyeti gözetilerek 
kamu kurumlarında, yerel yönetimlerde, özel sektörde ve sivil toplum kuruluş-
larında üretilen veriler açık veri olarak ortak bir veri kaynağından tüm fayda 
sağlayıcıların kullanımına açılacaktır. Bu kapsamda her kurumun kendi elindeki 
veriyi paylaşması yerine; belirli kriterler ve formatlar oluşturularak verilerin bu 
kriterlere uygun hale getirilip merkezi bir platform üzerinden sunulması” öngö-
rülmüştür.

Bu eylemden sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşları Başbakanlık (S), Ulaş-
tırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜİK, TÜBİTAK, Üniversiteler, 
Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları (Veri 
Paylaşım Standartlarının Belirlenmesinde Görev Alacak Merkezi Yönetim 
Birimleri ve Yerel Yönetimler) olarak yer almıştır. Bu eylemin, 01.07.2016 
başlaması ve 31.12.2017 da tamamlanması planlanmıştır [22].

Bu eylemin uygulama adımları,
• “Açık veri paylaşım portali ihtiyaçları belirlenmesi 
• Diğer ülkelerin açık veri konusundaki çalışmaları incelenmesi. 
• Veriyi kullanacak paydaşlar çalışmaya dahil edilecek, özel sektör ve vatandaşla-

rın da açık veri konusunda ihtiyaçları belirlenerek, talep odaklı çalışmalar yü-
rütülmesi. 

• Açık veri paylaşım portali oluşturulması.” olarak sıralanmıştır [22]. 

Kamu Verilerinin Açık Veriye Dönüştürülmesi ve Paylaşılması eyleminde, 
sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşları Başbakanlık (S), Adalet Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, TÜİK, Kamu Kurum ve Kuruluşları (Verilerini Açık Ve-
riye Dönüştürmek Üzere Tüm Merkezi Yönetim Birimleri ve Yerel Yöne-
timler), Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşlarıdır. Bu eylemin, 01.07.2016 
başlaması ve 31.12.2017 da tamamlanması planlanmıştır [22]. 
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Bu eyleme ilişkin olarak,

“Kurumların kamu ile paylaşmakta oldukları verilerin (herhangi bir telif hakkı, 
patent ya da diğer kontrol mekanizmalarına tabi olmaksızın herkes tarafından üc-
retsiz olarak görülebilecek verilerin) makineler tarafından okunabilir / işlenebilir 
formatta paylaşılması sağlanacaktır. İlgili veriler analiz edilebilecek, böylece ista-
tistiklerden farklı araştırmalarda da yararlanılması sağlanacaktır. Ayrıca kamu 
kurum / kuruluşlarının performansına ait istatistiki bilgilerin de bu platform 
üzerinden sunulması ve vatandaşların kamu hizmet süreçlerinin (dava süreleri, 
başvuru süreçleri vb.) performanslarını izleyebilmesi sağlanacaktır” [22] eylem-
leri öngörülmüştür.

Uygulama adımları olarak da [22],

“Açık veri paylaşım mevzuatı tanımlanacaktır. Verilerin açık veriye dönüştürül-
mesi ve veri paylaşımı ile ilgili mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır. Telif hakla-
rı ve lisans konuları da mevzuat kapsamında görüşülecektir. Kurum verilerinin 
açık veriye dönüştürülmesi ile ilgili kriterler ve dikkat edilecek hususlar belirle-
necek ve yayınlanacaktır. Kurumlarda fizibilite çalışmaları yapılarak hangi ve-
rilerin açık veriye dönüştürüleceği belirlenecektir. TÜİK, Adalet Bakanlığı gibi 
halihazırda açık veriye dönüşebilecek verisi bulunan kurumlarda bu çalışmalar 
öncelikli olarak yapılacaktır. Kurumlarla görüşmeler ve fizibilite çalışmaları yapı-
larak kurumların açık veriye geçme olgunluk / hazırlık düzeyleri belirlenecektir. 
Paylaşılan verilerden anlamlı bilgi elde edilmesi konusunda kurumlar arası bilgi 
paylaşımları yapılacak, kamu kurumlarına bu doğrultuda eğitimler verilecektir. 
Açık veri kullanımı, kullanım amaçları ve açık veri kullanımından dolayı sağla-
nan katma değerin (yeni tanımlanan iş, istihdam vb.) belirlenebilmesi için izleme 
ve ölçümleme çalışmaları yapılacaktır.

Bu eylemle ulaşılacak hedefler şöyle sıralanmıştır:
• “Devletin şeffaflığı artırılacak, vatandaşların sorgulayıcı ve katılımcı olması 

sağlanacaktır.
• Vatandaşların yönetime geri bildirim sunması sağlanacaktır. 
• Açık veri kullanılarak verimlilik artışının sağlanması ve yeni ürün / hizmetle-

rin oluşturulması ile ekonomik değer yaratılması sağlanacaktır. 
• Hizmet geliştirilmesi ve sunumunda yenilikçi çözümlerin üretilmesine zemin 

hazırlanacaktır. 
• Yapısal bir biçimde kamuya açılan veriler, alan uzmanları, üniversite öğrenci-

leri ve akademisyenler tarafından erişilebilir duruma geldiği zaman üzerinde 
analizler yapılmaya başlanacak, bu sayede akademik alana, iş dünyasına ve dev-
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let yönetimine geri bildirim sağlanacaktır. Bu durum, ülkeye yeni bir araştırma 
alanı sağladığı gibi, yeni bir sektör oluşmasının da önünü açacaktır. 

• Kamu kurumları dışından da kamu kurumları yararına araştırma / yayın yapıl-
ması sağlanarak, kamu kurumları hem yeni ufuk ve vizyonlar edinebilecek hem 
de araştırma bütçeleri ile yapabileceklerinden daha fazlasını geri dönüş olarak 
alabilecektir” [22].

Başta OECD üye ülkeleri olmak üzere ABD ve Asya ülkelerinde uygu-
lamaya konulan açık devlet veri -OGD-politikası ülkemizde henüz başlı 
başına bir strateji ve politika olarak belirlenmemiştir. Yukarıda detayı ve-
rilen e-devlet politikası içinde yer verilmiştir. Daha çok şeffaflık vurgusu 
ağır basan açık veri politikasının OECD ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz-
de başlı başına bir stratejik plan içinde şeffaflıkla beraber yönetimde ve 
ekonomide ve sosyal alanda değer yaratmaya adaklı yol haritasının çizil-
mesine gereksinim vardır.

11.13. Sonuç ve Öneriler
Başta ABD olmak üzere, AB ve OECD ülkelerinin çoğunda devlet verileri-
ni “varsayılan olarak açık” hale getirme taahhüdünde bulunarak kamu veri-
lerini güvenlik, gizlilik veya bunu gerektirmeyen diğer zorlayıcı nedenler 
olmadıkça halka açık hale getirilmesi konusunda girişimler başlatmışlardır. 

Veriler kendiliğinden açılmayacağı gibi bir ülkenin tüm toplu verilerini 
bir gecede kullanıma sunmak mümkün değildir. Ulusal kamu veri setle-
rini kullanılabilir açık verilere dönüştürmek için zaman, para ve çalışma 
çok zaman alacağından, bu çaba için ROI’yi değerlendirmek önemlidir. 
Son birkaç yıldır, politika analistleri, bu farklı verilerin, özellikle Açık Ve-
rilerin ekonomik değerini tahmin etmek için birkaç üst düzey girişim baş-
latmışlardır [23].

Ülkelerin açık veri uygulamalarını ekonomik değere dönüştürmek için 
kamu kurumlarını veri-odaklı (data-driven) kurumsal yapılara dönüştü-
rülmelidir [24]. Anderson’ın önerdiği gibi açık veri uygulamalarında et-
kinliğin yolu aşağıda listelenen adımların atılmasına bağlıdır. 
• Kurumsal düzeyde operasyonel düzeyden başlayarak doğru veriyi doğ-

ru şekilde nasıl toplanacağı konusunda yetkinlik kazanmak,
• Veri analistleri doğru becerilere göre istihdam edip ekipler halinde or-

ganize etmek,
• İstatistiksel ve görselleştirme araçlarını ve gerçeğe dayalı hikâye anlat-

ma yöntemlerini etkin kullanmak,
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• Veri toplama, analiz ve kullanmada gizlilik ve etik ilkeleri gözetmek, 
• Analistlerin ve yöneticilerinin, veri odaklı bir kültüre nasıl yardımcı ola-

bileceğini anlamak,
• Veri yöneticisinin(CIO) önemini kavramak ve bu pozisyonu kurum için-

de tesis etmek [24].

Türkiye’de açık veri ve kamu sektörü bilgisinin yeniden kullanıma açılma-
sı için öncelikle, kurumsal yapılanmaya ve yasal düzenlemeye gidilmeli-
dir. Bu alanda teknik, yasal yönetsel ve kültürel kısıtları giderecek adımlar 
atılmalıdır. Hali hazırda kamuda paylaşılan verinin ekonomik büyüklü-
nün hesaplanması çalışması yapılmalı ve açık veriyle elde edilebilecek 
ekonomik değerin modellemesi ve ölçülmesi çalışılmalıdır. Kamuda pay-
laşılacak veri setlerin belirlenmesi, lisans ve ücret ilkelerinin belirlenme-
si, lisanslama modellerinin oluşturulması ve taraf olunan OGP- Açık Veri 
Platformunun gerekleri yerine getirilerek pasif konumdan çıkılmadır.

Türkiye’nin açık veri hazır bulunurluğunu, sadece vatandaş ve sivil hak-
lar boyutunda değil, iş dünyası ve işletmeler kategorisinde ve kamu poli-
tikasında ve kamu faaliyetlerinde artıracak ilk adımların atılması gerekir. 
Bu amaçla politika geliştiriciler başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarına 
ve yöneticilerine açık veri felsefesi ve açık veriye dayalı değer üretme an-
layışı ve becerisi kazandıracak farkındalık eğitimleri yapılmalıdır. Ülke-
mizin hâlihazırda açık veri ile yaratılan etkiye baktığımızda 18 skor ile en 
fazla siyasal alanda etki yarattığı, bunu 10 skor ile sosyal alanı ve 7 skorla 
ekonomik alanı etkilediği görülmektedir. Bu bağlamda sosyal ve ekono-
mik alanda değer yaratıcı eylemler ve adımlar atılmalıdır.

Son olarak, açık veri bilgiye ve yeniliğe dayalı kalkınma ve istihdamı ar-
tırmanın önemli katalizörü olduğu dikkate alındığında, ülkemizin bu ala-
na yönelik hedefleri ulusal e-devlet stratejik planı (2016-2019) içerisinde 
somut hedefler olarak yer vermesi önemli bir başlangıç oluşturacaktır. 
Ancak bu hedeflerle atılacak adımın ülkede bilgi-yenilik temelli üretme 
ve kalkınma kültürünün ve veri-bilgi odaklı kurumsal yapıların tesis edil-
mesi, kaçınılmaz bir zorunluluk olarak görülmelidir.
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12.1. Giriş
Yenilikçi teknolojilerin katkısıyla sağlık alanında bilgi tabanlı (knowledge 
based) karar sürecinin veriden hareketli (data driven) bir perspektife doğ-
ru kaymaya başladığı bir dönemdeyiz.

Sağlıkta devasa miktardaki veri birikiminin (big data), analitik platform-
larla işlenmesinin ve verinin açık paylaşımı (open data) bu dönüşüme 
etkisi bizleri bilgi toplumu olma yolunda yeni bir sağlık paradigmasına 
taşımaktadır.

İletişim teknolojilerinin hızla geliştiği, tüm alanlarda gündelik hayatın 
vazgeçilmez parçası haline geldiği ve yaşamı dönüştürdüğü bir dönemde 
sağlığa etkisini iyi anlamak önemlidir. 

Ölçeği, kapsamı ve karmaşıklığı göz önüne alındığında daha önce görül-
memiş bir dönüşüm ve sanayi süreçleri üzerindeki etkisi veya kısaca Dör-
düncü Sanayi Devrimi bir çok ulusal ve uluslararası toplantıda, örneğin 
2016 yılı Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum, WEF) 
da ana teması idi. 

Nasıl şekilleneceği kestirilemese de bu dönüşüme karşı bütüncül, kap-
samlı, küresel politikanın tüm paydaşlarını kapsayan  bir değerlendirme 
yapılması ve sürecin doğru yönetilerek tüm paydaşlarda farkındalık oluş-
turulması önem taşımaktadır.

Günümüzde bilgi toplumunun unsurlarını artık hayatın her alanında 
görmek mümkündür. Artık herkesin cebinde bir akıllı telefon, herkesin 
evinde bir bilgisayar ve tüm şirketlerin arka ofislerinde bilgi teknolojileri 
yönetimini yapan birimler bulunmaktadır.

Ancak bilginin kendisi o kadar görünür değildir. Bununla birlikte bilgisa-
yarların insan hayatına girmesinden ancak yarım asır sonra bilgi miktarı 
anlamlı ve özel bir  nitelik kazanacak şekilde toplanmaya başlamıştır.

Günümüzde sadece bilgi miktarı artmamış aynı zamanda bilgiye erişim 
hızı da artmıştır. Niceliksel değişiklik beraberinde niteliksel değişikliği de 
getirmiştir. Verinin manalı bir bütün oluşturacak şekilde toplanması ilk 
önce astronomi ve genetik alanında gerçekleşmiştir.

Büyük veri kavramı da ilk olarak bu alanlarda kullanılmış daha sonra bu 
kavram her alan için kullanılmaya başlanmıştır. Büyük veri artık hayatımı-
zın her alanında kendini göstermeye başlanmıştır. Büyük veri kümelerinin 
hızla paylaşılması açık veri konseptini çok daha önemli hale getirmiştir.
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Örneğin; Ínternet arama motoru Google’dan hastalıkların teşhis ve tedavi-
si, klinik araştırma sonuçlarının açıkça paylaşılması, yan etki profillerinin 
açık olarak paylaşımı ve analizi ön plana çıkmaktadır.

“İçinde bulunduğumuz Büyük Veri çağında yatırımcılar, teknoloji giri-
şimcileri, medya ve danışmanlık şirketleri Açık Veri konusuna odaklana-
rak, yeni fırsatlar yakalıyor.

Bulut Barındırma çözümlerinin basitleşip ucuzlayarak genele yayılması, 
veri işleme konusundaki ekonomik dengeleri temelden değiştirmiştir.

IDC dijital kayıtların bu sene sonunda 1.2 Zetabytes (1021bytes)’a ulaşa-
cağını, önümüzdeki on sene içinde de 44 katına çıkacağını tahmin ediyor. 
Büyümenin asıl kaynağı yapısal olmayan verilerden geliyor. Asıl gereksi-
nim ise yapısal ve yapısal olmayan verinin saklanması, beraberce analiz 
edilerek, veri madenciliği işlemlerine tabi tutulmasıdır.

AÇIK VERİnin bugünkü ekonomik değerinin 3-5 trilyon dolar arasında 
öngörülüyor. Sağlık alanında açık verinin sadece Amerika Birleşik Devlet-
lerindeki öngörülen ekonomik değeri 300-450 milyar dolardır.

Açık Verinin birçok kaynağı vardır ancak en büyük kaynağı devletlerdir.

Amerika’da FDA’ya bağlı HHS 12 yıl önce büyük miktarda veriyi tüm top-
luma açarak açık veri politikalarında önemli yer almıştır.

Klinik araştırmaların sonuçlarını tüm topluma açık bir şekilde yayınlama 
zorunluluğu clinicaltrials.gov.tr adresinde getirilmiştir.

2013 yılında ABD’de Obama Yönetimi “Information is a valuable national 
asset whose value is multiplied when it is made easily accesible to the 
public” diyerek Açık Veri Politikasını anons etmiştir.

Sadece FDA’nın 130 dan fazla açık veri olarak paylaştığı veritabanı mev-
cuttur. Buna ek olarak CMS (Center for Medicare and Medicaid) yeni ve-
rileri sürekli paylaşmaktadır. Örneğin evlerde kullanabilen aklınıza gelen 
her ürün, üretici, içerik ve sağlığa olan etkileri açık veri olarak paylaşıl-
mıştır [https://householdproducts.nlm.nih.gov/index.html].

Sağlık sektörünün diğer düzenleyici sektörlerden en önemli farklılıklar-
dan biri güvenlik ve gizlilik dışında YENİ ÜRÜN ONAYLARI VE GERİ 
ÖDEMESİ ile sürecin yönetilmesidir.

Türkiye Cumhuriyetinin 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem 
Planında yer alan “Kamuda Açık Veri Platformlarının Yaygınlaştırılması” 
başlıklı eylem maddesi doğrultusunda Türkiye’de bu konuda farkındalık 
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artmaktadır. Bilgi ekonomisine geçme sürecinde bu konuda üniversite, 
endüstri ve kamunun işbirliği yapması çok önemlidir.

İlaç sanayisinde; örneğin “kanser araştırmaları” için oluşturulan büyük 
genomik veri tabanları, araştırmacıların sürekli erişimine açık olmak du-
rumundadır.

Türkiye’de de birçok sağlık verisi örneğin organ doku istatistikleri organ.
saglik.gov.tr adresinden paylaşılmaktadır.

Hastaneler; hastalarına yönelik etkili, bireysel, kişiselleştirilmiş, tıbbi hiz-
metler sunabilmek için, bireysel bazdaki verileri kendi sayısal ortamların-
da depolamaktalar ve hastane kalitesini ölçmek için açık veritabanları ile 
karşılaştırmalar yapmaktadırlar.

12.2. Sağlıkta Açık Veri Uygulama Alanları
• Klinik Araştırmalar
• Önleyici Tıp
• Hastane veri analizleri
• Yeni ürün onayı
• Önlenebilir Gereksiz İlaç ve tıbbi malzeme Kullanımı Analizi
• Dolandırıcılık (Sağlık Sigortası)
• Toplum Sağlığı Analizleri ve Risk Yönetimi
• Hasta İlişikleri Yönetimi ve Koçluk
• Gerçek Zamanlı Hasta İzleme

12.3.  Dünyada Büyük Veri Kullanımı ile Sağlık Gider Yönetimi Danış-
manlığı Uygulama Örnekleri

ABD 
• 12 milyar dolarlık Medicaid programında uygunsuz ödemeler ve dolan-

dırıcılık belirlenmiştir.
• %15 - %23 şüpheli hak talebi, belirli hizmet tipleriyle ilişkilendirilmiştir. 
• 20 büyük sağlık hizmetleri firmasının faturaları arasında incelemeye 

alınan faturalarda, ilk 6 ay içinde %99 oranında düşüş olmuştur (19,2 
milyon dolardan 140.000 dolara)

PRO BTP (Fransa) 
• Optik sektöründe %9, diş sağlığı sektöründe %14 şüpheli hak talebi tes-

pit edilmiştir (21 aylık dönemde olası zarar 14 milyon avrodur)
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Güney Afrika
• Sağlık Sigortası Sağlayıcısı Discovery Health (2,6 milyon müşteri)
• Faturalama hatalarında ve dolandırıcılık amaçlı sağlık sigortası hak ta-

leplerinde 25 milyon dolar geri kazanılmıştır.
• Tahmine dayalı modeller ile karar verme ve vaka sonuçlanma süresi 

%99 oranında kısalmıştır.

KORE - Hayat Sigortası Şirketi Allianz Life
• 1,4 milyar dolarlık kâr artışı elde edilmiş, Borçlarda %12 oranında düşüş 

görülmüştür
• %50 daha hızlı dolandırıcılık tespiti ile, müşteri deneyimini iyileştirmek 

üzere meşru hak taleplerinin daha hızlı takibi sağlanmaktadır.

KRONIK HASTALIKLARDA: ASTIM, DIYABET, ROMATOID 
ARTRIT, IBS
• Asthmapolis GPS temelli Bölge ve inhaler kullanım analizi, Polen, Kül 

vs. Ginge.io 
• Akıllı telefon hareket özelliği ve diyabet hasta monitörü 
• mHealthCoach risk altındaki hasta takibi ve koçluk. 
• Pittsburgh Health Data Alliance 
• Pittsburgh Üniversitesi, UPMC, Carnegie Mellon Üniversitesi
• Cliexa ile Kronik Ağrının yönetimi (Romatoid Artrit, IBS gibi)

12.4. Sağlıkta Bilimsel Araştırmaların Gelişimi
Bilindiği üzere, tıp alanında yeni gelişmeler, klinik deneylerle elde edilen 
bulguların bilimsel dergiler aracılığıyla yayınlanması ve zaman içinde bi-
riken güvenilir sonuçların bütünleştirilip uygulamaya dahil edilmesiyle 
sağlanmaktadır. 

İlk resmi klinik deneyler 1747 yılında denizcilerde iskorbüt hastalığının 
tedavisine ilişkindir. Oldukça eskiye dayanan klinik araştırma sürecinin 
tamamlayıcı diğer bileşeni ise tıbbi yayıncılıktır. Günümüzde hala faali-
yetlerine devam eden ve en eski tıp dergisi olarak kabul edilen The New 
England Journal of Medicine 1812’de kurulmuştur. Kontrollü deneylerin 
rutin olarak gerçekleştirilmesi 1940’lı yıllara, kanıta dayalı tıp yaklaşımı-
nın “bilimsel tıp” kavramı olarak ortaya atılması ise 1990’lı yılların başla-
rına dayanmaktadır.

Kontrollü klinik deneyler yeni tıbbi bilgi üretilmesinde tarihsel olarak al-
tın standart kabul edilmektedir. Bu inceleme türünde, örnek olarak, rast-
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gele seçilen iki hasta grubuna sağlanan iki alternatif tedavi (veya biri yeni 
tedavi diğeri plasebo) çalışmasına ilişkin sonuçlar sıklıkça (frequentist) 
istatistiksel yaklaşımla incelenerek klinik sonuç veya maliyet açısından 
etkin olan seçenek tespit edilmeye çalışılır. 

Etkin sonuçlar sağlayan bu tür çalışmalar için toplanan örneklem -doğru 
bir sunum imkanı sağlaması için- ciddi bir hazırlık aşaması ve uzun za-
man gerektirmektedir. Bundan dolayı büyük katılımlı randomize kontrol-
lü deneylerin maliyeti oldukça pahalıdır.

Günümüzde ise Institute of Medicine (IOM)’un ifadesiyle, bilimsel bilgi 
üretme yeteneği sağlık hizmet sunucularının gündelik uygulamalarda bu 
bilgiyi benimseme ve kullanma hızının üzerine çıkmıştır. Alışılageldik kli-
nik deney ve inceleme -dolayısıyla bilimsel tıp- yaklaşımı veri toplama, 
depolama, analiz ve elde edilen sonucu tıbbi karar sürecine dahil etmeye 
yönelik yeni teknolojik imkanlarla beraber daha da gelişmekte ve uygula-
maya dayalı tıp yaklaşımının zemini oluşmaktadır. 

Halihazırda sağlık alanında gerek kaliteli hizmet sunumu sağlamak ve 
gerekse yasal zorunluluklardan dolayı zaten çok fazla miktarda veri üre-
tilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yayılması ile beraber son yıl-
larda devasa miktardaki veriler (big data) üretilip, sayısal ortamlarda tu-
tulmaya başlanmıştır. Bu veriler yine teknolojik gelişmeler sayesinde fark-
lı analitik yöntemlerle işlenebilmekte, sonuçları klinik karar süreçlerinde, 
hastalık takibinde ve toplum sağlık yönetiminde kullanılabilmektedirler.

12.5. Sağlıkta Büyük Veri 
Ağustos 2012’de ABD Kongresine sunulan bir raporda büyük veri “Bil-
ginin elde edilmesi, depolanması, dağıtılması, yönetimi ve analizi için 
gelişmiş teknik ve teknolojiler gerektiren büyük miktar, hız, karmaşıklık 
ve çeşitte veri” olarak tanımlanmıştır. Avrupa Komisyonu tarafından ise 
(2014) büyük veriyi “güncel veri işleme araç ve yöntemleri ile işlemenin 
zor olduğu veriler” veya “çok sayıda farklı veri kaynağından yüksek hızla 
üretilen çok miktarda farklı türde veri” olarak tanımlanmaktadır.

Büyük veri kavramında miktar, çeşitlilik ve hız parametreleri bulunmak-
tadır. Artık sağlık alanında geleneksel veri yönetim araç ve yöntemleriyle 
yönetimi kolay olmayacak miktarda veri üretilmektedir. Ayrıca üretilen 
verilerin çeşitliliği ve üretim hızı da oldukça fazladır. Bazı araştırmacılar 
veri doğruluğu (veracity) olarak açıklanabilecek dördüncü bir özellikten 
daha bahsetmektedirler. Sağlıkta da veri kalitesi önemli bir kaygı unsuru-
dur ve analiz sonuçlarının hatasız olması kritik önem taşımaktadır.
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Sağlık ve iyilik haline ilişkin veriler içerisinde klinik karar destek sistemleri 
ve bilgisayarlı talimat girişi sistemlerinden klinik veriler (hekim notları ve 
reçeteler, tıbbi görüntüleme, laboratuvar, eczane, sigorta ve diğer idari veri-
ler), elektronik depolama sistemlerindeki hasta verileri, makineler/sensörler 
tarafından üretilen yaşamsal bulgu verileri, linkedin, Instagram, snapchat, 
tweetler dahil sosyal medya gönderileri, bloglar, facebook ve diğer platform-
larda durum güncellemeleri ve web sayfaları, acil olgu verileri, haberler ve 
tıbbi dergi makaleleri gibi daha az spesifik hasta verileri sayılabilir. Çoğu 
geleneksel tıbbi veri-kağıt dosyalar, röntgen filmleri ve notlar- durağandır. 
Ancak günlük düzenli kan şekeri ölçümü, kan basıncı değerlendirmeleri 
veya EKG gibi düzenli takip verileri birikim hızını arttırmaktadır.

Zaman içinde sağlık verileri sürekli olarak üretilecek, depolanacak ve   
sonuçta çok miktarda veri birikecektir. Daha şimdiden, kişisel sağlık ka-
yıtları, radyolojik görüntüler, klinik deney verileri, genetik veriler gibi 
korkutucu miktarda veri mevcuttur. Üç boyutlu görüntüler, genomik ve 
biyometrik sensör verileri gibi daha yeni büyük veri türleri bu miktarı üs-
tel olarak artırmaktadır.

Sağlıkta büyük veri kaynakları dahili (elektronik tıbbi kayıtlar, klinik ka-
rar destek sistemleri, bilgisayarlı talimat girişi) ve harici (devlet kaynakla-
rı, laboratuvarlar, eczaneler, sigorta kurumları/şirketleri vs.) olabilir. Ge-
nellikle farklı formatlardadır ve farklı konumlarda bulunurlar. Veri tip ve 
kaynaklarına örnek olarak aşağıdaki başlıklar sunulabilir;
1. Web ve sosyal medya: Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, Linke-

dIn, bloglar gibi kaynaklarla etkileşim. Sağlık kurumlarının ve cliexa 
gibi özel app firmalarının web sitelerini ve akıllı telefon uygulamalarını 
içerebilir.

2. Makine-makine verisi: Sensörler, ölçüm aygıtları ve diğer yaşamsal bul-
gu cihazlarından alınan veriler.

3. Büyük işlem verisi: Sağlık provizyon talebi ve diğer faturalama kayıtları 
yapılandırılmış yada yapılandırılmamış (metin) şekilde bulunmaktadır.

4. Biyometrik veri: Parmak izi, genetik, el yazısı, retina tarama, röntgen ve 
diğer tıbbi görüntüler, kan basıncı, nabız, puls-oksimetre okumaları vb. 
tip veriler.

5. İnsan üretimi veriler: Elektronik sağlık kayıtları, hekim notları ve kağıt 
belgeler gibi yapılandırılmış yada yapılandırılmamış veriler.

6. NIH, FDA, EMA ve benzeri karar verici kurumların Açık veri (Open 
Data) politikası gereği paylaştıkları ulusal veri tabanları
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Veri yönetiminde ilerlemeler, özellikle sanallaştırma ve bulut teknolojile-
ri, büyük hacimli verilerin etkin şekilde toplanması, depolanması ve kul-
lanımını için platformlar geliştirilmesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca sağ-
lık verisinin doğası geliştikçe miktar, hız ve çeşitliliğine uygun karmaşık 
analitik tekniklerde geliştirilmektedir.

12.6. Sağlıkta Büyük Veri ve Açık Veri Analitiklerinin Bazı Kullanım 
Alanları

Gelinen aşamada, tıpta öngörüsel analiz yetenekleri açısından çeşitli kate-
goriler bulunmaktadır;
1. Kanıta dayalı incelemelerden elde edilen klinik kurallar: Bazı elektronik 

sağlık kayıt sistemlerine de dahil edilerek, özellikle genel geçer olgulara 
ilişkin muhtemel risklerin tespiti konusunda katkı sağlayabilmektedir-
ler. Ancak sınırlı miktardadırlar ve güncellenmesi ancak yeni kurallar 
eklenmesi veya mevcut  olanların düzenlenmesiyle sağlanabilmektedir.

2. Kanıta dayalı çalışmalardan elde edilen istatistiksel algoritmalar: Bir 
hasta popülasyonundaki potansiyel riskleri işaretlemek için kullanı-
lırlar. Bunlar hiçbir zaman değişmezler. Bağlam veya ortam ne olursa 
olsun aynı veriler için aynı sonuçları üretirler.

3. Makine öğrenmesi: Yeni verilerle sistemden beslenen sürekli öğrenen 
modeller aracılığıyla daha doğru risk tahmini yapılmasını sağlamakta-
dır. Fakat hastalıkların ve yan etkilerin tahmininde tek başına kullanıl-
dıklarında, kanıta dayalı sonuçların hesaplanması için gereken klinik 
bağlam eksik kalmaktadır.

Büyük veri genellikle veri kümelerinin analizinde makine öğrenmesi algo-
ritmalarının uygulanmasına karşılık gelmektedir. Makine öğrenmesi sa-
yesinde, araştırmacılar bir hipotez geliştirip örneklemden veri toplanması 
yerine büyük veri setlerinden olası hipotezler araştırılabilmektedir. Veride 
korelasyon kümelerinin bulunması ve eşleştirilmesi, öğrenme ve geri bes-
leme süreci ile kombine edilen kaba kuvvet (brute-force) sınıflama süreci 
sayesinde gerçekleştirilmektedir. Makine öğrenmesi algoritmaları genellik-
le oldukça basittir ve sadece farklı veri elemanları arasındaki ilişkileri arar-
lar. Bundan dolayı, büyük veri makine öğrenme algoritmalarının sonuçları 
kesin tahminlerden öte yeni hipotezler olarak algılanırlar. Araştırmacılar 
hipotezleri veri kümelerine bölerek veya yeni toplanmış veri kümeleri üze-
rinde algoritmaları yeniden çalıştırarak sınırlı ölçüde test ederler.

Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı sayısal dönüşüm büyük veri kul-
lanımı ile birleştirilirse, sağlık kurum ve kuruluşları gerçek avantajlar 
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kazanabilir. Hastalıklara daha kolay ve ucuza tedavi edilebileceği erken 
dönemlerde tanı konabilir, bireysel sağlık durumu ve toplum sağlığı yö-
netilebilir, sağlık ödemelerinde hileler daha kolay ve etkin şekilde belir-
lenebilir. Çok miktarda tarihsel veri kullanılarak, hastanede kalma süresi, 
elektif cerrahiyi seçecek hastalar, cerrahiden fayda görmeyebilecek hasta-
lar, komplikasyonlar, tıbbi komplikasyon riski altındaki hastalar, sepsis, 
metisiline dirençli staphylolococcus aureus (MRSA), clostridium difficile 
veya diğer edinilmiş hastane enfeksiyonları riski altındaki hastalar, hasta-
lığın ilerleme süreci, hastalık ilerlemesine ilişkin nedensel faktörler, muh-
temel komorbid durumlar vs. önceden tahmin edilebilir. Sağlıkta büyük 
verinin katkı sunabileceği alanlar şu şekilde sınıflanabilir:
1. Klinik işlemler: Hasta tanı ve tedavisinin daha maliyet etkin yollarını 

belirlemek için karşılaştırmalı etkililik araştırmaları.
2. Araştırma ve geliştirme: İlaç ve tıbbi aygıtlara yönelik daha uygun, 

daha hızlı ve yönlendirilmiş araştırma/geliştirme süreçlerinin daha az 
kayıpla gerçekleştirilmesi için prediktif modelleme,

 Klinik deney tasarımı ve hasta toplamayı iyileştirecek, böylece deney 
hatalarını azaltacak ve yeni ürünün pazara sürülmesini hızlandıracak 
istatiksel araç ve algoritmalar geliştirilmesi,

 Ürünler pazara verilmeden önce, endikasyonları tanımlamak ve yan et-
kileri belirlemek için klinik deneylerin ve hasta kayıtlarının analizi.

3. Halk sağlığı: Halk sağlığı takibi ve hızlı tepki oluşturmak için hastalık 
örüntülerinin analizi, salgın hastalıkların ve bulaşmanın takip edilmesi,

 Daha doğru şekilde hedeflenmiş aşılar geliştirilmesi (örnek olarak yıllık 
grip suşlarının seçimi),

 Devasa miktarda veriyi ihtiyaçların belirlenmesi, hizmetlerin sunumu 
ve krizlerin öngörülmesi ve önlenmesi için -özellikle toplum sağlığında 
kullanılabilecek- eyleme yönelik bilgiye dönüştürme.

4. Kanıta dayalı tıp: Çeşitli yapılandırılmış veya yapılandırılmamış tıbbi, 
finansal, operasyonel, klinik ve genomik verileri birleştirip analiz ede-
rek sonuçlarla tedavileri eşleştirmek, hastalık veya yeniden başvuru ris-
ki taşıyan  hastaların belirlenmesi ve daha verimli bakım sağlanması.

5. Genomik analitikler: Daha verimli ve maliyet etkin gen dizileme ile ge-
nom analizi gündelik tıbbi karar sürecinin parçası haline getirmek.

6. Öngörüsel hile analizi: Hile, gereksiz veya kötü kullanımı azaltmak için 
çok sayıda provizyon isteğini hızlı şekilde analiz etmek.
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7. Uzaktan takip: Güvenlik takibi veya yan etki tahmini için hastane-
de veya evde bulunan aygıtlardan eş zamanlı çok ve hızlı veri almak ve 
analiz etmek.

8. Hasta profil analitikleri: Hasta profillerine segmentasyon ve predik-
tif modelleme gibi ileri analitik teknikleri uygulayarak proaktif bakım 
veya yaşam değişikliğinden yararlanabilecek hastaları belirleme (örnek 
olarak diyabet gibi bir hastalığa yakalanma riski olanlardan istifade 
edebilecek olanlara önleyici bakım uygulanması)

Özetle, büyük veri analitikleri ile veriler ve örüntüler arasındaki ilişki ve 
eğilimler anlaşılarak ve keşfedilerek bilinçli kararlar verilebilir, bakım ka-
litesinin artırılması ve maliyetlerin azaltılması sağlanabilir. Sağlıkta bü-
yük veri analitikleri potansiyeli için çok çeşitli senaryolar sunulabilir. Has-
ta özellikleri, maliyet ve bakım sonuçları analiz edilerek klinik olarak en 
maliyet etkin çözümler tanımlanabilir, buna yönelik analiz ve araçlar su-
nulabilir.

12.7. Büyük Veri Teknolojileri
Büyük veri projelerindeki kavramsal çerçeve geleneksel sağlık bilişimi 
veya analitik projelerle hemen hemen aynıdır. Aradaki fark ise projenin 
nasıl yürütüleceğiyle ilgilidir. Sıradan sağlık analitiklerinde analiz bir ma-
saüstü yada diz üstü bilgisayara yüklenen iş zekası araçları ile gerçek-
leştirilebilirken, büyük veride süreç çoklu işlem düğümlerine bölünerek 
yürütülür. Aslında dağıtık işleme kavramı yıllardır mevcuttur. Yeni olan 
bunun büyük veri kümelerinde daha doğru kararlara yönelik bilgiler üret-
mek için kullanımıdır. Hadoop/MapReduce gibi bulut ortamında mevcut 
açık kaynak platformları sağlık alanında büyük veri uygulamalarını teş-
vik etmektedir.

Geleneksel analitik araçlarla karşılaştırıldığında büyük veri analitiklerin-
de algoritmalar ve modeller benzeşirken, geleneksel araçların kullanıcı 
dostu arayüzleri büyük veri analitiklerinde tamamen farklılaşmaktadır. 
Büyük veri  analitik araçları oldukça karmaşık, programlama yoğun ve 
çeşitli becerilerin uygulanmasını gerektiren araçlardır.

Büyük veri analitikleri için ilk aşama hedeflenen verilerin bir havuzda 
toplanmasıdır. İkinci aşamada ham veri işlenir yada dönüştürülür. Bun-
da da çeşitli seçenekler mevcuttur. Web servislerle (middleware) beraber 
servis yönelimli (service-oriented) mimari yaklaşım bir seçenektir. Burada 
veri hâlâ ham kalır ve servisler  veriyi çağırmak ve işlemek için kullanılır. 



B Ü Y Ü K  V E  A Ç I K  V E R İ N İ N  S A Ğ L I K T A K İ  Y E R İ  V E  D Ü N YA D A K İ  U Y G U L A M A  Ö R N E K L E R İ

229

Bir diğer yaklaşım verinin farklı kaynaklardan toplanarak bütünleştirildi-
ği ve sonra işlemeye hazır hale getirildiği veri ambarları olabilir. Bunlarda 
eş zamanlı olamazlar. Özümleme, dönüştürme ve yükleme (extract, trans-
form, and load, ETL) basamakları ile farklı kaynaklardan alınan veriler 
temizlenir ve hazır hale getirilir. farklı kaynaklardan alınan verinin yapı-
landırılmış veya yapılandırılmamış olmasına göre büyük veri analitikleri 
platformuna farklı veri türleri girdi olabilir.

Sonrasında, veri toplama yaklaşımı, dağıtık tasarım, araç seçimi, analitik 
modeller açısından çeşitli kararlar alınmalıdır. Sonuçta sağlıkta büyük 
veri uygulamalarında sorgular, raporlar, OLAP ve veri madenciliği olarak 
dört tipik uygulama görülür. Görselleştirme bu dört uygulama sonrasın-
daki unsurdur.

Büyük veri analitiklerinde en bilinen büyük veri analitikleri platfor-
mu açık kaynak dağıtık veri işleme platformu olan Hadoop (Apachee 
platformu)’dur. CouchDB ve MongoDB ile beraber NoSQL teknolojileri sı-
nıfında yer alan Hadoop potansiyel olarak çok büyük veri kümelerini çok 
sayıda sunucuya (düğüm) bölüştürüp burada çözülen parçaları sonuçta 
birleştirerek çalışmaktadır. Hem veri organizasyonu hem de analizinde iş 
görebilir. Avantajlarına rağmen kurulum, konfigürasyon ve yönetimi zor 
olabilir. AWS, Cloudera, Hortonworks ve MapR Technologies gibi çeşitli 
satıcılar açık kaynak Hadoop platformları dağıtmaktadır. Ayrıca IBM Bi-
gInsights gibi ticari seçenekler de mevcuttur.

12.8. Sağlıkta Büyük Veri Metodolojisi
Sağlıkta büyük veri metodolojisi için dört basamaklı bir çerçeve öneril-
mektedir.
1. Kavramsal çalışma: Öncelikle farklı disiplinlerden uzmanlardan olu-

şan büyük veri analitikleri takımı bir “kavramsal açıklama” gelişti-
rir. Sağlıkta büyük veri analitikleri projesi için gerekçe veri büyüklük, 
hız, çeşitlilik ve doğruluğu (4V) açısından belirlenmelidir. Farklı çö-
zümlerin birbirine göre maliyet ve etkinliği değerlendirilmelidir.

2. Öneri geliştirme: Bu aşamada kavramsal çalışmaya dayalı olarak “Çö-
zülecek problem nedir?”, “Niçin önemli ve ilginçtir?”, “Niçin büyük 
veri analitikleri kullanılmalı?” gibi soruların cevapları aranır. Büyük 
veri analitiklerinin maliyet ve karmaşıklığı geleneksel yaklaşımlardan 
oldukça fazladır. Bu yüzden bu sorgulama önem taşımaktadır. Ayrıca, 
proje ekibi daha önce bu konuda yapılan proje ve araştırmalar hakkın-
da da bilgi sağlamalıdır.
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3. Metodoloji: Kavramsal tanımlama detaylandırılarak alt aşamalara bö-
lünür. Bu arada bağımlı ve bağımsız değişkenler tanımlanır. Veri kay-
nakları belirlenir. Veriler analitik evreye hazırlanmak üzere depolanır, 
tanımlanır ve dönüştürülür. Bu aşamada en önemli konulardan birisi 
de kullanılacak platform ve araçların seçimidir. Sonrasında çeşitli bü-
yük veri teknikleri verilere uygulanır. Bir seri analiz ve tekrardan sonra 
büyük veri analitiklerinden çeşitli öngörüler elde edilir. Bu öngörüler 
bilgiye dayalı kararın temeli olacaktır.

4. Test ve değerlendirme: Bu aşamada modeller ve bunların bulguları test 
edilerek değerlendirilir ve eylem için paydaşlara sunulur.

12.9. Precision Medicine, Sağlıkta Büyük Veri ve Açık Verinin Katalizörü 
mü?

ABD’de 215 milyon ABD doları mali kaynakla, kişiselleştirilmiş tıp uygu-
lamalarına yönelik Precision Medicine girişimi ABD Başkanı Obama tara-
fından, kanser ve diyabet gibi hastalıkların kişiselleştirilmiş bir yaklaşımla 
tedavisine yönelik 20 Ocak 2015 tarihli ulusa sesleniş (State of the Union) 
konuşmasındaki açıklamayla önem kazandı.

Bazı araştırmacılar tarafından kişiselleştirilmiş tıp (personalized medici-
ne) hassas tıp girişimi (precision medicine) olarak da ifade edilmektedir. 
Bu iki kavram arasındaki farklılık yada hangisinin daha doğru bir tanım-
lama olduğu tartışması hala devam etmektedir. 

Kişiselleştirilmiş ya da hassas tıp girişimi bireysel farklılıkları ön pla-
na alan bir önleyici hekimlik ve tedavi stratejisidir. Aslında kan grubu-
na uygun kan nakli gibi örnekler bu yaklaşımın öncüleri olarak kabul 
edilebilir. Günümüzde bireysel özellikleri belirlemeye yönelik omik tek-
nolojilerin gelişimi, insan genom projesi ile beraber artan büyük ölçekli 
biyoloji veri tabanları ve bilgisayar destekli hesaplama araçları bu kav-
ramı daha incelikli şekilde uygulamayı mümkün kılıyor. Şu anda, bu 
konuda yenilikçi yaklaşımların ileri sürülmesi, klinik uygulamayı des-
tekleyecek sağlam kanıt tabanı inşa edilmesi ve kullanılması kritik önem 
taşıyor.

Örneğin; Nobel Ödüllü Sayın Aziz Sancar ve ekibinin 14 Haziran 2017 ta-
rihinde sigaranın DNA’ya verdiği zararın haritasını çıkarması, DNA’daki 
hasarın onarılması ve ilaç geliştirilmesi acısından önemlidir. Buna ben-
zer haritalar ortaya çıkarılıp açık veri ile paylaşıldıkça bilim dünyası ve 
endüstrinin ortak çalışması ile yeni tedavilerin hızla ortaya çıkarılması 
imkânı doğmaktadır.
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Bu girişimlerin aynı zamanda cliexa (www.cliexa.com) gibi mobil sağ-
lık teknolojilerini ve sosyal medya kullanımını da kapsadığı, bu şekilde 
bireylerin sağlık süreçlerine etkin katılım arzularını da destekleyeceği 
öngörülmektedir. Sağlık durumunun mobil uygulamalar aracılığıyla ta-
kibi hastalık risklerinin değerlendirilmesinde, hastalık mekanizmalarının 
daha iyi anlaşılmasında ve optimal tedavilerin öngörülmesine büyük kat-
kı sağlayacaktır. 

Bu tip platformları kullanmayı tercih eden katılımcılardan kapsamlı dav-
ranışsal veri ve genomik analiz için biyolojik örnekleri alınıp, tüm bu ve-
riler elektronik sağlık kayıtları ile birleştirilerek ve katılımcılara verilerine 
erişme hakkı sağlanmaktadır.

Hastalıkların temelinde genetik yapı yanı sıra çevresel ve davranışsal 
özelliklerin bulunduğu düşünüldüğünde genomik veriye dayalı, çevre-
sel ve davranışsal faktörlerle sosyodemografik nitelikleri de değerlendi-
ren çalışmaların ve projelerin kurgulanması, bu çerçevede bireysel risk 
faktörlerinin takibi yakın gelecekte tıbbı şekillendiren faktörlerden ola-
caktır.

12.10. Sonuçlar
Yenilikçi teknolojilerin katkısıyla sağlık alanında bilgi tabanlı (knowledge 
based) karar sürecinin veriden hareketli (data driven) bir perspektife doğ-
ru kaymaya başladığı bir donemdeyiz.

Sağlıkta devasa miktardaki veri birikiminin (big data) , analitik platform-
larla işlenmesinin ve verinin açık paylaşımı (open data) bu dönüşüme 
etkisi bizleri bilgi toplumu olma yolunda yeni bir sağlık paradigmasına 
taşımaktadır.

Sağlıkta büyük veri ile ilgili olarak çok sayıda zorluk da söz konusudur. 
Öncelikle veriler çoğunlukla farklı ortamlarda dağıtık şekilde depolan-
maktadır ve birbirleri ile entegre değildir. Büyük veri analitikleri kapsa-
mında güvenlik ve mahremiyetle ilgili problemlerin doğası ve boyutu da 
değişmektedir. Kimliksizleştirme bir zorunluluk olarak görülmekteyse 
de bunun çeşitli bilgilerin elde edilmesinde (yeniden başvuru oranı gibi) 
problemlere yol açtığı bilinmektedir. Ayrıca pazar rekabetine ilişkin kıy-
metli bilgiler sağlayabildiğinden veri paylaşımı konusunda farklı paydaş-
lar gönülsüz davranabilmektedir. Sonuçta, çözümlerin hasta verilerinin 
güvenliği ile veri bütünlük ve kullanılabilirliği arasında uygun bir denge 
sağlaması gerekmektedir.
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Yenilikçi teknolojilerin veri toplama, depolama, işleme alanlarında sağla-
dığı teknolojik imkan ve kabiliyetler, sağlıkta bilgi üretimi ve uygulamaya 
dahil edilmesi süreçlerini dramatik olarak değiştirmeye adaydır. Ancak 
dönüşümün sadece teknolojik alt yapı olarak değil, kültür, değer, liderlik 
ve organizasyonel yapılanmayı da içerecek şekilde projelendirmesi gere-
kecektir.

Precision medicine, teletıp, derin öğrenme, açık veri ve büyük veri gibi 
kavramların , birey, makine ve veri ilişkisini süreklilik içerisinde tesis eden 
dördüncü sanayi devrimi çağında, öğrenen sağlık sistemi tesis edilmesi ve 
“veriye dayalı” yaklaşımlarla eyleme yönelik (actionable) bilgi üreticisi ol-
mayı becermesi durumunda Türkiye gibi sağlık alanında global ülkelere 
yapmış olduğu başarılı sağlık reform donelerini daha hızlı olarak insanlı-
ğın faydası için ihraç edebilir ve sağlık reformunun 2. Fazında bu konuları 
dikkate alırsa başarıya ulaşabilir.
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13.1. Giriş
Ortalama yaşam süresi ve refahın artması, teknolojinin hızla gelişmesi, 
yeni tedavi yöntemlerinin ve ilaçların geliştirilmesi, sağlık harcamalarını 
ülkelerin giderleri arasında üst sıralara taşımıştır. Sağlık harcamalarının 
geri ödeme süreçleri, ülkelere göre farklılık göstermektedir. Bununla bir-
likte hemen hepsinde ortak olan nokta ödeme sisteminin karmaşık olması 
ve sürece pek çok paydaşın dâhil olmasıdır. Hem sağlık harcamalarının 
oluşturduğu ekonominin büyük olması; hem de takip edilmesini zorlaştı-
racak çeşitli nedenler (işlemlerin çok parçalı yapıda olması, hekim, sigor-
tacı, veri bilimcisi gibi çok disiplinli bir ekibe duyulan ihtiyaç, sahtecilik 
yapma davranışlarının alınan tedbirlere göre yeniden şekillenmesi, vb.), 
sağlık geri ödeme sistemlerini sahtecilik ve suistimale daha açık hale ge-
tirmektedir.

Sahtecilik ve suistimal sıklıkla birbiri ile karıştırılan ve bir diğerinin yerine 
kullanılabilen kavramlardır. Literatürde bu kavramların şu şekilde tanım-
landığını görüyoruz [1]:

Sahtecilik (fraud): “Sağlık hizmetinde sahtecilik, özel ya da tüzel kişi-
nin, kasıtlı bir aldatma ya da yanlış beyanı neticesinde ilgili özel ya da 
tüzel ya da farklı bir tarafa yetkilendirilmemiş bir fayda sağlayan dav-
ranıştır.

Suistimal (abuse): Sağlık hizmetlerinde suistimal, finans, iş ve medikal 
süreçlerde hizmet sunan tarafından yapılan ve sonucunda gereksiz bir ek 
maliyetin doğmasına neden olan ya da medikal açıdan gerekli olmayan 
ya da profesyonel yaklaşım ve standartlara uygun olmayan işlemlerin 
yapılmasıyla fazladan ödeme yapılmasını gerektiren uygulamalardır.”

Sahtecilik ve suistimal vakalarının, toplam sağlık harcaması içerisinde-
ki oranını mutlak kesinlikte tespit etmek mümkün değildir. Ancak tes-
pit edilen vakalardan yola çıkarak bu oranın %3 ila %10 arasında olduğu 
tahmin edilmektedir [2]. Bu oransal tahmini, TÜİK tarafından ilan edilen 
toplam sağlık harcamalarında 2015 yılına kadar olan son 10 yıllık sağlık 
dönemi esas alarak yansıttığımızda, Şekil 13.1’deki tahmini sahtecilik ve 
suistimal miktarı elde edilmektedir. 
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Şekil 13.1. TÜİK, Türkiye’nin Toplam Sağlık Harcaması [3] ve Tahmini Sahtecilik ve 
Suistimal Miktarı 

Bu şekilden de görüleceği üzere, ülkemizde bütün sağlık harcamalarının 
içinde sahtecilik ve suistimal oranını kabaca %10 kabul ettiğimizde, 10 
yılda sahtecilik ve suistimal nedeniyle ülke ekonomimizin kaybı yakla-
şık 70 Milyar TL gibi bir rakama ulaşabilmektedir. Bu miktar, 2011 yılının 
toplam sağlık harcamasından daha çoktur ve 2015 sağlık harcamamızın 
ise %66,8’ine tekabül etmektedir. Bu yönü ile ele alındığında sahtecilikle 
mücadele, ülke ekonomisi açısından önemli sorunlarımızdan birisidir.

13.2. Sahtecilik Tespitinde Neden Büyük Veri 
Sahtecilik ve suistimal ile mücadelenin önünde teknik ve pratik çok sayı-
da zorluk söz konusudur. Klasik veri madenciliği yöntemleriyle sahtecilik 
tespiti yapılmasını güçleştiren başlıca zorluklar müteakip üç alt başlıkta 
ele alınmaktadır.

13.2.1. İşlemlerin Çok Parçalı Yapıda Olması
Sağlık sistemlerinde, hastane, poliklinik, laboratuvar, görüntüleme mer-
kezi, eczane, optik merkezi ve ortez-protez merkezi, gibi çok sayıda 
hizmet sunucusu yer almaktadır. Bir sigortalı, hastalığının tedavi süreci 
boyunca bu sağlık hizmet sunucularının birkaçından farklı zamanlarda 
hizmet alabilmektedir. Bu durumda, her alınan sağlık hizmeti için geri 
ödeme kurumunda ayrı bir provizyon talep edilmektedir. Örnek bir si-
gortalı için, hastane, laboratuvar ve eczaneden alınan farklı hizmetler için 
yapılan provizyon talepleri Şekil 13.2’de gösterilmektedir.
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Şekil 13.2. Bir tedavi sürecinde çok sayıda geri ödeme talebinin gerçekleşmesi [4]

Bu örnekte sigortalı önce hastaneye gitmekte, hekimin talebi üzerine labo-
ratuvarda tahlil(ler) yaptırmakta, tahlil sonucu üzerine ilaç tedavisi baş-
lamakta ve başka tahliller yaptırmaktadır. Üçüncü görüşmenin ardından 
hem yeni ilaç tedavisi başlamakta hem de yataklı tedavi sürecine geçil-
mekte, bu süreçte de çeşitli tahliller yaptırmakta, bir müddet sonra tabur-
cu olup, düzenli ilaç tedavisine başlamaktadır. Sürecin her aşamasında 
yapılan işlemler sonucunda sigorta sistemine ayrı bir provizyon kaydı 
açılmaktadır. Dahası, bir sigortalı için farklı zamanlarda yapılan proviz-
yon taleplerinin, aynı tedavi sürecine mi ait olduğu da kesin şekilde ayırt 
edilememektedir. 

Ülkemizde kullanılan MEDULA sisteminde, vakaları birleştirebilmek için 
bir Vaka numarası kullanılıyor olsa da, bu numara da aynı sağlık hizmet 
sunucusu içerisindeki farklı provizyon taleplerinin birleştirilmesine yar-
dımcı olmakta, sigortalının yakın tarihlerde farklı kurumlardan aldığı 
farklı tedavilerin bu vaka ile ilişkili olup olmadığı bilinmemektedir. İle-
tilen provizyon talebinin içeriğine bakarak bu ilişkiyi kurmak mümkün 
gibi görünse de, her vaka türü için bu ilişkiyi kesin olarak kurabilmek 
pratikte mümkün görünmemektedir. Hâlbuki bir vakanın sahtecilik veya 
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suistimal barındırıyor olduğuna sağlık ve sigortacılık açısından karar ve-
rebilmek için tedavi sürecine dair verileri bütünsel olarak görülebilmesi 
gereklidir. Fakat açıklandığı üzere, sağlık geri ödeme sisteminin pratikteki 
işleyişi açısından bunun önünde oldukça önemli engeller bulunmaktadır. 

Geri ödeme taleplerinin vaka bütünlüğü içerisinde olmaması, sahtecilik ve 
suistimal analizi yapan araştırmacıları, süreci daha küçük parçalara ayıra-
rak analiz etmeye sevk etmiştir. Kimisi, sağlık geri ödeme talebinde yer alan 
aktörleri (doktor, eczacı, hasta, vb.) [5]–[9], kimisi de geri ödeme talebindeki 
belirli işlemleri [10]–[12] ele almıştır. Kimi araştırmacılar ise sağlık hizmet 
sunumunun, klinik kılavuzlardaki önerilere uygunluğunu kontrol ederek 
sahtecilik tespitine çalışmıştır [13]. Bu çalışmalarda, çalışılan veri içerisinde-
ki sahtecilik ve suistimal vakalarının tespitinde mesafe kat edilmiş olsa da, 
sağlık geri ödeme işlemlerinin bütününün sadece yatay ve dikey kesitlerini 
ele alarak geliştirilen bu modellerin, sağlık geri ödeme sisteminin tamamı-
na teşmil edilmesi ve kullanılması mümkün görülmemektedir. Nitekim söz 
konusu çalışmaları yapan araştırmacılar da problemi bütünsel olarak ele 
almanın pratik zorluklarından bahsetmişler ve bu nedenle çalışmalarının 
alanını daraltmak zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir.

Bu tespiti yaptıktan sonra, geriye kalan seçeneklerden birisi de proviz-
yon talebinde yer alan aktörlerin (doktor, eczacı, hasta, vb.) davranışlarını 
analiz etmektir. Ancak bu analiz de, bir aktörün yer aldığı provizyonlar-
daki diğer aktörlerin değişkenlik gösteriyor olması nedeniyle kolay olma-
maktadır. Diğer taraftan sahtecilik türlerine göre her bir sahtecilik süre-
cinde bir veya birden fazla aktör işbirliği yapabilmektedir. Örneğin bir 
sahtecilik sürecinde yer alan bir eczacı, bu süreci kendi başına yapabildiği 
gibi, başka bir sahtecilik türünde farklı aktörlerle işbirliği içerisinde de 
yürütebilmektedir. Bu durumda, her bir sahtecilik türü için ayrı bir analiz 
yapılması ve farklı aktör kombinasyonlarının ele alınması gibi bir gerek-
sinim ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla problem, her bir sahtecilik davra-
nışında hangi aktörlerin yer aldığını belirlemek ve her bir provizyonu bu 
sahtecilik türü açısından değerlendirirken, ilgili provizyondaki aktörlerin 
daha önceki tüm işlemlerinin ele alınarak anomali oluşturan herhangi bir 
davranış kalıbının yer alıp almadığını incelemek gibi bir hale gelmektedir. 
Öte yandan, aynı reçete işlemde yer alan bir aktör için (örneğin, belirli bir 
hekim için) o aktörün geçmiş işlemleri göz önüne alındığında sahtecilik 
kapsamında değerlendirilebilecekken başka bir aktör için (örneğin, başka 
bir hekim için) gayet normal sayılabilecektir. Yani bir provizyona sadece 
kendi içeriğinden yola çıkarak sahtecilik tespiti yapmak mümkün olma-
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yabilmekte, çoğu kereler taraf olan aktörlerin geçmiş işlemlerinin de dâhil 
edilmesi gereken karmaşık bir analiz gerektirmektedir. oldukça karmaşık 
bir analiz gerektirmektedir. Bir provizyonda yer alan aktörlerin, geçmiş 
işlemlerinin sahtecilik açısından farklı riskler taşıyabiliyor olması, Şekil 
2-2’de temsil edilmektedir.

Şekil 13.3. Bir provizyonda yer alan aktörlerin önceki provizyonlarının 
incelenmesi [4]

Şekil 13.3’de gösterildiği üzere, bir reçetenin risk değerlendirmesi, o reçe-
tede yer alan aktörlerin her birinin daha önceki işlemlerinin incelenmesini 
gerektirmektedir. Ancak bu inceleme, söz konusu reçetenin risk değerlen-
dirmesi bağlamında yapılacağı için, reçete içerisindeki metâlarla olan iliş-
kilerin, aktörlerin daha önceki işlemleri üzerinde yapılması, bizi doğru bir 
noktaya sevk etmektedir. Bu sayede, aktörden ve metadan bağımsız bir 
risk değerlendirmesi yapma imkânı ortaya çıkmaktadır. 

13.2.2. Sağlık ve Sigortacılık Uzmanlığı Gereksinimi
Özel veya kamu geri ödeme sistemlerinde bir provizyondaki işlemlerin 
sahtecilik veya suistimal olarak nitelendirilmesi derin ve kapsamlı bir sağ-
lık ve sigortacılık bilgisi gerektirmektedir. İlk bakışta sahtecilik ve suisti-
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mal olarak değerlendirilebilen pek çok davranış, uygulama hatası, hatalı 
veri girişi gibi basit insan hatalarından kaynaklanabildiği gibi, hastaya 
özel bazı sağlık gereksinimlerinden de kaynaklanabilmektedir. Bu durum, 
istatistiksel analize dayalı yöntemlerle sahtecilik tespiti yapmaya çalışan 
yaklaşımları büyük oranda işlevsiz kılmaktadır. Örneğin, istatistiksel ola-
rak psikiyatri doktorlarının mide ilacı yazması oldukça nadir görülen bir 
durum olduğunu varsayalım. Bu durumda istatistiksel analiz yapan yön-
temler, mide ilacı yazan doktorların bu nadir davranışını anomali olarak 
değerlendirecektir. Hâlbuki söz konusu provizyondaki hastanın mide 
şikâyeti nedeniyle, aldığı diğer psikiyatrik ilaçların mideye etkisini azalt-
mak için alıyor olması da mümkündür. Dolayısıyla, sadece provizyon ta-
lebindeki verilere bakarak söz konusu anomalinin bir sahtecilik durumu 
olup olmadığını söylemek mümkün olmayacaktır.

Benzer şekilde, provizyonlar değerlendirilirken sağlık sigortacılığı konu-
sunda da ciddi bir bilgi birikimi gereklidir. Örneğin, var olan ödeme ku-
ralları ile süre, sayı ve tekrar sınırı belirlenmemiş sağlık hizmetleri için 
hangi kullanım sıklığının normal karşılanacağı, belirlenecek yeni ödeme 
kuralları için oldukça önemlidir ve hem sağlık; hem de sigortacılık bilgisi 
gerektirmektedir. Sigorta şirketlerinin kafasını en çok yoran konuların ba-
şında bir yandan sigortalının gerekli tüm sağlık hizmetini bihakkın alabil-
mesi sağlanmaya çalışılırken; diğer yandan da makul seviyenin üstünde 
talep edilen hizmetlerin kontrol edilmesi gelir. Nitekim bir sonraki yıl için 
hesaplanacak olan poliçe primleri için en önemli parametre, mevcut yıl 
içerisinde her bir poliçe teminatı (ve mümkünse hastalık için) harcanan 
toplam tutardır. Primlerin yüksek olması müşteri kaybına neden olurken; 
az olması da şirketin zarara uğramasına sebebiyet verebilecektir. Benzer 
durum kamu geri ödeme sistemlerinde de bütçenin aşılması şeklinde kar-
şımıza çıkabilmektedir. 

Bu nedenlerle sağlık harcamalarındaki sahtecilik ve suistimal içeren iş-
lemleri takip etmek ve belirleyebilmek amacıyla hem tıbbi; hem de sigor-
tacılık açısından bilgi birikimine sahip bir ekibin oluşturulması gerekmek-
tedir. Üstelik bu sürecin takip edilebilmesi için kurulacak bir teknolojik 
yapıyı hayata geçirmek için bilişimcilere, kullanılacak olan yöntemlerin 
belirlenmesi –gerekirse uyarlanması- amacıyla veri bilimcilere, belirlenen 
sahtecilik ve suistimal vakalarının kesinleşmesi için bazı durumlarda is-
tihbarat çalışmalarına, kesinleşmiş durumlar için de gerekli tazminat iş-
lemlerinin takibi için hukukçulardan oluşan çok disiplinli bir ekibe ihtiyaç 
bulunmaktadır.



İ L K E R  K Ö S E  -  K E M A L  K I L I Ç

240

13.2.3. Sahtecilik Yöntemlerinin Değişiklik Göstermesi
Geri ödeme sistemlerindeki sahtecilik ve suistimal yöntemleri hakkında ko-
nuşurken, tek çeşit ve durağan bir olgudan bahsetmiyoruz. Aksine, çok faz-
la çeşidi olan ve sürekli değişen yöntemler söz konusudur. Bu yöntemlerin 
esasını, ülkenin geri ödeme modeli belirler ve zaman içerisinde geri ödeme 
kurumunun aldığı önlemler ve sistemdeki değişikliklere paralel olarak sah-
tecilik ve suistimal yöntemleri de değişir. Kimi yöntemlerde kısmi değişik-
likler olurken; kimi sahtecilik yöntemleri yerini tamamen yeni yöntemlere 
bırakır. Sahtecilik yöntemlerinin sağlıklı şekilde tespit edilebilmesi için veri 
bilimcisinin, halen uygulanmakta olan sahtecilik yöntemleri ile ilgili detay-
lı bilgiye sahip olması gerekir. Nitekim analizin esas konusu, bu davranış 
kalıplarının mevcut provizyon talepleri içerisinde olup olmadığının tespiti-
dir. Ancak sahtecilik yöntemlerinin nasıl olduğu, genellikle yeterince vaka 
tespit edildikten sonra mümkün olabilmektedir. Bir sahtecilik yöntemi bu 
şekilde deşifre olduktan sonra da zaten gerekli önlemler alınmaktadır. An-
cak bu defa da sahtecilik yöntemi değişmekte ve yoluna başka bir şekilde 
devam etmektedir. Sonuç olarak, sahtecilik ve suistimal ile mücadeledeki 
nihai hedef, sahteciliğin olmadığı bir ortam oluşturmak değil; bu yöntem-
lerin kullanılmaya başlanmasından sonra tespit ve önlem alınmasına kadar 
geçen süreyi kısaltmaktır. Sahtecilik yöntemlerinin kullanılmaya başlanma-
sı ve tespit edilip önlem alınması arasındaki zaman ve zorluk ilişkisi ve ideal 
tespit yönteminin ulaşması gereken hedef Şekil 13.4’de temsil edilmektedir. 
Zaman içerisinde suistimal ve sahtecilik işlemleri daha zor tespit edilen 
yöntemlere dönüşmekteyken, daha kısa zamanda müdahaleyi mümkün kı-
lacak şekilde yöntemlerin geliştirilmesi gereksinimi bulunmaktadır.

Şekil 13.4. Sahtecilik ve tespit yöntemleri arasındaki süre ve zorluk ilişkisi
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13.2.4. Anlık Tespit İhtiyacı ve Yanlış Alarm İkilemi
Sağlık geri ödeme sistemlerinde sahtecilik tespiti, yukarıda sıralanan se-
beplerden ötürü oldukça karmaşık bir süreçtir. Buna karşın, bu tespitin 
zamanında yapılamaması halinde maksadın hâsıl olmamasına da neden 
olabilmektedir. Nitekim geri ödeme kurumları işlemleri hızlandırmaya 
çalışmakta ve çoğunlukla provizyon cevaplarını online olarak vermek-
tedir. Herhangi bir sahtecilik ve suistimal durumunda da bunun henüz 
daha provizyon aşamasındayken tespit edilmesi önem kazanmaktadır. 
Ancak sahtecilik tespitinin daha erken yapılmasına duyulan ihtiyaç, bu 
süreci daha çok bilişim sistemlerine bağımlı kılmakta ve bu ise daha az 
insan katkısına yol açmaktadır. Bu durum ise hatalı tespitlerin yapılması 
riskini daha da artırmaktadır. Bir sahtecilik vakasını tespit edememek 
(False Positive) maliyet açısından kuruma bir kayıp oluştururken; sah-
tecilik olmayan bir provizyona da sahtecilik muamelesi yapmak (False 
Negative) kurumun saygınlığına ve müşteri memnuniyetine zarar ver-
mektedir. Bu risklerden dolayı erken tespit gereksinimini ihmal eden 
kurumlar da sahteciliği geç fark edebilmekte ve çoğu zaman ödeme 
yapıldıktan sonra tazminat ve hatta hukuki süreçleri takip etmek du-
rumunda kalmaktadırlar. Bu da ciddi bir zaman ve maliyet yükü getir-
mektedir. 

Dolayısıyla kurumlar, sahtecilik tespiti için bir ikilem yaşamaktadırlar. 
Öyle ki, kurumsal itibar kaybı riskini göze alarak proaktif (online) çözüm-
lerin kullanılması ile maliyet ve zaman kaybını göze alarak reaktif yön-
temlerin kullanılması arasında gidip gelmektedirler.

13.2.5. Veri Akış Hızı
Sağlık geri ödeme sistemlerinde kullanılan elektronik provizyon sistem-
leri (ülkemizdeki MEDULA, vb. sistemler), işlem hacmi açısından dün-
yadaki sayılı sistemler arasındadır. Ülkemizdeki yıllık muayene sayıları 
Şekil 13.5’te temsil edilmektedir. 

Buna göre, 205 yılında toplam 413.693.722 adet muayene işlemi yapılmış-
tır. Bu sayının yılın her gününe eşit dağıldığını varsaysak bile günlük 1,13 
milyon adet muayene yapıldığını, bu sayının hafta içi günlerde 1,5 mil-
yon civarında olduğunu düşünebiliriz. Her bir muayene işlemi için çeşit-
li tetkikler ve reçeteler için de ayrıca provizyon alındığı hesaba katılırsa, 
günlük olarak sadece muayeneler için 3-5 milyon adet provizyon işlemi 
yapıldığını varsayabiliriz. 
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Şekil 13.5. 2002-2016 sektörlere göre muayene sayıları [14] 

Bankacılık ve telekomünikasyon sistemlerindeki günlük işlem hacmi, sağ-
lık sistemlerinden genellikle çok daha fazla olsa da, işlem başına veri seti 
büyüklüğü açısından sağlık alanı diğer alanların ilerisindedir. Özellikle 
ameliyat, doğum, vb. yatışlı tedavi hizmetleri için gönderilen provizyon 
taleplerinde çok sayıda veri elemanı yer almaktadır. Türkiye’deki A, B ve 
C grubu ameliyat sayıları Şekil 13.6’da gösterilmektedir. Buna göre, 2015 
yılındaki toplam ameliyat sayısı 4.770.145 adettir. Hafta sonları dâhil orta-
lama günlük taburcu sayısı ise 13.069’dur.

Şekil 13.6. 2002-2015 A, B, C Grubu ameliyat sayıları [15]
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Bütün bu sayılar, günlük işlem hacminin ve provizyon için akan veri mik-
tarının oldukça yüksek olduğunu göstermek için yeterlidir. Bu hacimdeki 
bir veride, klasik veri madenciliği yaklaşımları ile anlık olarak sahtecilik 
analizi yapmak bir hayli zordur ve bu durum, bizleri büyük veri bilimini 
kullanmaya sevk etmektedir. 

13.2.6. Veri Büyüklüğü ve Çeşitliliği
Bir önceki başlıkta belirtildiği üzere sağlık geri ödeme sistemlerindeki 
veri akışı oldukça yüksektir. Ancak klasik veri madenciliği uygulamaları-
nı kullanmayı zorlaştıran unsurlar arasında, verinin toplam büyüklüğü ve 
içerdiği veri türü çeşitliliği de sayılabilir. Örneğin, SGK’nın MEDULA sis-
teminin operasyonel veri tabanının peta baytlar mertebesinde olduğu bi-
linmektedir. Modern analiz çalışmaları, opeasyonel veri tabanları (OLTP) 
üzerinde analitik işlemlerin yapılmasını doğru görmemektedir. Bunun 
yerine ayrı bir analitik veri ambarının oluşturulması ve analitik işlemlerin 
(OLAP) bu veri tabanında yapılması önerilmektedir. Ancak MEDULA sis-
temindeki bu büyük veri hacmi, sadece klasik veri madenciliği yöntemleri 
için değil; veri analitiği işlemleri için dahi oldukça büyüktür. Bu nedenle 
yapılacak analiz öncesinde nitelik seçme, veri temizleme, veri önişleme ve 
veri dönüştürme gibi işlemlerin performans ihtiyacı gözetilerek yapılması 
zaruridir.

13.3. Dünyadaki Çalışmalar 
Dünyada genel sahtecilik ve suistimal tespitine dair çalışmalar oldukça 
fazladır. Buna karşın, sağlık sigortacılığı alanındaki çalışmalar, diğer alan-
larda yapılan çalışmalara göre daha azdır. Bunun temel nedeni olarak, bu 
alanda yapılan çalışmalarda da belirtildiği üzere, analiz için bütünsel ve 
yapısal veriye ulaşmadaki zorluklar ve yukarıda ifade etmiş olduğumuz 
gibi problemin doğası kaynaklı karmaşıklık seviyesi olsa gerektir. 

Bu çerçevede, Phua, Lee, Smith ve Gayler tarafından 2005 yılında yapı-
lan literatür taramasında [16], veri madenciliği ile sahtecilik tespiti yapan 
51 çalışma incelenmiştir. Bu 51 çalışmadan sadece 14 tanesi sigortacılıkla 
ilgili olup, bunlardan da sadece 5 tanesi sağlık sigortacılığı alanındadır. 
Yazarlar, inceledikleri çalışmalardaki araştırmacıların çoğunun veri ye-
tersizliğinden ve daha önce uygulanmış yöntemlerin azlığından şikâyet 
ettiklerini belirtirler. Öyle ki, incelenen bu 51 çalışmanın sadece 7 tanesi 
(bunlardan 2 tanesi sigortacılık sektöründedir) gerçekten uygulamaya alı-
nabilmiştir. Bu uygulamaya geçirilen çalışmalar arasında maalesef sağlık 
sigortacılığında uygulanan bir örnek yoktur.
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2011 yılında yapılan başka bir literatür taramasında ise, 5 tanesi daha önce 
Phua ve arkadaşları tarafından da incelenmiş olan ve sadece veri maden-
ciliği ile finans sektöründeki sahtecilikleri tespite çalışan toplam 49 araş-
tırma incelenmiştir [17].

Son olarak, bu alanda yapılan en yeni literatür taramasında ise sadece 
sağlık alanındaki sahtecilik tespitine yönelik 21 çalışma incelenmiş [16] 
ve bu çalışmalar kullandıkları yöntemlere göre danışmanlı öğrenme, da-
nışmansız öğrenme ve hibrit yöntemler kullananlar şeklinde sınıflandı-
rılmıştır.

Bu alanda yapılan ve öne çıkan bazı çalışmalarla ilgili özet bilgiler, Tablo 
13.1’de gösterilmektedir.

İleride üzerinde daha detaylı duracağımız Köse vd. [4] dışında Tablo 
13.1’de yer alan diğer çalışmalar ele alındığında karşılaştıkları zorluklar, 
temel eksiklikler veya iyileştirilmesi gereken noktaları şu şekilde sıralaya-
biliriz [18]:

• Önerilen modellerin çalışma süreleri oldukça yüksektir. Bu nedenle olsa 
gerektir ki, söz konusu 8 çalışmadan sadece 2 tanesi sahtecilik işlemleri-
ni proaktif (on-line) olarak tespit edebilmektedir. 

• Problemi bütün olarak ele almanın zorlukları nedeniyle önerilen mo-
deller genellikle sadeve bir aktör (hasta, eczacı, doktor, vb.) veya işlemi 
incelemeye tâbi tutulabilmiştir. Buna karşın sahteciliğin doğasında çok 
aktörlü ve farklı provizyonlara nüfuz etme davranışı söz konusudur. 
Dolayısıyla analizlerde bu unsurları da dikkate almak gereklidir. 

• Tüm aktörleri ve sağlık hizmetlerini kapsayan herhangi bir model öne 
sürülememiştir.

• İstatistiksel anomaliyi inceleyen yöntemler dışında, sadece bir sahtecilik 
veya suistimal davranış türü ele alınmış ve incelenmiştir.

• Yöntemlerin hiçbirinde, aktörler ile geri ödeme talebi yapılan ilaç ve 
sağlık hizmetleri (metâlar) arasındaki ilişki analiz edilmemiştir.

• Çalışmaların sonuçları ve çıktıların gerçek hayat uygulamasında edindi-
ği yerle ilgili bilgiler oldukça kısıtlıdır.

• Önerilen modellerin ne derece başarılı olduğu ya hiç ölçülmemiş; ya da 
kısıtı ölçeklerle (sadece doğruluk, sadece AUC, vb.) bir değerlendirme 
yapılmıştır. Ayıca herhangi bir modelin, maliyet etkinliği ile ilgili bir 
analize de rastlanmamıştır.
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Tablo 13.1. Literatürdeki bazı çalışmalara dair özet bilgiler (Tablo’nun 2015 öncesi ya-
pılan yayınlar kısmı [18]’den alınmıştır).

Çalışma Aksiyon 
Türü Yaklaşım Aktör ve 

işlemler
Nitelik 
Sayısı Yöntem Mimari

He et. al. 
(1997) [5] Reaktif Aktör 

tabanlı Doktor 28
MLP, SOM 
ve MLP ile 

SOM

28-15-4 nörondan oluşan 
çok katmalı algılayıcılar 

(ÇKA) ve ÇKA ile öz düzen-
lemeli harita (ÖDH)

Williams 
(1999)[6] Reaktif Aktör 

tabanlı Sigortalı 50 Hot Spots

K-means kümeleme yön-
temini de içeren 3 aşamalı 

anomali tespit çerçeve 
uygulaması 

Yamanis-
hi et. al. 

(2004) [7]

Proaktif Aktör 
tabanlı

Patoloji 
hizmet 
sunucu

41
(4 tanesi 

kulla-
nılmış)

İstatis-
tiksel 

öğrenme

SmartSifter adı verilen ve 
olasılık hesabına dayalı özel 

geliştirilmiş bir yöntem

Major 
and Ri-
edinger 
(2002)[8]

Reaktif Aktör 
tabanlı Hastane 27 Makine 

öğrenmesi

Geliştirme ve operasyonel 
aşamalar için ayrı ayrı geliş-
tirilmiş kural tabanlı model

Ortega 
et. al. 
(2006) 
[10]

Proaktif İşlem 
tabanlı

Sağlık 
raporu 125

2-katmanlı 
yapay 

sinir ağı sı-
nıflayıcısı

Çok katmanlı ve ileri bes-
lemeli YSA ve girdi olarak 

aktör ve provizyon veri 
tabanlarından elde edilen 4 

alt model 

Yang and 
Hwang 
(2006) 
[13]

Reaktif
Klinik 

kılavuz 
kuralları

PID 
Hastalığı 

(Jinekoloji)
NA C4.5 sınıf-

layıcı

Klinik kılavuzlara dayalı 
çizgeler referans alınarak 

işlemlerin sınıflanması 

Sokol et. 
al. (2001) 

[11]
Reaktif İşlem 

tabanlı NA NA Görsel 
analiz

Veri temizleme, analiz ve 
görselleştirme aşamaların-

dan oluşan bir model

Aral 
K.D. et 

al. (2012)
[12]

Proaktif İşlem 
tabanlı NA 6 Öğreticili 

öğrenme

Nitelikler arası uzaklığa da-
yalı risk fonksiyonu tabanlı 

model

Köse, et. 
al.. (2015) 

[4]
Proaktif

Aktör-
Meta 

İlişkisi 
Tabanlı

Tüm 
aktörler 
ve tüm 
işlemler

138

Risk skoru 
temelli 

anomali 
tespiti

İki aşamalı veri ambarı 
içerisinde, aktör-meta ara-

sındaki ilişkileri temsil eden 
nitelikler üzerinden, her bir 
sahtecilik türü için ayrı risk 

hesaplamasına dayalı 

Johnson 
M.E. et 

al. (2016) 
[9]

Reaktif Aktör 
tabanlı

KBB, nöro-
loji, göz 

uzmanı ve 
pratisyen 

hekim

NA
Yoğunluk 
ve uzaklık 

analizi

Bağıl yoğunluk oranı ve 
uzaklığa dayalı altı aşamalı 

uygulama çerçevesi 
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13.4. Türkiye’deki Çalışmalar 
Geri ödeme sistemlerinde sahtecilik alanında ülkemizdeki çalışmaların 
sayısı yeterli değildir. Literatürde Türkiye kaynaklı 2012 ve 2015 yıllarına 
ait iki makale mevcuttur. Bu çalışmalardan ilki, Aral, Güvenir, Sabuncu-
oğlu ve Akar tarafından yapılmıştır [12]. Bu çalışmada, sahtecilik türleri 
ayrıştırılarak her biri için ayrı analizler yerine, belirli bir hizmet türü (re-
çete) üzerinde odaklanılmıştır. Araştırmada, ilaç adı, fiyat, reçete numara-
sı, yaş, cinsiyet ve tanı nitelikleri arasında, ilaç-tanı, ilaç-yaş, ilaç-cinsiyet, 
ilaç-ilaç ve ilaç-maliyet şeklinde 5 adet nitelik çifti belirlenmiştir. Bu nite-
liklerin her bir çifti arasında korelasyon ve karşılıklılık matrisleri (corres-
ponding incidence matrice) hesaplanmıştır. Daha sonra bu matrislerden de 
risk matrisleri oluşturulmuştur. Elde edilen risk matrisi, provizyon talebi 
yapılan reçetelerin her birinin içerdiği ilaçlara göre risk hesaplamasında 
kullanılmıştır. Çalışmanın başarısı, ROC eğrisi ile ve buradan hesaplanan 
AUC (Area Under Curve) değeri ile ölçülmüş ve AUC değeri %85,7 olarak 
hesaplanmıştır. Bu hesaplamanın yapılabilmesi sistemin anomali olarak 
tespit ettiği reçeteler, uzmanların değerlendirmesine de sunulmuş ve neti-
ceye göre doğruluk hesaplanmıştır [18].

Bu çalışmada reçetelerdeki ilaç-tanı, ilaç-yaş, ilaç-cinsiyet, ilaç-ilaç ve ilaç-
maliyet gibi ikili değerlerin korelasyonu esas alındığı için, birlikte bulun-
ma oranları çok düşük olan iki unsurun bir araya gelmesi anomali olarak 
değerlendirilmiştir. Bu tür reçeteler, az görülmeleri açısından ilgi çekici 
olsa ve hatta uzmanlar açısından da garipsenecek bir reçete olsa da, hasta-
nın diğer sağlık bilgisine sahip olmadan bu tür reçetelerin sahtecilik ola-
rak değerlendirilmesi, yukarıda anlatıldığı üzere problemin doğasına ay-
kırıdır. Nitekim bu tür garip görülen birlikteliklerin reçeteyi yazan hekim 
tarafından tıbbi bir açıklamasının olması olasıdır. Bu yönüyle değerlen-
dirdiğimizde bu çalışmanın ortaya özgün bir yöntem koymakla birlikte, 
farklı sahtecilik türlerini kapsadığını ve sağlık ve sigortacılık alan bilgisi-
ne uygun olarak geliştirildiğini söylememiz güçtür.

Türkiye’deki diğer çalışma ise bir TÜBİTAK TEYDEB (3090145) projesi kap-
samında hazırlanmış bir doktora tezidir [18]. Özel sağlık sigorta sektörün-
de faaliyet gösteren ve sigorta şirketleri adına provizyon, tazminat ve saha 
ziyaretleri faaliyetleri yerine getiren bir şirketin [19] 2008-11 yılları arasında 
merkezinde yer aldığı ve yaklaşık 850.000 USD bütçeli olan bu proje, sağlık 
geri ödeme sisteminde sahtecilik tespiti ile ilgili yukarıda bahsedilen zor-
lukları detaylıca ele almıştır. Çalışmanın sonunda sahtecilik türünden, ak-
törden ve ödeme talebi yapılan şeylerden (metâ) bağımsız özgün bir model 
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ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Söz konusu model, farklı sahtecilik türleri-
nin tanımlanmasını, bu sahtecilik türlerinde yer alması muhtemel aktörle-
rin tanımlanmasına imkân sağlamaktadır. Provizyon talebinin riski, o pro-
vizyonda yer alan aktörler ile metalar arasındaki ilişkinin analizi suretiyle 
yapılmaktadır. Bunun için de aktörler ile metalar arasındaki ilişkiyi analiz 
etmek için kullanılacak 52 tane, aktörlerin genel riskleri içinde 86 tane ol-
mak üzere toplam 138 tane nitelik belirlenmiştir. Çalışmada geliştirilen iki 
aşamalı veri ambarı sayesinde, aktörlerin daha önceki tüm provizyonları 
ve bu provizyonlardaki metalarla olan ilişkilerine dair nitelik değerleri risk 
hesaplamasında kullanılmak üzere hesaplanmış durumdadır. Bu sayede 
provizyon talebi ulaşır ulaşmaz, proaktif olarak provizyondaki aktörlerin 
genel riskleri ve o provizyondaki metalarla olan ilişkileri açısından riskler 
hesaplanabilmektedir. Bu riskler, daha önce tanımı yapılmış her bir sahteci-
lik yöntemi için ayrı ayrı yapıldığı için, provizyonlar, her sahtecilik türü için 
farklı risklere sahip olabilmektedir. Bu sayede provizyonu değerlendirecek 
olan uzmanların karar vermesi de kolaylaşmaktadır. Dahası, çalışmada ge-
liştirilen model, hesaplanan risk değerinin gerekçelerini de, hesaplamada 
kullanılan niteliklere ait grafiklerle teyit ettiği için uzmanların hesaplanan 
riski değerlendirmesi veriye dayalı bir şekilde yürütülebilmektedir. 

Söz konusu çalışmanın başarısı, tanımlanmış 6 farklı sahtecilik türü için 
ayrı ayrı hesaplan ve Tablo 13.2’deki sonuçlar elde edilmiştir.

Tablo 13.2. Sahtecilik yöntemlerine göre doğruluk ve AUC oranları [18]

Anormal 
Davranış Tahmin

Gerçek
Doğruluk AUC

Pozitif Negatif

A
Pozitif 89.3% 35.0%

79.2% 82.1%
Negatif 10.7% 65.0%

B
Pozitif 93.5% 17.6%

89,6% 92.2%
Negatif 6.5% 82.4%

C
Pozitif 91.7% 41.7%

75.00% 83.3%
Negatif 8.3% 58.3%

D
Pozitif 90.9% 46.2%

70.80% 75.2%
Negatif 9.1% 53.8%

E
Pozitif 89.3% 35.0%

79.20% 87.1%
Negatif 10.7% 65.0%

F
Pozitif 88.5% 40.9%

75.00% 86.4%
Negatif 11.5% 59.1%
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Çalışmada, önerilen modelin maliyet etkinliği de başka bir sahtecilik tes-
pit çalışmasında [20] öne sürülen bir modele göre hesaplanmıştır. Buna 
göre, mühendis ve hekimlerin bu modeli kullanırken ve modelin riskli 
olarak değerlendirdiği provizyonların teyit edilmesi sırasında harcadık-
ları eforun maliyeti de hesaplanmıştır. Diğer taraftan da model sayesinde 
yakalanan sahtecilik vakalarının maliyeti ve yakalanamayanların kaybı, 
Denizli ilinde yapılmış bir ortalama maliyeti çalışması [21] esas alınarak 
dikkate alınarak hesaplanmıştır. Reçete sahtecilik oranının %10 kabul 
edilmesi halinde ve önerilen modelin Türkiye’deki insan kaynağı ve reçete 
maliyetleri dikkate alındığında, söz konusu modelin %4,3’lük bir tasarruf 
sağlayacağı tespit edilmiştir. Doğruluk oranı %100 olan ideal bir sistemin 
ise, rutin giderler nedeniyle en fazla %8,7’lik bir tasarruf sağlayacağı he-
saplanmıştır. 

Önerilen modelin, Türkiye’nin 2006-2015 yılları arasındaki sağlık harca-
malarına yansıtılması durumunda (sahtecilik oranı %10 kabul edilmiştir), 
sağlanabilecek tasarruf Şekil 13.7’de temsil edilmektedir.

Şekil 13.7. Tahmini sahtecilik maliyeti ve önerilen model ile tasarruf oranı

Bu model ile 2006-2015 yılları arasında elde edilebilecek toplam tasarruf 
yaklaşık 33,5 Milyon TL civarındadır.
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13.5. Sonuç
Gerek bilimsel yazında yer alan çalışmalar, gerekse kamu ya da özel sigor-
tacılık şirketlerinin hayata geçirmiş olduğu projeler her ne kadar suistimal 
ve sahtecilik tespitine yönelik veriye dayanan önemli girişimler olarak 
değerlendirmek mümkünse de, henüz bu konuda yapılması gereken çok 
iş olduğu açıktır. Bu devasa probleme çözüm için oluşturulması gereken 
proje grubunun içerisinde sağlık bilimcilerin, sigorta uzmanlarının, veri 
bilimcilerin, yazılımcıların, hukukçuların vb. farklı disiplinlerden çok sa-
yıda uzmanın bulunması önemli bir gereksinimdir. Problemin karmaşık-
lığına yol açan ve yukarıda özetlenmiş olan sorunların göz ardı edilmedi-
ği bir çalışmaya, gerek ülkemizin gerekse diğer ülkelerin hem ekonomik 
gerekçelerle hem de toplumsal adaletin temininin sağlanması için ihtiyacı 
bulunmaktadır. Yurtdışından ya da özel sektörden temin seçenekleri yeri-
ne, kamunun bu problemin aciliyetini ve yarattığı maliyetin büyüklüğünü 
değerlendirip, kaynak ayırarak kendi içerisinde bu ihtiyacı gidermesi sa-
nırız en gerçekçi yaklaşım olacaktır.
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14.1. Giriş
Sayısal verilerin hızla büyümesinin bir sonucu olarak, bilgisayar teknolo-
jilerinin kullanımının artışı pek çok kurum, kuruluş ve şirketin verilerinin 
elektronik sistemler üzerinden saklanıp işlenmesine olanak sağlamıştır. 
Genel olarak ele alındığında kredi kartı sistemleri, iletişim sistemleri, sağ-
lık sistemleri gibi pek çok finansal veri içeren alanda bilgisayar sistemleri 
devreye girmektedir. Elde edilen her türlü veri bilgisayar sistemleri üze-
rinde saklanmakta ve gerekli işlemler gerçekleştirilmektedir. Fakat veri-
lerin saklandığı bilgisayar sistemleri hem yasal kullanıcılar hem de kötü 
niyetli kişiler tarafından kullanılmaktadır. Bu durum, istismar ve dolan-
dırıcılığı beraberinde getirmekte ve bu yüzden sistemler büyük ölçekli ve 
sistematik dolandırıcılıklara karşı savunmasız hale gelmektedir.

Dolandırıcılar bilgisayar sistemlerini ihlal etmek için pek çok farklı yak-
laşıma başvurmaktadır. Bu durumun önlenmesi için dolandırıcılık önle-
me sistemleri kullanılabilmekte fakat bu sistemler yeterli güvenliği sağ-
layamamaktadır. Kişiler veya kurumlar ile gerçekleştirilen dolandırıcılık 
faaliyetleri, çok büyük maddi kayıplara neden olmakta ve ülkeleri ciddi 
bir şekilde zarara uğratmaktadır. Bu yüzden dolandırıcılık ve istismarın 
tespiti kurum, kuruluşlar ve şirketler için büyük bir öneme sahiptir. 

Günümüzde gerek devlet gerekse özel şirketler tarafından sağlanan sağ-
lık hizmeti sigorta sistemleri modern yaşamın öncelikli gerekliliklerinden 
biri haline gelmiştir. Bu sistemler genel olarak düşük gelire sahip bireyle-
rin yüksek sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesini desteklemeyi amaçla-
maktadır. Bunun bir sonucu olarak, maddi kazanımın söz konusu olduğu 
tüm sistemlerde olduğu gibi dolandırıcılık açısından açık hedef haline 
gelmektedir. Tüm dünya genelinde sağlık hizmeti dolandırıcılığı ülkeler 
açısından çok büyük maddi kayıplara neden olmaktadır. Amerika, İngil-
tere, Kanada, Çin vb. büyük ülkeler ele alındığında, gerçekleşen sağlık 
harcamalarının yaklaşık %10’u gibi büyük bir oranın dolandırıcılık kay-
naklı harcandığı belirtilmektedir.

Günümüzde, her türlü finansal bilgi tüm kurum ve kuruluşlarda veri ola-
rak saklanmakta ve bu veriler dolandırıcılık açısından analiz edilmektedir. 
Mevcut bu verilerin dolandırıcılık ve kötüye kullanım açısından analizi ve 
tespiti araştırmacılar için büyük potansiyeli olan bir çalışma alanı haline 
gelmiştir. Özellikle devletlerin ciddi maddi kayıplar yaşamasına neden 
olan sağlık hizmetleri alanında pek çok araştırma yapılmakta ve sistem 
önerilmektedir. Dolandırıcılık tespit sistemleri veri madenciliği teknikleri 
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ile ilgili olup bir uzman bilgisine gerek duyulmadan gerekli tespit ve ana-
lizlerin yapılmasını sağlamakla ilgilenir. Bu çalışma kapsamında sağlık 
hizmetleri dolandırıcılık ve istismar tespiti yöntemlerine odaklanılacaktır.

14.2. Dolandırıcılık Tespiti
Dolandırıcılık, illegal yollarla para kazanmak amacıyla işlenen bir suçtur. 
Sertifikalı Dolandırıcılık Araştırmacıları Derneği (The Association of Cer-
tified Fraud Examiners-ACFE) dolandırıcılığı şu şekilde tanımlamaktadır: 
istihdam kuruluşunun kaynaklarının veya varlıklarının yanlış uygulan-
masının kasten kötüye kullanılması yoluyla bir kişinin işinin kullanılarak 
zenginleşmesidir [1]. 

Dolandırıcılığın arkasındaki temel neden, illegal yollarla kazanç sağlama 
amacıdır. Bu durum ekonomi, hukuk ve hatta ahlaki değerler açısından 
büyük etkiye sahiptir. Kredi kartı, telekomünikasyon, sağlık hizmeti si-
gortacılığı gibi para ve hizmet sağlayan hemen hemen tüm teknolojik sis-
temler dolandırıcılık açısından tehlikededir. Bu nedenle, bu sistemlerde 
gerçekleştirilen dolandırıcılıklar, çok ciddi maddi kayıplara neden olan 
siber suçlar arasında yer almaktadır. Özellikle sağlık hizmetleri alanın-
da dolandırıcılık ve istismar yaygın karşılaşılan kavramlardır. Bu alanda 
Ulusal Sağlık Hizmetleri Sahtecilik Önleme Derneği (The National Health 
Care Anti-Fraud Association-NHCAA) sırasıyla sağlık dolandırıcılığını 
ve istismarını aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır [2]: 

“Sağlık hizmeti dolandırıcılığı, kasıtlı bir aldatmaca veya yanlış beyan olup, bi-
reyin veya kuruluşun, bu yanlış beyanatın kişiye veya kuruluşa veya üçüncü bir 
tarafa yetkisiz fayda sağlayarak sonuçlanabileceğini bilmesidir.”

“Sağlık hizmeti istismarı, sağlam mali, iş ve tıbbi uygulamalarla tutarsız olan ve 
gereksiz maliyetle veya tıbben gerekli olmayan ya da sağlık için profesyonel olarak 
kabul edilmiş standartları karşılamakta başarısız olan hizmetlerin geri ödenmesi 
ile sonuçlanan sağlayıcı uygulamalarıdır.”

Modern teknolojinin gelişmesi ve küresel iletişimin ilerlemesiyle birlikte, 
dolandırıcılık bariz bir artış göstermektedir. Artan dolandırıcılık eylem-
lerinin analizinde, eğer küçük veri grupları söz konusu ise bu alanda uz-
man kişilerin çalışması ile tespit yapılabilmektedir. Bu durum ciddi insan 
gücü ve uzman bilgisi gerektirmektedir. Fakat günümüzdeki veri artışı 
ile birlikte bilgisayarların gücüne ve teknolojik sistemlere ihtiyaç duyul-
maktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda dolandırıcılık koruma sistemleri 
araştırmacılar tarafından önerilmektedir.
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Dolandırıcılığa karşı koruma işlemi iki aşamalı düşünülmekte ve dolandı-
rıcılık önleme ve dolandırıcılık tespiti olarak ele alınmaktadır [3]. Dolandı-
rıcılık koruma sistemi, teknolojik sistemleri dolandırıcılığa karşı koruya-
cak olan ilk katmandır. Bu katmanın amacı, dolandırıcılık gerçekleşmeden 
engellemektir. Bu aşamadaki mekanizmalar, bilgisayar sistemlerindeki, 
ağlardaki veya verilerdeki siber saldırıları kısıtlar, bastırır, imha eder, yok 
eder, kontrol eder, kaldırır veya önler. Fakat bu katman her zaman güçlü 
ve etkin korumayı sağlamaz. Bu nedenle ikinci aşama olan dolandırıcılık 
tespit sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Dolandırıcılık tespit sistemleri, 
gerçekleştiği anda veya sonrasında dolandırıcı eylemleri tanımlamayı ve 
saptayarak sistem yöneticilerinin bilgilendirilmesini amaçlar [4]. Bilgisa-
yar destekli olarak gerçekleştirilen bu aşama, geniş ölçekli veri maden-
ciliği tekniklerinin uygulanması ile gerçekleştirilir. Bu amaçla kullanılan 
veri madenciliği teknikleri istatistik, matematik, yapay zekâ ve makine 
öğrenmesi tekniklerini içerir ve böylece büyük veri tabanları üzerinden 
yararlı bilginin çıkarımı sağlanır. 

Ülkelerin sağlık harcamalarının %3 ile %10’u arası dolandırıcılık sebep-
li kayıplara neden olmaktadır. Harcamalarda her yıl üst düzey bir artış 
gören sağlık sistemi kötüye kullanımı, diğer birçok ülkede olduğu gibi 
Türkiye’de de daha kritik hale gelmektedir. Türk Sağlık Sektörü Sendikası 
raporlarına göre son yıllarda Türkiye’de sağlık hizmetlerinde dolandırıcı-
lık aşırı oranda artmış durumdadır [5]. 

Bu alanda yapılan çalışmalar veri seti, veri türü, yaklaşım ve yöntem gibi 
kriterler açısından ülke sistemi yapısı bağımlı çalışmaktadır. Yani sağlık 
hizmetleri alanında dolandırıcılık tespitinde kullanılan yöntemler stan-
dart değildir ve tüm verileri kapsamamaktadır. Dolayısıyla bir yöntem 
kullanılarak elde edilen örüntü, başka verilerin analizinde standart olarak 
kullanılamamaktadır. Bu durum ülkemiz için sağlık hizmetleri dolandırı-
cılığı tespit sistemi geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Mevcut 
koşullarda elde edilen veriler büyük veriyi oluşturmakta fakat literatür-
de önerilen yöntemler bu durumu dikkate almamaktadır. Ayrıca klasik 
yöntemlerle büyük veri üzerinde hızlı, doğru ve gerçek zamanlı analiz 
gerçekleştirilememektedir. 

14.3. Literatürde Yer Alan Çalışmalar 
Dolandırıcılık tespitinde pek çok sigorta ödeme yönetim sistemi, sigorta 
taleplerini gözden geçirirken ilk olarak uzman kişilerin görüşlerini dikka-
te almakta ve elle şüpheli durumların tespitini gerçekleştirmektedir. Fakat 
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şüpheli durumların insan aracılığı ile tespit edilmesi sistemi çok maliyetli 
bir yöntem olduğu için kurum ve şirketlerin talep yönetim sistemlerinden 
elde edilen gerçek veriler ile çalışan bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu yüzden, özellikle veri madenciliği teknikleri kullanıla-
rak dolandırıcılık ve istismar tespit sistemlerinin geliştirilmesi, araştırma-
cılar için önemli bir konu haline gelmiştir [6]. 

Dolandırıcılık ve istismar tespiti, çok farklı alanlar için çalışılmakta ve bu 
alanlar üzerinde pek çok çalışma yapılmaktadır. Özellikle sağlık hizmeti 
dolandırıcılık tespiti kendi başına bir alan olarak değerlendirilmekte ve 
çok sayıda araştırmanın konusu olmaktadır. Yapılan çalışmalarda veri 
kaynağı, ülke, veri seti ve kullanılan yaklaşım gibi konular başarı açısın-
dan önemli hale gelmektedir. Özellikle makine öğrenmesi teknikleri ile 
yapılan analizler, mevcut çalışmaların çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu 
nedenle literatürün incelenmesi sırasında çalışmaların değerlendirilme-
sinde bu hususlar dikkate alınmıştır. 

Her ülkenin sağlık sistemi kendine has özellikler barındırdığı için, dolan-
dırıcılık tespitinde yapılan çalışmalar değerlendirilirken ülke bilgisi dik-
kate alınmaktadır. Bu anlamda gelişmiş bir sağlık sistemine sahip olan 
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) sağlık harcamaları için çok bü-
yük bütçeler harcanmakta ve harcanan bu bütçenin %3 ile %10 arası yani 
yaklaşık olarak 50 milyar dolar, dolandırıcılık kaybı olarak belirtilmek-
tedir. Bu nedenle etkin dolandırıcılık tespit yöntemlerinin geliştirilmesi 
sağlık harcamalarının azaltılmasında önemli hale gelmektedir. ABD’de 
uygulanan Medicare ve Medicaid isimli iki sağlık hizmeti programı bu-
lunmaktadır. Medicare, ABD hükümeti tarafından 65 yaş üstü kişilere, 
65 yaş altında belli engelleri bulunanlara ve son-aşama böbrek hastalığı 
bulunan kişilere uygulanan bir sosyal sigorta programıdır. Bu program 
ile hastane sigortası, sağlık hizmeti sigortası ve reçeteli ilaç kapsamı sağ-
lanmaktadır. Medicaid programı ise her eyaletin uygunluk ve hizmetler-
le ilgili kuralları kendinin belirlediği bir programdır. Medicaid yalnızca 
federal ve eyalet yasalarıyla belirlenen uygunluk kriterlerine sahip bazı 
düşük gelirli bireyler ve aileler için kullanılmaktadır. Literatürde yer alan 
çalışmalar incelendiğinde Medicare ve Medicaid programlarına ait ilaç 
verileri, sağlık hizmeti faturaları, aile hekimi verileri gibi farklı pek çok 
veri kullanılarak dolandırıcılık tespit yöntemi önerilmektedir. Mevcut ça-
lışmalarda Medicare ve Medicaid verileri ayrı ayrı kullanılabildiği gibi 
bazı çalışmalar iki veri kaynağını da kapsayacak şekilde gerçekleştiril-
miştir [7-16]. 
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ABD’de olduğu gibi diğer pek çok ülkede sağlık hizmetleri dolandırıcı-
lığı çok büyük rakamlarda mali kayıplara neden olmaktadır. Bu neden-
le araştırmacılar, ülkelerin sağlık sistemlerini dikkate alan çalışmalar 
gerçekleştirmektedir. Bu anlamda Avustralya’da bulunan sağlık sistemi 
“Medicare Australia” için fatura kaydı verileri, müşteri kayıtları ve ilaç 
reçeteleri üzerinden dolandırıcılık ve istismar tespitine yönelik çeşitli ça-
lışmalar önerilmiştir [17-20]. Ülke sağlık sistemine yönelik başka çalışma-
lar da Tayvan için yapılmıştır ve bu çalışmalarda Tayvan Ulusal Sağlık 
Hizmetleri Sistemi kullanılmıştır. Genel olarak hasta ve pratisyen hekim 
verileri veri seti olarak derlenip analiz edilmiştir [21, 22]. Uzak doğu ülke-
lerinden olan Çin ve Kore’de ise sigorta şirketlerine ait tıbbi veriler, hekim 
ve reçete verileri kullanılarak dolandırıcılık tespiti araştırılmıştır [23-25]. 
ABD’ye benzer şekilde çok ciddi dolandırıcılık kaybı yaşan İngiltere’de ise 
e-devlet sağlık verileri üzerinde dolandırıcılık tespiti yapan bir platform 
önerilmiştir [26]. Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de Ulusal Sağlık 
Bilgi Sistemi kullanılmakta ve bu sistem sayesinde tüm ülke genelindeki 
sağlık verileri tek bir merkezde toplanmaktadır [27]. Gerek ülkemize ait 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri gerek sigorta şirketleri verileri 
kullanılarak Türkiye için de dolandırıcılık ve istismar tespit yaklaşımları 
önerilmektedir [6, 28, 29].

Daha önce de belirtildiği gibi, dolandırıcılık tespit alanında veri maden-
ciliği ve makine öğrenmesi yaklaşımları uygulanmaktadır. Dolandırıcılık 
tespitinde anomali ve sapan veri algılamada makine öğrenme tekniklerine 
dayalı davranışsal profilleme yöntemleri kullanılır ve bu amaçla her bir 
bireyin davranış örüntüsü modellenerek normdan sapma olup olmadığı 
araştırılır [30]. Mevcut çalışmalar incelendiğinde, dolandırıcılık tespitinde 
makine öğrenmesi yaklaşımlarının gözetimli öğrenme, gözetimsiz öğren-
me ve hibrit öğrenme olarak uygulandığı görülmektedir. 

Gözetimli öğrenme en yaygın kullanılan öğrenme yaklaşımıdır. Gözetimli 
öğrenme teknikleri mevcut verilerin dolandırıcılık olup olmadığının be-
lirlenerek etiketlenen bir veri setinin bulunduğu ve eğitim aşaması içeren 
bir sınıflandırma yöntemidir. Gözetimli öğrenmenin en temel avantajı, 
kullanılan algoritma tarafından oluşturulan sınıflandırma sonuçları in-
sanlar tarafından anlaşılabilirdir ve bu yaklaşımlar ayrımcı örüntü tanıma 
ve veri analizinde kolaylıkla kullanılabilmektedir. Gözetimli öğrenme, 
sınıflandırma algoritmaları ve regresyon analizi algoritmaları gibi pek 
çok yaklaşımı kapsamaktadır. Literatürde incelenen çalışmalarda, mevcut 
veri setleri üzerinde Support Vector Machines (SVM), Naive Bayes, ka-
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rar ağacı, sinir ağları, istatistiksel analiz ve kural tabanlı veri madenciliği 
gibi sınıflandırma algoritmaları kullanılmıştır [8, 10, 14, 16, 21, 26, 28, 29, 
31, 32]. Sınıflandırma algoritmaları ile birlikte lineer regresyon ve lojistik 
regresyon gibi regresyon analizi algoritmaları da karşılaştırmalı olarak 
kullanılmıştır [21]. Ayrıca çok yaygın olarak kullanılmış olmasa da graf 
analizi de sağlık hizmetlerinde dolandırıcılık tespitinde sınıflandırma 
yöntemi olarak uygulanmıştır [8]. Naive Bayes, karar ağacı ve kümeleme 
yaklaşımlarının büyük veri analitiği ile Hadoop ortamında da çalışılmıştır 
[33]. Yaygın olarak kullanılan gözetimli öğrenmenin avantajlarının yanı 
sıra kısıtlılıkları da bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, gözetimin veya 
etiketin temininin zor olmasından kaynaklanmaktadır. Çok büyük veri-
lerin olduğu durumlarda bu verilerin tamamının etiketlenerek analiz ya-
pılması imkânsız olmasa bile aşırı maliyetlidir. İkincisi, bazı durumlarda 
belirsizlik oluşmakta ve bariz bir şekilde etiket ayrımının yapılması müm-
kün olmamaktadır. Bu kısıtlılıklar bazı durumlarda gözetimli öğrenme-
nin uygulanmasını zorlaştırmakta ve hatta engellemektedir. Bu nedenle, 
gözetimli öğrenmenin kısıtlarının önüne geçmek için gözetimsiz öğrenme 
teknikleri uygulanmaktadır. 

Gözetimsiz öğrenme yaklaşımında dolandırıcılık faaliyetlerinin tespit 
edilmesi işlemi etiketsiz veriler üzerinden gerçekleştirilir. Genellikle 
örneklerin önemli bir kısmının dolandırıcı olmayan faaliyetlerden oluş-
tuğu varsayılır [3]. Gözetimli öğrenmenin aksine model oluşturuluşun-
da hiç etiketli veri bulunmamaktadır. Gözetimsiz öğrenmenin en temel 
avantajı, mevcut olmayan veya temin etmesi maliyetli olan etiketli veriye 
ihtiyaç duyulmadan doğru tanımlama işleminin gerçekleştirilebilmesi-
dir [34]. Literatürde dolandırıcılık tespitinde kullanılan temel gözetim-
siz öğrenme teknikleri kümeleme, birliktelik analizi ve sapan veri tespiti 
şeklindedir. Yapılan çalışmalarda genel olarak birliktelik kural analizi, 
bilgi madenciliği, k-means kümeleme, K-Nearest Neighbour (KNN), 
olasılıksal programlama, skorlama, segmentasyon, uzaklık analizi ve is-
tatistiksel analiz gibi pek çok farlı algoritma ve yöntem karşılaştırmalı 
olarak etiketsiz veriler üzerinde uygulanmaktadır [6, 7, 9, 11-13, 17-20, 
22-25, 35-37]. İncelenen çalışmalar ışığında, özellikle sağlık hizmetleri 
dolandırıcılık ve istismar tespitinde gözetimsiz öğrenme yöntemlerinin 
yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür. Genellikle makine öğrenmesin-
de gözetimsiz öğrenme ön plana çıkmasına rağmen, günümüz büyük 
veri dünyasında gözetimsiz öğrenme teknikleri bu alanda daha etkin 
kullanılmaktadır. 
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Çok sayıda etiketsiz verinin yanında çok az da olsa etiketli verinin temin 
edilebildiği bazı çalışmalarda ise hibrit yöntemler uygulanmaktır. Hibrit 
yaklaşım, gözetimli öğrenme ile gözetimsiz öğrenme tekniklerinin arasın-
da yer almaktadır. Bu yaklaşım literatürde yarı-gözetimli yaklaşım olarak 
da adlandırılmakta ve hibrit yaklaşımın temel amacı sınıflandırıcı eğiti-
minde hem etiketli hem de etiketsiz verilerden yararlanmaktır [38]. Daha 
az etiketli veri ile hem etiketli hem de etiketsiz verileri kullanarak daha 
başarılı sonuçlar ortaya koyduğu için gözetimli öğrenmeye göre daha 
avantajlı bir yöntemdir. Ayrıca hibrit yaklaşım, örneklerin çoğunluğunun 
açıkça etiketlenmemiş olduğu insan kategori öğrenmenin anlaşılmasında 
hesaplama modeli sağlar [39]. Dolandırıcılık tespitinde gözetimli öğren-
me ile karşılaştırmalı olarak ve gözetimsiz öğrenmede alan uzmanların-
dan destek alınarak kümeleme, SVM ve sapan veri tespiti algoritmaları 
karşılaştırmalı olarak kullanılmıştır [15, 40]. 

Sağlık hizmetleri dolandırıcılık tespitinde kullanılan veriler, veri türleri, 
yöntemler, algoritmalar ve dolandırıcılık türleri [41] ile detaylı bir şekilde 
incelenmiştir. Bu bölümde verilen bazı kısımlarda bu makaleden alıntı-
lanmıştır.

Sağlık alanında dolandırıcılık ve istismar tespitinde kullanılan yaklaşım-
lar ülke bilgileri ve kullanılan veri setleri dikkate alınarak Çizelge 14.1 ile 
listelenmiştir. 

14.4. Sağlık Hizmetleri Dolandırıcılık ve İstismar Türleri
Daha önce de belirtildiği gibi sağlık hizmetlerinde karşılaşılan dolandı-
rıcılık eylemleri ülkelere göre farklılık göstermektedir. Geliştirilecek ve 
önerilecek olan sistemlerde bu durumun dikkate alınması gerekmektedir. 
Türkiye için sağlık sigortası sektöründe karşılaşılan yaygın dolandırıcılık 
türlerinden bazıları aşağıda listelenmiştir [29]:
• Bir sağlık merkezinde tedavi ya da ilaç için aşırı fiyatların uygulanması.
• Belirli bir sigortalı için kısa sürede (3-4 gün) alışılmadık sayıda fatura 

bulunması.
• Sigortalının bazı tedavisi veya ilacı bulunması, fakat taksitlerin hiç birini 

ödememesi veya sadece ilk taksit ödemesinde bulunduğu sigorta işlem-
leri.

• Sigortanın tıbbi muayene olmadan ilaç satın aldığı vakalar.
• Sigorta döneminin başlangıcından önceki veya sonrasındaki tarihlerin 

tıbbi faturalarını talep etmek (bazı durumlarda izin verilir). 
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Çizelge 14.1. Sağlık Hizmetleri Dolandırıcılık Tespiti Verileri ve Yöntemleri

Ref. 
No Veri Seti/Türü Ülke Yöntem

[21] Diyabet hasta verileri Tayvan Lojistik regresyon, Sinir ağı, 
Sınıflandırma Ağacı

[26] Sağlık hizmeti veri seti İngiltere Kural tabanlı veri madenciliği
[10] Medikal faturalar ABD SVM
[29] Sağlık hizmetleri verisi Türkiye SVM, Anomali tespiti

[28] Erişkin kalp ameliyatı 
veri seti Türkiye Analiz

[14] Sağlık hizmeti verileri ABD Analiz, Sınıflandırma

[31] Hükümet sosyal sigorta 
verisi N/A Kural tabanlı istatistiksel analiz

[32] Sigorta şirketi verisi Orta Doğu 
Ülkesi Bayes yaklaşımı

[16] Hekim verileri ABD Multinomial Naive Bayes
[33] Talep verileri N/A Karar Ağacı, Naive Bayes, Kümeleme
[8] Sağlık hizmeti verileri ABD Graf analizi, Karar ağacı
[17] Fatura kayıtları Avustralya Birliktelik kural madenciliği

[22] Hekim verileri Tayvan Bilgi çıkarımı, SOM Sinir ağları, 
Analitik Hiyerarşi işlemi

[18] Göz doktoru faturaları Avustralya K-Means
[20] Hasta kayırları Avustralya Huff model, Yerel Sapan veri faktörü
[13] Terapi ilacı verileri ABD Kümeleme, Uzaklık analizi

[19] İlaç reçeteleri Avustralya KNN kümeleme, Hidden Markov 
Model

[35] Reçete ve ilaç verileri Çin Negatif olmayan matris ayrışımı

[25] Uygulayıcı talepleri Kore Skorlama, Karar ağacı ile 
segmentasyon

[7] Medicaid talepleri ABD İstatistiksel analiz
[36] Sağlık hizmeti veri seti N/A Spectral analiz
[9] Coğrafi konum bilgileri ABD Kümeleme
[37] Simülasyon Verileri N/A Bayes eş-kümeleme
[6] Reçete verileri Türkiye Etkileşimli makine öğrenmesi
[23] Sağlık hizmeti verileri N/A İstatistiksel küme algılama
[12] Hekim verileri ABD Olasılıksal programlama

[11] Hekim ve diğer 
tedarikçi veri seti ABD Regresyon modeli, SVM

[24] Tıbbi kayıt veri seti Çin farmakope spektrum ağacı, Sinir ağı
[40] Talep verileri N/A Gelişen kümeleme yöntemi, SVM
[15] Diş Talep verileri ABD Sapan veri tespiti, Çok boyutlu model
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• Belirli bir dönemde aşırı sayıda ilaç talebi. 
• Ajans, sağlık merkezi veya eczane gibi bir iş ortağının banka hesap nu-

marası değişiklikleri.
• Miktarları olağan denetim limitinden daha az olan manuel fatura talep-

lerinin aşırı sayısı.
• Sigorta şirketinin ödeyeceği miktardan daha fazla faturaların olduğu ta-

lepler. 

Bilinen örüntülerle eşleşen sigorta talepleri geleneksel yöntemler kulla-
nılarak veri tabanı sorguları ile kolayca dolandırıcılık açısından incelenip 
tespit edilebilir. Bu durumda tüm taleplerin bilinen örüntülere göre uz-
manlarca incelenmesi gerekir. Fakat büyük verilerin bulunduğu günü-
müz verileri düşünüldüğünde uzmanların manuel değerlendirme yap-
ması mümkün değildir. Bu nedenle bilgisayar sistemleri ile uygulanacak 
yöntemlerde yukarıda belirtilen olası durumlar dikkate alınmalıdır. Ge-
rekli durum analizleri doğrultusunda sistemlerin geliştirilmesi önemli bir 
araştırma konusudur. 
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15.1. Sağlık Verimiz Ne Kadar Büyük?
Toplumların en vazgeçilmez hizmet alanı olan sağlık 1948 DSÖ Tüzüğü’nde 
“Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması durumu değil, fiziksel, sos-
yal ve ruhsal refah durumu” olarak tanımlanmıştır. Sağlık Bakanlığı 2003 
yılında Türk sağlık sisteminde hizmet sunumundan finansmanına, insan 
gücünden bilgi sistemine kadar ilgili birçok alanda köklü değişikliklere 
gidilmesi amacıyla Sağlıkta Dönüşüm Programını uygulamaya koymuş-
tur. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Bilgi 
Sistemlerinde önemli gelişmeler göstermiştir. 

2013-2017 Stratejik Planında belirtilen misyonu insan merkezli yaklaşım-
la birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına 
zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunmak olan Sağlık Bakanlığı bu 
amaç doğrultusunda teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sağlık 
kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yaygınlaşması ve 
bilgi toplumuna dönüşümün hız kazanmasına katkı sağlamaktadır.

Onuncu Kalkınma Planında belirtilen “Açık kaynak kodlu yazılımlar, 
büyük veri, bulut bilişim, yeşil bilişim, mobil platform, nesnelerin inter-
neti gibi ürün, hizmet ve yönelimler değerlendirilerek kamu için uygun 
olabilecek çözümler hayata geçirilecektir.” maddesi teknolojide gerçek-
leşen yeniliklerin takip edilerek kamusal fayda sağlayacak alanlarda uy-
gulanmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. Veri üreten nesnelerin gün 
geçtikçe çoğalması ve sürekli artan veri akışı ile birlikte her alanda oldu-
ğu gibi sağlık alanında da büyük veri kavramı ortaya çıkmıştır. Avrupa 
Komisyonu’na göre elektronik sağlık kayıtları, sosyal medya, hasta özet-
leri, genetik ve farmasötik veriler, test sonuçları, talepler, teletıp, mobil 
uygulamalar, evde izleme, klinik araştırmalar, sağlıklı olma durumu ile 
ilgili bilgiler, davranış ve sosyo-ekonomik göstergeler hakkındaki bilgiler 
sağlıkta büyük veriyi oluşturmaktadır.

Sağlık Bakanlığı sağlık hizmet sunumunda koruyucu, tedavi ve rehabilite 
edici sağlık hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet sunum süreçleri sonucun-
da giderek artan ve büyüklüğü ciddi boyutlara ulaşan sağlık verisi oluş-
maktadır. Örnek vermek gerekirse 2015-2016 yıllarında:
• 1.103.582.876 muayene gerçekleşti.
• 23.471.946 ameliyat yapıldı.
• 2.526.861 doğum yapıldı. 
• 213.844.752 görüntüleme işlemi yapıldı.
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• 1.596.016.703 tanı konuldu.
• 4.816.878.979 kutu ilaç reçete edildi.
• 80.567.401 hasta yatarak tedavi oldu.
• 22.500.344 anjiyo yapıldı.
• 21.430.663 FTR işlemi yapıldı.

Yukarıda verilen tüm işlemler 82.935 hekim, 8.266 diş hekimi, 101.204 
hemşire, 47.997 ebe ve 101.989 sağlık personeli ile gerçekleştirilmiştir. Bu 
verilere bakılarak kesintisiz hizmet veren sağlık alanında oluşan verinin 
büyüklüğü görülmektedir. 

15.2. Sağlıkta Büyük Veriyi Nasıl Yönetiyoruz?
Oluşan bu büyük sağlık verisini yönetmek için Sağlık Bakanlığı olarak 
birtakım altyapı çözümleri geliştirilmiştir. Öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın 
İstanbul ve Ankara’da bulunan veri merkezlerinde toplam 60 adet veri 
merkezi kabini bulunmakta ve veriler burada depolanmaktadır (Şekil 
15.1). Bunlardan 42 kabin kullanılmakta ve 18 kabin ise boş durumdadır. 

Şekil 15.1. Sağlık Bakanlığı Sistem Altyapısı

Sağlık Bakanlığı’nın büyük veriyi yönetmek için oluşturduğu altyapı çö-
zümlerinden diğeri Sağlık Bilişim Ağı (SBA), sağlık sektöründe yer alan 
kurum ve kuruluşların kaynaklarını ve sağlıkla ilgili anonim verileri or-
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tak kullanabilmeleri ve güvenli yollardan hızlı veri iletişimi yapabilmeleri 
amacıyla oluşturulan sağlık özel ağıdır. 

Multi Protocol Layer Switching, Virtual Private Network ve MPLS VPN 
gibi çok noktadan çok noktaya iletişim teknolojilerini kullanan SBA ile 
hedeflenen tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının (Bakanlık merkez ve bağ-
lı birimleri, il sağlık ve halk sağlığı müdürlükleri, hastaneler, aile sağlığı 
merkezleri) aynı ağ üzerinde birbirine bağlanmasını sağlamaktır. Böylece 
sağlık verileri ve bilişim kaynakları ortak kullanılabilecek, aynı zaman-
da büyük bir veri havuzu oluşturulabilecektir. Ayrıca Kamu VPN’e dahil 
olan SBA sistemi sayesinde internet kullanmadan diğer kamu kuruluşları 
ile güvenli ve hızlı erişim sağlanabilmektedir. SBA tamamlandığında Sağ-
lık Bakanlığı bünyesindeki tüm kuruluşların dahil olduğu yaklaşık 2800 
noktadan oluşan bir Sağlık Bulutu yapısı oluşacaktır (Şekil 15.2).

Şekil 15.2. Sağlık Bilişim Ağı

Dünya çapında sağlık alanında büyük veri kullanılarak yapılan çalışmalar 
gün geçtikçe artarken Sağlık Bakanlığı da sağlık verilerinin toplanması, 
yönetilmesi ve analiz edilmesi ile karar verici ve politika yapıcıların karar 
alma süreçlerine fayda sağlayarak sağlık hizmet sunumu kalitesini art-
tırmayı hedeflemektedir. Ayrıca büyük veri analizleri ile kişilerin kendi 
sağlıklarının yönetiminde söz sahibi olmasını sağlayan kişiye özel sistem-
ler geliştirilerek etkili sağlık hizmeti sunmak da hedefler arasındadır. Bu 
hedefler doğrultusunda birtakım uygulamalar geliştirilmiştir.
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15.3. Sağlık Bakanlığı Büyük Veri Uygulamaları
15.3.1. Sağlık Yönetim Sistemi
Sağlık hizmetleri alanında denetim, izleme-ölçme-değerlendirme, politika 
belirleme ve karar verme süreçlerinde etkinlik ve verimlilik maksimizasyo-
nu sağlamak amacıyla veri sağlayıcı birim ve sistemlerden gerçek zamanlı 
veri toplayan ve bu verilerin yönetim seviyesinde entegre platformlar aracı-
lığıyla anlamlandırıldığı sistemdir. Sağlık Yönetim Sistemi tüm kamu has-
taneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile hekimleri ve özel hastanelerde 
bulunan karar alıcı ve politika yapıcılarına yönelik bir sistemdir.

Sağlık Yönetim Sistemi kapsamında görüntüleme işlemlerinin zamansal 
değişimi, muayene verileri, mükerrer başvuru analizleri, muayenelerin 
zamansal analizleri, memnuniyet oranlarının zamansal dağılımı, ayaktan 
hasta maliyetleri, klinik kalite anjiyografi ve by-pass bilgileri, konsültas-
yon zaman analizleri, e-Nabız değerlendirmeleri, doğum ve ameliyatların 
yaş gruplarına göre dağılımı, yatış günlerine göre hizmet dağılımı, klinik 
kalite diz protez bilgileri, gün ve saat bazında muayene ve kayıt sayıları, 
ACİL muayene analizleri, normal ve sezaryen doğumların zamansal da-
ğılımı, yatışların ve taburcu sayılarının zamansal değişimi, başvuru sayı-
larının bölge ve nüfusa göre oranları, istem başına ortalama tetkik sayısı, 
konsültasyon zaman analizleri gibi işlemler yapılabilmektedir.

Şekil 15.3. Başvuru Sayılarının Bölge ve Nüfusa Göre Oranları

Şekil 15.3’te Ocak 2015 ve Eylül 2016 tarihleri arasında yapılan başvuru 
sayılarının bölge ve nüfusa göre oranları verilmiştir. Şekle bakıldığında 
belirtilen tarihler aralığındaki tüm başvuru sayısı (1.167.748.175), son altı 
ayda yapılan başvuru sayısı (290.106.004) ve son 3 ayda yapılan başvuru 
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sayısı (111.911.558) görülebilmektedir. Aynı zamanda bölgelerdeki nüfu-
sun Türkiye geneline oranı, bölgelerdeki başvuruların genele oranı ve haf-
tanın günlerine göre başvuru sayıları görülebilmekte böylece yöneticiler 
karar alma ve planlama süreçlerinde bu verileri kullanabilmektedir.

Şekil 15.4. Normal Ve Sezaryen Doğumların Zamansal Dağılımı

Sağlık Yönetim Sisteminin sunduğu istatistiksel analizlerden bir diğeri de 
normal ve sezaryen doğumların zamansal dağılımı grafiğidir (Şekil 15.4). 
Grafiğe bakıldığında belirlenen tarihler arasında normal ve sezaryen do-
ğumların saatlere ve tarihlere göre dağılımı görülmektedir. 

Tüm sistemlerden veri akışı sağlanan Sağlık Yönetim Sistemi ile karar alı-
cı ve politika yapıcıların gerçek zamanlı veri değerlendirmesi sonucunda 
sağlık hizmetlerinde doğru planlama yapılabilmekte ve kaliteli sağlık hiz-
meti sunulabilmektedir. 

15.3.2. Mekansal İş Zekası
Sağlık Bakanlığı etkin ve kaliteli hizmet sunma hedefinden yola çıkarak 
doğrudan veya dolaylı olarak sağlığı etkileyen tüm verilerden faydalana-
rak Mekansal İş Zekası platformunu geliştirmiştir.

Açık kaynak kodlu olarak geliştirilen Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) alt yapısı 
üzerinde çalışan Mekansal İş Zekası platformu içerisinde birçok mekânsal 
veri madenciliği analizleri yer almakta ve veri katmanı servisleri ve her 
türlü veri içeriği olan doküman ile beraber çalışan bir karar destek mima-
risi bulunmaktadır. Böylece mekânsal analizler sayesinde salgın hastalık-
lar veya kronik hastalıklar belirlenerek tedbirler alınabilmektedir. Ayrıca 
mekânsal analizler ile vatandaşların ihtiyacına göre sağlık tesisi planla-
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ması yapılabilmekte ve hasta hareketleri izlenebilmektedir. Aşağıda Me-
kansal İş Zekası Platformu ile yapılabilen analizlere örnekler verilmiştir.

i. Hava Kirliliğine Bağlı Hastalıkların İzlenmesi

Şekil 15.5. Solunum Hastalıkları Dağılımı

Şekil 15.5’te verilen ısı haritasına bakıldığında solunum hastalıklarının ilçe 
bazında değişimleri görülmektedir. Analizler sonunca oluşan Ankara ilinde 
hava kirliliğine bağlı hastalık ilişkisi grafiği ise aşağıda verilmiştir (Şekil-6). 
Grafiğe bakıldığında Mart ayında hava kirlilik oranı maksimum seviyeye 
çıkmakta buna bağlı olarak da solunum hastalıkları artış göstermektedir. 

Şekil 15.6. Ankara – Hava Kirliliğine Bağlı Hastalık İlişkisi
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ii. Hasta Hareketleri

Şekil 15.7. Türkiye Geneli Hasta Hareketleri İl Yüzde Sıralaması 

Şekil 15.7’ye bakıldığında Türkiye genelinde kendi ilinde muayene oranı 
93.64 % ve farklı ilde muayene oranı 6.36 % olarak görülmektedir. İl dışın-
da muayene oranı yüksek olan iller sıralanmış ve haritada kırmızı ile be-
lirtilmiştir. Bu göstergeler ışığında farklı ilde muayene oranı yüksek olan 
illerin sorunları belirlenebilmekte ve sağlık hizmet sunumunu iyileştirme 
çalışmaları yapılabilmektedir. 

iii. Hasta Nakil Hareketleri

Şekil 15.8. Erzurum İli Hasta Nakil Hareketleri

Şekil 15.8’de verilen haritada Mekansal İş Zekası platformu ile analiz edi-
len Erzurum ili hasta hareketleri görülmektedir. Bu analiz ile Erzurum iline 
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farklı illerden gelen hasta yoğunluğu, en çok hangi illerden gelindiği ve ne-
denlere göre dağılımlar belirlenmiştir. Lokasyon bazlı grafiğe bakıldığında 
Erzurum iline en çok hasta nakli Ağrı, Kars, Bayburt ve Iğrdır’dan olmuştur. 

iv. 112 Erişim Alanları

Şekil 15.9. 112 Erişim Alanları (İstanbul, Kadıköy)

Mekansal analizler ile 112 erişim alanlarına erişim süreleri tespit edilerek 
ihtiyaçlar doğrultusunda acil sağlık hizmeti planlaması yapılabilmekte-
dir. Şekil 15.9 İstanbul ili Kadıköy ilçesinde 112 merkezlerine erişim alan-
larını göstermektedir. 

v. Aile Sağlığı Merkezlerine Erişim Alanları

Şekil 15.10. Aile Sağlığı Merkezlerine Erişim Alanları (İstanbul, Kadıköy)
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112 erişim alanlarının tespitinde olduğu gibi mekansal planlama analiz-
leri ile aile sağlığı merkezlerine erişim süreleri belirlenmekte ve ihtiyaç 
duyulan bölgeler tespit edilebilmektedir (Şekil 15.10).

vi. Göç Yolları ve Kene Haritası

Şekil 15.11. Kuş Göç Yolları Haritası

Şekildeki gibi kuş göç yollarının izlenmesi ile kuş gribi riski olan bölgele-
rin tespit edilmesini sağlayan analizler gerekli önlemlerin alınarak bula-
şıcı hastalıkların önlenmesinde ve toplum sağlığının korunmasında etkili 
olmaktadır (Şekil 15.11). 

Şekil 15.12. Kene Haritası
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Bir başka örnek olarak kene haritası ile aylara göre hangi bölgelerde kene 
yoğunluğunun arttığı görülebilmektedir (Şekil 15.12). Böylece yoğunlu-
ğun arttığı aylarda önlem alınabilmekte ve vatandaşlar uyarılabilmekte-
dir.

15.4. e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi
Teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak büyük verinin sağlık alanına 
entegre olması ile vatandaşların kendi sağlıklarını yönetmeleri ve teda-
vi hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak için Sağlık Bakanlığı e-Nabız 
Kişisel Sağlık Sistemini geliştirmiştir. Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik 
Planında belirtilen ‘Bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımı-
nı sağlamak için rolünü güçlendirmek’ hedefi ile doğrudan ilişkili olan 
e-Nabız sistemi 4 Nisan 2015 tarihinde lansmanı yapılarak vatandaşların 
hizmetine açılmıştır.

Sağlık kayıtlarının vatandaşların erişimine açılmasını sağlayan e-Nabız 
sistemi ile vatandaşların sağlık hizmet sunumuna dahil olması, sağlık 
okuryazarlığının artması ve sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirliğin sağ-
lanması amaçlanmaktadır. Bunlara ek olarak toplanan verilerin analiz 
edilmesi ile karar verici ve politika yapıcılara hazırlanan Karar Destek 
Sistemi raporları Bakanlık politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak-
tadır. 

e-Nabız sistemi vatandaşların 01.01.2015 tarihinden itibaren gittikleri sağ-
lık kuruluşlarında toplanan muayene, tanı ve tedavi verilerinin tamamı ve 
tüm tetkiklerin detaylı bir şekilde görülebildiği ulusal kişisel sağlık kaydı 
uygulamasıdır. E-Nabız sistemi ile vatandaşlar ve sağlık profesyonelleri 
toplanan sağlık verilerine cep telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından 
zamandan ve mekandan bağımsız olarak erişebilmektedir.

e-Nabız sistemine giriş (Şekil 15.13) e-Devlet şifresi kullanarak e-Devlet 
şifresine sahip olmayan bireyler için aile hekiminden alınacak giriş şif-
resiyle www.enabiz.gov.tr adresinden yapılabileceği gibi mobil imza ve 
elektronik imza da kullanılabilmektedir. E-Nabız mobil uygulamasına da 
yine benzer şekilde erişilebilmektedir.
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Şekil 15.13. e-Nabız Giriş Ekranı

Vatandaşların tahlil sonuçları, reçete (Şekil 15.14) ve ilaç bilgileri, veril-
miş her türlü rapor bilgileri (Şekil 15.15), acil durum bilgileri, radyolo-
jik görüntüleri gibi kendilerine ait birçok sağlık verisine ulaşabilmelerini 
sağlayan e-Nabız sistemi aynı zamanda giyilebilir teknolojiler ve mobil 
uygulamaları kullanarak adım, nabız, kalori, tansiyon, şeker gibi sağlık 
verilerini sisteme kaydedebilmektedir. Ayrıca vatandaşlar organ bağışı ve 
kan bağışı bildirimlerinde bulunabilmekte, 112 acil butonu ile acil durum-
larda konumunu ve acil sağlık verilerini paylaşabilmektedir. 

Şekil 15.14. e-Nabız Reçete Bilgileri Ekranı
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Şekil 15.14’te görüldüğü gibi vatandaşlar e-Nabız sistemi üzerinden ken-
dilerine yazılan reçetelere reçete numarası, reçeteyi yazan hekim ve reçete 
detayları ile erişebilmektedir.

Şekil 15.15. e-Nabız Raporlar Ekranı

Şekil 15.15’te ise vatandaş kendisine verilmiş her türlü rapor bilgisine ra-
por türü, tanısı ve rapor detayları ile ulaşabilmektedir. 

Mayıs 2017 tarihi itibari ile 5.000.000 civarında kullanıcı sayısına ulaşan 
e-Nabız sistemi ile vatandaşlar kendi sağlık verilerini yönetebilmekte ve 
bilgilerini isterse aile hekimleri, muayene oldukları diğer hekimler, aile bi-
reyleri ve diledikleri başka kişilerle diledikleri zaman paylaşabilmektedir 
(Şekil 15.16). Ayrıca, vatandaşlar istedikleri veriyi sistemden silebilmekte, 
hesabını dondurabilmekte veya kapatabilmektedir.

Şekil 15.16. e-Nabız Sağlık Kaydı Paylaşım Ekranı
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Sağlık Bakanlığının, tüm sağlık kuruluşlarının bilgi sistemlerini birbirine 
entegre ettiği e-Nabız sistemi sağlık verilerini çevrimiçi olarak almakta 
ve anonimleştirerek korumaktadır. Bu veriler kullanılarak hastane, hekim 
ve hizmet bazlı değerlendirme yapmak, sağlık politikaları oluşturmak, 
birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde kalite ve verimi 
arttırmak amaçlanmaktadır.

e-Nabız sisteminde kişisel verilerin mahremiyeti konusunda ise Sağlık Ba-
kanlığı 2015/5 sayılı Genelgeyi yayımlamıştır. Ayrıca, 17 Mart 2016 tarih 
ve 29656 sayılı Resmi Gazete’de “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi 
Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (108 sayılı Sözleş-
me)” ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de “Kişisel Verile-
rin Korunması Kanunu (KVKK)” yayımlanmıştır.

15.5. Teletıp/Teleradyoloji Sistemi
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen radyolojik görüntülerin işlendi-
ği Teletıp sisteminin bir ucu olan Teleradyoloji sistemi 2015 yılının ilk 
aylarında birkaç ilde pilot olarak başlamıştır. Daha sonra sistemin tüm 
Türkiye’de yaygınlaştırılması amacıyla entegrasyon çalışmaları yapılmış-
tır. Teleradyoloji sisteminde HBYS ve PACS sistemlerinde üretilen veriler, 
radyolojik raporlar ve klinik dokümanlar Sağlık Bakanlığına ait sunucu-
larda saklanmaktadır. Bu verilerin farklı sağlık tesislerinden erişilebilir 
olması amaçlanmaktadır.

Mayıs 2017 tarihi itibarıyla Teleradyoloji sistemine entegre hastane sayısı 
671, sistemi aktif kullanan hekim sayısı 26109, aktif kullanıcı vatandaş 
sayısı 1195004, tetkik erişim talep sayısı 4270329, çekim sayısı 61597968, 
kayıtlı vatandaş sayısı 37740156, rapor sayısı 20640841 ve son olarak Te-
leradyoloji sistemi üzerinden yazılan rapor sayısı 502’ye ulaşmış durum-
dadır. 

Teleradyoloji sistemi ile:
• Hastaların tüm hastanelerdeki görüntü ve belgelerine anında erişilebil-

mekte ve aynı ekranda incelenebilmekte (Şekil 15.17),
• Merkezi radyoloji bilgi sistemi ile sesli ve yazılı radyolojik raporlama 

yapılabilmekte,
• Büyük endoskopi videoları hızlı bir şekilde paylaşılabilmekte,
• Anjiyo videolarına hızlı erişim sağlanmakta,
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• DICOM uyumlu olmayan tüm görüntüleme cihazlarından görüntü alı-
nabilmekte,

• EKG görüntüleri paylaşılabilmekte,
• Video konsültasyon ve ekran paylaşımı yapılabilmekte,
• Sistematik görüntü ve rapor kalite kontrolü yapılabilmekte,
• Karar Destek Sistemi ile hastanelere ait istatistikler anlık takip edilebil-

mektedir.

Şekil 15.17. Hasta Dosyası Ekranı

Gerektiğinde yeni sunucuların eklenebileceği dağıtık mimariye sahip ve 
tüm mobil cihazlarla uyumlu olan Teleradyoloji sistemi e-Nabız Kişisel 
Sağlık Sistemi ile de entegre olup hekimler hastaların klinik verilerini 
ve tıbbi görüntülerini çevrimiçi olarak birlikte değerlendirebilmekte ve 
aynı radyolojik görüntüyü birlikte yorumlayarak rapor hazırlayabil-
mektedir.

Sonuç olarak sağlık alanında oluşan verinin büyüklüğüne bakıldığında 
sağlık hizmet sunumunda kalite, hız ve verimliliği arttırmak için bu veri-
yi yönetmenin ve analiz etmenin gerekliliği açıkça görülmektedir. Sağlık 
Bakanlığı da bu amaçla veriyi sistem altyapısında bulunan veri merkez-
lerinde depolamakta ve Sağlık Bilişim Ağı ile tüm sağlık kurum ve kuru-
luşlarını aynı ağ üzerinden birbirine bağlayarak verilerin ortak kullanı-
labilmesini sağlamaktadır. Ayrıca Bakanlık olarak sağlık alanında oluşan 
büyük verinin yönetilmesi ve analizi ile etkili sağlık hizmet sunmak ve 
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gerçek zamanlı karar desteği sağlamak amacıyla Sağlık Yönetim Sistemi, 
Mekansal İş Zekası, e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi ve Teletıp/Teleradyo-
loji Sistemi gibi entegratif sistemler geliştirilmiştir. Bu doğrultuda hızla 
gelişen teknolojik çağa ayak uydurularak yeni sistemler ve projeler ge-
liştirilmeye devam edilecektir. Böylece vatandaşa etkin ve kaliteli sağlık 
hizmeti sunmak için karar verici ve politika yapıcılara strateji ve politika 
geliştirme noktasında destek sağlanacaktır. 



Şeref Şık
- SGK / Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcısı

BÖLÜM

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
BÜYÜK VERİ ÇALIŞMALARI

16
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16.1. Giriş
16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanunu ile Bağkur, SSK ve Emekli Sandığı kurumlarının devredilmesi ile 
kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili bir kuruluşu-
dur. Temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay 
erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda 
sosyal güvenlik sistemini yürütmektir. Kurumun görevleri şunlardır:
1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programları-

nı dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politika-
ların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

2. Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konu-
sunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin 
yerine getirilmesini kolaylaştırmak.

3. Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, 
Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı 
ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalış-
maları yürütmek, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası ant-
laşmaları uygulamak.

4. Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve iş-
birliğini sağlamak.

5. Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak.

Ülkemiz sosyal güvenliğinin sağlanmasında en önemli kurumlardan biri-
si olan SGK’da, ilişkisel veritabanları ile yönetilemeyecek ve sürekli büyü-
yen yapısal ve yapısal olmayan verilerin yüksek performanslı bilgi işleme 
teknolojileri (memristor vb.) yaklaşımıyla analiz edilmesi, daha hızlı ra-
porlanması ile 
• kayıp kaçakların tespiti için altyapının oluşturulması,
• risklerin önceden görülmesi,
• denetim ve kalitenin sağlanması,
• daha kolay taktik geliştirilmesi,
• risk odaklı denetimlere hızlı raporlar sunulması,
• Suistimal tespit ve sahteciliği önleme amacıyla yüksek performanslı 

özel bir alt yapısının kurulması, 
• Üst düzey karar vericilere hizmet sunumu ve iyi yönetişim konularında 

reform imkanı sağlayan araçların sunulması,
• Sağlık ve sigortacılık gibi alanlarda daha etkin çıktıların elde edilmesi
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hedeflenmiş ve bu kapsamda 2014 yılında büyük veri çalışmalarına baş-
lamıştır. Bunun için projeler başlatmıştır. Büyük veri yapısının kurulması 
ile yapısal olmayan verilerin farklı teknolojik yaklaşımlarla analiz edilme-
si ve raporlanması ile kurumun stratejik hedeflerine daha hızlı ve daha 
doğru ulaşmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Altyapının yatay bü-
yütülebilmesi ile işlem kapasitesi istenildiği ölçüde artırılabilmiş, diğer 
kamu kurumları ile veri paylaşım ihtiyaçları çok kolay karşılanmaya baş-
lanmıştır.

Sosyal güvenlik, bireylerin yaşlılık, hastalık, sakatlık, ölüm gibi sosyal 
riskler karşısında uğrayacakları ekonomik kayıpları toplumun geniş bir 
kesiminin katkılarıyla oluşmuş bir havuzdan tazmin etmeye yönelik bir 
sistemdir. Sistemin sürdürülebilirliği, oluşturulan sosyal güvenlik havu-
zunun geleceğe yönelik yükümlülüklerini etkileyen risklerin doğru analiz 
edilebilmesine ve belirsizliklerin çeşitli tekniklerle görünür kılınmasına 
bağlıdır. Geleceğe dönük sağlıklı projeksiyonların yapılması Sosyal Gü-
venlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından hayati önemdedir. Sağlıklı 
projeksiyonlar yapılması durumunda Kurum sistemin ileriye dönük risk-
lerini görüp çok önceden önlemler alabilecektir.

Büyük veri yapısının oluşturulması, kamu kurumları ile ortak kullanılabi-
lecek ölçekte, yatay ve dağıtık mimaride açık sistem üzerinde veri alışve-
riş ve analiz altyapıları kolaylıkla hayata geçirilecektir. 

Mevcut veri ambarı sisteminin kapasitesinin, performansının artırılması, 
yeni rapor türlerinin eklenmesi, veri madenciliği için yeni analiz araçları-
nın temin edilmesi, kayıp-kaçakların, usulsüzlüklerin daha hızlı tespiti, 
ileriye dönük daha doğru projeksiyonlar geliştirilmesi için veri madenci-
liği modellerinin oluşturularak mevcut veri ambarı ve iş zekası sistemi ile 
entegre edilmesi amaçlanmış ve aşağıdaki maddelerde belirtilen husus-
larda çalışmalar yürütülmesi amaçlanmıştır. Bunlar:
1. Mevcut Veri Ambarı Sisteminin revize edilmesi, 
2. Gerekli donanım ve yazılımların temini, 
3. Veri madenciliği gereksinimlerinin belirlenmesi, 
4. Veri madenciliği teknik eğitimlerinin SGK personeline sağlanması, 
5. Veri ambarının veri madenciliği gereksinimlerine cevap verecek şekilde 

güncellenmesi, 
6. Düzensiz veriler için büyük veri altyapısı kurulması,
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7. Kamu kurumları ile veri paylaşımları için yazılım, donanım ve güven-
lik altyapısı kurulması,

8. Kayıt dışı istihdam, kayıt dışı ekonomi amaçlı projelere veri analiz alt-
yapısı oluşturulması,

9. Mevcut veri ambarı ve iş zekası sistemi ile veri madenciliği modelleri-
nin ve büyük veri altyapısının entegre edilmesi ve 

10. Kurumda sahte ve suistimallere dönük kurulacak alt yapı ile daha hızlı 
raporlama sağlanmasıdır.

Proje kapsamında tamamlanan altyapı ile, istatistiksel yöntemler kullana-
rak Sosyal Güvenlik Kurumu kaçaklarının tespiti ve ileriye dönük tahmin-
lerin daha doğru şekilde yapılması ve Kurumda oluşan raporlama ihtiya-
cının karşılanması hedeflenmiş, ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaynak sis-
temlerinde oluşan sağlık ve sigortalama verileri analiz edilmek amacıyla 
veri ambarı sistemine aktarılmıştır. Veri ambarı ile kaynak sistemlerden 
veriler incelenerek, temizlenerek veri ambarına gerekli dönüşümler yapı-
larak atılmış, raporlar oluşturulmuş ve web tabanlı ön yüzü yayınlanarak 
yetki kontrolleri dahilinde karar vericilerin ve denetleyicilerin kullanımı-
na sunulmuştur. Veri madenciliği ile; veri ambarı ile sunulan verilerin 
içerisindeki desenlerin, ilişkilerin, değişimlerin, düzensizliklerin, kuralla-
rın ve istatistiksel olarak önemli olan yapıların yarı otomatik olarak keş-
fedilmesini sağlayacak bir yapı kurulacaktır. Veri madenciliği uygulama 
alanları çok geniş olmakla beraber Sosyal Güvenlik Kurumu için en önce-
likli uygulama alanları olarak geleceğe dönük daha sağlıklı projeksiyonlar 
yapmak ve usulsüzlüklerin tespitine yardımcı olacak modeller oluştur-
mak olarak öngörülmektedir. Büyük veri altyapısı ile; düzensiz verilerin 
raporlanması ve analizi yüksek performanslı bilgi işleme teknolojileri ile 
kurum stratejik hedefleri doğrultusunda ilgili mevzuat birimlerinde karar 
vericiler için daha hızlı ve doğru karar verme altyapısı kurulacaktır. Kamu 
kurumları ile bilgi paylaşım imkanları kolaylaşacaktır.

Kurulmuş olan yapı ile; mevcut veriler üzerinde farklı istatistiksel algo-
ritmalar kullanılarak sağlık ve sigortalama alanlarında usulsüzlük yapma 
ihtimali yüksek olan sağlık tesisleri ve işyerleri tahmin edilecektir. Tahmin 
edilen sağlık tesisleri ve işyerleri incelenerek yapılan usulsüzlükler orta-
ya çıkarılacaktır. Mevcut durumda tüm işyerleri ve sağlık tesisleri tek tek 
incelenmekte bu ise çok ciddi işgücü gerektirmektedir. Veri madenciliği 
ile nokta atışı yapılarak denetimlerde verimlilik artırılacaktır. Ayrıca mev-
cut veriler üzerinde istatistiksel algoritmalar çalıştırılarak geleceğe dönük 
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tahminler daha doğru şekilde yapılabilecektir. Kurum bu sayede ilerleyen 
yıllarda hangi alanda ne kadar harcama yapabileceğini görecek ve gerekli 
önlemleri çok önceden alma imkânına sahip olacaktır. 

Kurum veri ambarını kurmuş ve 2008 yılından bu yana işletmektedir. Bu 
konuda birçok kamu kurumu ve özel şirketten daha ileri seviyede bilgi 
birikimine sahip olmuştur. Yeni bir sistem kurarak bunun üzerinde veri 
madenciliği yapmak yerine, mevcut sistemi korumak ve daha iyileştir-
mek, personelin bilgi birikimini artırmak ve mevcut sistem üzerine veri 
madenciliği özelliklerini dahil etmek maliyet açısından en etkili yöntem 
olarak düşünülmektedir.

SGK bünyesinde kurulan sistemin teknik altyapısına ait detaylar Tablo 
16.1’de verilmiştir.

Tablo 16.1. SGK Büyük Veri Teknik Donanım Altyapısı

Donanım 
Türü Teknik Özellikler Kullanım Amacı Adedi

Sunucu 64 GB RAM, 8Core CPU Büyük Veri Sunucuları 50

Sunucu 128 GB RAM, 1*40Gb 
Infiniband port,2*8Core CPU Büyük Veri Sunucuları 12

Sunucu 512GB RAM, 1*40Gb 
Infiniband port,4*8Core CPU

Veri Ambarı Veri 
Tabanı Sunucusu 4

Sunucu 512GB RAM, 1*40Gb 
Infiniband port,2*8Core CPU Raporlama Sunucusu 2

Sunucu 
Suistimal tespit 
ve hızlı raporlama 
Yönetim Sistemi için

1

Infiniband 
Switch 48*40Gb Port Disk sistemleri ve 

sunucu arası iletişim 2

Disk 
Storage

36TB Toplam Disk Alanı, 
3TB SATA diskler, 7200 RPM, 
1*40Gb Infiniband

Büyük Veri Disk 
Sistemleri 7

Disk 
Storage

100TB Toplam Disk Alanı, 
900GB SAS diskler, 15000 
RPM, 4*40Gb Infiniband Port

Veri Ambarı Disk 
Sistemi 2

Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulan-
masını; usulsüzlüklerin tespitine dönük denetimler yapmaktadır. Bu kap-
samda denetlenmesi gereken 1.250.000 üzerinde firma, 30.000 üzerinde 
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eczane ve sağlık tesisi bulunmaktadır. Bunların sayıları Tablo 16.2’de yıl-
lara göre verilmiştir.

Tablo 16.2. Yıllara göre SGK Müracaat ve Reçete Sayısı

Yıl Müracaat Sayısı Reçete Sayısı Ödeme Tutarı
2008 216.930.107 302.411.687 26.817.990.872
2009 247.142.351 327.001.271 31.658.534.934
2010 277.633.591 306.460.729 33.385.840.509
2011 134.968.618 148.560.898 15.656.227.717
2012 307.869.493 336.072.114 13.861.604.507
2013 344.877.952 337.884.836 14.900.903.974
2014 350.437.178 339.629.202 16.402.075.830
2015 347.388.002 340.267.946 18.164.046.907
2016  468.442.052 349.620.063 20.512.369.861

2017 (ilk 4 ay) 179.281.753 125.360.764 7.883.753.205

 

Bu kadar büyük hacimdeki işlemlerin geleneksel metotlarla denetlenmesi 
yeterli sonuç vermeyecektir. Geleneksel yöntemlerin yanında istatistiksel 
yöntemlere dayalı risk odaklı denetim modellerinin geliştirilmesi gerek-
mektedir. Riskli işlemlerin önceden tespit edilmesi bunların öncelikle de-
netlenmesi harcanan iş gücünün daha etkin kullanılmasını sağlayacaktır.

Yapılan projenin, bu problemlerin çözümünde Kuruma güçlü bir altya-
pı kazandırmıştır. İstatistiksel yöntemler ve algoritmalar kullanarak daha 
sağlıklı projeksiyonlar yapılabilecek ve riske dayalı denetim modellemele-
ri ile Kurum kayıp kaçakları ile daha etkin mücadele edilecektir.

Bu alanda daha etkin çalışmalara yürütmeğe devam eden SGK, Büyük 
Veri Çalıştayı, Açık Veri Türkiye Konferansı gibi etkinliklerle de bu alan-
daki bilgi birikimini paylaşmasının yanında bu alandaki yetkinliklerini de 
geliştirmeye çalışılmaktadır.
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17.1. Giriş
Sağlık Harcamalarının seyrine baktığımızda ülkelerin gelişmişlik düzeyi 
ile alakalı olduğu görülmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi, sağlık har-
camalarında kişi başına yapılan harcamaları Tablo 17.1’dende görülebile-
ceği gibi her geçen yıl daha da fazla artırmaktadır.

Tablo 17.1. Kişi Başı Sağlık Harcamaları (Satın alma gücü paritesine göre ABD $) [1]

Ülke 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012
ABD $1.102,00 $1.834,00 $2.851,00 $3.788,00 $4.791,00 $6.735,00 $8.247,00 $8.745,00
Norveç $664,00 $937,00 $1.364,00 $1.855,00 $3.043,00 $4.301,00 $5.413,00 $6.140,00
İsviçre $1.029,00 $1.465,00 $2.023,00 $2.558,00 $3.221,00 $4.015,00 $5.299,00 $6.080,00
Hollanda $731,00 $958,00 $1.410,00 $1.791,00 $2.340,00 $3.820,00 $5.028,00 $5.099,00
Avusturya $774,00 $925,00 $1.627,00 $2.250,00 $2.898,00 $3.503,00 $4.457,00 $4.896,00
Almanya $973,00 $1.413,00 $1.793,00 $2.270,00 $2.677,00 $3.363,00 $4.349,00 $4.811,00
Danimarka $890,00 $1.247,00 $1.537,00 $1.864,00 $2.507,00 $3.243,00 $4.495,00 $4.698,00
Kanada $777,00 $1.259,00 $1.735,00 $2.054,00 $2.519,00 $3.451,00 $4.445,00 $4.602,00
Lüksemburg - $1.903,00 $3.269,00 $4.152,00 $4.403,00 $4.578,00
Avustralya $639,00 $921,00 $1.207,00 $1.617,00 $2.259,00 $2.980,00 $3.800,00 $4.500,00
Belçika $639,00 $963,00 $1.351,00 $1.708,00 $2.245,00 $3.204,00 $3.965,00 $4.419,00
Fransa $665,00 $1.028,00 $1.440,00 $2.093,00 $2.544,00 $3.254,00 $4.016,00 $4.288,00
İsveç $940,00 $1.265,00 $1.589,00 $1.738,00 $2.286,00 $2.963,00 $3.717,00 $4.106,00
İrlanda $508,00 $653,00 $785,00 $1.185,00 $1.761,00 $2.938,00 $3.780,00 $3.890,00
Japonya $540,00 $856,00 $1.114,00 $1.557,00 $1.969,00 $2.491,00 $3.213,00 $3.649,00
Finlandiya $563,00 $915,00 $1.359,00 $1.473,00 $1.853,00 $2.589,00 $3.239,00 $3.559,00
İzlanda $750,00 $1.176,00 $1.659,00 $1.902,00 $2.740,00 $3.304,00 $3.299,00 $3.536,00
İngiltere $467,00 $688,00 $958,00 $1.344,00 $1.827,00 $2.762,00 $3.422,00 $3.289,00
İtalya - $1.352,00 $1.495,00 $2.028,00 $2.473,00 $3.019,00 $3.209,00
Yeni Zelanda $488,00 $611,00 $980,00 $1.246,00 $1.610,00 $2.124,00 $3.042,00 $3.182,00
İspanya $362,00 $493,00 $868,00 $1.188,00 $1.538,00 $2.270,00 $3.016,00 $2.998,00
Slovenya - $970,00 $1.450,00 $1.961,00 $2.364,00 $2.667,00
Portekiz $276,00 $394,00 $626,00 $1.012,00 $1.654,00 $2.212,00 $2.767,00 $2.457,00
Yunanistan $488,00 $843,00 $1.258,00 $1.451,00 $2.352,00 $2.624,00 $2.409,00
İsrail $610,00 $784,00 $1.028,00 $1.435,00 $1.765,00 $1.829,00 $2.081,00 $2.304,00
Kore $86,00 $155,00 $315,00 $479,00 $743,00 $1.282,00 $2.086,00 $2.291,00
Slovakya - $503,00 $605,00 $1.139,00 $2.094,00 $2.105,00
Çek Cumhuriyeti - - $547,00 $895,00 $981,00 $1.474,00 $1.884,00 $2.077,00
Macaristan - $657,00 $852,00 $1.434,00 $1.656,00 $1.803,00
Şili - - - $396,00 $613,00 $842,00 $1.368,00 $1.577,00
Polonya - $288,00 $409,00 $583,00 $856,00 $1.395,00 $1.540,00
Estonya - $395,00 $522,00 $831,00 $1.274,00 $1.447,00
Meksika - - $295,00 $385,00 $508,00 $730,00 $976,00 $1.048,00
Türkiye $69,00 $67,00 $157,00 $178,00 $453,00 $620,00 $1.039,00 $984,00
Ortalama $626,00 $913,00 $1.182,00 $1.467,00 $1.885,00 $2.573,00 $3.340,00 $3.500,00
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Gümüşhane Üniversitesinden Pınar HAYALOĞLU, Karadeniz Teknik 
Üniversitesinden Hasan Çebi BAL’ın “Üst Orta Gelirli Ülkelerde Sağlık 
Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi” üzerine yapmış oldukları ça-
lışmada Sağlık harcamalarının beşeri sermayeye ve ülke ekonomisi üze-
rindeki katkısı arasındaki ilişki incelenmiştir.

Buna göre; birey veya toplumun sahip olduğu bilgi, beceri, yetenek, sağlık 
durumu ve eğitim düzeyi gibi kavramları ifade eden beşeri sermaye; içsel 
büyüme teorisyenlerine göre, uzun dönemli büyümenin kaynağı olarak 
görülmektedir. Teoriye göre, bu nitelikleri kazanmaya yönelik yapılan 
yatırımlar iktisadi faaliyetlerde bireyin üretkenliğini arttırarak ekonomik 
büyümeye katkıda bulunmaktadır. Bu doğrultuda beşeri sermaye biriki-
mi ülkeler arası ekonomik büyüme farlılıklarında önemli rol oynamakta-
dır. Ekonomik büyüme sürecinde beşeri sermayenin rolüne vurgu yapan 
çalışmalarda eğitim ve sağlık, beşeri sermayeyi oluşturan iki temel bileşen 
olarak kabul edilmektedir [1] (İçsel büyüme teorileri ile ilgili ayrıntılı bilgi için 
bakınız: Romer (1986), Lucas (1988)).

“Lustig (2006:1)’e göre sağlık, sadece hastalığın olmaması değil aynı za-
manda bireylerin tüm yaşamı boyunca kendi potansiyelini geliştirme 
kapasitesini ifade etmektedir. Sağlıklı olmak bir refah kaynağı ve dünya 
çapında insanlığın en değerli amaçlarından biridir. Sağlık, içsel değerinin 
yanı sıra bireyler için araçsal değere sahip bir varlıktır. Araçsal değere sa-
hip olması; sağlığın, farklı kanallardan ekonomik büyümeyi etkilemesini 
ifade etmektedir. Sağlık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki çeşitli ka-
nallardan gerçekleşmektedir. Bu çerçevede; daha iyi sağlık, çalışanların 
verimini arttırarak üretimin daha kısa sürede gerçekleştirilmesine olanak 
sağlar. Diğer yandan iyi beslenme ve hastalıkların az olması özellikle ço-
cukluk döneminde bilişsel gelişimi desteklerken öğrenme kabiliyetini art-
tırır. Sağlıklı çocukların okulda hastalık nedeniyle devamsızlığı daha az 
olmakta ve okuldan daha fazla kazanım sağlamaktadırlar. Sağlık böylece 
öğrenmeyi geliştirerek ekonomik büyümenin önemli bir belirleyicisi olan 
beşeri sermayeyi arttırmaktadır. Bunun yanında sağlıklı bireyler genellik-
le daha fazla tasarruf yapma eğilimindedir. Bu şekilde oluşan sermaye 
birikimi yatırımları arttırarak ekonomik büyümeye yol açabilmektedir. 
Benzer şekilde, daha sağlıklı ya da iyi eğitimli iş gücüne sahip şirketlerin 
yatırım yapma olasılığı daha yüksektir. Son olarak sağlık, tedavi için ya-
pılan masrafları azaltarak finansal kaynakların üretken faaliyetlere yön-
lendirilmesine imkan sağlar (DSAED, 2010: 2). Diğer taraftan, sağlık ve 
ekonomik büyüme arasında karşılıklı ilişki olduğunu savunan görüşler 
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de mevcuttur. Buna göre, ekonomik büyüme de iki açıdan sağlık düzeyi-
ni arttırabilir: Birincisi, ekonomik büyüme kişi başına geliri yükseltir ve 
bu artan gelirin bir kısmı daha kaliteli ve besleyici gıda tüketimine gider. 
Bu da bireylerin daha sağlıklı hale gelmesine yol açar. İkincisi; ekonomik 
büyüme, teknolojik ilerlemeyi teşvik eder ve bu sürecin bir parçası olarak 
tıp biliminde gelişmeler yaşanır. Sonuç olarak bu durum sağlık düzeyinin 
iyileşmesini sağlar (Elmi ve Sadeghi, 2012: 88)” [2].

Yine diğer bir çalışmada ise; “Eğitim ve sağlık, beşeri sermayenin iki temel 
bileşeni olarak düşünüldüğünde, bu alanlarda gerçekleştirilen yatırımların 
bireylerin beşeri sermaye düzeyini doğrudan etkileyebileceği söylenebilir. 
Bu nedenle, insana yapılan her türlü yatırımın kısa veya uzun dönemde 
ekonomik büyümeye katkı sağlayacağı bilinen bir gerçektir. Ekonomik 
gelişmişlik seviyesinin yüksek olduğu ülkelere bakıldığında, genelde bu 
ülkelerin eğitim ve sağlık düzeylerinin de yüksek olduğu görülmektedir. 
Nitekim Barro’nun (1996) değerlendirmelerine göre sağlık, ekonominin 
motoru ve sermaye üreten bir varlıktır. Barro’nun bu ifadesinden yola çı-
karak sağlığı beşeri sermayenin bir belirleyicisi olarak düşünebiliriz. Diğer 
taraftan, Mushkin (1962) beşeri sermaye formasyonunu sağlık hizmetle-
rinden yararlanarak açıklamaktadır. Grossman (1972), Bloom ve Canning 
(2000) sağlıklı bireylerin bilgiyi daha etkin özümsediklerini ve sonuçta 
daha yüksek düzeyde verimlilik elde edildiğini açıklamaktadır. Hamou-
di ve Sachs (1999) sağlık ve servet arasında eşanlı bir döngü olduğunu 
vurgulamaktadır. Dünya Bankası (1993)’na göre sağlık problemleri, eko-
nomik gelişmenin önündeki önemli engellerdir. Söz konusu sağlık raporu-
nun ortaya koyduğu temel sonuç, sağlık ve ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkinin geniş boyutlarıyla ele alınması gerektiğidir. Bloom, Canning ve 
Sevilla (2001) ise beşeri sermayenin sadece yetenekler olarak değil, sağlık 
anlamında da tanımlanması gerektiğini belirtmekte; büyümenin temel di-
namiklerinden birisi olarak sağlık olgusu” üzerinde durmaktadırlar [3].

Diğer dikkat çeken bir konu ise modern çağın belası, terörizm, büyük ve 
gelişmiş ülkelerin işgalci devlet politikaları, silahlanmanın ve savunma-
nın ön plana çıkmasına sebep olmuş bu durum savunma sanayisine hem 
askeri, teknik mühimmat olarak hem de siber savaş çağının yaşanmasın-
dan dolayı siber güvenlik hizmetlerine yapılan harcamaları daha da fazla 
artırmıştır. 

Hemen hemen birçok ülkede maliyetli harcamaların başını çeken Savun-
ma, Sağlık ve Eğitim harcamalarının politik ve siyasi etkisi karşılaştırıl-
dığında gelişmişlikle ilgili olarak hükümet politikalarında, sağlık harca-
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malarında yaşanan artışın önüne geçilememesi, ülke yönetiminde olan 
iktidarların hizmetin vatandaşa dönük yüzü açısından en büyük korkusu 
haline gelmiştir. 

Eğitim ve sağlık hizmetlerine yapılan harcamalar beşeri sermaye altyapı 
yatırım harcamaları olarak görülmekte ve refah ile ilişkilendirilmektedir. 
Bu kapsamda toplumdaki eğitim ve sağlık yatırımlarının düzeyinin yük-
sekliği, üretim ve yönetimde etkinliği artırarak, iktisadi gelişmeyi berabe-
rinde getirmekte ve uluslararası rekabete açık bir ülkede ekonomik altya-
pı oluşturarak ülkenin rekabet gücünü arttırmaktadır (Mutlu, 1997; Ataç 
ve Ataç, 1993). Sosyal refah harcamaları içinde bir diğer harcama türü ise 
sağlıktır. İnsan Hakları Bildirgesine sağlık, temel bir insan hakkı olarak 
belirtilmiştir. Ülkemizde de sağlık Anayasa ile güvence altına alınmış bir 
hizmettir. Gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetleri konusunda devlete önemli 
görevler yüklenmiş, sosyal devlet anlayışı içinde devletin sunması gere-
ken en temel hizmetlerden biri olarak nitelendirilmiştir [4].

Grafik 17.1. Türkiyede Savunma, Eğitim ve sağlık Harcamalarının GSMH İçindeki 
Payı (%)

Bu kapsamda Grafik 17.1’de [4] görüldüğü üzere sağlık alanında yapılan 
harcamalar savunma harcamalarının da üzerine çıkmaya başlamıştır. Bu 
durum savunma harcamaların her zaman düşük seviyede gerçekleşeceğin 
işaret etmese de sağlık alanında yapılan harcamaların ne derece önemli 
olduğunu göstermek açısından faydalıdır.

Sağlık harcamaları ile beşeri ilişkileri arasında ilişkinin incelendiğinde ve 
dünyada kabul gören sağlık harcamalarındaki dört temel yaklaşımı da kı-
saca hatırlamakta fayda vardır.
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17.2. Sağlık Sistemleri Modelleri
Günümüz dünyasında ülkeler insanları sağlıklı tutmak, hasta tedavisini 
sağlamak ve sağlık harcamalarını kontrol etmek gibi mali amaçlarla çeşitli 
sağlık sistemleri geliştirmişlerdir. Bu sistemlerin temel dinamiklerini ise 
sağlık hizmetlerinin kaynakları, bu kaynakların yönetimi, organizasyonu, 
sunumu ve finansmanı oluşturmaktadır (Culyer ve Newhouse, 2000:13-
19). Ülkeler, giderek daha da kompleks hale gelen hukuksal, finansal ve 
politik yönetim sistemleri içinde en doğru şekilde sağlık hizmeti sunabil-
me amacıyla bu modelleri geliştirmişlerdir. Genel bir sınıflandırma zor 
olsa da global olarak kabul görmüş olan dört ana sistem modeli benim-
senmiştir:
• Beveridge modeli,
• Bismark modeli,
• Ulusal sağlık sigortası modeli 
• Cepten ödeme modeli.

Bu sistemleri birbirinden ayıran temel farklar sağlık bakımı sağlayıcıları, 
sağlık hizmetlerinin ödenme şekli ve sağlık sigortasını sağlayan ve alan 
arasında finansal risklerin nasıl bir ayrım gösterdiğidir (Tatar, 2011:110-
111; McCanne, 2010:2). Ülkeler çoğu zaman tek bir finansman modeli ta-
kip etmedikleri ve zaman içerisinde politika değişikliklerine gidebildik-
leri için ülkeleri bu modellere atamak ve net bir sistem sınıflandırmasın-
dan bahsetmek her zaman mümkün olmayabilir (Berie ve Fink, 2000:27). 
Sağlık hizmetleri finansmanları incelendiğinde birçok ülkede finansma-
nın giderek daha karma bir hale geldiği, hem vergiler, hem sosyal sigorta 
primleri, hem hane halkının cepten yaptığı ödemeler, hem de özel sağlık 
sigortasından yararlanıldığı görülmektedir. Bu yüzden ülkeler sağlık fi-
nansman modelleri açısından sınıflandırılırken sistemde ağırlıklı olan fi-
nansman şekline göre sınıflandırılmıştır. 

A- Beveridge Modeli (Ulusal Sağlık Hizmeti) II. Dünya Savaşı sonrasın-
da İngiltere’nin ulusal sağlık sistemini tasarlayan William Beveridge 
tarafından tasarlanıp, sağlık hizmetlerinin devlet tarafından vergiye 
dayalı bir şekilde finanse edildiği ve halka sunulduğu bir sağlık siste-
midir. Bu anlamda sağlık hizmetleri ulusal güvenlik, yol, köprü, ışık-
landırma gibi sıradan bir kamu malı olarak görülmüştür. Sağlık refor-
mu ile ilgili girişimleri nedeniyle en çok başvurulan sağlık finansman 
yöntemidir. Bu sistemin kurucusu olan İngiltere’de birçok hastane ve 
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klinik devlete aittir, devlete bağlı doktorlar kadar özel doktorlar da 
OECD Ülkeleri ve Türkiye’nin Sağlık Sistemleri, Sağlık Harcamaları ve 
Sağlık Göstergeleri Karşılaştırması 107 ücretlerini devletten almakta-
dırlar. Devlet doktorların ne yapacağını ve ne kadar ücret alacağını be-
lirleyebildiği için bu sistemi kullanan ülkelerin çoğunda kişi başı sağlık 
harcamaları düşük olabilmektedir. Bu sistemi kullanan ülkeler Birleşik 
Krallık, İspanya, çoğu İskandinav ülkeleri ve Yeni Zelanda’dır (Immer-
gut, 1992:5). 

B- Bismarck Modeli: 19. yüzyılda Almanya’nın birleşmesinin bir parçası 
olarak refah devleti tanımını geliştiren Otto Von Bismarck tarafından 
tasarlanmıştır. Bu modelde bir sigorta sistemi bulunur ve bu sigortanın 
finansmanı işveren ve işçilerin bordro kesintileri ile sağlanmaktadır. 
Alman sigorta sistemi olarak da adlandırılan bu sistem ABD’deki işçi-
işveren finansmanı sisteminin aksine vatandaşın tümünü kapsamayı 
hedefler ve kar amacı gütmez (Barnighausen ve Sauerborn, 2002:1560). 
Bu sistemi kabullenmiş ülkelerdeki hastane ve doktorlar özel olma eği-
limindedirler. Bu sistem hastalık risklerine karşı sigortalama yapar ve 
dolayısıyla tedavi edici ve ayakta bakım hizmetlerini kapsar. Bismarck 
modeli gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede sıklıkla uygulan-
maktadır. Bu ülkelerin başında Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, 
Japonya, İsviçre ve bazı Güney Amerika ülkeleri gelmektedir (Tatar, 
2011:110). 

C- Ulusal Sağlık Sigortası Modeli: Bazı kaynaklarda karma model ola-
rak da geçen ulusal sağlık sigortası modelinde Bismark ve Beveridge 
modelinden bazı unsurlar bulunmaktadır. Bu modelde özel sağlık hiz-
meti sunucuları kullanılmaktadır fakat devlet tarafından işletilen ve 
vatandaşlar tarafından vergi ve prim ödemesi yoluyla finanse edilen 
bir sistemdir. Tek ödeyici olduğu, pazarlama ihtiyacı ya da kar amacı 
olmadığı için diğer sistemlere kıyasla daha kolay yönetilip organize 
edilen ve daha ucuz bir sistem olabilmektedir. Ayrıca, bu sistem mali-
yetleri kontrol edebilme amacıyla karşılanacak olan sağlık hizmetlerini 
sınırlandırabilmekte ya da hastaların hizmet alması için bekleme listesi 
oluşturabilmektedir. Bu sistemi kabul eden en klasik örnek Kanada’dır. 
Fakat yeni sanayileşmiş Güney Kore ve gelişmekte olan Tayvan gibi 
ülkelerde de bu sistem görülmektedir.(Woolhandler, Campbell vd., 
2003:773).

D- Cepten Ödeme Modeli: Cepten ödeme modeli, dünyanın birçok ül-
kesinde görülen bir modeldir. Sağlık hizmeti veremeyecek kadar gelir 
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seviyesi düşük ve sağlık hizmetleri yönetimi organizesiz ülkelerde en 
sıklıkla görülmektedir. Bu tür ülkelerde sağlık hizmeti satın alabilmek 
için para ödeyebilenler bu hizmetten yararlanabilmekte, aksi takdirde 
hasta kalmakta ya da ölebilmektedirler. Afrika ülkeleri, Çin, Hindistan, 
bazı Güney Amerika ülkeleri en temel örnekleridir (Lameire, Joffe vd., 
1999:6).

Bu dört modelin dışında;

E- ABD Modeli: Amerika Birleşik Devletleri’nin genel sağlık sistemi, 
dört ana sağlık sistem modelinin her birinden bir parça barındırmak-
tadır. Gaziler ve çocukların sağlık hizmeti alması açısından model Be-
veridge modeline, yaşlılara hizmet sunumu açısından ulusal sağlık 
sigortası modeline, çalışanlara sunulan sağlık hizmetleri açısından ise 
Bismark modeline benzemektedir. Son yıllarda yapılan değişiklikten 
önce nüfusun %15’inden fazlasının sağlık sigortası olmamasından 
dolayı ise model cepten ödeme modeliyle benzerlikler taşımaktadır. 
Bu sistemin temelini özel sigortalar oluşturmaktadır ve temel ilke her-
kesin doktorunu ve hastasını seçebilme hakkına sahip olabilmesidir. 
Hekimlerin çoğu özel muayenelerinde çalışmayı tercih etmekte ve 
ödemeler ya sigorta tarafında ya da doğrudan hekime yapılmaktadır. 
Ülkenin sağlık uygulamalarında tam bir birlikten söz etmek mümkün 
değildir ve eyaletlerde farklı uygulamalar görülebilmektedir. Özel 
sağlık sigortasına odaklı gelişen sistemde, 1960’lı yıllarda düşük gelir 
seviyeli kişilerin problemleri için kamunun devreye girmesiyle özel 
sağlık sigortası yaptıramayanlar için Medicaid ve yaşlılar için Medi-
care isimli kamu kuruluşları oluşturulmuştur. Benzer uygulamalar 
gaziler ve çocuklar için de geliştirilmiştir (Oral, 2002:90). Amerika Bir-
leşik Devletleri, kişi başı sağlık harcamaları en yüksek ülke olmasına 
ve teknolojik açıdan gelişmiş olmasına rağmen dünyanın en sağlıklı 
toplumu değildir. DSÖ 2007 verilerine göre ABD bebek ölüm hızına 
göre 39., doğuşta beklenen yaşam süresine göre 42., global bazda 37. 
sırada bir sağlık performans düzeyine sahip olabilmiş, Commonwe-
alth Fund 2013 verilerine göre OECD tarafından hazırlanmış gelişmiş 
ülkeler OECD Ülkeleri ve Türkiye’nin Sağlık Sistemleri, Sağlık Har-
camaları ve Sağlık Göstergeleri Karşılaştırması 109 sağlık performans 
sıralamasında ise son sırayı almıştır (WHO, 2012; OECD, 2013b:1). 
Sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve çok maliyetli olması sebebiyle 
2010 yılında Başkan Obama tarafından tasarlanan ve ülke çapında bir 
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reform olarak nitelendirilen ‘Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Ya-
sası (The Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA)’ isimli 
yeni sağlık sisteminde sigorta kapsamında bütün insanların yararla-
nacağı şekilde bir genişletme politikası yer almaktadır. Bu sigortada 
Medicaid erişilebilirliği genişletilip eyalet bazında sigorta değişim 
programıyla bireylerin sağlık sigortasını satın almaları sağlanmaya 
çalışılmıştır. Ancak, 30 milyon insanı sağlık sigortası kapsamına alma 
amacıyla yürürlüğe giren yeni sistem yasasında beklenenin aksine 
sadece 2-3 milyon kişi bu sigorta kapsamına dahil olmuş, medikal 
ilaçlar ve sağlık harcamalarında ise artışlar görülmüştür (Steinbrook, 
2012:1). 

F- Türkiye Modeli (Genel Sağlık Sigortası): Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’na göre sağlık hizmeti kamu malı niteliğindedir, devletin 
görevlerindendir ve sağlık hizmetlerinden Sağlık Bakanlığı sorum-
ludur. Sağlık hizmetleri kamu, yarı kamu, özel ve kar amacı gütme-
yen vakıf kuruluşlarınca sağlanır. Sağlık hizmetlerinin finansmanı ise 
vergiler, sosyal güvenlik primleri (SGK), özel sigorta primleri ve cep-
ten ödeme ile gerçekleşmektedir (Pekten, 2006:2). Son 20 yıl içindeki 
hızlandırılmış reformlarla ve 2003 yılında başlayan ‘Sağlıkta Dönü-
şüm’ programıyla Türk sağlık sistemi yeniden organize olmuş, Sosyal 
Güvenlik Reformu ile Genel Sağlık Sigortası sistemi yürürlüğe sokul-
muştur. Bu değişiklikler sonucunda vatandaşların sağlık hizmetlerine 
erişiminde kolaylıklar sağlanmış ve yüksek sağlık harcamalarına karşı 
düşük gelir seviyeli kesim için mali koruma durumunda iyileşmeler 
görülmüştür (OECD, 2008:75-87). 2012 yılı itibarı ile tüm vatandaş-
ların Genel Sağlık Sigortası sistemine dahil olması zorunluluğu geti-
rilmiştir. Türkiye gelişmekte olan ülkelere ve kendi gelir grubundaki 
ülkelere kıyasla sağlık indikatörleri ve sağlık harcamalarına göre orta-
lamanın üzerine çıkmayı başarmasına rağmen OECD üyesi ülkelerle 
karşılaştırıldığında hala sağlık göstergeleri açısından en olumsuz du-
rumda olan ülkelerden biridir. Ayrıca son yıllardaki kamunun sağlık 
harcamalarındaki payının hızla yükselmesi finansman konusunda 
riskleri artırmaktadır.

17.3. Sağlık Harcamaları Karşılaştırması
Dünyada sağlık harcamalarında OECD ülkeleri önemli bir yer tutmakta-
dır. OECD ülkeleri dünya nüfusunun %20’sini oluştururken, 2010 yılında 
6,5 trilyon dolara yakın sağlık harcamalarıyla tüm dünya sağlık harcama-
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larının %84’e sahiptir (OECD, 2013:1). Bu yüksek değerlerin çeşitli açıkla-
maları olsa da en öne çıkanlar gelişmiş ülkelerde nüfusun giderek yaşlan-
ması, tıp ve ilaç teknolojilerindeki gelişmeler sonucu sağlık hizmetlerinde 
arzın ve talebin artması ve bazı kronik hastalıklarda görülen artış olarak 
belirtilmektedir [5].

Görüleceği üzere sağlık sistemi modellerinin her birinin temeli finansma-
na dayanmaktadır. Sağlık harcamalarında bireysel artış pozitif bir gös-
terge olarak algılansa da ilginç bir dengede ülkeler geliştikçe vatandaşın 
sağlık hizmetinden cebinden bireysel harcama yapmadan faydalanmakta 
zorluk yaşamaya başladığı, devletlerin sistemi sürdürebilmek adına bu 
duruma daha fazla baş vurdukları görülmektedir.

Bu ilişkiyi daha net ifade edebilmek adına yaşanmış küçük bir örnekle 
izah etmek mümkün olacaktır. 2016 yılına kadarki süreçte Amerika Birle-
şik Devletleri gibi güçlü bir ekonomiye sahip bir ülkede, dönemin devlet 
başkanı Barack OBAMA tarafından desteklenerek uygulanmaya konul-
maya çalışılan “Obama Care” denilen sağlığın finansmanı modeli bile 
çare olamamış sistem uygulanamadan gündemden kalkmıştır. Benzer 
sorunları bir çok Avrupa devletinde de rastlamak mümkündür. Zira bu 
ülkelerde vatandaşın sağlık harcamalarına katkısı her geçen gün daha da 
artmakta, paket uygulamalarından kaynaklı olarak vatandaşlar her hiz-
metten yeterince yararlanamamaktadır.

Gelişen dünyada ve ülkemizde Sağlık Harcamaları üzerine yapılan bu 
kısa değerlendirme göstermektedir ki bilimsel veriler olmadan her alan-
da olduğu gibi sağlık siteminin geleceğini kurmak çok kolay olmayacak-
tır. Sağlık sisteminde verinin önemi çok yönlüdür. Sağlık ve Sigortacılık 
sisteminde verinin kullanım alanlarını başlıklar halinde belirtecek olur-
sak;

1. Tedavi Hizmetleri
- Tıbbi Keşiflerin yapılması
- Tıbbi Keşiflerin neticesinde Teşhis ve Tedaviye yardımcı Tıbbi Cihaz 

Teknolojisi, Medikal ve Farmakolojik çözümlerin geliştirilmesi
2. Mali Hizmetler

- Sürdürülebilir Sağlık Finansmanının sağlanması
- Harcamaların kontrol alınması
- Yeni Finansman yöntemlerinin belirlenmesi.
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3. Sigortacılık Faaliyetleri
- Sağlık sisteminin sürdürülmesinde önemli olan geri ödeme sistemle-

rinin geliştirilmesi
- Kamu ve özel sigorta sistemleri ile birlikte emeklilik sigortası, klinik 

bakım sigortası vb. sigortacılık sistemlerinin geliştirilmesi.
4. Kaynakların Geliştirilmesi

- Sağlık sisteminde enerji yöntemi, lojistik yönetimi vb. kaynağa dayalı 
hizmetlerin geliştirilmesi.

5. Akademik Faaliyetler
6. Sektörel Faaliyetler

Bu vb. alanların tamamının geliştirilmesi için veri kullanımına ihtiyaç var-
dır. Ülkemiz bu anlamda zengin bir veri kayanına sahiptir. Demografik 
anlamda ülkemizin karma bir etnik yapıya sahip olması da verinin nite-
lik anlamında da zenginliğini artırmaktadır. Ne var ki böylesine zengin 
bir veri kaynağının paylaşılamıyor olması ve kurumlar, üniversiteler ve 
sektör arasında etkileşim halinde kullanılamıyor olması sürecin önünü 
tıkamaktadır. 

17.4. Sonuçlar
Ülkemiz adına Sağlık Harcamalarında yaşanacak sorunları konuşmak, 
her ne kadar bireysel harcama verileri açısından bakıldığında çok erken 
gibi görünse de hızlı ekonomik büyüme göstergeleri sürecin çok uzak bir 
gelecekte yaşanmayabileceğini de göstermektedir.

Genel Sağlık Sigortası Sistemi ve Sağlık Uygulamalarında gelişim ülkemiz-
de reel ve kaliteli bir verinin elde edilmesine imkan tanıdığı düşünüldüğün-
de ülkemiz adına geleceği tahminlemek ve yaşanabilecek olumsuzluklara 
karşı önlem almak ve tüm dünyaya “Sürdürülebilir Sağlık Harcama Politi-
kasını” rol model olarak paylaşmak mümkündür. Zira ülkemizde gelinen 
noktada sağlık harcamalarında kişisel sağlık bilgileri, sigorta bilgileri ya-
nında hizmet sunulan mekânlar ve donanımlarının en detay bilgisine kadar 
bilinmekte, tesislerin enerji verimliliklerinin ölçülmesine, koruyucu sağlık 
hizmetlerinden ileri yaşlarda karşılaşılan sağlık sorunlarına beslenme alış-
kanlıklarından coğrafi etkenlerin tesirine kadar bir çok bilgi tutulmaktadır.

Bu verilerin her biri BİG DATA uygulamalarının bir parçası olarak sağlıklı 
nesiller adına sağlıklı, ekonomik ve devlet tarafından sürdürülebilir bir 
sağlık sistemin uzun yıllar uygulanmasına imkân tanıyacaktır.
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18.1. Türkiye’de ve Dünya’da Mobil Sektör
İletişim teknolojilerinin artan gelişim ve değişim sürecinin bir parçası ola-
rak, haberleşme sektörü de mobil iletişim ihtiyacı sebebiyle son yıllarda 
hızlı bir ivmeyle ilerlemektedir. Dünya çapında 2016’da 4.8 milyar olan 
tekil mobil abonelerinin, 2020’de 5.7 milyara ulaşacağı tahmin edilmek-
tedir [1] (Tablo 18.1). Türkiye’de ise toplam mobil abone sayısı 2014’de 71 
milyon iken 2016’da bu rakam 75 milyona ulaşmıştır [2] (Tablo 18.2).

Tablo 18.1. Küresel çapta mobil sektör istatistikleri ve tahminleri

2020 2016

Küresel Tekil mobil abone (milyar) 5.7 4.8 

Küresel akıllı telefon sayısı (milyar) 5.7 1.9

Operatör toplam gelirleri (trilyon dolar) 1.14 1.05

Tablo 18.2. Türkiye’de mobil sektör istatistikleri

2016 2015 2014

M2M abone sayısı 3.959.664 3.159.472 2.515.527

Mobil bilgisayardan internet abone 
sayısı 1.237.749 1.597.606 1.354.746

Mobil abone (kişi) sayısı 69.864.286 68.882.183 68.018.143

Toplam mobil abone sayısı 75.061.699 73.639.261 71.888.416

Mobil bant genişliğinin iyileştirilmesine sebep olan 3G ve 4G teknolojik 
altyapılar ile birlikte; içerik ve servis hizmetleri de hızla gelişerek mobil 
cihaz donanım özelliklerini, kişisel bilgisayar seviyesine getirmiştir. Bu 
durumun doğal bir sonucu olarak, mobil cihazların ve kullanımlarının 
artması, yoğun bir ağ trafiğine sebep olmuştur. 2016’da dünya çapında 
ayda 7 exabayt mobil veri trafiği üretilirken, bu rakamın 2021’de 49 exa-
bayta yükseleceği öngörülmektedir [3] (Şekil 18.1). Mobil trafiğin en bü-
yük kısmını oluşturan video trafiğinin, 2015’den 2021 yılına kadar yıllık 
%55 oranında büyüyeceği öngörülmektedir [4] (Şekil 18.1).
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Şekil 18.1. Kategoriye göre 2015 yılından 2021 yılına kadar global mobil trafik bileşik 
yıllık büyüme oranı (CAGR)

Mobil kullanıcı ve oluşturduğu trafikteki artış, mobil ekosistemi oluştu-
ran yatırımcılar ve yazılım geliştiriciler tarafından akıllı telefonlar veya 
tabletler için içerik ve uygulama servisinin yapılmasını sağlayan mobil 
uygulama mağaza modeliyle sonuçlanmıştır. Dünya çapında bu mağaza-
lardan indirilen uygulama sayısı 2016 yılında 149.3 milyar iken, 2021’de 
352.9 milyar olacağı tahmin edilmektedir [5] (Tablo 18.3). 

Tablo 18.3. Küresel çapta mobil trafik istatistikleri ve tahminleri

2021 2017 2016

Küresel mobil uygulama indirmeleri 
(milyar) 352.9 197 149.3 

Küresel mobil veri trafiği (aylık) 49 exabayt 11 exabayt 7 exabayt

18.2. Mobil Tabanlı Yenilikler
Mobil altyapıların geliştirilmesi ve yenilenmesi ile bağlı olarak artan trafik 
hacmi ve veri yoğunluğu pek çok fırsatın yanında pek çok endişeyi de 
beraberinde getirmektedir. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda karşıla-
şılan bu durumlar aşağıda özetlenmiştir. 

Platform
Dijital platformlar, çok geniş kullanıcılara hitap edecek ölçeklerde büyü-
yünce şirketler yenilikçi servisler için yeni iş modelleri üretmeye başla-
mıştır. Bulut bilişimin yaygınlaşmasıyla, şirketler ve kurumlar analiz ve 
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otomasyon süreçleri için bulut tabanlı servisleri kullanmaya başlamışlar-
dır. Üyelerini Facebook, Intel, Nokia, Google, Apple ve Microsoft’un oluş-
turduğu “Open Compute Project” ve Facebook tarafından kurulan “The 
Telecom Infrastructure Project” bu gelişimlere örnek olarak gösterilebilir 
[1]. Open Compute Project, ölçeklenebilir hesaplama için en etkin sunucu, 
depolama ve veri merkezi donanım tasarımlarını sağlamaktır. The Tele-
com Infrastructure Project ise; telekom operatörleri, altyapı sağlayıcıları 
ve diğer teknoloji şirketlerini kapsayarak, telekomünikasyon ağı altyapı-
sını kurmayı, uygulama yollarını tekrar düşünmeyi ve yeni nesil bileşen-
lerin geliştirilmesini amaçlayan bir girişimdir.

Yapay Zeka
Yapay zekanın büyüyen faydaları ve özellikle doğal dil işlemedeki ge-
lişmeler, teknolojinin insanları anlamasına imkân tanımakta ve kullanı-
cı arayüzünde yaklaşım değişikliklerine kapı açmaktadır. Yapay zekanın 
kullanım senaryolarına sanal ajanlar ve sohbet robotları (chatbot) örnek 
verilebilir [1]. Sohbet robotları, kişilere ana dillerinde cevap verebilir ve 
hem kişilerle hem makinelerle etkileşime girebilirler. Bununla birlikte, do-
ğal dil işlemedeki ilerlemeler, Apple’ın Siri’si ve Amazon’un Echo’su sesli 
arayüzleri olan sanal asistanları gidererek gerçeğe dönüştürmektedir. 

Yeni Ağlar 
Geniş bir yelpazedeki cihazları birbirine bağlayan, tamamen entegre çok 
satıcılı ve çok teknolojili heterojen ağlar, ağ yönetimi açısından yüksek 
düzeyde karmaşıklık oluşturmakta ve operatörler ve diğer ekosistem 
oyuncuları için yeni zorluklar oluşturmaktadır. Örneğin, IoT servislerini 
desteklemek üzere geliştirilmiştir LPWA ağları ve daha farklı bir altya-
pıyla daha hızlı bir iletişim sunacak 5G hizmeti, mobil servisleri daha üst 
boyutlara taşıyacaktır [1].

Kimlik ve Erişim Yönetimi
Çok ağlı ve çok cihazlı bir dünyada artan siber güvenlik tehditlerine kar-
şı, kişileri veya cihazları güvenli erişim için doğru bir şekilde tespit etme 
ihtiyacı her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Bu sebeple eko-
sistemde çözülmesi gereken iki temel sorun vardır: kişilerin gerçek kim-
liğinin doğrulanması problemi (yetkisi doğrultusundaki eylemlere erişim 
izin verilmesi) ve erişim yönetiminin zorluğu (doğru cihazların doğru ne-
denlerle doğru şebekelere erişebildiğinden emin olunması). Cep telefonu 
tabanlı kimlik doğrulama, yetkilendirme, kimlik ve nitelik hizmetleri için 
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küresel bir çözüm olan Mobile Connect, operatörlerin kimlik konusunda 
işbirliği yapmak için endüstri olarak nasıl bir araya geldiğinin bir örneği-
dir [1].

18.3. Mobil Büyük Veri Uygulamaları
Sağlık, eğitim, enerji, pazarlama ve kamu sektörü gibi pek çok uygulama 
alanı olan büyük veri analizleri [6], mobil sektörde de giderek önem ka-
zanmaktadır. Mobil teknolojinin en yaygın teknolojiler olması, her yerde 
bulunması ve satın alınabilmesi, sosyal ve ekonomik gelişmeyi iyileştir-
mesi, hayatı kolaylaştırması, iş ve işlemleri hızlandırması için benzersiz 
bir platform sağlar. Halihazırda 4.8 milyar insanın bağlı olduğu bu sistem, 
kişiselleştirilmiş hizmetlerden doğal afetlere müdahaleye kadar pek çok 
amaçla kullanılabilmektedir.

Tarım: 
Telenor Pakistan, Aralık 2015’te Khushaal Zameendar mobil tarım hizme-
tini başlatmıştır. Hizmet 2 milyondan fazla tarım hane halkını, zamanında 
ve sürdürülebilir etki erişimi ile güçlendirerek daha iyi ürün ve gelir elde 
edilmesini hedeflemektedir [1].

Sağlık: 
Wazazi Nipendeni, Tanzanya’da, hamile kadınlara, yeni annelere, hami-
lelikte ve erken çocuklukta sağlıklı davranışları teşvik etmek için klinik 
randevuları hatırlatan bir mobil sağlık hizmetidir. Sağlık Bakanlığı ta-
rafından yönetilen ve Airtel, Tigo, Vodacom ve Zantel operatörleri tara-
fından desteklenen hizmet, 2011’den bu yana 1.2 milyondan fazla kişiye 
ulaşmıştır [1].

Enerji: 
Mobil erişimli güneş enerjisi anında ödeme modeli, 2010’lardan beri temiz 
enerji çözümlerine erişim sağlamaktadır. 800.000’in üzerinde güneş ev sis-
temleri güvenilir ve temiz enerji sağlamak için mobil ödemeler ve M2M 
teknolojisini kullanmaktadır [1].

Doğal Afete Müdahale: 
Sri Lanka mobil operatörü Dialog, 2004 Hint Okyanusu Tsunamisinin ar-
dından bir Afet ve Acil Durum Uyarı Ağı geliştirdi. Mobil iletişimi kulla-
narak erken uyarı ağını oluşturan sistem; mobil aboneleri, acil durum mü-
dahale eden kişileri, topluluk liderlerini ve genel halkı ulusal acil durum 
izleme merkezine bağlamaktadır [1].
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Kişiselleştirilmiş Ürün ve Hizmetler: 
Tavsiye sistemleri, tüketicinin beğenisini öğrenerek özel önerilerde bulu-
nan ve tüketicinin ürün seçim sürecini verimli bir şekilde yöneten akıllı 
mekanizmalardır. Firma açısından da, hedef kitlenin belirlenerek, isabetli 
pazarlama ve reklam kararları alınmasını sağlayan öneri sistemleri, yüksek 
verim ve kâr getirmektedir. Bu yöntemler kullanılarak, tavsiye sistemleri-
nin e-ticaret uygulamalarında yer almasının amaçları aşağıdaki gibidir [7]:
1. Ürün tavsiyesi: Kullanıcının anlık amacı göz önüne alınarak yeni ürün 

önerilmesi.
2. Reklam tavsiyesi: Kullanıcının ilgilenebileceği kampanyaların otomatik 

oluşturulması ve reklam e-postalarının ya da mesajlarının kişiselleşti-
rilmesi.

3. Kişisel ana sayfa tavsiyesi: Kullanıcının geçmiş hareketleri göz önüne 
alınarak genel profiline göre karşılama sayfası oluşturulması.

4. Çapraz ürün satışı: Beraber satılan ürünlerin gösterilmesi veya toplu 
indirim uygulanması.

Gerçek mobil servis kullanımı hakkında güvenilir ve şeffaf bilgi; endüstri, 
pazarlama, iş ve ürün geliştirme, ağ planlama ve yönetimi sektörlerindeki 
hissedarlar ve akademisyenler için önemli değerler taşımaktadır. Bu yüz-
den, verinin toplanma sürecinin iyi bir şekilde anlaşılması ve yönetilmesi 
gerekmektedir. Kivi, mobil kullanıcı davranışları ve servislerin kullanımı 
hakkında nitelikli bilgi sahibi olunabilmesi için, veri toplama metotlarını 
aşağıdaki şekilde 5 kategoriye ayırmıştır (Şekil 18.2’ye bakınız.) [8].
1. Anketler ve tüketici panelleri: Anketler ve panellerden elde edilebilecek 

bilgiler; her ne kadar katılımcının dürüstlüğüne, hafızasına, motivas-
yonuna ve cevap verme yeteneğine bağlı olarak değişse de; bu sayede 
örneklendikleri grubun tutum, değer, inanç ve alışkanlıkları gibi geniş 
çapta bilgi elde edilebilir.

2. Son kullanıcı cihaz izleme: Mobil cihaz izleme yazılımları sayesinde bü-
tün cihaz özellikleri ve uygulamaların kullanım sıklığı, süresi ve hacmi 
ölçülebilir. Sesli arama, mesajlaşma gibi iletişim verileri; GSM, WCDMA 
ve WLAN benzeri farklı radyo frekanslarındaki trafik kayıtları; Blue-
tooth, WLAN gibi muhtemel ad-hoc bağlantıları; kamera, multimedya 
yürütücüsü ve oyunlar gibi çevrimdışı özellikler; FM radyo, DVB-H ta-
banlı televizyon benzeri multimedya yayınları; son olarak GSM Cell ID 
kodu, WLAN erişim noktası (access point) adı ve GPS koordinatları ile 
konum verileri elde edilmektedir.
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3. TCP/IP trafiği ölçümleri: GSM/UMTS ağları üzerinden, mobil termi-
nallerden ağlara bağlanma sürecindeki trafik; WLAN bağlantısı ile de 
erişim noktası (access point) ve yönlendirici (router) iletişim paketleri 
izlenebilir. Ayrıca TCP/IP iletişiminde HTTP protokol başlığından, kul-
lanılan internet tarayıcısı, işletim sistemi ve mobil telefon modeli bilgi-
leri elde edilebilirken; zaman bilgisi, transfer paketinin boyutu, iletişim 
protokolü ve servisi, trafiğin karakterize edilmesini sağlamaktadır.

4. Kullanım muhasebe sistemleri ve kayıtları: Veri iletişimi verilerine ek 
olarak IMSI abone kodu ve IMEI numarası, ödeme ve fatura bilgilerini 
içeren CDRs kayıtlarından elde edilir.

5. Sunucu tarafı ölçümleri: Web portalı, özel web/wap sitesi/sunucusu, ara-
ma motorları ve proxy gibi çeşitli sunuculardan elde edilen log dosyaları, 
kullanım ve davranış örüntülerinin çıkarılmasında rol oynamaktadır.

Şekil 18.2. Kullanıcıların durum ve içerik bilgilerinin elde edilmesi süreci

Mobil cihaz örüntülerinin ve davranışlarının tespit edilebilmesi için mobil 
kullanıcıların durum ve içerik bilgilerinin elde edilmesi gerekmektedir. 
Cristoph ve diğerleri tarafından (2010) yapılan çalışmada [9], mobil içeri-
ğin otomatik olarak belirlenmesini sağlayan, 3 katmanlı entegre bir yakla-
şım önerilmiştir (Şekil 18.2’ye bakınız). Veri veya sinyal kaynağı katmanı; 
saat, ışık sensörü, kamera, radyo sinyalleri, mikrofon, ivmeölçer, pusula 
ve yakın alan iletişimi ara yüzünden oluşur. Bilgi katmanı; sinyal katma-
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nında toplanan veri veya sinyal şeklindeki bilgiyi dönüştürür. Bilginin, 
içerik tespit servisi tarafından işlenebilmesi için öz bilgiye dönüştürülme-
si gerekmektedir. Bu dönüşüm, örüntü deposunda tanımlı uygun özbil-
gi etiketleri ile eşleştiren ek bilgi işlem hizmetleri tarafından yapılır. Bu 
sayede; kullanıcının birçok kaynaktan gelen konum, aktivite gibi bilgisi 
birleştirilerek davranışları hakkında bilgi edinildikten sonra mobil uygu-
lamalar veya temel aygıt yapılandırılması için yorumlanabilir.

W.P. Lee ve K.H. Lee (2014), akıllı telefon kullanıcılarının en kullanışlı ve 
talep gören servislere zamanında erişmelerini sağlamak için, kullanıcı-
nın niyetini tahmin ederek uygun servisleri aktifleştiren bağlam bağımsız 
bir tavsiye mekanizması geliştirmiştir [10]. Tahminleme için akıllı telefon 
kullanıcılarının davranış örüntülerini çıkaran ve kullanıcının isteyebilece-
ği servisleri öneren, kural algoritması tabanlı olay-durum-eylem modeli 
önerilmiştir (Şekil 18.3). Kural karmaşıklığını azaltmak için bulanık sınıf-
landırma kullanılmıştır. Sistem girdileri; arama geçmişi, iş programı gibi 
kullanıcıların kişisel bilgileri; coğrafi konum, yatay-düşey hareket gibi 
akıllı telefonundan alınan sensör bilgileri; gelen aramalar, şarj durumu gibi 
pasif işlem verileri; servislerin kullanıcı ara yüzüyle iletişime geçilen aktif 
işlem verileri olmak üzere 4 tanedir. Sistem çekirdeği, kullanıcıların sıralı 
örüntülerinin analiz edilip kural setlerinin oluşturulduğu; kural başlatma 
ve olay belirlendiğinde içeriği durum kurallarıyla karşılaştırıp muhtemel 
eylem tavsiyelerinin yapıldığı kural çıkarımı olmak üzere iki modülden 
oluşmaktadır. Öngörülebilir servisler; telefon görüşmesi yapma, kısa me-
saj veya mail alma veya gönderme, web üzerinde arama yapma, fotoğraf 
çekme, uygulama başlatma ve medya oynatma gibi eylemleri içermektedir.

İncelenen modeller ve mevcut veriler ışığında, kullanıcıların erişim sağla-
dıkları bir uygulamaya ait; ücretli ve ücretsiz indirme veya sadece istekte 
bulunma, ödeme, içerik türü, bağlantı kanalı, zaman, telefon modeli ve 
operatör bilgisi kullanılarak Şekil 18.4’deki mobil kullanıcı davranış tes-
piti modeli önerilmiştir [11]. Bu model sonucunda, tüm kullanıcılara ait 
verilerden, “EĞER (Kategori = KA5) İSE İndirme_Olasılığı = %93,2” gibi 
kural tabanlı ortak örüntüler elde edilmiştir (Şekil 18.5). 

[11]’de, mobil telekomünikasyon verileri üzerinde veri madenciliği tek-
nikleri uygulanarak, kullanıcıların davranışları incelenmiş, analiz edilmiş 
ve sınıflandırılmış, elde edilen sonuçlar ile karar verme sürecine katkıda 
bulunulacak çözümler sunulmuş ve kullanıcıların daha odaklı ve kaliteli 
hizmet alması için öneriler sunulmuştur. [11] nolu kaynağın kısa bir bölü-
münün burada verildiğini belirtmek isteriz. Bu tezde yapılan analizlerin 
sonuçları aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir.
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Şekil 18.3. Kural algoritması tabanlı mobil olay-durum-eylem modeli

1. Kullanıcıların istekte bulundukları durumların şartları ve indirme işle-
mini gerçekleştirdikleri kriterleri bir araya getirerek; hangi parametre-
ler ve birliktelikler altında indirme işleminin yüzde kaç olasılıkla ger-
çekleşeceği tahmin edilmiştir.

2. Telefon marka ve modeli, operatör, uygulama platformlarına giriş yap-
tıkları kanal ile indirdikleri uygulama kategorisi arasında zamana bağlı 
ilişkiler olduğu belirlenmiş ve bu ilişkiler kurallar halinde genelleştiril-
miştir.

3. Mobil telekomünikasyon verileri üzerinde veri madenciliği teknikleri 
uygulanarak, kullanıcıların davranışları sınıflandırılmıştır.

4. Analiz sonucunda karakteristiklerin elde edilmesiyle; karar verme sü-
recine katkıda bulunulacak çözümler sunulmuş ve kullanıcıların daha 
odaklı ve kaliteli hizmet alması için önerilerde bulunulmuştur.
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Şekil 18.4. [11]’de önerilen mobil kullanıcı davranış tespiti modeli
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Şekil 18.5. Karar ağacından kuralların elde edilmesini sağlayan örnek dalların bir kısmı
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5. Yapılan analizler; kullanıcıların istekte bulundukları durumların şart-
ları ve indirme işlemini gerçekleştirdikleri kriterleri bir araya getirerek; 
hangi parametreler ve birliktelikler altında indirme işleminin yüzde 
kaç olasılıkla gerçekleşeceği tahmin edilmiştir.

6. Telefon marka ve modeli, operatör, uygulama platformlarına giriş yaptık-
ları kanal ile indirdikleri uygulama kategorisi arasında zamana bağlı iliş-
kiler olduğu belirlenmiş ve bu ilişkiler kurallar halinde genelleştirilmiştir.

7. Mevcut sistemin modeli çıkarılarak, literatüre yeni bir model önerilmiştir.

Bu konu ile ilgili olarak daha detay bilgi almak ve uygulama sonuçlarını 
görmek için [11] nolu teze başvurabilir ve detay bilgi alabilirsiniz.
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Sağlıkta Kaynak Yönetimi Derneği (SKYDER)’nin Gazi Üniversitesi, Sağ-
lık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE), TÜBİTAK, 
ÇSGB, SGK, Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği BÜYÜK VERİ ÇA-
LIŞTAYI, 08 Mart 2017 tarihinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Kavaklıdere 
Sosyal Tesislerinde düzenlenmiş ve başarıyla tamamlanmıştır. Çalıştaya 
200’ün üzerinde akademisyen, uzman, kamu görevlisi ve yöneticileri ile 
özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılı-
mıyla gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde kurumsal bilgi teknolojilerinin gelişimi sayesinde ülkemiz adı-
na daha faydalı verimli ve ekonomik çalışmalar yapılabilmektedir. Ancak 
bu gelişmeler çeşitli nedenlerde bilimsel camia tarafından kullanılamadığı 
için kamu yararını artıracak daha gelişmiş çözümler elde edilemediği göz-
lemlenmiştir. Çalıştayın amacı; ülkemizde açık ve büyük veri farkındalığı-
nı arttırmak, güvenlik ve mahremiyeti sağlamak ve bu verileri kullanmak, 
sağlık ve sosyal güvenlik alanlarında büyük veri kullanımın neden önemli 
olduğunun altını çizmek, sağlık ve sosyal güvenlik kurumlarının elinde bu-
lunan büyük verilerin nasıl kullanılacağına yönelik yol haritasını oluştur-
mak olarak belirlenmiş ve bu doğrultuda çalıştay sonuçlandırılmıştır. 

Çalıştaya, kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör kuruluşları ve STK 
temsilcilerinden oluşan uzman, yönetici ve katılımcı kitlesi ile beraber 
aşağıdaki sorulara cevaplar, ortak akıl ile bulunmaya çalışılmıştır.
1. Kamunun elinde bulunan büyük verinin kullanımı neden önemlidir?
2. Büyük verilerden değer elde etmek neden gereklidir?
3. Sağlık kurumlarında ve SGK da büyük veri ortamları nasıl oluşturulur?
4. Dünyada büyük veri örnekleri nelerdir?
5. Büyük verilerde mahremiyetin sağlanması neden önemlidir?
6. Verilerden değer elde edilmesi için gerekli olan altyapı, bilgi birikimi ve 

alan uzmanlıkları nelerdir?
7. Kamuda hangi projeler vardır veya yapılmalıdır?
8. Bu konuda üzerinde düşen sorumlulukları kurumlar yerine getirmekte 

midir?

Çalıştay açılış konuşmaları ile başlamıştır. Açılış konuşmalarını sırası ile;
- SKYDER adına SADEFE Yönetim Kurulu Üyesi ve SKYDER Yönetim 

Kurulu Başkanı Sn. Engin UÇAR,
- Sağlık Bakanlığı adına Bilgi Sitemleri Genel Müdürü Sn. Dr. Mahir ÜLGÜ,
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- SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürü Sn. Lütfi AYDIN,
- SGK Başkan Yardımcısı Sn. Op. Dr. Orhan KOÇ
yapmışlardır.

Açılış konuşmalarında; büyük veri kullanımının ülkemizin gelişimi açı-
sından önemi vurgulanmış, ülke geleceğimizin inşasında verinin, kamu 
kurumları arasında, akademik camiayla ve gerektiğinde de sektörle pay-
laşılması ve veriyi paylaşırken güvenliğinin sağlanması, hukuki çerçeve-
lerinin belirlenmesinin gerekliliğine işaret edilmiştir. Yaşanan olaylardan 
derslerin çıkarıldığı, bu konuda daha dikkatli olunması gerektiği bu vesi-
le ile bir kez daha vurgulanmıştır. Düzenlenen çalıştayın öncü bir çalışma 
olması nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren konuşmacılar verimli bir 
çalıştay olmasını ve bu tarz çalışmaların devamlılığının sağlanması yö-
nünde temennilerini iletmişlerdir.

Çalıştay Düzenleme Kurulu Üyesi ve aynı zamanda davetli konuşmacı 
olan Sn. Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU “Büyük Veri Kavramı ve Kulla-
nım Alanları” konulu konuşmasında; büyük veri nedir?, büyük verinin 
kullanım alanları, büyük veri kullanımının faydaları, büyük veri araçları 
hakkında bahsedip büyük verinin ülkemizdeki gelişimi hakkında bilgi-
lendirmede bulunmuşlar, akademik camianın büyük veri üzerine yapmış 
oldukları çalışmaları değerlendirmiş, büyük verinin ülkemizdeki kulla-
nım alanları üzerine katılımcıları aydınlatmışlardır.

Davetli konuşmacılarımız Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Sn. Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Bedii KAYA ve Çankaya Üniversitesinden Sn. Yrd. Doç. Dr. 
Nurdan SARAN “Büyük Veri Kavramı İçerisinde Veri Mahremiyeti ve 
Veri Güvenliği” konulu konuşmalarında kişisel verilerin sağlık ve diğer 
sektörler tarafından nasıl kullanıldığı üzerine bilgilendirmede bulunmuş-
lardır. Firmaların müşteri bilgilerini elde ettikten sonra bunları güvenliği-
nin sağlanarak kullanılması için ne gibi önlemler aldığını anlatmışlardır. 
Veri güvenliği ve mahremiyetinin, verinin oluşturulması, depolanması ve 
işlenmesi süreçlerinin hepsinde önemli olduğunu ve bu konuda uygula-
malardan bahsetmişlerdir.

Davetli konuşmacılarımız Sabancı Üniversitesinden Sn. Doç. Dr. Kemal 
KILIÇ, İstanbul Medipol Üniversitesinden Sn. Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSE 
“Sahtecilik (Fraud) Önlenmesi Alanında Veri Bilimi ve Büyük Veri 
Kavramı” konulu konuşmalarında, “İnteraktif Makine Öğrenmesi Kulla-
nılarak, Aktör-Metâ İlişkisinin Analizi İle Sağlık Geri Ödeme Sistemlerin-
de Proaktif Suistimal Tespiti Modeli” projelerini anlatmışlardır.
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Bi diğrt davetli konuşmacımız Bilkent Üniversitesinden Sn. Doç. Dr. Se-
lim AKSOY “Büyük Veri Biliminin Sağlık Alanında Kullanım” konulu 
konuşmalarında, “Sitoloji ve Histopatoloji Görüntülerinin Otomatik Sınıf-
landırılması İçin Bilgisayarla Görme ve Makine Öğrenmesi Yöntemleri” 
üzerine yapmış oldukları çalışmaları anlatmışlar, dokularda sorunlu kı-
sımları nasıl tespit ettiklerini ve önem durumunu nasıl sınıflandırdıkları-
nı sunmuşlardır. 

Çalıştay Düzenleme Kurulu üyesi ve davetli konuşmacı Sn. Dr. Yavuz Se-
lim SILAY “Büyük Veri Dünya Uygulama Örnekleri” konulu konuşma-
larında özel sektörün, büyük veriyi nasıl kullandığını, müşteri memnu-
niyetinden müşterilerin yönelimlerine varana kadar bir çok alanı değer-
lendirerek ticari yönelim stratejilerini nasıl belirlediklerini anlatmış, ilaç 
sektöründe genomik araştırmalarda büyük veri kullanımının etkilerinden 
bahsetmiş, diğer ülkelerin sağlık ve sigortacılık alananında büyük veri 
sayesinde elde etmiş olduğu bilgileri ve bu verileri nasıl kullandığı hak-
kında bilgilendirmişlerdir. Dünyada sağlık alanında klinik araştırmalar, 
önleyici tıp, önlenebilir gereksiz ilaç ve tıbbi malzeme kullanımı analizi, 
dolandırıcılık (sağlık sigortası), toplum sağlığı analizleri ve risk yönetimi, 
hasta ilişikleri yönetimi ve koçluk, gerçek zamanlı hasta izleme alanında 
kullandığına vurgu yapmışlardır.

Konuşmalar sonrası 2 (iki) oturumdan oluşan paneller düzenlenmiştir.

Birinci panel oturumunun moderatörlüğünü Sn. Prof. Dr. Şeref SAĞI-
ROĞLU yapmıştır. Bu oturumda;
• STM firmasından Panelist Sn. Dr. M. Umut DEMİREZEN, “SGK Büyük 

Veri uygulamaları, Sağlık ve Diğer Alanlarda Kamu Kurum/Kuruluş-
ları Büyük Veri ve Veri Biliminden Nasıl Yararlanılabilir?” konulu bir 
sunum yapmıştır. Bu sunumda, dünya genelinde sağlık sektörünün dö-
nüşüm geçirdiğini, hasta tabanlı, sonuç odaklı, önleyici tedbir almaya 
dayalı «Sağlık 2.0» dijital çağ aşamasında olduğumuzu belirtmiştir. Bu 
versiyon geçişi ile daha erişilebilir ve daha ucuz maliyetli sağlık hizmeti 
verilmesi amaçlandığı beirtilmiş, büyük veri ve teknolojinin sağlık ala-
nında kullanılması ile risklerin tespit edilerek kişilerin hastalanmadan 
önce tedbirlerin alınmasına imkan sağlanabileceği gibi hastalık esnasın-
da doğru tedavinin uygulanması için büyük Veriden istifade etmenin 
faydalarını vurgulamışladır.

• TÜBİTAK BİLGEM’den Panelist Sn. Özleyiş BAYOĞLU “Özel Sağlık 
Sigorta Sektöründe Veriye Dayalı Analiz Uygulamaları” konulu sunu-
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munda, sigortacılık sisteminde büyük veriden nasıl istifade edildiğini, 
sigorta risk oranlarının belirlenmesi, kişilerin sigorta sisteminden nasıl 
faydalandıkları gibi hususlar hakkında bilgilendirmişlerdir. Ayrıca, Kal-
kınma Bakanığı tarafından desteklenen B3LAB kurulumu ve faaliyetle-
rinden bahsetmişlerdir.

• AGİTO–CGM’den katılan panelist Sn. Mehmet BİLÇİN “Büyük Veri ve 
Maliyet Analizi / Veri Modellemesi Uygulama Örnekleri” konulu su-
numunda; Türk sağlık sistemindeki aktörler, işlem sayılarından sigortalı 
sayına kadar sigortacılık sektöründe dair gerçekleşen rakamlar, sağlık si-
gortacılığını etkileyen unsurlar ve medikal enformasyon üzerine bilgiler, 
sektörde öne çıkan KPI’lar ve neden sonuç ilişkisini kapsayan sistemler, 
sektördeki bilgi sistemleri, sektördeki karar problemlerinden bahsetmiştir.

“Özel Sektör Uluslararası Uygulama Örnekleri” konulu ikinci panel 
oturumunun moderatörlüğünü Emeklilik Yazılımları Daire Başkanı Sn. 
Adnan YILMAZ yapmıştır. Bu panel oturumunda;
• FUJITSU firmasından panelist Sn. Emin ÇALIKLI
• ORACLE firmasından Panelist Sn. Dr. Pelin ÖZBOZKURT
• IBM firmasından Panelist Sn. Levent Efe AKMAN

sektörün büyük veri kullanımı ile kurumlara sundukları çözümler ve bu 
konudaki alt yapıları üzerine yapmış oldukları çalışmalar hakkında bil-
gilendirmede bulunmuşlar ve sosyal güvenlikte dijital dönüşüm üzerine 
yapmış oldukları çalışmaları anlatmışlardır.

Çalıştay ile ilgili değerlendirmeler aşağıda özetlenmiştir.
- Çalıştayın başarı ile tamamlanmıştır.
- Özellikle katılımcıların aralarda yaptığı değerlendirmelerden faydalı bir 

çalıştay olduğunu öğrenmekten düzenleme kurulunun büyük memnu-
niyet ve mutluluk duymuşlardır.

- Konuşmacı seçimi ve konularının, büyük verinin tanımından güven-
liğine, mahremiyetinin sağlanmasından sağlık sektörü ekonomisine, 
hukuktan yol haritasına, uygulamalardan karşılaşılan problemlere, ya-
pılanlardan yapılabileceklere kadar pek çok konu tartışılmış ve çözüm 
önerileri geliştirilmiştir. 

- Ülkemizde büyük veri uygulamaları konusunda, kurumların henüz 
buna hazır olmadıkları görülmüştür.

- Yapılan bu çalıştayın, bundan sonra bu konuda yapılacak olan çalışma-
lara ilham vereceği ve örnek alınacağı değerlendirlmektedir.
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- Sağlık Bakanlığının ve SGK’nın sağlık verilerini kamuya açma konusun-
da en istekli kurum oldukları ve bunun için çalıştıkları görülmüştür.

- Bu ve buna benzer etkinliklerin sayısının artarak devam etmesi katılım-
cılar tarafından beklenmektedir.

ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ
1. 8 Mart 2017 tarihinde SGK Kavaklıdere Sosyal Tesisleri Toplantı Salo-

nunda yapılan Büyük Veri Çalıştayının başarı ile tamamlandığı, bu tür 
etkinliklerin sayısının arttırılmasının ülke bilgi ekonomisinin büyüye-
rek gelişmesine katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

2. Kurumların iş verimliliğinin artması, kurumların gelişmesine katkı 
sağlanması amacıyla dünyada yaygınlaşan açık veri yaklaşımlarının ül-
kemizde de yaygınlaştırılması gereklidir.

3. Sağlık Bakanlığı ve SGK’nın Açık Büyük Veri Platformlarının kurulma-
sı ve verilerin kamu kullanımına ve analizine açılması konusunda en 
istekli iki kurum olduğu görülmüştür.

4. Ülkemizde büyük veri konusunda üniversitelerde gerekli altyapıların 
yeteri kadar mevcut olduğu ve bu konuda çalışan akademisyen sayısı-
nın da azımsanmayacak seviyede olduğu, kamu-üniversite işbirlikleri-
nin arttırılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

5. Kamu-Sektör-Üniversite işbirliklerine önem verilmesi, kurulan mer-
kezlerin desteklenmesi, özel sektörün teşvik edilmesinin yerinde olaca-
ğı değerlendirilmektedir.

6. Büyük verinin kullanımına model oluşturulması amacıyla BÜYÜ AÇIK 
VERİ KONFERANSI yapılmasının yerinde olacağına karar verilmiştir.

7. Çalıştayda sunulan bildirilerin, bir kitapçık haline getirilip kamuoyu ile 
paylaşılması katılımcılar yoğun olarak istemişlerdir.

8. Büyük veriler aslında bir ülkenin “elektronik topraklarıdır”. Bu top-
rakların verimli şekilde kullanılması mahremiyetinin ve güvenliğinin 
sağlanması önemlidir. Ancak bu mahremiyet ve güvenlik algısı bilimsel 
araştırmaların dünya piyasasında hem kamu anlamında hem de akade-
mik ve ticari anlamda gelişmeyi önlememeli tam tersi öncü bir devlet 
olmanın sağlayacağı öz güvene ve başarıya ket vurmamalıdır. Özellikle 
sağlık ve sigortacılık gibi dünyada yapılan harcamanın başını çektiği 
bir alanda bu konu daha titizlikle değerlendirilmeli ve bu fırsattan mut-
laka faydalanılmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Büyük Veri Çalıştayı Organizasyon Komitesi



BÖLÜM

AÇIK VERİ TÜRKİYE 
KONFERANSI  
SONUÇ BİLDİRGESİ

20

www.acikveriturkiye.org – www.opendataturkey.org
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Sağlıkta Kaynak Yönetimi Derneği (SKYDER)’nin Gazi Üniversitesi, 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE), TÜBİ-
TAK, ÇSGB, SGK, Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği Açık Veri 
Türkiye Konferansı, 23 Mayıs 2017 tarihinde, BTK Konferans Salonun-
da düzenlenmiştir. Konferansa 200’ün üzerinde akademisyen, uzman, 
kamu görevlisi ve yöneticileri ile özel sektör kuruluşları ile sivil toplum 
örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Konferansa 
200’ün üzerinde akademisyen, uzman, kamu görevlisi ve yöneticiler ile 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla ya-
pılmıştır.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planında yer alan “Kamuda 
Açık Veri Platformlarının Yaygınlaştırılması” başlıklı eylem maddesi doğ-
rultusunda yapılan ve ülkemizde açık ve büyük veri analitiği, güvenliği 
ve mahremiyeti konularında yapılan çalışmaları paylaşmak, bu konuda 
yapılması gereken hususları belirlemek ve en önemlisi bu konuda ortak 
akıl geliştirebilmek amacıyla bu konferans düzenlenmiştir. Konferansın 
amacı; 

1. Ülkemizde açık ve büyük veri farkındalığını arttırmak,
2. Açık ve büyük veriler oluşturulurken, toplanırken, saklanırken, işlenir-

ken, analiz ederken ve güvenliği ve mahremiyeti sağlanırken karşılaşı-
lan problemleri birlikte tespit etmek, 

3. Ortak akıl ile çözüm önerileri geliştirmek,
4. Gelecek çalışmalara yön vermek,
5. Kamuda mevcut verilerin kullanılmasının önündeki engelleri belirle-

mek, bunları aşmak, bu verilerin analiz edilmesini sağlamak ve yeni 
değerler elde edilmesine katkılar sağlamak,

6. Açık verilerden değer elde edilirken güvenlik ve mahremiyet ihlallerin 
bilinmesi, önlenmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesine katkılar sağla-
mak,

7. En iyi örnekler oluşturmak ve
8. Elde edilen sonuçları raporlayarak kamuoyu ile paylaşmak
olarak belirlenmiş ve bu doğrultuda konferans sonuçlandırılmıştır. Kon-
feransta, kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör kuruluşları ve STK 
temsilcilerinden oluşan uzman, yönetici ve katılımcı kitlesi ile beraber 
aşağıdaki sorulara ortak akılla cevaplar aranmıştır.

9. Kamuda açık ve büyük veri ortamları oluşturma neden önemlidir?
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10. Açık büyük verilerden gerçekten değer elde edilebilir mi?
11. Kamuda açık büyük veri ortamları nasıl oluşturulur?
12. Dünyada açık veri platform örnekleri nelerdir?
13. Açık büyük verilerde mahremiyetin sağlanması neden önemlidir?
14. Açık büyük veri mahremiyeti nasıl sağlanmalıdır?
15. Açık ve büyük verilerde mahremiyeti sağlamaya yönelik teknik ve tek-

nolojiler nelerdir?
16. Verilerden değer elde edilmesi için gerekli olan altyapı, bilgi birikimi 

ve alan uzmanlıkları nelerdir?
17. Kamuda hangi projeler yapılmalıdır?
18. Ülkemizde bu konudaki kanun ve yönetmelikler nelerdir?
19. Ulusal e-devlet stratejisi doğrultusunda yapılan çalışmalar nelerdir?
20. Bu konuda üzerinde düşen sorumlulukları kurumlar yerine getirmek-

te midir?

İstiklal Marşı ve Şehitlerimize Saygı Duruşu ile başlayan konferansın açı-
lış konuşmaları sırası ile;
- SKYDER adına SADEFE Yönetim Kurulu Üyesi ve SKYDER Yönetim 

Kurulu Başkanı Sn. Engin UÇAR
- Sağlık Bakanlığı adına Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı 

Sn. Dr. Mustafa Kemal BAŞARALI
- SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürü Sn. Lütfi AYDIN
- SGK Başkan Yardımcısı Sn. Op. Dr. Orhan KOÇ
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. 

Galip ZEREY
yapmışlardır.

Protokol konuşmacıları yaptığı açılış konuşmalarında, ülke varlığı olan ve-
rilerin belirli bir sistematik ile kamuoyu ile paylaşımının ve bundan yeni 
değerler elde edilmesinin ülkemizin gelişimi açısından önemi vurgulanmış, 
ülke geleceğimizin inşasında büyük ve açık verinin, başta kamu kurumları 
ve üniversiteler olmak üzere gerektiğinde de sektörle paylaşılmasının hu-
kuki çerçevelerinin belirlenmesi, devlet verilerinin korunmasındaki hassasi-
yet gözetilerek gerekli altyapılarının oluşturulması gerekliliğine işaret edil-
miştir. Konuşmacılar, düzenlenen konferansın işaret edilen hususlara ortak 
çözümler geliştirilmesi için öncü bir çalışma olması nedeniyle memnuniyet-
lerini dile getirmişler, verimli bir konferans olmasını temenni etmişlerdir. 



A Ç I K  V E R İ  T Ü R K İ Y E  K O N F E R A N S I  S O N U Ç  B İ L D İ R G E S İ

324

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. 
Galip ZEREY konuşmasında, ülkemizde bu konuda çalışmaların kısa sü-
rede UDHB tarafından tamamlanarak 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi 
ve Eylem Planının yayımlandığını, burada yapılacakların dört ana başlık-
ta ele alındığını, bu konuda yol haritasının belli olduğunu ve kurumlara 
sorumluluklar verildiğini, planlanan zaman diliminde yapılacakların ta-
mamlanması için tüm sorumlu kurumlara büyük görevler düştüğünü ifa-
de etmiş, UDHB olarak bu konuyu yakinen takip ettiklerini belirterek, bu 
konferansın yerinde ve zamanında düzenlenmiş bir konferans olduğunu, 
başta katılımcılar olmak üzere ülkemizde bu alanda yapılacak çalışmalara 
katkılar sunmasını beklediklerini temenni ederek, düzenleyicilere teşek-
kür ederek konuşmasını tamamlamıştır. 

Daha sonra konferansa davet edilen davetli konuşmacıların sunumlarına 
geçilmiştir. Konferans Düzenleme Kurulu üyesi ve davetli konuşmacı Sn. 
Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU yaptığı “Açık Veriler: Büyük Veri Büyük 
Etki” konulu konuşmasında; açık ve büyük veri temel kavramlarını açık-
lamış, dünyada büyük veri konusunda yapılan örnek çalışmaları özetle-
miş, önemini belirtmiş, oluşturabileceği ihlalleri açıklamış, büyük etki için 
büyük verilerden nasıl faydalanılması gerektiği konusunda önerilerini 
sunmuş, açık büyük veri yaklaşımlarının kazanımlarını, mahremiyetin ve 
güvenliğin sağlanmasında yapılabilecekler ile ilgili çözüm önerileri ak-
tarmış ve Gazi Üniversitesinde büyük veri konusunda yapılan projeleri 
ve sahip olunan altyapıları tanıtmıştır. Sonuç olarak, dünyada bu konuda 
yayımlanmış 8000 akademik çalışma bulunduğunu, ülkemizde de bu ko-
nuda çalışmaların yapıldığını, projeler üretildiğini, ülkemizde bu konuda 
çalışan akedemik kadroların bulunduğunu, üniversitelerde altyapların 
mevcut olduğunu, konulara ilginin yüksek olduğunu, fakat ülkemizde 
bu konuda gerçek çıktılar üretebilmek için verilere erişilemediği, bunun 
önünün açılması ve gerçek çözümler üretilmesi için açık verilere ihtiyaç 
duyulduğunu belirterek, ülke bilgi ekonomisine katkıların arttırılması, 
karşılaşılan veya karşılaşılabilecek sorunların büyük veri analitiği ile çö-
zülebilmesi için altyapı, açık veri ortamları, insan kaynağı ve gerçek prob-
lemlere ihtiyaç olduğunu, gelişmiş ülkelerin verilerini analiz ederek değer 
ürettikleri ve enerjilerini çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmeye harcadık-
larını belirterek, ulusal e-devlet stratejimizde kurumlara verilen görevler 
ve zaman dilimi doğrultusunda kurumların açık büyük verilerini data.
gov.tr adresinde yayımlamalarını beklediklerini, iyi uygulamaların ge-
liştirilmesi ve paylaşılması ile konunun öneminin daha iyi anlaşılacağı, 
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büyük fikirlerin büyük veriler ile biraraya getirilmesiyle büyük etkilerin 
kazanılabileceğinin farkında olunması ve gereknlerin kısa sürede yapıl-
ması gerektiğini belirtmiştir.

Davetli konuşmacımız Kişisel Verileri Koruma Kurulu II. Başkanı Sn. Ca-
bir BİLİRGEN, “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Açısından Büyük ve 
Açık Veri” konulu konuşmasında, ülkemizde Kişisel Verilerin Korunması 
Kanununa yönelik olarak yapılan çalışmalar, yaşanan sıkıntılar ve elde 
edilen kazanımlar konusunda yapılan çalışmalara yer vermiştir. Ülke-
mizde yapılan bilimsel çalışmaları destekleme konusunda kanunda yer 
alan hususlar ile, bu hususu desteklemek için kanunda yer alan maddeler 
değerlendirilmiştir. Kanunun gereği olan yönetmeliklerin hazırlanması 
aşamasının da sonuna gelindiğini ve kısa sürede kamuoyu ile paylaşacak-
larını belirtmişlerdir.

Konferans Düzenleme Kurulu Üyesi ve STM Siber Güvenlik ve Büyük 
Veri Grup Direktörü, Sn. Dr. Umut DEMİREZEN, “Açık Sağlık Verileri 
ve Uygulamaları” konusunda yaptığı sunumunda, sağlıkta açık veri uy-
gulamaları, bunların sonuçları ve elde edilen deneyimler ile ilgili dünya 
örneklerini ve yapılan akademik çalışmaları sunmuş ve ülkemizde bu ko-
nuda nelerin yapılması gerektiği konusunda değerlendirmeler ve öneri-
lerde bulunmuştur.

Davetli Konuşmacımız, Çankaya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 
Bölüm Başkanı, Sn. Prof. Dr. Erdoğan DOĞDU, “Açık Semantik Veri” ko-
nulu konuşmasında, Semantik Web (Web 3.0) teknolojileri verilerin an-
lamlandırılmasını, makinalar tarafından kolay anlaşılır ve otomatik olarak 
kullanılabilir olmasını sağlama, açık verilerin semantik olarak saklanması 
ve paylaşılması, makinaların verilere daha kolay ulaşmasını ve kullanma-
sını sağlayacak çalışmaları sunumunda özetlemiş, akıllı sistemler gelişti-
rilmesi, semantik web teknolojileri, açık veride semantik teknolojileri kul-
lanımı ve örnek uygulamalar hakkında bilgilendirmeler yapmıştır.

Davetli konuşmacımız, TODAİE’den Sn. Prof. Dr. Türksel Kaya BENS-
GHIR “Açık Büyük Veri: Politik, Stratejik ve Yasal Çerçevesi” konulu 
konuşmasında, açık veri politikaları ve bununla ilgili olarak yapılması ge-
rekli olan hususları özetlemiştir.

Diğer bir davetli konuşmacımız, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversi-
tesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sn. Y. Doç. Dr. Ah-
met Murat ÖZBAYOĞLU, “Derin Öğrenme ile Açık Veri Analizi” konu-
lu konuşmasında, Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve Nesnelerin İnterneti gibi 
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kavramların öncülük ettiği yeni bir bilgi devriminin eşiğinde bulundu-
ğumuzu, bu muazzam veri havuzunun sürekli olarak yeni verilerle dol-
duğunu, bu verileri kayıpsız bir şekilde toplayabilmek önemli bir sorun 
olarak düşünülse de, daha önemli bir problemin bu verilerden anlamlı 
bilgi çıkarımı ve buna bağlı gerçek zamanlı karar destek sistemleri ge-
liştirilmesinin gerekliliği konuşmasında vurgulamıştır. Verilerin bir kısmı 
gizli olsa da önemli bir bölümü açık veri olarak paylaşıldığını, son yıllarda 
ön plana çıkmaya başlayan bir başka alan da Derin Öğrenme olduğunu, 
bu yaklaşımın avantajı çok büyük veri kümeleri üzerinde, genellikle ham 
verileri doğrudan kullanabilecek şekilde, daha önceleri fiziksel ve dona-
nımsal kısıtlar sebebiyle hayata geçirilemeyen analizleri (sınıflandırma/
tahmin) çok başarılı bir biçimde gerçekleştirebilme olduğunu, açık büyük 
veri dünyasında derin öğrenmenin nasıl uygulandığı ile ilgili temel bilgi-
ler ve örneklere yer vermiştir. 

Konferans Düzenleme Kurulu üyesi ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdü-
rü, Sn. Dr. Mahir ÜLGÜ, “Sağlık Bakanlığı Büyük Veri Çalışmaları” baş-
lıklı konuşmasında, sağlık Bakanlığında yapılan çalışmaları kapsamlı olarak 
açıklamış, yapılan projeleri özetlemiş, ülkemiz adına ödüllü bir proje olan 
ve büyük veri kullanımı sayesinde hayata geçirilen “E-NABIZ” programını 
tanıtmış. Kamusal verilerin paylaşılmasının sıkıntılarına da değinerek bu 
durumun mevzuat düzenlemeleri ile aşılabileceği hakkında bilgi vererek 
açık büyük veri ortamlarını oluşturmak için çalışmaların tamamlanmak 
üzere olduğunu, bir yönetmelik hazırladıklarını, bu tamamlandıktan sonar 
verileri kamuoyu ile e-imza ile paylaşacaklarını bildirmişlerdir.

Konferans Düzenleme Kurulu Üyesi ve SGK Hizmetleri Genel Müdür 
Yrd. Vekili Sn. Şeref ŞIK, “SGK Byük Veri Çalışmaları” konulu sunu-
munda SGK bünyesinde yapılan çalışmaları özetlemiş, kurulan yeni very 
merkezi konusunda çalışmaları açıklamış ve büyük veri konusunda gele-
cek günlerde yapılacak çalışmaları özetlemiştir.

TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsünde başuzman olarak görev yapan Sn. 
Dr. Ferhat Özgür ÇATAK yaptığı “TÜBİTAK BİLGEM Açık Veri Mahre-
miyeti ve Güvenliği” konulu konuşmasında, büyük veri kümelerinden 
anlamlı bilgilerin çıkarılabilmesi için günümüzde kullanılan çeşitli anali-
tik yöntemleri tanıtmış, büyük veri kümelerinin bir kısmı kuruluşlar tara-
fından açık veri olarak paylaşıldığını belirtmiş, açık büyük veri ile mah-
remiyet ve güvenlik risklerinin ortaya çıktığını, açık büyük verilere karşı 
yapılmış olan saldırılar ve bu saldırılar sonucunda ifşa olan verilerden 
bahsederek mahremiyet koruması gerektiren açık büyük verilerin yayın-
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lanmasında kullanılan yöntemler ve bu yöntemler üzerinde geliştirilen 
makine öğrenme yöntemlerini özetlemiştir. 

Konferansa davet edilen BİLGEM  BTE – Bulut Bilişim ve Büyük Veri Ana-
liz Sistemleri Uzmanı Sn. Yasemin TİMAR ise yaptığı “TÜBİTAK Büyük 
Veri Çalışmaları” konulu konuşmasında, Bulut Bilişim ve Büyük Veri 
Araştırma Laboratuarı (B3Lab) kapsamında bulut bilişim teknolojileri ve 
büyük veri teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesi faaliyetlerini ta-
nıtmıştır. Açık veriler ve büyük verilerin işlenmesi konusunda ise kamu 
yararı gözetilerek seçilen çalışma alanlarına göre dünya açık veri platform-
larından alınan verilerle yaptıkları analitik uygulamalarını sunmuştur. 
B3Lab Büyük veri çalışma grubu olarak açık kaynak yazılımlar ile ayrıntılı 
analizlerin yapılabildiği, analitik algoritmaların kolaylıkla uygulanabildi-
ği ve ölçeklendirildiği teknolojileri içeren çalışmalarını özetlemiştir.

Konferans düzenleme kurulu üyesi ve ICG  (İstanbul Consulting Group) 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Yavuz Selim SILAY, “Sağlıkta Endüstri 
Perspektifinden Açık Veri” konulu konuşmasında, dünyada veri ve veri 
analizine bakış açısını özetlemiş, sağlık endüstrisinin oluşması ve geliş-
mesinde açık büyük verinin endüstri perspektifinden önemini global ör-
neklerle vurgulamıştır. 

Konferansın Kapanış ve Değerlendirmesi Sn. Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU 
ve Sn. Şeref ŞIK yapmışlardır. Ayrıca, değerlendirme toplantısına katılan 
dinleyicilerde etkinlik ile ilgili görüş ve önerilerini bildirmişlerdir. Yapılan 
değerlendirmeler aşağıda özetlenmiştir.
- Konferansın başarı ile tamamlandığı,
- Özellikle katılımcıların aralarda yaptığı değerlendirmelerden faydalı bir 

konferans olduğunu öğrenmekten düzenleme kurulunun büyük mem-
nuniyet ve mutluluk duyuğunu,

- Konuşmacı seçimi ve konularının, tanımlardan ekonomisine, uygula-
malardan politikalara, kanun ve yönetmeliklerden stratejilere, politika-
lardan yol haritasına, mahremiyetten güvenliğe, uygulamalardan karşı-
laşılan problemlere ve en önemlisi yapılabilecekler ve çözüm önerilerine 
kadar iyi belirlenmiş olmasının katılımcılar tarafından beğenilmesinden 
düzenleme kurulu olarak sevindirici olduğunu ve bunun düzenleme 
kurulunun bir başarısı olduğu,

- Bazı dinleyicilerin, ülkemizde açık büyük veri uygulamalarını görmek 
için geldikleri fakat kamunun henüz buna hazır olmadığını görmekten 
mutsuzluk duyulduğu,
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- Kısa bir zaman diliminde planlanan ve düzenlenen bu etkinliğin başa-
rısının düzenleme kurulunun yanında destekleyen ve düzenleyen ku-
rumların konuya verdikleri önem olduğu, 

- Yapılan bu konferansın, bundan sonra bu konuda yapılacak olan çalış-
malara ilham vereceği ve örnek alınacağı,

- Sağlık Bakanlığının ve SGK’nın sağlık verilerini kamuya açma konusun-
da en istekli kurum oldukları,

- Bu ve buna benzer etkinliklerin sayısının artarak devam etmesinin bek-
lendiği

- Başbakanlığın bu konularda üzerine düşen çalışmaları yakınen takip 
ettiği, etkinliğin büyük resmin görülmesi ve yapılacakların netleştiril-
mesi adına çok faydalı olduğu, bundan sonraki süreçte Başbakanlığın 
yapacağı çalışmalarda bu birikimlerden, işbirliklerinden ve çıktılardan 
faydalanılacağı

yapılan önerilerden anlaşılmıştır.

KONFERANS SONUÇ BİLDİRGESİ
9. 23 Mayıs 2017 tarihinde BTK Konferans Salonunda yapılan Açık Veri 

Türkiye Konferansının başarı ile tamamlandığı, bu tür etkinliklerin 
sayısının arttırılmasının “büyük veri büyük etki” yaklaşımlarının ha-
yata geçirilmesine ve ülke bilgi ekonomisinin büyüyerek gelişmesine 
katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

10. Kurumların şeffaflaşması, hesap verebilirliğin artması, verimliliği art-
ması, demokrasimizin gelişmesine katkı sağlanmasını sağlamak ama-
cıyla dünyada yaygınlaşan açık veri yaklaşımlarının ülkemiz içinde 
önemli ve gerekli olduğu, ülkemizin de 2012’de yerine getirmeyi AB’ye 
taahhüt ettiği ve 23 Ağustos 2013’de yayımlanan Başbakanlık Genelge-
siyle bunun yerine getirilmesi için kamuya bildirildiği unutulmadan 
açık büyük veri yaklaşımlarına önem verilmesi gereklidir.

11. UDHB’nın sorumluluğunda olan 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi 
ve Eylem Planında açık büyük veriye yer verildiği ve bu platformların 
kurulmasının eylem planlarında yer alması çok önemlidir. Buradaki 
eylem planlarının kısa sürede hayata geçirilmesi için eylem planların-
da sorumlu olan kurumların sorumluluk alarak bu sorumluluklarını 
yerine getirmeleri beklenmektedir.

12. 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planında yer alan “Ka-
muda Açık Veri Platformlarının Yaygınlaştırılması” başlıklı eylem 



A Ç I K  V E R İ  T Ü R K İ Y E  K O N F E R A N S I  S O N U Ç  B İ L D İ R G E S İ

329

planlarının bulunmasının çok önemli olduğu fakat bununla ilgili ola-
rak gerekli adımların yeterli seviyede olmadığı bunun hızlandırılması 
gerektiği değerlendirilmektedir. www.data.gov.tr gibi açık veri plat-
formunun domain adının alınması kadar bu domainin içerisinin de 
doldurulması gereklidir.

13. Kamunun açık büyük veri platformları kurulmasına genellikle olumlu 
bakmadıkları görülmüştür. Bu kurumların ulusal stratejileri gözden 
geçirmeleri ve gereğini yapmaları beklenmektedir.

14. Sağlık Bakanlığı ve SGK’nın Açık Büyük Veri Platformlarının kurul-
ması ve verilerin kamu kullanımına ve analizine açılması konusunda 
en istekli iki kurum olduğu görülmüştür.

15. Ülkemizde büyük veri konusunda üniversitelerde gerekli altyapıların 
yeteri kadar mevcut olduğu ve bu konuda çalışan akademisyen sayısı-
nın da azımsanmayacak seviyede olduğu, kamu-üniversite işbirlikle-
rinin arttırılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

16. TÜBİTAK’ın büyük veri analitiği ve güvenliği konusunda çalışmaları-
nın belirli seviyeye gelmesinin sevindirici olduğu, projeler kapsamın-
da Kalkınma Bakanlığından alınan maddi destekler doğrultusunda 
kurulan B3LAB’in önemli çalışmalar yaptığı, yaz okulları düzenlediği 
ve bu laboratuvarın kısmen de olsa üniversitelere açmaya başladığı 
bilmek sevindiricidir. Bunu kısa sürede tüm üniversitelere açması bek-
lenmektedir. 

17. Bilgi ekonomisine geçme aşamasında olan ülkemizin bu konuyu bir 
tehdit olarak görmesinin yanında bir fırsat olarak ta görmesi, Kamu-
Sektör-Üniversite işbirliklerine önem vermesi, kurulan merkezlerin 
desteklenmesi, özel sektörün teşvik edilmesinin yerinde olacağı de-
ğerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Açık Veri Türkiye Konferansı Organizasyon Komitesi





YAZARLARIN 
ÖZGEÇMİŞLERİ
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Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu
- Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm 
Başkanı, Ankara

Antalya doğumlu olan Sağıroğlu, ülkemizde bil-
gi güvenliği, siber güvenlik ve büyük veri bilimi, 
analitiği, güvenliği ve mahremiyeti konularında 
çalışmalar yapmaktadır. 15 yayınlanmış kitabı bu-
lunmaktadır. Bu kitaplardan birisi “Büyük Veri 
Analitiği, Güvenliği ve Mahremiyeti” olup ülkemiz-
de bu alanda yayımlanan ilk akademik kitap olup, 
açık kaynak olarak okuyuculara sunulmaktadır. 
Biri amerikan patenti olmak üzere 4 patenti, 100’ün 
üzerinde ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde 
yayınlanmış makalesi ile 300’e yakın ulusal ve ulus-
lararası yayımlanmış bildirisi ve 2000’in üzerinde 

atıfı bulunmaktadır. Bilgi güvenliği alanında iki akademik derginin de edi-
törlüğünü yapmaktadır.
Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (www.iscturkey.org), 
IEEE Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (www.
ubmk.org), IEEE Uluslararası Makine Öğrenmesi ve Uygulamaları Konfe-
ransı Büyük Veri ve Siber Güvenlik Oturumu (www.icmla-conferences.org/
icmla2017), Büyük Veri Analitiği, Güvenliği ve Mahremiyeti Ulusal Kamu 
Çalıştayı (bigdatacenter.gazi.edu.tr), Ulusal Siber Terör Konferansı (www.si-
berteror.org), Açık Veri Türkiye Konferansı (www.acikveriturkiye.org), Siber 
Güvenlik ve Savunma Çalıştayı (www.iscturkey.org) gibi konferansların baş-
kanlığını veya eş başkanlığını yürütmektedir.
Bilgi Güvenliği Derneği (BGD), Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV), Gele-
ceği Önemseyenler Derneği (GÖNDER) Kurucu Üyesidir. İki dönem, BGD 
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TÜBAV Genel Başkanlığı Gazi Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü gibi görevlerini yürütmüştür. 
Gönüllü olarak pek çok sosyal projeyi de yürütmüş olan Sağıroğlu, TÜBİ-
TAK, Avrupa Birliği, BAP gibi Bilimsel Araştırma Projelerde de görev almış 
ve projeler yürütmüştür.
Ulusal ve Uluslararası konferanslarda, Bilgi Güvenliği, Büyük Veri, Siber Gü-
venlik ve Savunma, Yapay Zeka, Biyometrik Uygulamalar, İnovasyon Kültü-
rü Oluşturma gibi konularda davetli konuşmacı olarak seminer ve konferans-
lar vermiştir. 
Halen; Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, ISACA 
Ankara Chapter Akademi Koordinatörü, Yüksek Öğretim Kurulu Siber Gü-
venlik Çalışma Grubu Üyeliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yazılım 
Sektörü Çalışma Grubu Üyeliği, Bilgi Güvenliği Derneği Genel Sekreterliği 
gibi görevleri yürütmektedir.
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Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir
- TODAİE

Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir Türkiye ve Orta 
Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde Öğretim üyesi-
dir. Haziran 2009- Temmuz 2016 arasında TODA-
İE eDevlet Merkezi (eDEM) Müdürü olarak çalış-
mıştır. Prof. Bensghir, 2013 yılından beri Birleşmiş 
Milletler Ekonomik Sosyal Konseyin bir organı olan 
CEPA- Kamu Yönetimi Uzmanlar Komite üyesi se-
çilmiş ve Komite çalışmalarına Türkiye temsilcisi 
olarak eDevlet alanında katkıda bulunmaktadır. 
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Prof. olan Kaya 
Bensghir, TODAİE, Gazi Üniversitesi, Başkent üni-

versitesi olmak üzere üniversitelerde yönetim bilişim sistemleri, bilgi yöneti-
mi, siber güvenlik ve yönetim, bilgi teorisi ve e-devlet olmak üzere, BT ve ör-
gütsel değişim, sistem analizi, bilgi sistemleri tasarımı, e-iş ve e-ticaret konu-
larında dersler ve kamu personeline e-devlet, bilgi yönetimi, e-imza, sistem 
dinamikleri, vb konularda seminerler vermektedir. Kaya Bensghir’in, Bilgi 
Teknolojileri ve Örgütsel Değişim başlıklı kitabı ve ortak yazarlı (F. Topcan) 
Türkiye’de E-imza: Kamu Kurumlarına Uygulanması, (A. Akay) Yerel Yöne-
timlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri–Türkiye Uygulamaları kitabı ile yurt içi ve 
yurt dışında basılan editörlü kitaplarda yayınlanan çalışmaları bulunmakta-
dır. Ayrıca, yönetim bilişim sistemleri, e-imza, kamu görevlilerinin yetiştiril-
mesinde BT eğitimi, halkla İlişkiler ve web teknolojileri ve belediye web si-
telerinin değerlendirilmesi, e-yerel yönetimler, belediyelerde CBS kullanımı, 
internet kafeler, kamu yöneticilerin ve vatandaşların e-devletten beklentileri 
vb konularda çeşitli araştırmaları, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunu-
lan bildirileri ve yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış makaleleri vardır. Kaya 
Bensghir, TODAİE ve üniversitelerde bilişim konularında yüksek lisans ve 
doktora tez danışmanı ve tez kurul üyesi olarak görev almaktadır. Amme 
İdaresi Dergisi ve Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi -TODAİE; Hacettepe Üni-
versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dergisi, Selçuk Üniversitesi 
Karaman İİBF Dergisi, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi ve Polis ve Sosyal 
Bilimsel Dergisi ve International Journal of Informatics Technologies (IJIT) 
dergisinde hakem kurul üyeliğinde bulunmaktadır. Kaya Bensghir 1996 dan 
beri Türkiye Bilişim Derneği üyesidir. Ayrıca Mobile Government Consorti-
um International ve. European Conference on E-government ile yurt içinde 
gerçekleştirilen e-devlet ve bilişim konulu konferanslarda kurul üyeliğinde 
bulunmaktadır.
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Prof. Dr. Erdoğan Doğdu
- Çankaya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı

Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bö-
lümü öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Bilgisayar Bilimleri 
alanında Case Western Reserve Üniversitesi’nden 
(Cleveland, ABD), lisans derecesini ise Bilgisa-
yar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Hacettepe 
Üniversitesi’nden aldı. Doktora sonrası Computer 
Horizons (Cleveland), Voice-Tel, Inc. (Cleveland) ve 
VoiceCom (Atlanta) firmalarında yazılım mühen-
disi ve yazılım proje yöneticisi olarak; sonrasında 
akademiye dönüş yaparak, önce Georgia State Üni-

versitesi (Atlanta) Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde yardımcı doçent olarak ve 
sonrasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mü-
hendisliği bölümünde doçent ve profesör olarak çalıştı. Dr. Doğdu’nun araş-
tırma alanları içinde veritabanı sistemleri, anlamsal web, web bilişim sistem-
leri, büyük veri analizi ve makina öğrenme konuları bulunmaktadır. Turkish 
Journal of Electrical and Electronics Engineering and Computer Sciences ve 
International Journal of Knowledge-Based Organizations dergilerinin editör-
leri arasında yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yü-
rütücü ve araştırmacı olarak bulunmuştur. 2014’te sosyal medya analizi üzeri-
ne bir proje ile IBM Shared University Research ödülünü aldı. Halen Çankaya 
Üniversitesi Büyük Veri Analizi Laboratuvarının yöneticisidir. 60’nin üzerin-
de uluslararası dergi ve konferanslarda yayınlanmış yayınları ve Türkçe iki 
kitabı bulunmaktadır.

Doç. Dr. Kemal Kılıç
- Sabancı Üniversitesi

Kemal Kılıç, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde (1995), 
yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümünde (1997) ve doktora çalışma-
larını ise Toronto Üniversitesi Makine ve Endüstri 
Mühendisliği Bölümünde (2002) tamamlamıştır. 
Araştırma alanları arasında veri madenciliği, karar 
destek sistemleri, inovasyon yönetimi ve sağlık bilişi-
mi bulunmaktadır. Bu konularda TÜBİTAK-TEYDEB 
ya da TÜBİTAK-ARDEB destekli 10’un üzerinde pro-
je gerçekleştirmiş ve araştırma sonuçlarını Informa-
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tion Sciences, International Journal of Production Economics, Fuzzy Sets and 
Systems, International Journal of Computational  Intelligence Systems ve He-
alth Care Management Science gibi dergiler de yayınlamıştır. 2002 yılından bu 
yana Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri 
Mühendisliği Programında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nurdan Saran
- Çankaya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ankara

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Fen Fakülte-
si Matematik bölümünde tamamlamıştır. Çankaya 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde 
görüntü işleme konusunda yüksek lisans yapmış-
tır. Doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü Kriptografi 
ana bilim dalında tamamlamıştır. 2011 yılından beri 
Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölü-
münde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. 
Lisans düzeyinde algoritmalar ve sayısal hesapla-
malar derslerini, yüksek lisans düzeyinde ise veri 

güvenliği ve kriptografi ile GPU (Grafik İşleme Ünitesi) programlama dersle-
rini vermektedir. Başlıca araştırma ilgi alanları, bilgi güvenliği ve kriptografi, 
sayısal hesaplamalar ve görüntü işlemedir.

Yrd. Doç. Dr. İlker Köse
- İstanbul Medipol Üniversitesi

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Elektronik 
Mühendisliği Bölümünde (1999), Yüksek Lisans 
(2003) ve Doktora eğitimini (2015) ise Gebze Yük-
sek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü’nde tamamlamıştır. Akademik eğitimine 
eş zamanlı olarak 1999-2014 yılları arasında özel 
sektör ve kamu sektöründe çoğunluğu sağlık ve 
sağlık sigortacılığı alanında olmak üzere danış-
manlık, proje yöneticiliği ve Ar-Ge direktörlüğü, 
vb. görevler üstlenmiştir. Bu görevleri sırasında 
ulusal çaptaki önemli bazı sağlık bilişim projeleri-

nin (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi, Merkezi Hastane Randevu Sistemi ve Ulu-
sal Sağlık Bilgi Sistemi (Sağlık-NET), vb.) yanı sıra sağlık bilişimi alanında 
geliştirilen TÜBİTAK-TEYDEB projelerini de yönetmiştir. Çalışma alanları 
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veri madenciliği ve medikal enformatik olan ve halen İstanbul Medipol Üni-
versitesi öğretim üyesi olan Köse, aynı üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi 
Direktörlüğü görevini de yerine getirmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
- İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü

Dr. Mehmet Bedii Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunudur. 2009 yılında İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku yüksek lisans 
programını “Teknik ve Hukuku Boyutlarıyla İnter-
nete Erişimin Engellenmesi” başlıklı teziyle tamam-
lamıştır. 2014 yılında Nottingham Üniversitesi’nde 
“Sürdürülebilir Kamu Alımlarının Regülasyonu” 
başlıklı teziyle hukuk doktorasını tamamlamış-
tır. Akademik kariyerine Nottingham Üniversite-
si Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak 
başlayan Dr. Mehmet Bedii Kaya, İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsünde öğretim görevlisi 
olarak çalışmakta; internet hukuku, e-devlet ve dijital demokrasi derslerini 
vermektedir. Aynı zamanda, International Association of Privacy Professi-
onals (IAPP) ve Global Internet Governance Academic Network (GigaNet) 
üyesidir.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Özbayoğlu
- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisa-
yar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Yük-
sek lisans ve doktora derecelerini Mühendislik 
Yönetimi ve Sistem Mühendisliği alanında Misso-
uri University of Science & Technology’den (Rolla, 
Missouri, ABD), lisans derecesini ise Elektrik-Elekt-
ronik Mühendisliği alanında Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nden aldı. Doktora sonrası 10 yıl bo-
yunca ABD’de sırasıyla Marathon Electric, Beyond 
Inc ve MEMC Electronic Materials Inc. (şimdi sunE-
dison olarak değişti) firmalarında sistem mühendi-

si, yazılım mühendisi, ürün geliştirme mühendisi, proje yöneticisi görevle-
rinde bulundu. 2005 yılında akademik hayata halen çalışmakta olduğu TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği bölü-
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münde öğretim üyesi olarak döndü. Dr. Özbayoğlu’nun araştırma alanları 
içinde örüntü tanıma, yapay öğrenme, büyük veri analizi, bilgisayarla görü, 
derin öğrenme, evrimsel algoritmalar gibi konular bulunmaktadır. Ulusal ve 
uluslararası araştırma projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görevleri 
bulunmaktadır. Çalışma konularında 80’nin üzerinde uluslararası dergi ve 
konferans yayını ve iki adet Türkçe ders kitabı bulunmaktadır.

Dr. M. Mahir Ülgü (MD, MBA)
- Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ve Gazi 
Üniversitesi Hastane İşletmeciliği Yüksek Lisans 
Programı’ndan mezun olmuştur. 6 yıl Hekimlik 
yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı’nda Bilgi Sistem-
leri alanında çalışmaya başlamıştır. “Elektronik 
Sağlık Kayıtları ve Özel Hayatın Gizliliği” adında-
ki kitabın yazarlarından biridir ve Sağlık Yönetimi, 
Sağlık Bilişimi ve Bilişim Hukuku alanlarında ulu-
sal ve uluslararası çok sayıda yayını bulunmakta-
dır. Halen Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 
görevini sürdürmekte, ayrıca farklı üniversitelerde 

sağlık bilişimi, bilişim hukuku, tıpta liderlik konularında lisans ve yüksek li-
sans dersleri vermektedir. 

Dr. Yavuz S. Silay, MD, MBA, CCRP
- Chairman, Istanbul Consulting Group (ICG)
-  President, SoPE (Society of Physician Entrepreneur) Turkey
-  Board Member, UASD LLC
- Board Member, Narteg
-  Board Member, SKYDER

-  General Secretary & Board Member, Society of He-
alth Economics & Policy Association

- Advisory Board Member, Cliexa
- Advisory Board Member, KDM
- Advisory Board Member, Rutgers University Cen-

ter for Innovation Education Big Data Certificate 
Program

14 yıldır Amerika Birleşik Devletlerinde Forest Re-
search Institute, Ipsen, Teva North America Branded 
Pharmaceuticals, Teva Neuroscience, KV/ Ther-Rx/
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Ethex Pharmaceuticals gibi uluslararası birçok ilaç firmasında AR-GE, tıbbi 
işler, klinik araştırmalar direktörlüğü, Kuzey Amerika başkan yardımcılığı 
yaptı ve şirket başkanlığına kadar yükseldi.

2000 yılı Ankara Tıp Fakültesi mezunu, 5 yıl Baylor College of Medicina’da 
Houston, Texas’da akademisyen araştırma direktörü olarak çalıştı. MD An-
derson Kanser merkezinde Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsünün (NIH) sub-
vanse ettiği Doktor Bilim İnsanı Eğitimi (Physician Scientist Training) progra-
mına katıldı. Akademisyenlikten endüstriye başarıyla geçiş yaptıktan sonra, 
2010 yılında Wall Street Journal tarafindan Amerikanin en iyi 2. Executive 
MBA’i seçilen Washington Üniversitesi, Olin Business School’da master yapa-
rak strateji, pazarlama, iş adamı ve liderlik eğitimi aldı.

Amerika Birleşik Devletlerinde 5 yıl Akademisyen ve sonrasında 8 yıl sağlık ve 
ilaç endüstrisinde üst düzey yönetici olarak çalıştı. 2013 yılında ICG’i (İstanbul 
Consulting Group) kurarak Türkiye’de, Dünya Bankası projesi kapsamında T.C. 
Sağlık Bakanlığına danışman olarak hizmet verdi. AİFD (Araştırmacı İlaç Firma-
ları Derneğinde) Pazar Erişim ve Sağlık Politikaları direktörü olarak çalıştı. Sie-
mens Healthcare’in 250 çalışanlı Türkiyedeki en büyük distribütörünü yönetti.

Pubmedde 15ten fazla araştırma makalesi vardır. 100’den fazla akademik ve 
endüstri toplantılarında yayın ve poster sunumu yaptı. Konuşmacı olarak bir-
çok endüstri toplantısında bulundu. DIA (Drug Information Association), AAN 
(American Academy of Neurology), MDS (Movement Disorder Society) birçok 
dergide hakemlik ve editörlük görevinde bulunmaya devam etmektedir.

Pazar Erişimi, Teknoloji Transferi, Sağlık Ekonomisi, Ar-Ge, Tıbbi malzeme 
ve ilaç sürecinde hem akademi hem endüstri boyutundaki tecrübesinden 
dolayı Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsüne (National Institute of Health’e) 
danışmanlık ve hakemlik pozisyonlarında hizmet veriyor. Ağustos 2011’de 
Washington DC’deki 133 milyon doların amerikadaki kllinik araştırma mer-
kezlerine verilmesindeki başvuruları değerlendirip onaylayan 3 endüstri 
temsilcisinden birisidir.

FDA, EMA, Health Kanada ve TİTCK ile birçok defa görüştü, bircok firmayi 
temsil etti, Amerika’da hem ilaç ve tıbbi malzeme onayları uzmanı olarak da-
nışmanlık, hem de melek yatırımcı ve CRO firmaları sahibidir. Üniversitelerin 
teknoloji transfer ofislerinin kurulumu ve Kuzey Amerika Pazarına, Türkiye 
ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarına erişim boyutunda birçok ürün için 
onay aldı.

Ulusal ve Uluslararası programlarda, Türkiye ve gelişmekte olan ülkeler-
de Klinik Araştırma ve Düzenleyici İşlemler, Pharmerging (Brezilya, Rus-
ya, Hindistan, Çin) ülkelerde Pazar Erişimi fırsat ve zorlukları, Biyolojik ve 
biyosimilar ürünlerde projeksiyonlar, Başarılı Ar-Genin Yol Haritası ve Ar-
Ge’de Verimliliğin Sırları, Teknoloji Transferinde başarılı olmanın sırları, GxP 
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Refresher Course (GCP, GLP, GCLP, GMP, GDP – Good Clinical, Laboratory, 
Clinical Laboratory, Manufacturing and Distribution Practices) konularında 
eğitim vermeye devam etmektedir.

Evli ve 2’si kiz 3 cocuk babası olan Dr. Silay iyi derecede İngilizce ve orta dü-
zeyde Almanca bilmektedir.

Dr. Yılmaz Vural
- TÜRKSAT A.Ş
- Kıdemli Uzman (Program Yöneticisi)

Dr. Vural, Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühen-
disliği, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
ve Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli-
ği bölümlerinden sırasıyla lisans, yüksek Lisans 
ve doktora derecelerini almıştır. Halen TÜRKSAT 
A.Ş’de Türkiye’nin en büyük e-devlet projelerinden 
birinin yöneticiliğini yapmakta olan Dr. Vural’ın 
farklı pozisyonlarda 20 yılın üzerinde sektör tecrü-
besi bulunmaktadır. Büyük verilerin anonimleşti-
rilmesi, veri mahremiyeti, büyük veri mahremiyeti, 
büyük veri yayınlanması, bilgi güvenliği, kurumsal 

bilgi güvenliği ve sızma testleri konularında akademik çalışmalar yapan Dr. 
Vural’ın bu konularda yayınlanmış yurt içi ve yurt dışı birçok çalışması bu-
lunmaktadır. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölü-
münde mahremiyet korumalı büyük veri yayınlanması konusunda çalışma-
larına devam etmekte olan Dr. Vural, Hacettepe Üniversitesi Bilişim Ensti-
tüsünde Bilgisayar ve Ağ güvenliği konusunda lisansüstü ders vermektedir.

Dr. M. Umut Demirezen
- STM A.Ş.
- Siber Güvenlik ve Büyük Veri AR-GE Grup Yöne-
ticisi

Savunma Teknolojileri ve Mühendislik Anonim Şir-
keti (STM A.Ş.) de Siber Güvenlik ve Büyük Veri 
AR-GE Grup Yöneticisi olarak görev yapmakta olan 
Dr. Demirezen, lisans, yüksek lisans ve doktora eği-
timini Gazi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mü-
hendisliği Bölümü’nde sırasıyla 2000, 2003 ve 2015 
yıllarında tamamladı. Siber Güvenlik, Büyük Veri, 
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Veri Bilimi ve Derin Öğrenme alanlarında birçok projede geliştirici ve teknik 
yönetici olarak görev alan Demirezen, halen alandan bağımsız olarak milli 
büyük veri ve siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi göreviyle birçok 
projede aktif olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir. 
Ayrıca yapay zeka teknolojilerinin bir çok alanda kullanımı üzerine aktif ola-
rak araştırmalarını sürdürmekte olup, veri bilimi teknikleri ile alandan ba-
ğımsız olarak veri analitiği ve akıllı optimizasyon yöntemleri konularında 
çalışmalarına devam etmektedir.

Arş. Gör. Ramazan Terzi
- Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2010 yılında Erciyes Üniversitesi’nde Bilgisayar 
Mühendisliği lisansını ve 2013 yılında yine Erci-
yes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar 
Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını 
tamamlamıştır. 2013 yılında Gazi Üniversitesi’nde 
doktora eğitimine başlamıştır ve halen doktora te-
zini sürdürmektedir. 2011-2012 yılları arasında Niğ-
de Üniversitesi, 2012-2013 yılları arasında Amasya 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde 
araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2013 yılından 
bu yana Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 

bölümünde araştırma görevlisidir ve tez çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca 
Gazi Üniversitesi Büyük Veri ve Bilgi Güvenliği Laboratuvarı’nda akademik 
çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma alanları içinde örüntü tanıma, veri 
madenciliği, büyük veri analizi gibi konular bulunmaktadır.

Arş. Gör. Duygu Sinanç Terzi
- Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Selçuk Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği li-
sansını 2011 yılında tamamlamıştır. 2014 yılında 
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar 
Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansı-
nı tamamlamıştır. 2014 yılında aynı ana bilim da-
lında doktora eğitimine başlamıştır ve halen Gazi 
Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam et-
mektedir. 2012-2013 yılları arasında Pamukkale Üni-
versitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde araştır-
ma görevlisi olarak çalışmıştır. 2013 yılından bu yana 
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Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisidir. 
Ayrıca Gazi Üniversitesi Büyük Veri ve Bilgi Güvenliği Laboratuvarı’nda (BI-
DISEC) akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma alanları içinde veri 
madenciliği, makina öğrenmesi, bulut bilişim, büyük veri gibi konular bulun-
maktadır.

Arş. Gör. Yavuz Canbay
- Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans eğiti-
mini tamamlamıştır. Aynı alanda yüksek lisans ve 
doktora eğitimine devam etmiştir. 2013 yılında Gazi 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mü-
hendisliği Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine 
başlamıştır ve halen Gazi Üniversitesi’nde doktora 
çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca 2013 yılın-
dan bu yana Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühen-
disliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalış-
maktadır ve Gazi Üniversitesi Büyük Veri ve Bilgi 
Güvenliği Laboratuvarı’nda (BIDISEC) akademik 

çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma alanları içinde büyük veri güvenliği, 
açık veri, veri kaçağı tespiti ve engellenmesi, mobil güvenlik, bilgisayar gü-
venliği, IoT, Smart Grid ve siber güvenlik konuları bulunmaktadır.

Arş. Gör. Ebru Aydoğan Duman
- Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2010 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Bil-
gisayar Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini 
tamamlamıştır. 2013 yılında Kırıkkale Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisan-
sını tamamlamıştır. 2013 yılında Gazi Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana 
Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır ve ha-
len Gazi Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına de-
vam etmektedir. 2010-2013 yılları arasında Kırıkkale 
Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış 
ve 2013 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Bilgisa-

yar Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca 
Gazi Üniversitesi Büyük Veri ve Bilgi Güvenliği Laboratuvarı’nda (BIDISEC) 
akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma alanları içinde büyük veri, 
veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi konular bulunmaktadır.



Y A Z A R L A R I N  Ö Z G E Ç M İ Ş L E R İ

342

Uğur Çekmez
- TÜBİTAK BİLGEM BTE,  

Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı, Gebze

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Bil-
gisayar Bilimleri lisansını ve 2014 yılında Hava 
Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri 
Enstitüsü’nde Bilgisayar Mühendisliği yüksek 
lisansını tamamlamıştır. 2014 yılında aynı okul-
da doktora eğitimine başlamıştır. Şu an Marmara 
Üniversitesi’nde doktora tezini Yapay Öğrenme ça-
lışmaları üzerine sürdürmektedir. 2013-2017 yılları 
arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mü-
hendisliği bölümünde Araştırma Görevlisi olarak 
Donanım ve Bilgisayar Bilimleri anabilim dalların-

da araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2017’de TÜBİTAK BİLGEM Bulut Bi-
lişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı’nda Uzman Araştırmacı olarak 
kariyerine devam etmektedir. 

Araştırma alanları: Derin Öğrenme, Sezgisel Algoritmalar, Yoğun Paralel 
Programlama, GPGPU Sistemler, Mobil Hesaplama.

Özleyiş Bayoğlu
- TÜBİTAK BİLGEM BTE,  

Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı, Gebze

2001 yılında TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolo-
jileri Enstitüsü’nde başladığı 15 yılı aşkın iş hayatı 
boyunca, birçok önemli projenin yazılım geliştirme 
faaliyetlerinde önemli sorumluluklar üstlenmiş-
tir. 2015 yılı başından bu yana da, Bulut Bilişim ve 
Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) Proje 
Yöneticisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Öz-
leyiş Bayoğlu çift anadal lisans eğitimini İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde sırasıyla Elektronik ve Ha-
berleşme Mühendisliği (2001) ve Bilgisayar Mühen-
disliği (2002) bölümlerinde tamamlamıştır. Yüksek 

lisans derecesini ise, burslu olarak Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendis-
liği bölümünden 2005 yılında almıştır.
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Şeref Şık
- SGK / Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcısı

Karabük ilinde doğmuştur. KTÜ/Mimarlık Mühen-
dislik Fakültesi/ Elektronik Mühendisliği bölümü-
nü bitirmiş, Kayseri Melikgazi Belediyesinde Mü-
hendis olarak çalışmaya başlamıştır. Sırasıyla Bilgi 
İşlem Dairesi Müdürü, Belediye Başkan Yardımcı-
lığı ve Belediyeler Birliği IT Danışmanlığı görevini 
yürütmüştür. 2014 yılında TETAŞ Genel Müdürlü-
ğünde APK Daire Başkanlığı, Elektrik Piyasası İş-
lemleri Daire Başkanlığı yapmış, 2016 yılında SGK/ 
Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görevlendirilmiş, Batıkent Data Center Kurulumu 

Projesinde, Koordinasyon Başkanı ve Proje Koordinatörü görevini yürütmek-
tedir. TETAŞ ERP projesinde, Melikgazi Belediyesinde MIS projesini devreye 
alma koordinatörü olarak görev yapmış, Belediyelerde Türkiye’nin ilk diji-
tal arşiv projesini devreye almıştır. Bunun yanı sıra personel takip sistemi, 
Sağlık Müdürlüğü Eczane Takip, hukuk, çek takip, kentsel dönüşüm, online 
nikah, şehit ailesi maaş takip, programları başta olmak üzere bir çok yazılım 
projesinde görev almıştır. Ayrıca MCP, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilge Adam 
Kurumsal Designing Security For Microsoft Networks, HP Sunucu ve Veri 
DEP.Sis.Tek.ve Yönetici Eğitimi, Installing, Configuring, And Administering 
Microsoft Windows Professional vb. eğitimleri almıştır.

Engin Uçar
- Sağlıkta Kaynak Yönetimi Derneği Başkanı 

1979, Tokat doğumludur. Eğitim hayatına doğum 
yeri olan Tokat’ın Turhal İlçesin de başlayıp, öğre-
nim hayatı sürecinde 2 Yüksek Okul ve İktisat Fa-
kültesi bitirmiş, yüksek lisans eğitimini; Selçuk Üni-
versitesi, Sağlık İdareciliği alanında tamamlamıştır. 

2002 Trabzon Dernekpazarı ilçesinde memuriyet 
hayatına başladı. 2004-2007 yılları arasında Sivas 
Sağlık Müdürlüğünde görev yaptı. 2007-2012 yılları 
arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Baş-
kanlığında Ödenek Planlama Şube Müdürü olarak 
görev yaptı. 2012-2015 yılları arsında Türkiye Kamu 

Hastaneleri Kurumunda Mali hizmet alanında görev yaptı. 2015-2017 yılla-
rı arasında Ankara 3’ncü Bölge Kamu Hastaneleri Bünyesinde Mali Hizmet 
Uzmanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden Sağlık Bakanlığına Devredilen Fi-
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zik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinde Kurucu Müdür olarak görev yaptı. 
01.03.2017 tarihinden İtibaren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna dönerek 
Şehir Hastanelerinin Mevzuat ve Finansmanı alanında görev yapmaktır.

Sağlık Bakanlığı Global Bütçe hazırlanması ve uygulanması çalışmaları, Sağ-
lık Bakanlığı Bütçe ve Muhasebesi ile ilgili Mevzuat çalışmaları, Stratejik Plan 
hazırlık çalışmalarında görev almış bu süre zarfında Kamuda Cash Pooling 
(Nakit Havuz Sistemi) yöntemi ile Finans planlaması üzerine çalışmalar yap-
mıştır. Sağlık Dernekleri Federasyonu (SADEFE) bünyesinde yer alan “Sağ-
lıkta Kaynak Yönetimi Derneği (SKYDER)” başkanlık görevini yürütmekte 
olan yazar bu süre zarfında Sağlıkta Finans Yönetimi üzerinde kurslar, Enerji 
Verimliliği, Big Data, Open Data Üzerine Kamu Kurumları ve Üniversiteler 
başta olmak üzere sektör temsilcileri ile birlikte Kongre, Sempozyum, Kurs 
ve Çalıştaylar düzenlemiştir. 

Sağlık Turizmi faaliyetlerinde Uluslararası danışmanlık ve rehberlik hiz-
metleri, Uluslararası öğrenci programı kapsamında ülkemizde okuyan ve 
yazılım alanında çalışan bir grup öğrenciye işletmecilik alanında rehberlik 
faaliyetleri, Dernek faaliyetleri ve özel sektör çalışmaları kapsamında Yurtiçi 
ve Yurt dışı fuar ve kongre çalışmaları, Sosyal amaçlı konularda mali destek 
proje yazımları, TKDK, Kalkınma Ajansı ve KOSGEB proje eğitimlerine ka-
tılarak, teşvik projeleri yazım faaliyetlerinde bulunan yazarın “CNR Sağlık 
Dergisinde Sağlık Dergisinde” Sağlıkta Kaynak Yönetimi adına Makalesi bu-
lunmaktadır.

Özlem Gürel Gökçay
- Sağlık Uzman Yardımcısı

Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Li-
sans Programı’nın akabinde aynı alanda 2014 yı-
lında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Özel 
sektörde Proje Mühendisi olarak edindiği bir yıllık 
tecrübenin ardından 2014 yılında Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesinde 
Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2015 yılın-
dan bu yana da Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür-
lüğünde başta Büyük Veri olmak üzere Kişisel Veri-
nin Korunması, Kişiselleştirilmiş Tıp, Karar Destek 
Sistemleri, Veri Madenciliği ve AB Çerçeve Prog-
ramları kapsamında aktif olarak görev almaktadır.
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