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Büyük verisi bulunan kamu, 
veriyi paylaşmada çekingen

AB’nin de 
gündeminde olan 
kamu verisinin 
yetkilendirme, 
güvenlik ve 
gizlilik ilkelerine 
bağlı kalınarak 
paylaşılmasına 
yönelik çalışmalar 
yapılmalı. Türkçe 
metinde anlamsal 
aramalar 
yapabilen 
yöntemler 
oluşturulmalı.

T
ürkiye Bilişim Derneği’nin (TBD), “Sayısal Gündem 2020” programı çerçevesinde 7 ana 
hedefinden biri olan “Ar–Ge ve İnovasyon” Çalışma Grubu içerisinde yer alan “Büyük 
Veri Uzmanlık Grubu”nun düzenlediği çalıştayda, günümüzde oluşan “büyük veri” 
konusu ele alındı. 

Geçmişte günlük hayatta ortaya çıkan veya üretilen veri, teknolojik kısıtlar sebebiyle analiz 
edilemezken günümüzde bu büyüklükteki veriyi analiz edebilecek teknolojiler hızlı bir şekilde 
geliştirilip yaşantımızı önemli ölçüde etkiliyor. Üniversiteler bu alana temel teşkil edecek 
konular üzerinde çalışıyor, bu alandaki akademik çalışmalar bilişim sektörüne oldukça anlamlı 
katkılar sağlıyor. Büyük veri teknolojileri oldukça geniş bir alanda uygulanabilmekle birlikte 
etkisi en fazla sosyal ağlar, finans ve kamu hizmetlerinde gözlemleniyor.

Çalıştayda konuşulan konular, soru, sorun ve tespitler ile çözüm önerileri şöyle sıralanıyor: 

- Geleneksel veri analizi yöntemleri büyük veri analizleri için yeterli değil. Büyük veri ile ilgili 
problemleri çözebilmek için Matematik, Bilgisayar Bilimleri ve Elektrik Elektronik Mühendisliği 
alanlarını içeren bir bakış açısı gerekiyor. Mevcut geliştirilen algoritmalar dinamik veri 
analizinde iyi sonuçlar vermiyor. Bilgisayar bilimleri alanında yetişen öğrencilerin programlama 
dışında istatistik, sosyal alanlar ve matematik gibi alanlarda da bilgi sahibi olması gerekir. Hatta 
veri analizi ile ilgili disiplinler arası yüksek lisans veya doktora programları açılabilir.
 
-Farkındalık eksikliği var. Yapılan çalışmalarda büyük veri ilgili bilinirliğin çok az olduğu 
görülüyor. Bu alanda kamu ve özel sektör büyük veri uygulamalarını paylaşmalı ve bu alanda 
daha fazla etkinlik düzenlenmeli. 

- Veri paylaşımında sıkıntılar yaşanıyor. Büyük veri alanında çalışma yapanların en sık 
karşılaştıkları sorun veri elde edememek. Özellikle kamuda büyük verisi bulunan kuruluşlar bu 
veriyi paylaşma konusunda çekingen davranıyorlar. Kamu verisinin yetkilendirme, güvenlik ve 
gizlilik ilkelerine bağlı kalınarak paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı. Bu konu, AB’nin 
de gündeminde olan hassas bir konu.

- Türkçe diline yönelik çözümler geliştirilmeli. Türkçe dil yapısını anlayan ve Türkçe metin 
içerisinde anlamsal aramalar yapabilen yöntemler oluşturulmalı. 

- Büyük veriye neden ihtiyacımız olduğunu iyi belirlemeliyiz. Büyük veri uygulamalarında 
ülke olarak kullanıcı tarafındayız. Öncelikle büyük verinin ilgilendiği problemleri belirlememiz 
gerekiyor. Machine learning alanında büyük veri için gerekli olan pek çok çalışma yapılabilir.   
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