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Büyük veriyi nasıl 
algılamalıyız?”
Kamunun büyük verinin “zor ve sancılı” bir süreç olduğunu fark edip 
gereğini yerine getirmesini isteyen uzmanlar, bilgide disiplin için 
öncelikle Ulusal Veri Sözlüğü oluşturulmasını önerdi.

21. BİMY Semineri’nin 
ikinci gününün 
son paneli “Büyük 

Veri, Kamu Veri Merkezi” oldu. 
Bilginin anlık değerlendirilerek ve 
işlenerek her alanda verimliliğin 
artırılmasından, büyük verilerin 
birleşerek yeni katma değerler 
yaratacak yepyeni verileri 
oluşturması dönemine gidiyoruz. 
Büyük şirketlerden, devletlere 
kadar tüm kurumsal yapılar büyük 
verinin cazibe alanına girecek. 
“Türkiye’ de ‘Büyük veri’nin 
geleceği ne olacak? Kamunun 
bu konuda gelecek öngörüleri ve 
hazırlıkları nelerdir?”  konusunun 
ele alındığı panelde, büyük veri 
kavramının nasıl algılandığı, yasal 
düzenlemeler ve çeşitli ülkelerdeki 
uygulamalardan söz edildi.  
 
TODAİE eDevlet Merkez Müdürü 
Prof. Dr. Türksel Kaya Benghsir’in 
yönettiği panelde, Hacettepe 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Doğan Nadi Leblebici ile TÜBİTAK 

BİLGEM e-Dönüşüm Birim Yöneticisi / e-Devlet Danışmanı 
Mustafa Afyonluoğlu konuştu. 

Panel yöneticisi Benghsir, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 
(BTYK), 15 Ocak 2013’teki 25. toplantısında her kurumda müstakil 

olarak işletilen veri merkezlerinin, tek bir çatı 
altında birleştirerek “Türkiye Kamu Entegre Veri 
Merkezi” kurulması kararının alındığını anımsattı. 
Büyük verinin tüm dünyada hacim olarak hızla 
artıp çeşitlendiğine değinen Benghsir, “Zamanı ve 
mekânı sıkıştırarak büyük verinin anlık kullanımı 
önem taşıyor. Kamunun bu anlamda neler yaptığı 
ve yapması gerekenler anlam kazanıyor” dedi. 
Sürdürülebilir ekonomi için büyük devletlerin 
verileri anlamlandırarak büyük arayışlar içinde 
olduğuna işaret eden Benghsir, panelde ilk sözü 
Prof. Dr. Leblebici’ye verdi. 
“Büyük veriyi nasıl algılamalıyız” sorusunun 

yanıtını kendi 
deneyimlerinden 
yola çıkarak 
vermeye çalışan 
Leblebici, tüm 
alanlardaki verilerin 
yararlı veriye 
dönüştürülmesinin 
en önemli 
sorunlardan 
biri olduğunu 
söyledi. Leblebici, 
“Kamunun, daha 
büyük veriyi 
depolamak, 
yönetmek ve 
işlemek zorunda 
olduğunu biliyoruz. 
Bu uygulamalar 
için daha uzun 
süreler gerekiyor. 
Süreç zor ve sancılı 
gerçekleşiyor. 
Kurumlarda yeterli 

insan kaynağına sahip olunmadığı doğrultusunda 
bazı eleştiriler bulunuyor ” değerlendirmesinde 
bulundu.
Türkiye’de önce veriyi üretip 75 milyona hizmet 

vermeye çalışan kamunun bunun zorluklarını 
fark edip gereğini yerine getirmesini öneren 
Leblebici, halen 96 bin akademik personele sahip 
olduğumuzu bildirip durumu koruyabilmek için 
2023 yılında 300 bin elemana ihtiyaç olduğunu 
bildirdi. Leblebici, bazı alanlarda büyük verinin 
işlenmesinde modelleme yapılamadığını belirtip 
özel hayatın gizliliği ortadan kaldırdığı eleştirileri 
olduğunu söyledi.
  
TÜBİTAK BİLGEM e-Devlet Danışmanı Afyonluoğlu 
ise, yasal düzenlemeler ve başka ülkelerle 
karşılaştırmalar yapıp büyük veri ve açık veri 
kavramlarından söz etti. Afyonluoğlu, “Müstakil 
veri merkezine sahip olmak ne kadar cazip. Bu 
ayrıca üstümüze kalan bir yük mü? Dünyada yıllık  
1.5 Trilyon doların büyük bir kısmı, veri merkezini 
ayakta tutmaya harcanıyor. Veri merkezine sahip 
olmak aslında bir güç değil aksine bir yük” diye 
konuştu. 

ABD-IBM ile Güney Kore – NCIA Kamu Entegre 
Veri Merkezi örneklerini anlatan Afyonluoğlu, 
geçen yıl Kamu Entegre Veri Merkezi kurulması 
konusu Türkiye’de gündeme geldiği ve bu görevin 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na 
verildiğine değinen Afyonluoğlu, hem büyük veri, 
hem veri merkezi konsolidasyonu için kamu-
özel sektör işbirliğinin şart olduğunu vurguladı. 
Afyonluoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
 “Büyük veride başarılı analiz yapmamız için 
bazı ön şartlarımız var. Başarılı olmak için ilk 
şart, e-Devlet Projeleri’nde kaliteli yazılımlar ile 
kullanımın arttırılması. Bilgide disiplini sağlamak 
için öncelikle Ulusal Veri Sözlüğü’nün olması 
gerekiyor. Veri sahipliğini tanımlayan bir mevzuat 
bulunmuyor. Kurumlarda çok farklı teknolojiler 
mevcut. Ulusal Veri Merkezi’nde bu veriler ne 
kadar verimli çalışabilir? Uyumluluk ön hazırlıkları 
gerek. Gerçekten planlanması çok zor bir konu. 
Kısa zamanda fazla bir şey beklenmemeli.”
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