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GİRİŞ VE KAPSAM 

 

Büyük Veri ve Bulut Bilişim (BVBB) Teknoloji Yol Haritası (TYH) kapsamında ele alınan 

bilimsel ve teknolojik alanlar temelde iki bölümde incelenmiştir. TYH’nin adından da 

anlaşılacağı üzere bu iki temel alandan birisi büyük veri, diğeri ise bulut bilişimdir. Yapılan 

analizlerde ve önceliklendirme çalışmalarında, bu iki alanın birbirini tamamlayıcı nitelikte 

olduğu ve kesişiminde de bazı ürün ve teknolojilerin yer aldığı ortaya çıkmış, dolayısıyla TYH 

kapsamında birlikte ele alınmaları ihtiyacı doğmuştur. Bu iki alanın tüm dünyada hem bilimsel 

ve teknolojik açıdan kat ettiği mesafe hem de çok fazla sayıda sektörde kullanım imkânı 

olması ve bu kullanımlar sayesinde üretimdeki önemli verim ve kalite artışı göz önüne 

alındığında, bu alanda çalışan araştırmacılara ve kuruluşlara faydalı olması açısından bu 

TYH hazırlanmıştır. TYH’de zaman zaman büyük veri ve bulut bilişim alanlarıyla yakından 

ilgili olan veri bilimi, yapay zekâ, iletişim teknolojileri (geniş bant, mobil, fiber ve 5G), 

nesnelerin interneti (IoT), yazılım teknolojileri ve siber güvenlik alanlarına yakın konulara ve 

teknolojilere da girilmiştir. Bu bölümde TYH’nin kapsamı belirlenmiş, sonraki bölümlerde ise 

ilgili teknolojilerin dünyadaki ve Türkiye’deki durumlarından kısaca bahsedilmiştir. 

 

Büyük Veri 
 

Büyük verinin farklı kaynaklarda çeşitli tanımları olmasına rağmen hemen hepsinin birbirine 

çok benzer oldukları görülmektedir. Bir tanıma göre, büyük veri daha fazla çeşitlilik içeren, 

artan hacimlerde ve daha hızlı ulaşan verilere verilen genel isimdir ve basitçe söylemek 

gerekirse büyük veri özellikle yeni veri kaynaklarından gelen daha büyük, daha karmaşık veri 

kümeleridir. Bu veri kümeleri o kadar hacimlidir ki geleneksel veri işleme yazılımları onları 

yönetemez ve daha önce üstesinden gelemeyeceğiniz iş sorunlarını çözmek için kullanılır. 

(1) Diğer bir tanımda ise, “internet kullanan kişiler tarafından üretilen ve ancak özel araç ve 

yöntemler yardımıyla saklanabilen, anlaşılabilen ve kullanılabilen çok büyük veri kümeleri” 

şeklinde belirtilmektedir. (2) Büyük verideki “büyük” sıfatı yalnızca verinin boyutunu değil 

işleme süresini, akış hızını, karmaşıklığını da anlatmaktadır. 

 

İlgili bilimsel literatüre bakıldığında, büyük verinin boyutlarından kimi kaynaklarda 3V, kimi 

kaynaklarda ise 4V, hatta bazı kaynaklarda 14’e kadar V’den oluşan kısaltmalar ile 

bahsedildiği görülmektedir. (3) Bu V’ler büyük verinin boyutlarının İngilizce olarak ifade 

edilmesi sonucu benimsenmiştir. (4) Aşağıda bu boyutlardan en sık kullanılanlar verilmiş ve 

tanımlanmıştır. 
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 Volume (Verinin Hacim): Bir kuruluşun veya bireyin topladığı ve/veya ürettiği veri 

miktarını ifade eder. (5) 

 

 Velocity (Verinin Akış Hızı): Bir kuruluşun veya bireyin müşteri/kullanıcı verilerini 

işleme ve analiz etme hızını tanımlar. (6) 

 

 Variety (Verinin Çeşitliliği): Veri türlerinin zenginliğinin, temsilinin ve anlamsal 

yorumlamanın bir ölçüsü olarak tanımlanmıştır. (7) 

 

 Veracity (Verinin Doğruluğu): Bu özellik, verilerin güvenilirliği ile ilgilenir, çünkü 

çeşitli formatlara sahip çeşitli kaynaklardan gelen büyük veri hataları veya 

bozulmaları bünyesinde barındırabilmektedir. Ayrıca verideki önyargıları, gürültüleri 

ve anormallikleri ifade eder ve saklanan verilerin ele alınan sorun için anlamlı olup 

olmadığını belirlemek için kullanılır. (3) 

 

 Value (Verinin Değeri): Verinin taşıdığı içsel bir değer vardır, fakat bu değer 

keşfedilene kadar herhangi bir faydasından söz edilememektedir. (1) 

 

 Variability (Verinin Değişkenliği): Veri akış hızındaki değişimi ifade eder. Çoğu 

zaman, büyük veri hızı tutarlı değildir ve periyodik tepe ve dip noktalarına sahiptir. (8) 

 

 Validity (Verinin Geçerliliği): Amaçlanan görevler için kullanılacak veya işlenecek 

olan büyük verilerin geçerli olması gerekmektedir. Karar vermek için büyük vderi 

kaynaklarının geçerliliği ve sonrasında yapılan analizlerin de geçerli ve doğru olması 

gerekir. Bu nedenle büyük verinin kalitesi doğru analiz için önemlidir. Geçerlilik ayrıca 

büyük, çeşitli, dağıtılmış, heterojen, gürültülü veri koleksiyonlarında yönetimini de 

belirlemektedir. (3) 

 

 Virality (Verinin Yayılımı): Bilginin insanlardan insanlara ağlar arasında ne kadar 

hızlı dağıtıldığı olarak tanımlanır. Verinin hızlı yayılmasını ve ağdaki diğer düğümlerle 

paylaşımını ölçer. Yayılma hızı ile birlikte zamanı da belirleyici bir faktördür. (9) 

 

 Vendible (Verinin Satılabilirliği): Büyük verinin satılabilir olup olmadığını gösterir. 

Ayrıca verilerin büyük veri kapsamında olup olmadığını belirlemek için de kullanılır. 

Veriyi satın alıp kullanabilecek herkesi harekete geçirebilecek bir güç olarak 

tanımlanır. (10) 
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 Visualization (Verinin Görselleştirilmesi): Verinin temsili ve büyük verinin insan 

tarafından yorumlanması/tanımlanması için görselleştirmenin çok önemli olduğu 

düşünülmektedir. Bu nedenle, herhangi bir büyük veri işleme sisteminin temel 

görevlerinden birisi verinin kolayca anlaşılabilir ve eyleme geçirilebilir bir forma 

bürünmesini sağlamaktır. (3) Verinin düz tablolarla ifade edilmesi yerine grafik, şekil 

ve infografiklerle ifade edilmesi bu kapsamdadır. 

 

 Vaticination (Verinin Yöngösterebilirliği): Bu boyut geleceğin tahmin edilebilme 

gücü anlamına gelmektedir. Büyük veri karar verme ve gelecekteki kararların tahmin 

edilmesinde kullanılmaktadır. Böylece verinin geleceği planlama yeteneğini, 

vizyonerliğini ve tahmin gücünü gösterir. (3) 

 

 Vagueness (Verinin Belirsizliği): Büyük verinin anlamı üzerindeki karışıklığı ifade 

etmektedir. Büyük veri spesifik, açık ve kesin olmalıdır. Büyük veriyi anlamak için, 

bilinmeyeni bilmeye yönelik araştırma yöntemlerine başvurulabilir. Bu nedenle 

belirliliğe olan inanç, büyük verinin varlığı için önemli bir faktördür. (10) 

 

 Voracity (Verinin Açgözlülüğü): Büyük veri düşük değer yoğunluğuna sahip olma 

eğilimindedir ve bu nedenle bulguları çıkarmak için depolamak için çok fazla büyük 

veri gerekebilir. Bu durum verinin açgözlü olması ile ilişkilendirilmiştir. (11) Veri 

büyüktür ama süzülüp işlendiği zaman çıkan bilginin miktarı verinin büyüklüğü kadar 

büyük olmaz ve her seferinde daha büyük miktarda veri gerekebilir. 

 

 Venue (Verinin Mekânı): Büyük veri kaynaklarının doğasını, erişimlerini ve 

kökenlerini açıklamak için kullanılmaktadır. Büyük veri genellikle dağıtılmıştır ve 

heterojen yapıdadır. Heterojenlik birden fazla platform, farklı sahipler, farklı erişim ve 

biçimlendirme gereksinimleri ve ayrıca barındırılan bulutların farklı türlerden olması 

anlamına gelmektedir. (3) 

 

Literatürde büyük verinin ve ilgili teknolojilerin kapsamının geniş olması, bu konuda yapılan 

ve yapılacak olan kapsayıcı ve yönlendirici çalışmalar için önemli engellerden birisi 

olmaktadır. Ancak TYH kapsamında ele alınan konular için öncelikle temel ve güncel 

konuların yer aldığı bir çerçeve belirlenmiştir. Aşağıdaki başlıklar bu TYH kapsamında büyük 

veri teknolojilerinin incelenmesini olanaklı kılmıştır: 

 

1. Büyük Veri Yönetimi (Big Data Governance): Veri toplama ve kaynak yönetimini 

(data acqusition and source management), büyük veri görselleştirmeyi (big data 
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visualisation), büyük veri mimarisini (big data architecture), büyük veri önişlemeyi (big 

data preprocessing) ve meta veri yönetimini (meta data management) içermektedir. 

 

2. Büyük Veri Depolama (Big Data Storage): Depolama mimarisi (storage 

architecture), depolama implementasyonu (storage implementation) ve sistem 

altyapısını (system layout) içermektedir. 

 

3. Veri Analitiği ve Madenciliği (Data Analytics and Mining): Büyük veri teknolojileri 

içinde başlı başına bir alan olarak ele alınmaktadır. 

 

4. Büyük Veri Semantiği (Big Data Semantics): Büyük verinin boyutlarını (V’leri) ele 

alan önemli ve ayrı bir alan olarak ele alınmaktadır. 

 

5. Büyük Veri Gizliliği ve Güvenliği (Big Data Privacy and Security): Büyük verinin 

elde edilmesi, saklanması, dağıtılması ve işlenmesi gibi aşamalarda verinin gizliliği ve 

güvenliği ile ilgili teknolojileri içermektedir. 

 

6. Bulut Üzerinde Ölçeklenebilir Veri Depolama Altyapısı (Scalable Data Storage 
Infrastructure on Cloud): Bu konu hem büyük veriyi hem de bulut bilişimi 

ilgilendirmektedir ve iki teknolojinin kesişiminde yer almaktadır. 

 

Bulut Bilişim 
 

Birçok sektörde yer alan her ölçekteki kurum ve kuruluşların operasyonları için faydalı olan 

ve verimliliği artırabilen önemli teknolojilerden birisi de bulut bilişimdir. Genel kabul gören 

tanımlardan birine göre minimum yönetim çabası veya minimum hizmet sağlayıcı etkileşimi 

ile hızlı şekilde sağlanabilen ve serbest bırakılabilen, yapılandırılabilir bilgi işlem 

kaynaklarının paylaşılan bir havuzuna her yerde, uygun, isteğe bağlı ağ erişimi sağlayan 

modele bulut denilmektedir. (12) Bu yapı üzerindeki işlemlerin tamamına da bulut bilişim adı 

verilmiştir. Bulut bilişim kullanıcı merkezli, görev merkezli, güçlü, zeki ve programlanabilir 

olma özelliklerine sahiptir. (13) Diğer bir tanıma göre bulut bilişim, basit ağ ve sunucu 

bilişiminden ziyade daha karmaşık bir sistemi içerir. Ağ hesaplamada uygulamalar tek bir 

şirketin sunucusunda barındırılırken ve şirketin ağı üzerinden erişilebilirken, bulut bilişimde 

birden çok şirket, birden çok sunucu ve birden çok ağ bulunmaktadır. Ayrıca, ağ bilişiminden 

farklı olarak, bulut hizmetlerine ve depolamaya dünyanın her yerinden bir internet bağlantısı 

üzerinden erişilebilir. Dolayısıyla bulut denilen yapı, birbirine bağlı büyük bir bilgisayarlar 
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grubudur. Bu bilgisayarlar kişisel bilgisayarlar veya ağ sunucuları da olabilirler, hatta kamu 

veya özel sektör tarafından yönetiliyor olabilirler. (14) 

 

Bir sistemin bulut olarak adlandırılması ve sistemdeki işlemlerin de bulut bilişim adını 

alabilmesi için sahip olması gereken bazı temel özellikler bulunmaktadır. Bulut sistemlerinin 

kendine has özellikleri aşağıda verilmiştir: (12) 

 

 İsteğe bağlı self-servis (On-demand Self Service): Bir tüketici, her bir hizmet 

sağlayıcı ile insan etkileşimi gerektirmeden, gerektiğinde otomatik olarak sunucu 

zamanı ve ağ depolaması gibi bilgi işlem yeteneklerini tek taraflı olarak sağlayabilir. 

 

 Geniş ağ erişimi: Yetenekler ağ üzerinde kurulu durumdadır ve heterojen ince veya 

kalın istemci platformları (örneğin, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve PDA'lar) 

tarafından kullanımı teşvik eden standart mekanizmalar aracılığıyla erişilebilir.  

 

 Kaynak havuzu: Sağlayıcının bilgi işlem kaynakları, dinamik olarak atanan ve 

tüketici talebine göre yeniden atanabilen farklı fiziksel ve sanal kaynaklarla, çok 

kullanıcılı (multi-tenant) bir model kullanarak birden çok tüketiciye hizmet vermek için 

bir havuzda toplanır. Müşterinin genellikle sağlanan kaynakların tam konumu 

üzerinde hiçbir kontrolü veya bilgisi olmadığı, ancak konumu daha yüksek bir 

soyutlama düzeyinde (ör. ülke, eyalet veya veri merkezi) belirtebileceği için bir konum 

bağımsızlığı duygusu vardır. Kaynak örnekleri arasında depolama, işleme, bellek, ağ 

bant genişliği ve sanal makineler bulunur. 

 

 Hızlı esneklik: Hızlı, esnek ve bazı durumlarda otomatik bir şekilde ölçeklendirmek 

için yetenekler serbest bırakılabilir. Kullanıcı tarafından bakıldığında mevcut 

yetenekler genellikle sınırsızmış gibi görünebilir ve herhangi bir zamanda herhangi bir 

miktarda satın alınabilir. 

 

 Ölçülü Hizmet: Bulut sistemleri, hizmet türüne (örneğin, depolama, işleme, bant 

genişliği ve aktif kullanıcı hesapları) uygun soyutlama düzeyinde bir ölçüm 

yeteneğinden yararlanarak kaynak kullanımını otomatik olarak kontrol ve optimize 

eder. Kaynak kullanımı izlenebilir, kontrol edilebilir ve raporlanabilir. Bu durum, 

kullanılan hizmetin hem sağlayıcısı hem de tüketicisi için şeffaflık sağlar. 

 

Bulut bilişim uzaktan hizmet etme mantığı ile çalışmaktadır. Bu hizmetler kişi, kurum ve 

kuruluşlar tarafından genellikle ücret karşılığında abonelikle kullanılabilmektedir. Çeşitli 
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hizmet türleri bulunmaktadır. Bulut bilişimin hizmet modelleri temelde 3 ana hizmet altında 

incelenmektedir: 

 

1. Hizmet Olarak Altyapı (Infrastructure as a Service veya kısaca IaaS): Bazen 

Hizmet olarak Donanım (Hardware as a Service veya kısaca Haas) olarak da 

adlandırılır. Bir hizmet sağlayıcı kuruluşun hizmet alan kullanıcılara depolama, ağ ve 

sunucu gibi bilişim kaynaklarına erişim hizmeti sağlamasıdır. Hizmet alan kişi ve 

kuruluşlar bu hizmet sağlayıcının altyapısında kendi platformlarını ve uygulamalarını 

çalıştırıp kullanabilir. Bir görüşe göre, bu hizmet modelinin en önemli avantajlarından 

birisi kullanıcıların en yeni teknolojilere istedikleri anda ulaşabilmeleridir. Bu modelde 

kullanıcılar hizmet sağlayıcılara kullandıkları kaynak kadar ödeme yaparlar ve bu 

şekilde gereksiz kullanımlar için herhangi bir maliyet gerçekleşmemiş olur. (15), (16) 

 

2. Hizmet Olarak Platform (Platform as a Service veya kısaca PaaS): Bir hizmet 

sağlayıcı, kullanıcıların uygulamalar oluşturmak ve bunları sunmak için 

kullanabilecekleri bulut tabanlı bir ortama erişmelerini sağlar. Temel altyapıyı 

sağlayıcı tedarik eder. (15) Diğer bir tanıma göre ise, kuruluşların altyapı (özellikle de 

donanım ve işletim sistemleri) yönetimi ihtiyacını ortadan kaldırıp kullanıcıların daha 

çok uygulama dağıtımı ve yönetimi alanlarına odaklanmalarını sağlar. Bu da kaynak 

tedariği, kapasite planlaması, yazılım bakımı, düzeltme ekleri veya uygulamanın 

çalıştırılmasıyla ilgili zorluklar konusunda kullanıcılara çeşitli kolaylıklar sağlar ve 

verimli çalışmalarının önünü açar. (17) 

 

3. Hizmet Olarak Yazılım (Software as a Service veya kısaca SaaS): Bazen Hizmet 

olarak Uygulama (Application as a Service veya kısaca AaaS) olarak da bilinen bu 

hizmet türünde kullanıcılara sunulan özel yazılımlar ile yerelde hiçbir işgücü ve bakım 

maliyeti olmadan yazılımlardan istifade edebilme imkânı sağlanır. Bu bir yazılım 

dağıtım modelidir ve son kullanıcılara talep ettikleri yazılımı kullanma imkânı 

vermektedir. (16) Bir hizmet sağlayıcı, internet üzerinden yazılım ve uygulamalar 

sunar. Kullanıcılar, web veya tedarikçi API'leri (Application Programming Interface-

Uygulama Programlama Arayüzü) aracılığıyla yazılımlara erişir ve amacı 

doğrultusunda kullanabilir. (15) 

 

IaaS hizmetinde temel olarak sistem uzmanları ve ağ mimarlarının kullanımı hedeflenirken; 

PaaS uygulama geliştiriciler içindir. SaaS ise daha çok son kullanıcılara yöneliktir. (16) Bu 

hizmet modellerinde bazı önemli ve temel özelliklerin yönetimine göre karşılaştırmaları Tablo 

1’de verilmektedir. 
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Tablo 1 - Bulut bilişim hizmet modellerinin karşılaştırılması (18) 

 Paket Yazılım IaaS PaaS SaaS 

Uygulamalar (Applications) AY AY AY SY 

Veri (Data) AY AY AY SY 

Çalışma Zamanı (Runtime) AY AY SY SY 

Ara Katman (Middleware) AY AY SY SY 

İşletim Sistemi (O/S) AY AY SY SY 

Sanallaştırma (Virtualization) AY SY SY SY 

Sunucular (Servers) AY SY SY SY 

Depolama (Storage) AY SY SY SY 

Ağ Geliştirme (Networking) AY SY SY SY 

SY: Hizmeti Sunan Yönetir, AY: Hizmeti Alan Yönetir 

 

Bulut bilişim altyapıları dağıtım modellerine göre bazı kaynaklarda 3, bazılarında ise 4 temel 

mimariyi ihtiva etmektedir. Bahse konu olan 3 yapı genel bulut (public cloud), özel bulut 

(private cloud) ve karma bulut (hybrid cloud) şeklindedir. Sonrada dördüncü olarak eklenen 

bulut modeli ise topluluk bulutu (community cloud) adını almıştır. (12) Bu modellerinin 

tanımları ve detayları aşağıda verilmiştir: 

 

 Genel Bulut (Public Cloud): En yaygın bulunan bulut bilişim dağıtım yöntemidir. 

Sunucu ve depolama kaynaklarının mülkiyeti ve yönetimi bulut hizmeti sağlayıcılarına 

aittir. Hizmet veren bu firmalar tarafından işletilmektedir ve hizmet internet vasıtasıyla 

sunulmaktadır. Tüm donanım, yazılım ve destekleyici diğer tüm altyapılar bulut 

hizmeti sağlayıcısına aittir ve bu sağlayıcı tarafından yönetilmektedir. (19) 

 

 Özel Bulut (Private Cloud): Bulut altyapısı yalnızca bir kuruluş için çalıştırılır. 

Kuruluş veya üçüncü bir tarafça yönetilebilir ve şirket içinde veya bina dışında da var 

olabilir. Bulut altyapısına yalnızca kuruluş üyeleri ve/veya yetkilendirilmiş üçüncü 

kişiler tarafından erişilebilmektedir. Bu modelin amacı bulut hizmetlerini halka sunmak 

değil, organizasyon içinde kullanmaktır. (20) 

 

 Karma Bulut (Hybrid Cloud): Genel bulutlardan farklı türde hizmetleri ve kaynakları 

içeren özel bir buluttan kaynaklanan heterojen bir dağıtılmış sistemdir. 

Ölçeklenebilirliği özel bulutlara göre daha fazladır. Güvenilirlik ve gizlilik konularında 

ise genel bulutlardan daha üstün oldukları belirtilmektedir. Fakat bu durum karma 

bulutları genel bulutlardan daha pahalı hale getirmektedir. (21) 
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 Topluluk Bulutu (Community Cloud): Hedef tüketici grubuna göre genel ve özel 

bulutlar arasında yer alabilir. Özel buluta benzer, fakat altyapı ve hesaplama 

kaynakları, tek bir kuruluştan ziyade ortak gizlilik, güvenlik ve düzenleyici hususlara 

sahip iki veya daha fazla kuruluş tarafından düzenlenir ve yönetilir. Topluluk bulutu, 

otonom süreçlerin kendi kendini yönetmesinden daha fazla yararlanır. (20) 

 

Yukarıda bahsedilen bulut mimarilerinin erişim, güvenlik, maliyet vb. unsurlara göre 

karşılaştırmaları Tablo 2’de verilmiştir: 

 

Tablo 2 - Bulut bilişim mimarilerinin karşılaştırılması (22) 

 Genel Bulut Özel Bulut Karma Bulut Topluluk Bulutu 

Sunucu Hizmet sunucu Kuruluş İşletme Topluluk (3.taraf) 

Kullanıcı Büyük kuruluşlar Büyük 

kuruluşlar 

Küçük ve orta 

ölçekli kuruluşlar 

Finans, sağlık ve 

hukuk sektörü 

Erişim İnternet İntranet, VPN İntranet, VPN İntranet, VPN 

Güvenlik Düşük Çok yüksek Orta Yüksek 

Maliyet En ucuz Çok pahalı Maliyet etkin Maliyet etkin 

Sahiplik Hizmet sunucu Kuruluş Kuruluş Topluluk 

Güvenilirlik Orta Çok yüksek Orta-yüksek arası Çok yüksek 

Kullanıcılar Kuruluşlar ve bireyler İşletmeler İşletmeler Topluluk üyeleri 

Ölçeklenebilirlik Çok yüksek Sınırlı Çok yüksek Sınırlı 

 

Bulut bilişimin ve ilgili teknolojilerin kapsamından yukarıda kısaca bahsedilmiştir. TYH 

kapsamında ele alınan konular için öncelikle temel ve güncel konuların yer aldığı bir çerçeve 

belirlenmiştir. Aşağıdaki başlıklar bu TYH kapsamında bulut bilişim teknolojilerinin kapsamını 

oluşturmaktadır: 

 

1. Bulut Bilişim Hizmet Modeli (Cloud Computing Service Model): Hizmet olarak 

yazılım (Saas), hizmet olarak platform (PaaS), hizmet olarak altyapı (IaaS), hizmet 

olarak donanım (HaaS) ve bu başlığa girebilecek diğer hizmet modelleri ele 

alınmıştır. 

 

2. Bulut Mimarisi (Cloud Architecture): Genel bulut, özel bulut, karma bulut ve 

topluluk bulutu teknolojileri bu kapsam altındadır. 

 

3. Konteynerleştirme Teknikleri (Containerization Techniques): Herhangi bir altyapı 

üzerinde tutarlı bir şekilde çalışan tek bir hafif yürütülebilir dosya (konteyner) 
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oluşturmak için yalnızca işletim sistemi kitaplıkları ve kodu çalıştırmak için gereken 

yazılım kodunun paketlenmesini içeren tekniklerin genel adıdır. Sanal makinelerden 

(virtual machines) daha taşınabilir ve kaynak açısından verimli olan konteynerler, 

modern bulutta yerel uygulamaların en önemli unsurları haline gelmiştir. 

 

4. Bulutta Gizlilik ve Güvenlik (Privacy and Security in Cloud): Bulutta depolanan 

tüm verinin ve yapılan işlemlerin gizliliği ve güvenliği ile ilgili çalışmaları kapsar. Bu 

açıdan bakıldığında siber güvenlik teknolojileri ile yakınsamaktadır. 

 

5. Hesaplama Altyapısı (Computing Infrastructure): Özellikle yapay zekâ 

teknolojilerinin ilerlemesi ve daha da karmaşık bir hal alması nedeniyle yüksek işlem 

kapasitesi olan makinelere ve bulutlara ihtiyaç artmıştır. Yüksek başarımlı ve hızlı 

hesaplama altyapıları ile ilgili çalışmalar bu kapsamda değerlendirilmektedir. 

 

6. Tamamlayıcı Unsurlar (Complementary Toics): Veri arayüzleri (data interfaces) ve 

hizmet platform katalogları (service platform catalogues) tamamlayıcı unsurlar altında 

kapsanmış ve ele alınmıştır. 

 

7. Bulut Üzerinde Ölçeklenebilir Veri Depolama Altyapısı (Scalable Data Storage 
Infrastructure on Cloud): Bu konu hem büyük veriyi hem de bulut bilişimi 

ilgilendirmektedir ve iki teknolojinin kesişiminde yer almaktadır. 
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DÜNYADA BÜYÜK VERİ VE BULUT BİLİŞİM 

 

Son yıllarda bazı yıkıcı teknolojilerin tüm dünyada birçok bilimsel ve teknolojik çalışmaya 

önemli katkıları olduğu ve gelecekteki çalışmalar için önemli potansiyeller taşıdıkları 

görülmektedir. Bunlar arasında özellikle de Covid19 pandemisi döneminde önemli gelişme 

kaydeden ve büyük kullanıcı kitlelerine ulaşan teknolojiler bilgi ve iletişim teknolojileri altında 

yer alan yapay zekâ, siber güvenlik, büyük veri ve bulut bilişimdir. Bu teknolojiler, pandeminin 

olumsuz etkilediği birçok sektörün ayakta kalmasını, bir kısmının ise tüm olumsuz etkilere 

rağmen hızlı bir şekilde gelişme kaydetmesini sağlamıştır. Bu teknolojilerin en önemli 

özelliklerinden birisi, tüm bilimsel ve teknolojik alanları yatayda kesmesi, yani hemen her 

sektörde kendisine uygulama alanı bulabilmesidir. Dünya üzerinde sürekli bir veri üretimi ve 

tüketimi gerçekleşmektedir. Bu, dijital teknolojiler sayesinde olmaktadır. Örneğin, 2020’de her 

insanın saniyede ortalama 1,7 MB veri oluşturduğu düşünülmektedir. İnsanların 2020'de her 

gün ortalama ne kadar veri oluşturduğuna bakıldığında ise 2,5 eksabyte (1018 bayt) 

seviyesinde olduğu görülmektedir. Bu sayıların ilerleyen yıllarda daha da artacağı 

düşünülmektedir. Örneğin, 2025’te insanlar tarafından her gün 463 eksabyte veri üretileceği 

tahmin edilmektedir. (23) 2019 sonundaki bir çalışmada, dünya üzerindeki tüm veri 

birikiminin yaklaşık %90’ının son 2 yılda üretildiği belirtilmektedir. (24) Bu kadar hızlı üretilen 

ve önemli bir birikim yaratan verinin güvenli olarak depolanması, birbiriyle ilişkili hale 

getirilmesi, yapılandırılması, işlenmesi ve anlamlandırılması gerekmektedir. Veri ve analitik 

yetenekleri farklı konular olarak düşünülemez ve birbiriyle iç içe geçmiş, birlikte düşünülmesi 

gereken teknolojik terimlerdir. Bu durum, veri ve analitiğin rolleri arasındaki etkileşimi ve 

işbirliğini artıracaktır. Bu birlikte düşünme ve geliştirme süreci yalnızca sağlanan teknolojileri 

ve yetenekleri değil, aynı zamanda bunları destekleyen ve kullanan insanları, kuruluşları ve 

süreçleri de etkilemektedir. Büyük veri ve bulut bilişim teknolojileri bu sürece çok büyük 

katkılar sağlamaktadır. 

 

Büyük verinin benimsenmesi, yeni dünyada herhangi bir işletmenin hayatta kalması için 

gerekli görülmektedir. Firmalar ve girişimciler büyük veri analitiği kullanarak pazara 

sürecekleri ürünleri belirleyebilir, operasyonel riskleri azaltabilir ve hatta müşterilerin satın 

alma davranışlarını etkileyebilir. Bir araştırmaya göre 2015 yılında büyük veri kullanan 

firmaların %8 kar artışı yaşadığı görülmüştür. (24) Firmalar tarafından büyük verinin 

benimsenmesi 2015 yılında %17 iken 2017 yılında %53'e ulaşmıştır. Raporlama, gösterge 

tabloları, gelişmiş görselleştirme, veri ambarı ve iş zekâsı gibi uygulamaların başta geldiği 

belirtilmektedir. (25) 2021 yılında yayınlanan bir çalışmada, yapay zekânın veri analitik için 

bir oyun değiştirici olduğu dile getirilmektedir. Tüm bu veri yığınlarını kullanarak tahminlerde 
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bulunmanın, bunları yorumlamanın, anlamanın ve görselleştirmenin çok karmaşık bir iş 

olarak görüldüğü, yapay zekânın bu konuda büyük veri analitiği için çok önemli bir yardımcı 

olduğu, çünkü yapay zekâ sayesinde tüm verilerin birlikte yorumlanabileceği ve değerli 

tahminlerde bulunulabileceği anlaşılmaktadır. (26) Dolayısıyla büyük verinin işlenmesinde 

yapay zekâ çok önemli bir yere sahiptir. 

 

Diğer yandan, büyük verinin anlaşılır bir biçimde gösterilmesi ve modellenmesi için veri 

görselleştirme araçlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bir analize göre, küresel veri görselleştirme 

pazarının 2020'de 2,99 milyar ABD doları değerinde olduğu ve 2026 yılına kadar 5,17 milyar 

ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir ve bu dönemde %9,69'luk yıllık bileşik büyüme 

oranına sahip olması beklenmektedir. (27) Veri ve verinin temsili ile ilgili gelecekteki fırsatları 

göz önünde bulunduran birçok kuruluş, araştırma ve geliştirmeye sürekli yatırım yaparak 

analitik ve görselleştirme yeteneklerini geliştirmeye devam etmektedir. Ek olarak, analitik 

kabiliyetlerini güçlendirmek için görselleştirme platformlarını satın alarak da büyüme yoluna 

gidebilmektedirler. Örneğin, Haziran 2019'da Google’ın bir analitik yazılım şirketi olan Looker 

Data Sciences, Inc.'i yaklaşık 2,60 milyar ABD doları karşılığında satın almayı planladığı 

anlaşılmış ve satış Şubat 2020’de gerçekleşmiştir. Bu sayede Google Microsoft Azure, 

Google Cloud, firma içi veri tabanları, uygulamalar ve AWS gibi birden çok platformdaki 

verileri ilişkilendirmek, toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için uçtan uca bir analitik 

platformuna sahip olmuştur. Dünyada buna benzer birçok örnek bulunmaktadır. 

Görselleştirme alanında artan yatırımların ve şirketlerin büyük satın almalarının önümüzdeki 

yıllarda pazarın büyümesine katkıda bulunacağı tahmin edilmektedir. (28) 

 

Verinin hızla çoğaldığı dünyada verinin depolandığı ve işlendiği mecralar da değişmiştir. 

Bulut bilişim bu konuda kişilere ve kuruluşlara önemli imkânlar sunmaktadır. 2020 yılı 

başında yapılan bir çalışmada, üretilen verinin nerede depolandığına dair geçmiş verilere 

dayanılarak gelecek için bir tahminde bulunulmuştur (Şekil 1). Grafiğe göre 2020 yılında ilk 

kez buluttaki veri birikiminin tüketicideki veri miktarını aşacağı, 2022’de ise kuruluşlardaki veri 

miktarını geride bırakacağı belirtilmektedir. Bu durum dijital teknolojilerin, telekomünikasyon 

teknolojilerinin ve bulut tabanlı teknolojilerin hızlı gelişiminin bir sonucudur. 
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Şekil 1 - Üretilen verinin depolanması sürecinin yıllara göre değişimi (29) 

 

Gartner tarafından bulut bilişim ile ilgili yapılan bir araştırmada, dünya çapında genel bulut 

hizmetlerine yönelik son kullanıcı harcamalarının 2020'de 270 milyar ABD doları olduğu, bu 

sayının 2021'de (%23,1 artarak) toplam 332,3 milyar ABD dolarına çıkabileceği 

belirtilmektedir. Konteynerleştirme (containerization), sanallaştırma (virtualization) ve uçta 

hesaplama (edge computing) gibi gelişen teknolojilerin daha yaygın hale geldiği ve ek bulut 

harcamalarına neden olduğu dile getirilmiştir. Pandemi döneminde kuruluşların bulut bilişime 

olan ilgisinin arttığı, makroekonomik olumsuzluklara rağmen, genel bulut hizmetlerini 

destekleyen veya sunan tekliflerin muazzam bir büyüme yaşadığı vurgulanmıştır. Diğer 

yandan, Hizmet olarak yazılım (Software as a Service-SaaS), en büyük pazar segmenti 

olmaya devam etmektedir. Birlikte çalışma ve birleştirme gerektiren birçok uygulamaya karşı 

talep artışı farklı bir SaaS deneyimi gerektirdiğinden, SaaS pazarının 2021'de 122.6 milyar 

ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir (Tablo 3). (30) 

 

Tablo 3 - Dünyada yıllara göre son kullanıcıların tahmini genel bulut hizmeti harcamaları (30) 

 2020 2021 2022 

Platform Hizmetleri (PaaS) 46.3 milyon dolar 59.5 milyon dolar 71.5 milyon dolar 

Yazılım Hizmetleri (SaaS) 102.8 milyon dolar 122.6 milyon dolar 145.4 milyon dolar 

Altyapı Hizmetleri (IaaS) 59.2 milyon dolar 82 milyon dolar 106.8 milyon dolar 

Bulut Yönetimi ve Güvenliği 14.3 milyon dolar 16 milyon dolar 18 milyon dolar 

Diğer (BPaaS, DaaS) 47.4 milyon dolar 52.2 milyon dolar 55.6 milyon dolar 

Toplam 270 milyon dolar 332.4 milyon dolar 397.5 milyon dolar 
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Firmaların çoklu bulut kullanımını benimsediği de bir gerçektir. Firmaların %92'sinin çoklu 

bulut stratejisini, %82'sinin ise karma (hibrit) bulut stratejisini takip ettiği belirtilmektedir. 

Firmalar ortalama olarak 2.6 farklı genel bulut ve 2.7 farklı özel bulut kullanmaktadır. Genel 

bulutun kullanıcılar tarafından benimsenmesi hızlı bir şekilde devam etmektedir. Firmaların 

%36'sı genel bulutlara yılda 12 milyon ABD dolarından fazla para harcadıklarını ve %90'ı 

COVID-19 nedeniyle, planlanan bulut kullanımını aşacaklarını belirtmişlerdir. Firmalar için en 

iyi üç genel bulut sağlayıcısının AWS, Azure ve Google olduğu, fakat Azure ile AWS ile 

arasındaki farkı hızla kapandığı anlaşılmaktadır. (31) Firmaların 2020 ve 2021 yıllarındaki 

kullanım oranları Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 2- Firmaların genel bulut kullanımına göre bulut hizmeti sağlayıcılar (31) 

 

Firmalar bulut üzerinde bazı hizmetleri diğerlerine kıyasla daha fazla kullanmakta ve bu 

hizmetler için daha çok ücret ödemektedir. Şekil 3’te görüleceği gibi, mevcutta en fazla 

kullanılan bulut hizmet veri ambarıdır. Onu sırasıyla ilişkisel veritabanı hizmeti, konteyner 

hizmeti, NoSQL veritabanı hizmeti, anlık bildirim hizmeti, sunucusuz hizmetler ve arama 

hizmetleri izlemektedir. Önemli bir diğer bulgu ise, firmaların en çok makine öğrenmesi ile 

ilgili hizmetleri test ettikleri ve gelecekte kullanmayı planladıklarıdır. (31) 
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Şekil 3- Firmaların genel bulutta kullandıkları hizmetler (31) 

 

Tüm dijital iş yükünün %94’ünü gerçekleştiren ve geleceği şekillendirme potansiyeli olan bu 

teknolojinin belirli eğilimler altında birleştiği görülmüştür. Bulut bilişim trendlerini belirlemeye 

yönelik yapılan güncel bir araştırmada 5 ana trendden bahsedilmektedir (32): 

 

1. Çoklu ve karma bulut ortamlarının büyümeye devam edeceği düşünülmektedir. 
Firmalar, bulut veri yönetiminin belirli bir bulut platformuna veya altyapısına sahip 

olmakla ilgili olmadığının, eldeki iş için doğru olan çözümü seçmekle ilgili olduğunun 

farkındadır. 2021'de firmaların tek bir bulut satıcısına bağlı kalmak yerine her bir 

çözümden en iyi şekilde yararlanabilecekleri bir çoklu bulut veya karma bulut 

teknolojisini benimseyecekleri düşünülmektedir. Gartner orta ve büyük ölçekli 

kuruluşların yüzde 75'inin çoklu bulut veya karma bulut stratejilerini benimseyeceğini 

tahmin etmektedir. (33) IDC (International Data Corporation), 2021 raporunda bunu 

teyit etmekte ve 2022 yılına kadar birçok firmanın %90'ından fazlasının şirket içi, özel 

bulutlar, çoklu genel bulutlar ve eski platformlar içeren bir karma bulut modeline 

geçeceğini belirtmektedir. (34) 

 

2. Giderek karmaşıklaşan bir ortamda uyumluluğun korunması gerekebilir. 

Firmaların darboğazları veya kör noktaları azaltan SaaS çözümlerini araması önemli 

görülmektedir. Heterojen bir ortamda görünürlük her zamankinden daha önemli 

olacak ve kuruluşların çeşitli durumlarda ve platformlarda, boşluklar olmadan yönetim 

kurulu genelinde aynı düzeyde içgörü elde edebilmelerini sağlayacaktır. Başarısız 

olunması durumunda zayıf noktalar siber saldırganlar tarafından kullanılabilir veya iç 

yönetişim ve uyum için bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Şu anda veri gizliliği ve güvenliği 
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kurumsal bulutun firmalar tarafından benimsenmesinin önündeki en büyük engel 

olarak gösterilmektedir. 

 

3. Kuruluşlar bulut maliyetlerini kontrol etmeyi önceliklendirecektir. Gartner'a göre, 

genel buluttan dünya çapında elde edilen gelirin 2020’de %17 artarak 266.4 milyar 

ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmiştir. (30) 2022’de kuruluşların %60'ının harici bir 

bulut sağlayıcısının hizmetlerini kullanacağı ve 2018'de %30 olan bu oranın 2022’de 

iki katına çıkacağı belirtilmektedir. Merkezî olmayan bu tüketim modeli, kuruluşların 

maliyetlerini önemli ölçüde artırmıştır. Firmaların bulut kullanımı arttıkça ve verimli 

hale geldikçe, mükerrer harcamaları veya gereksiz genel giderleri azalacaktır ve 

firmalar bu maliyetlerin üstesinden gelebileceklerdir. Kuruluşların karma platformlar 

hakkında ayrıntılı bilgi edinmelerini ve birleşik maliyet yönetimini sağlayan yenilikçi 

üçüncü taraf çözümlerine yönelim beklenmektedir. 

 

4. Çözüm odaklı iş ortaklarının sayısı artacaktır. İşletmeler altyapılarını SaaS, PaaS 

ve IaaS kullanarak taşımaya devam ettikçe, belirli kullanım durumlarını karşılama ve 

yeni bulut zorluklarını çözme konusunda gerçekten uzmanlaşmış üçüncü taraf 

satıcılara ihtiyaç artacaktır. Bulut sağlayıcısı depolama gibi bulut altyapısı 

ihtiyaçlarından sorumlu olurken, iş ortakları bilgi işlem ve ağ oluşturma, veri, 

görünürlük, yapay zekâ teknolojisi veya IoT gibi belirli ihtiyaçlarla ilgilenebilecektir. İş 

ortaklarının, bulut bilişimin ve bununla ilişkili bulut teknolojilerinin nasıl çalıştığına dair 

güçlü bir kavrayışa sahip olması önemli görülmektedir. 

 

5. Talep Üzerine Teknoloji (Tech on Demand) kavramına geçiş hızlanacaktır. Bulut 

maliyetleri kontrol altına alındıkça, firmaların kendi sektörel zorluklarını aşan bu 

çözümlerden yararlanmak için ellerinde daha fazla gelir olması beklenmektedir. Buna 

karşılık, bulut hizmet sağlayıcıların geniş bir kitleye kolayca erişilebilen, düşük 

öğrenme eğrisine, düşük kodlu ara yüze sahip katılımcı yeniliklere yöneleceği 

düşünülmektedir. Kuruluşlar bir veri bilimcisi ekibine dahi ihtiyaç duymadan, iş 

stratejisini ve bulut bilişim trendini çözmek ve geliştirmek için yapay zekâ ve 

otomasyonun faydalarını çok somut bir şekilde görmeye başlayacaktır. 

 

Bulut bilişim teknolojilerine adapte olma konusunda dünyada bazı ülkeler öne çıkmaktadır. 

Örneğin, Avrupa için yapılan bir çalışmanın verileriyle oluşturulan grafik Şekil 4’te verilmiştir. 
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Şekil 4- Avrupa ülkelerinin bulut bilişime adapte olma durumları (2018-2020) (35) 

 

AB ülkeleri arasında en yüksek kullanım oranına sahip ülke Finlandiya’dır (FI) ve diğer tüm 

ülkelerin kullanım oranından daha yüksek bir orana sahiptir (%75). Onu sırasıyla İsveç (SE), 

Danimarka (DK) ve İtalya (IT) takip etmektedir. AB dışında olan Norveç (NO) ise bu ülkelere 

çok yakın bir orana sahiptir ve diğer birçok Avrupa ülkesini geride bırakmıştır. Rahatlıkla 

söylenebilir ki Avrupa’da bulut bilişimi benimseyen firmalar büyük oranda İskandinav 

ülkelerinde yerleşik olan firmalardır. Türkiye ise AB ülkelerine kıyasla bulut bilişimi daha az 

benimsemiş görünmektedir ve Balkan ülkeleri ile benzer oranlara sahiptir. OECD ülkelerinin 

2017 yılındaki bir karşılaştırması ise Şekil 5’te verilmektedir. 

 

 

Şekil 5- OECD ülkelerindeki büyük ölçekli işletme ve KOBİ’lerin bulut bilişime adapte olma 

oranları (2017) (36) 
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Genel olarak bakıldığında, dünyada önde gelen firmalar başta olmak üzere çoğu firma ve 

kullanıcı bulut bilişimin iş süreçlerinde faydalı olduğunu görmüş, anlamış ve bulut bilişim 

hizmetlerine/teknolojilerine yönelmiştir. Bu yönelimin gelecekte daha da hızlanarak artması 

beklenmektedir. 
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TÜRKİYE’DE BÜYÜK VERİ VE BULUT BİLİŞİM 

 

Türkiye’de TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı tarafından 2019 

yılında hazırlanan ve yayınlanan çalışmada (37) toplam 27 teknoloji alanı, etki ve yapılabilirlik 

kriterlerine göre sıralanmıştır. Çalışmada “Büyük Veri ve Veri Analitiği” başlığı yüksek etki ve 

yüksek yapılabilirlik seviyesinde çıkmıştır ve Şekil 6’daki kuadrantın birinci bölgesinde yer 

almaktadır. Hatta tüm teknolojiler arasında en yüksek etki puanına sahiptir. “Bulut Bilişim” ise 

ikinci bölgede yer almıştır ve etkisi diğer teknolojilere görece yüksek, yapılabilirliği ise 

ortalamaya yakındır. Tüm teknolojiler arasında beşinci büyük etki puanına sahiptir (Teknoloji 

alanlarının etki boyutu ekonomik etki, toplumsal fayda etkisi ve ulusal güvenlik etkisi olmak 

üzere üç alt boyutta değerlendirilmiştir. Yapılabilirlik boyutu ise yayın üzerinden akademik 

bilgi birikimi, özel sektör proje yetkinliği, araştırma altyapıları, ülkemizdeki patent birikimi, 

nitelikli insan kaynağı, finansmana erişim kolaylığı ve ilgili teknolojilerin ülkemizdeki teknolojik 

hazırlık seviyesini içeren alt boyutlarda yapılan analizlerle belirlenmiştir). Küresel teknolojik 

yatırım kapsamında yapılan ve 2018’i kapsayan analize göre “Bulut Bilişim”, “Büyük Veri ve 

Veri Analitiği” ve “Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi” alanları en çok yatırım alan ve en çok 

başlangıç firması bulunan ilk üç teknoloji alanı olmuştur. (37) Firma sayısı ve toplam yatırım 

miktarı söz konusu teknolojiler özelinde karşılaştırmalı olarak Şekil 7’de verilmiştir. 
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Şekil 6- Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması Sonucu: Toplam Etki ve Yapılabilirlik (37) 
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Şekil 7– Firmaların teknolojilere göre sayıları ve yatırım miktarları (37) 

 

Büyük veri ve bulut bilişim teknolojileri özel sektörün yanı sıra akademik çalışmalarda da 

sıklıkla yer almaktadır. Şekil 8’de görüldüğü gibi sağ üst kesimde kendine yer bulan alanlar 

(yapay zekâ ve makine öğrenmesi, genişbant teknolojileri, biyoenerji, robotik, mekatronik ve 

otomasyon, büyük veri ve veri analitiği ile güç elektroniği teknolojileri) hem kalite hem nicelik 

açısından diğer alanların önünde görünmektedir. Bu alanlar arasında büyük veri de 

bulunmaktadır ve aynı zamanda nitelikli insan kaynağı sıralamasında da ilk 5’te yer 

almaktadır. Fakat bulut bilişimin TR/dünya yayın ortalaması düşük kalmıştır. Bu durum, 

akademik yayın potansiyelinin henüz yeterince değerlendirilemediğini göstermektedir. 
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Şekil 8 - Bilimsel yayın (TR/Dünya oranı) ve atıf (Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi) analizi kuadrantı 

(37) 

 

Sonuç olarak büyük veri ve veri analitiği ve bulut bilişim teknolojilerinin etki boyutunu 

belirleyen toplam 8 alt boyut ve yapılabilirlik boyutunu belirleyen toplam 8 alt boyut sırasıyla 

Şekil 9’da ve Şekil 10’da verilmiştir. Grafiklere göre, büyük veri ve veri analitiği etki 

boyutunda diğer teknolojilere katma değer, ulusal güvenlik, toplumsal fayda, küresel patent 

eğilimi, küresel teknolojik yatırım, ücretli çalışan ve Ar-Ge yoğunluğu alt boyutlarında 

ortalamaya fark atmaktadır. Dış ticaret alt boyutunda ise ortalamanın altında kalmaktadır. 

Yapılabilirlikte ise Teknoloji Hazırlık Seviyesi, akademik yetkinlik, sermaye çarpanı, niteliklilik 

ve özel sektör proje yetkinliği boyutlarında ortalamadan daha iyi bir konumdadır. Bulut bilişim 

teknolojilerine bakıldığında, etki potansiyeli alt boyutlarından katma değer, ulusal güvenlik, 

küresel patent eğilimi, küresel teknolojik yatırım, ücretli çalışan ve Ar-Ge yoğunluğunda 

ortalamadan yüksek puan elde etmiştir. Yapılabilirlikte ise Teknoloji Hazırlık Seviyesi ve 

sermaye çarpanı ön plana çıkmaktadır. 
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Şekil 9 - Büyük veri etki ve yapılabilirlik radar grafikleri (37) 
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Şekil 10 – Bulut bilişim etki ve yapılabilirlik radar grafikleri (37) 
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Büyük veri ve bulut bilişim teknolojileri özelinde TÜBİTAK tarafından 2016-2020 yılları 

arasında desteklenmiş sanayi (TEYDEB) ve akademi (ARDEB) projeleri incelenmiştir. Son 5 

yılda TEYDEB tarafından 552 proje desteklenmeye layık bulunmuştur ve bu projelerin toplam 

bütçesi (2021 yılı sabit fiyatlarıyla) yaklaşık 1.1 milyar TL’dir. Diğer yandan, aynı zaman 

periyodunda ARDEB tarafından destek kararı verilen 97 projenin toplam bütçesi (2021 yılı 

sabit fiyatlarıyla) yaklaşık 88.4 milyon TL olmuştur. Çalışma yapan yerli araştırmacıların daha 

çok hangi konularda araştırma yaptıklarını belirlemek amacıyla akademik projeler ve sanayi 

projeleri için ayrı ayrı kelime bulutları oluşturulmuştur. Kelime bulutlarındaki terimlerin 

büyüklükleri frekanslarına göre belirlenmiştir. Akademik projeler için oluşturulan kelime bulutu 

Şekil 11’de, sanayi projeleri için oluşturulan kelime bulutu Şekil 12’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 11 – TÜBİTAK tarafından desteklenen BVBB konulu akademik projelere ait kelime 

bulutu 
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Şekil 12 - TÜBİTAK tarafından desteklenen BVBB konulu sanayi projelerine ait kelime bulutu 

 

Ek olarak, büyük veri ve bulut bilişim için Scopus’tan elde edilen yayın verisi (makale, 

konferans bildirisi, kitap bölümü ve review) analiz edilmiştir. Büyük veri teknolojilerinde son 5 

yılda Türkiye menşeli toplam 7.722 uluslararası yayın yapılmıştır. Bu yayınların yıllara göre 

dağılımı Şekil 13’te verilmiştir. 
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Şekil 13 - Büyük veride son 5 yılda Türkiye menşeli uluslararası yayınların yıllara göre 

dağılımı 

 

Aynı şekilde, bulut bilişim teknolojileri için yine Scopus’tan çekilen yayın verileri ile yapılan 

analizde, son 5 yılda Türkiye menşeli toplam 929 uluslararası yayın olduğu görülmüştür. Bu 

yayınların yıllara göre dağılımı Şekil 14’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 14 - Bulut bilişimde son 5 yılda Türkiye menşeli uluslararası yayınların yıllara göre 

dağılımı 
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Ülkemizde Büyük Veri ve Bulut Bilişim Teknolojilerinin İlerlemesine Yönelik 
Kritik Hususlar 

 

Büyük Veri ve Bulut Bilişim (BVBB) teknolojilerinin ilerlemesine, belirlenen teknolojik 

hedeflere erişilmesine ve ülkemizde BVBB temelli yenilikçi sektörel uygulamaların ortaya 

çıkmasına ilişkin, çözümlenmesi gereken 3 kritik husus bulunmaktadır. Ülkemizde bu 

alanlarda Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının dünyadaki seviyeyi yakalaması amacıyla veriye 

erişim ve hesaplama altyapılarının iyileştirilmesi; halihazırda açık kaynak kütüphanelerinden 

elde edilen algoritmaların yerlileştirilmesi yoluna gidilmesi elzemdir. 

 

1.Veri Altyapısının ve Veriye Erişimin İyileştirilmesi 
BVBB’de dünyadaki başarılı örneklerin performansına erişmesi ve üzerine geçmesi, 

çoğunlukla erişilen verinin büyüklüğü ve kalitesine bağlıdır.  Bu sebeple özellikle sektörel 

verilerin bu alanda araştırma, geliştirme ve sektörel uygulama çalışmaları yapan 

akademisyenlerin ve araştırmacıların erişimine açılması; ülkemizin bu alandaki ilerlemesini 

doğrudan etkileyecek olan bir faktördür. Özellikle sağlık, eğitim, enerji gibi alanlarda kamu 

verilerinin bir merkezde toplanması ve Ar-Ge çalışmalarında kullanılmak üzere erişime 

açılması gerekmektedir. KVKK’nın bu yönde güncellenmesi çalışmalarının, tüm taraflarla 

birlikte ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. 

 

2.Hesaplama Altyapılarının İyileştirilmesi 
Bu alanda yapılan çalışmaların bazılarında, özellikle büyük veri işleme kapasitesinin 

gerekliliği söz konusu olduğunda, yüksek performanslı hesaplama (HPC) altyapılarına erişim 

önemli bir etmen haline gelmektedir. Ülkemizde TÜBİTAK ULAKBİM tarafından kurulan 

“Yüksek Başarımlı ve Grid Hesaplama Merkezi”, ülkemizdeki tüm araştırma kurumları ve 

araştırmacılarımıza yüksek başarımlı hesaplama ve veri depolama alanı sağlayan ulusal bir 

merkezdir. Bu merkez, TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı 

(TRUBA) ismi ile anılmaktadır. Araştırmacılarımızın ulusal ve uluslararası alanlarda 

meslektaşları ile rekabet edebilmeleri için ihtiyaç duyulan hesaplama ve veri depolama 

kaynaklarının, genişletilerek güçlendirilmesi hedeflenmektedir.  Buna ek olarak, ülkemiz 

Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi’ne (EuroHPC) Ekim 2020 itibarıyla üye 

olmuştur. Ülkemizdeki akademisyenlerin, araştırmacıların ve özel sektörün kolaylıkla erişim 

sağlayabileceği hesaplama altyapılarının, sayılarının ve kapasitelerinin artırılması, bu 

alandaki çalışmaları ivmelendirecektir. 
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3.Açık Kaynak Kütüphanelerinin Getirdiği Riskler 
Günümüzde yapılan birçok çalışma uluslararası kuruluşların sundukları açık kaynak 

kütüphanelerinden edinilen algoritmalarla yapılmaktadır. Bu çalışmalar ilerledikçe ve başarılı 

uygulamalarla ülkelere ekonomik katma değer sağlamaya başladıkça, açık kaynak 

kütüphanelerinde erişime sunulan algoritmaların ve yöntemlerin kapanmasının söz konusu 

olabileceği öngörülmektedir. Bu sebeple, özellikle tespit edilen kritik ürün/teknolojilere ilişkin 

açık kaynak olarak sunulan ürünler bulunsa bile yerlileştirme çalışmalarının yapılması önem 

arz etmektedir. 

 

Teknik açıdan bakıldığında, bu yol haritası kapsamındaki ürün ve teknolojiler hem yerel 

fiziksel altyapılar kurularak hem de hazır uluslararası bulut altyapıları kullanılarak 

gerçekleştirilebilir. Gerek verinin stratejik önemine ve ulusal veri politikasına binaen, gerekse 

bu yol haritası vesilesiyle ülkemizde de fiziksel altyapının oluşturulması ve yaygınlaştırılması 

amacı gözetilerek, bu yol haritası kapsamında ülkemize kazandırılması düşünülen kritik ürün 

ve teknolojilerin tamamının ülkemizde kurulacak olan yerel fiziksel altyapılarda 

gerçekleştirilmesi arzu edilmektedir. Bununla birlikte, tüm ürün ve teknolojiler için yerel 

fiziksel altyapı kurulması, süre ve maliyet açısından etkin değildir. Dolayısıyla, Tablo 4’te 

görüleceği gibi bazı ürün ve teknolojiler için yerel fiziksel altyapı kurulabileceği ve bunların 

yerelde gerçekleştirilebileceği, diğerlerinin ise uluslararası bulut hizmetleri üzerinde 

geliştirilebileceği ve kurulabileceği, bu sayede en yüksek verime ulaşılabileceği 

düşünülmektedir. 

 

Tablo 4 - Bulut bilişim ile ilgili kritik ürün ve teknolojilerin kurulacağı altyapıların konumu 

Katman Adı No Kısa Başlık Açıklama Yerel 
Fiziksel 
Altyapı * 

Teknolojik 
Hedefler 

TH.2.1 Bütünleşik Büyük Veri için 
SaaS 

Farklı kaynaklardan temin edilen farklı içerik 
veya yapıdaki verilerin mahremiyetini koruyarak 
bütünleşik (tüm süreçleri kapsayan) büyük veri 
oluşturmak ve işlemek üzere SaaS çözümlerinin 
geliştirilmesi 

- 

TH.3.1 Bulutta Mikroservis Mimarisi 
ve Sanallaştırma 

Konteyner üzerinde çalışmayı destekleyen 
mikroservis ekosistemleri gibi bulutta hizmet 
tabanlı olarak SaaS hizmet modelinde 
geliştirilmiş bir MSaaS (Modelling and Simulation 
as a Service) geliştirilmesi 

+ 

TH.5.1 Karma Bulut Teknolojileri Karma (hibrit) bulut teknolojileri geliştirilmesi + 

TH.6.1 Bulut Bilişim Altyapı Hizmetleri 
(IaaS) 

Bulut bilişim altyapı hizmetlerinin (IaaS) 
sağlanması 

+ 

TH.6.2 Bulut Tabanlı GPU Hizmeti GPU nun bulut üzerinden servis olarak verilmesi + 

TH.6.3 Bulut Tabanlı FPGA Hizmeti FPGA in bulut üzerinden servis olarak verilmesi + 

TH.6.4 Bulut Tabanlı Kuantum 
Hesaplama Hizmeti 

Kuantum hesaplama tabanlı teknolojilerin 
sunulması ve servis sunabilecek duruma 
getirilmesi 

+ 
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Katman Adı No Kısa Başlık Açıklama Yerel 
Fiziksel 
Altyapı * 

Öncelikli 
Sektörel 
Uygulamalar 

SU.1.1 Gerçek Zamanlı Görev Destek 
Sistemleri 

Sahadaki birliklerin görevlerinde kullanılmak 
üzere görüntü işleme, doğal dil işleme ve 
benzeri yöntemlerle gerçek zamanlı bir görev 
destek mekanizmasının geliştirilmesi 

+ 

SU.1.2 Bulut Tabanlı Savunma Analiz 
ve Simülasyon Sistemleri 

Sensor ağlarından alınan coğrafi verilerin, hava 
durumu ve diğer empedans değişkenlerinin 
toplanması ve yapay zekâ desteği ile bulut 
tabanlı savunma analiz veya simülasyon 
yazılımlarının geliştirilmesi 

+ 

SU.1.3 Homomorfik Şifreleme 
Teknolojileri 

Savunma uygulamalarının güvenli veri 
analitiklerinin gerçekleştirilebilmesi için 
homomorfik şifreleme teknolojileri geliştirilmesi 

+ 

SU.2.1 Endüstriyel Bulut Hizmetleri KOBİ'lere endüstriyel bulut hizmetlerinin 
sunulmasına yönelik teknolojilerin ve 
uygulamaların geliştirilmesi 

- 

SU.4b.1 İmalat Sektöründe Dijital İkiz 
Çözümleri 

İmalat sektöründe kapasite artışı, fire ve maliyet 
azaltılması, iş gücü verimliliğinin artırılması 
amacıyla kestirimci bakım, performans takibi ve 
optimizasyon uygulamalarına yönelik uygun 
Dijital ikiz teknolojilerinin oluşturulması 

- 

SU.4b.2 Bilgiye Dayalı Üretim 
Çözümleri 

Bilgiye Dayalı Üretim (Knowledge based- 
Production Management) ile ileri analitiklerin 
kullanıldığı yapay zekâ destekli üretime 
geçilmesi 

- 

SU.4b.3 Bulut Tabanlı Dijital İkiz 
Çözümleri (SaaS) 

Dijital ikizin bulut üzerinden SaaS olarak 
verilmesi 

- 

SU.5.1 Finansta Blokzincir ve Bulut 
Bilişim 

Finansal hizmetler sektöründe blokzincir 
teknolojileri ile dağıtık kayıt defteri 
(DLT/blokzincir), akıllı kontratlar; token gibi 
teknolojilerin bulut bilişim yöntemleri kullanılarak 
finansal uygulamalar geliştirilmesi 

- 

SU.5.2 Bulut Tabanlı Blokzincir 
Çözümleri (BaaS) 

Bulut üzerinde BaaS (Blockchain as a Service) 
platformlarının geliştirilmesi 

- 

SU.5.3 Ulusal Blokzincir Platformu Ulusal Blokzincir Platformunun hayata 
geçirilmesi 

- 

SU.5.4 Ulusal Açık Veri Katalog 
Sistemi 

Ulusal açık veri katalog sisteminin hayata 
geçirilmesi 

- 

SU.6.1 Haberleşmede Bulut Bilişim 
ve Büyük Veri Çözümleri 

5G ve ötesi haberleşme sistemlerinde çekirdek 
ağdaki ağ sanallaştırılması fonksiyonlarının edge 
cloud şeklinde gerçeklenmesine yönelik dağıtık, 
yüksek bant genişliğine sahip, logları tutulan, 
özel kullanım durumlarına (afet ve acil durum 
vb.) yönelik gerçek zamanlı veri ihtiyacını 
karşılayabilecek bulut bilişim ve büyük veri 
çözümleriyle geliştirilmesi 

+ 

 
* Yol haritası kapsamındaki tüm ürün ve teknolojiler hem yerel fiziksel altyapılar kurularak hem de hazır 
uluslararası bulut altyapıları kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, tüm ürün ve teknolojiler için yerel 
fiziksel altyapı kurulması, süre ve maliyet açısından etkin değildir. Dolayısıyla, bazı ürün ve teknolojiler için yerel 
fiziksel altyapı kurulabileceği ve bunların yerelde gerçekleştirilebileceği, diğerlerinin ise uluslararası bulut 
hizmetleri üzerinde geliştirilebileceği ve kurulabileceği, bu sayede en yüksek verime ulaşılabileceği 
düşünülmektedir. + ile işaretlenen ürün ve teknolojilerin yerel fiziksel altyapı kurularak gerçekleştirilmesi Odak 
Grup tarafından uygun görülmektedir. 
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BÜYÜK VERİ VE BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİ YOL HARİTASI 
HAZIRLANMASI METODOLOJİSİ VE TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR 

 

Ülkemizin ihtiyaçları ve önceliklerine istinaden; T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve 

Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın 

eşgüdümlü teknik desteği ile 2020’de “Büyük Veri ve Bulut Bilişim Teknoloji Yol Haritası” 

hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır. Yol Haritasının; Büyük Veri ve Bulut Bilişim ile ilgili 

teknolojiler özelinde belirlenecek teknolojik hedefler ile öncelikli sektörel uygulamalar olarak 

toplamda iki katmandan oluşması planlanmıştır. Bu katmanların altında ise ülkemizin bu 

hedeflere ulaşması için geliştirilmesi kritik olan ürün ve teknolojiler belirtilmiştir. 

 

Tüm yerli paydaşların geniş katılımı ile hazırlanan bu teknoloji yol haritasında ilk adım olarak 

ilgili kamu kurumları ve temsil yeteneği yüksek olan şemsiye kuruluşlar ile koordinasyonun 

etkin şekilde sağlanması ve katılımcı tüm Kurum/Kuruluşların Büyük Veri ve Bulut Bilişim 

(BVBB) teknolojileri özelindeki faaliyetlerinin teknoloji yol haritasının içeriğine katkıda 

bulunmasının sağlanması amacıyla tüm süreç boyunca işlevsel olacak bir “BVBB Çalışma 

Grubu” oluşturulmuştur. Bu çalışma grubuna T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 

(DDO), T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), T.C. Cumhurbaşkanlığı 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK TÜSSİDE gibi kamu kurum ve 

kuruluşlarının yanı sıra Kamu Bilişim Derneği (KBD), Müstakil Sanayici ve İşadamları 

Derneği (MÜSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayicileri ve İş 

Adamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türkiye Bilişim Sektörü 

Dernekleri Federasyonu (TÜBİFED), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Yazılım 

Sanayicileri Derneği (YASAD) gibi sivil toplum örgütleri de temsilcileri ile katılım 

sağlamışlardır (EK-2). Çalışma Grubunun ilk toplantısı 20 Ekim 2020’de video konferans 

platformu üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda tanışma gerçekleştirilmiş, 

ardından TÜBİTAK tarafından üyelere bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Devamında ise 

çalışma yöntemi tartışmaya açılmış ve kapsama ilgin görüşler alınarak hedef anketi 

tasarımına geçilmiştir. Toplantı ve sonrasında gelen katkılar sayesinde oluşturulan BVBB 

teknolojilerinin kapsamı Şekil 15’teki gibi, öncelikli sektörler ise Şekil 16 gibi oluşturulmuş ve 

tüm katılımcılar ile paylaşılmıştır. 
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Şekil 15 - BVBB Teknoloji Yol Haritası Çalışmasının Kapsamı (Teknolojik Hedefler) 

 

 

Şekil 16 - BVBB Teknoloji Yol Haritası Çalışmasının Kapsamı (Öncelikli Sektörler) 

 

İkinci adım olarak, ülkemizde BVBB ekosisteminin hedef önerileri, 23 Ekim 2020 - 20 Kasım 

2020 tarihleri arasında açık olan çevrimiçi anket formu üzerinden alınmıştır. Bu anket 

aracılığıyla büyük veri, veri analitiği ve bulut bilişim teknolojilerinin geliştirilmesinde bizzat 

çalışan bilim insanlarımız ve özel sektörden uzmanlarımızdan, vizyonları ve öngörüleri 

doğrultusunda ülkemizin bu teknolojilerde ilerlemesi ve yenilikçi ürünler ortaya çıkarması için 

önümüzdeki 5 yıldaki teknolojik hedeflerine ilişkin katkılar, kendi alanında ve/veya 

sektöründe bu teknolojileri kullanan katılımcılarımızdan ise teknolojik ihtiyaçlarına ilişkin 

katkılar alınmıştır. Ankette sorulan iki temel soru aşağıda verilmiştir: 
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 Ülkemizin büyük veri ve bulut bilişim teknolojilerinde dünyadaki seviyeyi (state of the 

art) yakalaması ve üstüne çıkması, bu teknolojilerde uluslararası rekabetçiliğini 

artırması için, önümüzdeki dönemde odaklanması gereken teknolojik hedefler neler 

olmalıdır? 

 Ülkemizdeki sektörlerin ekonomik katma değerli ürünler elde etmesi ve uluslararası 

rekabet gücünü arttırmasına yönelik Büyük Veri ve Bulut Bilişim uygulamaları neler 

olmalıdır? 

 

Anket toplamda 4.543 alan uzmanına/kullanıcıya e-posta ile gönderilmiştir; BVBB 

teknolojilerinin/ürünlerinin geliştirilmesinde çalışan 93 araştırmacıdan toplam 197 teknoloji 

tabanlı hedef önerisi, BVBB çözümlerini/ürünlerini kendi sektöründe uygulayan 74 

kullanıcıdan ise 127 teknoloji tabanlı hedef önerisi alınmıştır. Ankete toplam nitelikli katkı 

veren katılımcı sayısı 167’dir ve toplamda 324 öneri elde edilmiştir. BVBB teknolojik hedefleri 

ile ilgili önerilerin konularına göre dağılımı Şekil 17’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 17 - Teknolojik Hedef Önerilerinin Konularına Göre Sayısal Dağılımı 

 

BVBB teknolojilerini bizzat geliştiren ekosistem aktörlerinden alınan katkılara bakıldığında 

aşağıdaki başlıklar ön plana çıkmaktadır: 

- Veri Toplama ve Kaynaklar, 
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- Veri Analitiği ve Madenciliği, 

- Hizmet Olarak Yazılım-SaaS, 

- Bulutta Gizlilik ve Güvenlik 

takip etmektedir. 

 

Öncelikli sektörel uygulamalar ile ilgili 127 ihtiyaç önerisinin sektörel uygulama alanlarına 

göre dağılımı ise Şekil 18’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 18 - Sektörel İhtiyaçların Sektörlere Göre Sayısal Dağılımı 

 

BVBB teknolojilerini kendi süreçlerinde kullanan ekosistem aktörlerinden alınan katkılara 

bakıldığında: 

- Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Faaliyetleri, 

- İmalat, 

- Yazılım ve Oyun, 

- Sağlık, 

- Makine 

sektörleri ile ilgili öneriler ön plana çıkmaktadır. 

 

Anket ile ekosistemden toplanan tüm öneriler, toplam 147 hedef/ihtiyaç ifadesi altında 

konsolide edilmiştir (1.katmanda 101 hedef önerisi ve 2.katmanda 46 ihtiyaç önerisi). 

 

Üçüncü adım olarak, konsolide edilen hedef ve ihtiyaçlarının ileri konsolidasyonu ve delfi 

anketinin tasarımına ilişkin teknik çalışmaların tamamlanması amacıyla en yetkin 
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akademisyenler ile Ar-Ge-yenilik faaliyetleriyle ön plana çıkan özel sektör kuruluşlarının 

temsilcilerinden oluşan bir Danışma Grubu kurulmuştur. Grup, ilgili kamu araştırma 

enstitülerinden ve kurumlarından 3 uzman, alanlarında yetkin 17 akademisyen ve 15 özel 

sektör temsilcisi olmak üzere toplam 35 üyeden oluşmuştur (EK-3). 147 hedef/ihtiyaç ifadesi 

15 Ocak 2021’de çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilen Danışma Grubu toplantısında 

analiz ve konsolide edilerek 38’e indirilmiştir (14 teknolojik hedef, 24 sektörel uygulama). 

Aynı zamanda hedeflerin ve sektörel uygulamaların yapılabilirlik ve etki potansiyeli açısından 

delfi analizinde sorgulanmalarına ilişkin kriterler de fikirbirliği ile belirlenmiştir. Bu kriterler 

Tablo 4’te yer almaktadır. 

 

Tablo 5 - Önerilerin Seçiminde Dikkate Alınan Kriterler 

YA
PI

LA
B

İL
İR

Lİ
K

 

Akademik Ar-Ge birikimi 
Nitelikli insan kaynağı 
Yazılım altyapısı (açık kaynak kütüphaneler, paket programlar, programlama dilleri) 
Hesaplama altyapısı (sistem, GPU, çekirdek) 
Veri altyapısı (veri tabanları, veri yapıları) 
Mevcut mevzuat teknolojik ilerlemeye uygunluğu 
Sanayi Ar-Ge-Yenilik yetkinliği 
Yenilikçi firmaların/kuruluşların varlığı 
Ulusal ve uluslararası pazar potansiyeli 
Yabancı yazılımdan/donanımdan/sınırlayıcı patentten bağımsızlık durumu 
Üniversite-sanayi işbirlikleri 
Erişim altyapısı 
Bulut bilişim/büyük veri araçları 

ET
K

İ P
O

TA
N

Sİ
YE

Lİ
 

Üretim kapasitesinde artışa/etkin kullanıma katkı 
Ürün çeşitliliğinde artışa katkı 
İş gücü ve üretim verimliliğinde artışa katkı  
Piyasa taleplerine göre öngörü hassasiyeti sayesinde üretimde esnekliğe katkı 
Düşük depolama süreleri ve maliyetine katkı 
Üretime ilişkin ticari bilgilerin korunmasına katkı 
Yeni teknolojilerin/ürünlerin pazara sunulmasının hızlandırılmasına katkı  
Araştırma ve teknoloji geliştirme sürecinin kısalmasına katkı 
Altyapı maliyetlerinin düşürülmesine katkı 
İşbirliği olanaklarının artırılmasına katkı 
Firmaların Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesine katkı 
Cari açığın azalmasına katkı 
Farklı teknolojik gelişmelerin önünün açılmasına (spillover effect) katkı 
Çığır açıcı (breakthrough) yeniliklerin önünün açılmasına katkı 
Yurtiçi ve yurtdışı pazar potansiyelinin artmasına katkı 
Stratejik öneme sahip alanlarda yerlileşme sağlanmasına katkı 
Ulusal Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesine katkı 
Açık veri portalleriyle veri okur-yazarlığının artmasına katkı 
Bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına katkı 
Toplumun bilgiye erişiminde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı 
İleri teknolojilerin kullanımının yaygınlaşmasına katkı 
Nitelikli istihdamın artmasına katkı 

 

Dördüncü adımda, Danışma Grubu ile birlikte anket mimarisi oluşturulan "T.C. 

Cumhurbaşkanlığı BTYPK Büyük Veri ve Bulut Bilişim Teknoloji Yol Haritası Delfi Anketi", 12 

Şubat - 8 Mart 2021 tarihleri arasında BVBB Ar-Ge ve yenilik ekosisteminde yer alan 4.538 
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kişiye uygulanmış ve 237 katılımcıdan etki potansiyeli ile yapılabilirlik açılarından (4=Çok iyi, 

3=İyi, 2=Orta, 1=Yetersiz) değerlendirmeler alınmıştır. Anket katılımcıları 14 teknolojik hedef 

altında toplam 388 değerlendirme ve 24 sektörel uygulama altında toplam 409 değerlendirme 

olmak üzere toplam 797 değerlendirme yapmışlardır. Bu değerlendirmelerin sonucunda her 

bir hedef/ihtiyaç önerisi için etki potansiyeli-yapılabilirlik kuadrantları oluşturulmuştur. Ayrıca, 

her hedef önerisine ilişkin dünyadaki ve Türkiye’deki teknolojik hazırlık seviyesi, en uygun 

aktör/işbirliği modeli ve gerçekleşme zamanına yönelik değerlendirmeler de alınmıştır. 

 

  



Hizmete Özel 

BVBB TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.  

 39 

Yapılabilirlik Endeks Değerleri Sıralamaları (Teknolojik Hedefler) 
 
Tablo 6 - Teknolojik Hedeflerin Yapılabilirliğe Göre Büyükten Küçüğe Sıralı Listesi 
Sıra Hedef 

No 
Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması Yapılabilirlik 

Endeksi 
1 12 Mikroservis 

Mimarisine Uygun 
Sanallaştırma 
Çözümü Sağayan 
Bulut Teknolojileri 

Platform bağımsız ve konteyner sanallaştırma çözümlerini 
sağlayan, mikroservis mimarisine uygun bulut teknolojilerinin 
geliştirilmesi 

2,72 

2 11 BV Öznitelik 
Mühendisliği Araçları 

Son kullanıcıların teknik ayrıntılarla uğraşmadan sonuç odaklı 
çözümler üretmelerine imkan tanımak amacıyla (büyük) Veri 
öznitelik mühendisliği (öznitelik çıkarma, zenginleştirme, 
bütünleştirme, aykırı değer tespiti, eksik değer tahmini vb.) 
araçlarının tasarlanması ve geliştirilmesi 

2,65 

3 10 Veri Görselleştirme 
Araçları 

Veri görselleştirme teknolojilerine yönelik olarak açık kaynaklı, 
kullanıcı dostu ve ölçeklenebilir, gerçek zamanlı çalışabilen, kolay 
sorgulama, özetleme, birleştirme gibi önişlem görselleştirme 
araçlarının tasarlanması ve büyük veri analitiği sonuçlarının 
görülebileceği, raporlanabileceği, paylaşılabileceği görselleştirme 
araçlarının geliştirilmesi 

2,61 

4 5 Karma Bulut Tek. Değişik kurum/kuruluş/kullanıcıların verileri için yüksek düzeyde 
güvenlik özelliklerini barındıran; esnek, ölçeklendirilebilir, açık 
arayüzlerle uyumlandırılabilir, hızlı çalışan, 5G ve ötesi ileri 
haberleşme teknolojilerine de uygun karma bulut teknolojilerinin 
geliştirilmesi 

2,60 

5 1 BB Altyapı Hizmetleri 
(IaaS) 

Coğrafi olarak Türkiye'nin farklı bölgelerine konumlandırılacak, 
aralarında yüksek hızlı ağ erişimlerinin sağlanacağı, yüksek 
erişilebilirlikli, ölçeklenebilir ve fiziksel/mantıksal/siber güvenliğin 
titizlikle kurgulanacağı veri merkezleri üzerinden bulut bilişim 
altyapı hizmetlerinin (IaaS) geliştirilmesi 

2,59 

6 4 SaaS Hizmet 
Modelinde MSaaS 

Konteyner üzerinde çalışmayı destekleyen mikroservis 
ekosistemleri gibi bulutta hizmet tabanlı olarak SaaS hizmet 
modelinde geliştirilmiş bir MSaaS (Modelling and Simulation as a 
Service) geliştirilmesi 

2,59 

7 13 Bütünleşik BV için 
SaaS 

Farklı kaynaklardan temin edilen farklı çözünürlükteki verilerin 
mahremiyetini koruyarak bütünleşik büyük veri oluşturmak üzere 
SaaS çözümlerinin geliştirilmesi 

2,58 

8 9 Türkçe NLP için 
Gerçek Zamanlı 
Metin Analizi 

Farklı yapıdaki / yapısal ve yapısal olmayan / Kurallı ve/veya 
günlük konuşma dili Türkçe içeriklerin NLP problemlerine çözüm 
üretebilecek metin analizi ve madenciliği uygulamalarının gerçek 
zamanlı işlenmesi ve analizi için gerekli büyük veri teknolojilerinin 
geliştirilmesi 

2,51 

9 6 Akıllı Bulut (IDS/IPS) 
Güvenlik Sistemleri 

Yapay zekâya dayalı yerli akıllı bulut (IDS/IPS sistemleri) güvenlik 
sistemlerinin geliştirilmesi 

2,41 

10 3 NoCode LowCode 
PaaS 

Kullanıcı dostu, NoCode - LowCode uygulamalara elverişli PaaS 
(Platform as a Service) geliştirilmesi 

2,40 

11 14 BV ve YZ Test 
Servisleri 

Büyük veri analitiği ve yapay zekâ çalışmalarında kullanılacak olan 
verilerin ve yapay zekâ modellerinin bütünlüğünün, tutarlılığının, 
geçerliliğinin ve önyargıdan (unbias) arındırılmışlığının test 
edilebileceği, giderilebileceği servislerin geliştirilmesi 

2,40 

12 7 Yeni Kripto Teknikleri 
Sunan Bulut 
Servisleri 

Veri işleme ve veri analitiği yöntemleri kapsamında veri gizliliğini 
(kimliksizleştirme ve veri maskeleme) ihlal etmeden analiz 
yapılmasını sağlayan homomorfik, çok taraflı hesaplama (multiparty 
computation), sıfır bilgi ispatı (zero knowledge proof) gibi yeni kripto 
tekniklerinin sunulduğu bulut servislerinin geliştirilmesi 

2,37 

13 8 Dağıtık Kayıt Defteri 
(DLT/blokzincir) 
Tabanlı Şifreleme 
Altyapısı 

Bulut tabanlı büyük verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması 
amacıyla, uluslararası regülasyon ve standartlarla 
uyumlaştırılabilen ve siber ataklara karşı dayanıklı sistemlerin 
oluşturulmasına yönelik olarak büyük Veri Mimari yapılarına uygun 
dağıtık kayıt defteri (DLT/blokzincir) tabanlı şifreleme altyapısının 
geliştirilmesi 

2,17 

14 2 Prog. Donanım Hiz. 
BB Hizmetleri 

FPGA ve GPU gibi olgunlaşmış teknolojiler ile kuantum hesaplama 
tabanlı teknolojilerin sunulduğu programlanabilir donanım 
hızlandırıcıları servisi sunan, düşük tepki zamanlı bulut bilişim 
hizmetlerinin geliştirilmesi 

2,13 
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Yapılabilirlik Endeks Değerleri Sıralamaları (Öncelikli Sektörel Uygulamalar) 
 
Tablo 7 – Öncelikli Sektörel Uygulamaların Yapılabilirliğe Göre Büyükten Küçüğe Sıralı 
Listesi 
Sıra Uyg. 

No 
Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması Yapılabilirlik 

Endeksi 
1 30 Mobilite/Sayısallaştırma 

ve Analiz 
Karayolu hareketlilik rejiminin (mobility regime) 
sayısallaştırılması ve analizine yönelik teknolojilerin ve 
uygulamaların (ETA, karayolu güvenliği, trafiğin hava kalitesine 
etkisi vb) geliştirilmesi 

3,03 

2 25 KOBİ/Endüstriyel Bulut 
Hizmetleri 

KOBİ'lere endüstriyel bulut hizmetlerinin sunulmasına yönelik 
teknolojilerin ve uygulamaların geliştirilmesi 

2,95 

3 31 Otomotiv/BV 
Kütüphaneleri ve Bulut 
Tabanlı BV Analitiği 

Otomotiv sektöründe araç sistem ve parçalarının farklı 
koşullarda performans ve enerji verimliliği gibi konularda 
toplanan verilere yönelik büyük veri kütüphanelerinin 
oluşturulması ve üreticiler/sürücüler/filo sahiplerine anlık geri 
bildirim yapabilecek bulut tabanlı büyük veri analitiği 
çözümlerinin geliştirilmesi 

2,88 

4 20 Finans/Bulut Üzerinde 
Makine Öğrenmesi ve 
BV Analitiği 

Finansal hizmetler sektörü ürünlerinin bulut sunucular üzerinde 
makine öğrenmesi ve büyük veri analitiği kullanılarak 
geliştirilmesi 

2,76 

5 21 Finans/BB Yöntemleriyle 
Finansal Uygulamalar 
(DLT/Blokzincir, Akıllı 
Kontratlar, Token vb) 

Finansal hizmetler sektörü ürünlerinin çok kullanıcıya eş 
zamanlı, küresel, merkezsizleşmiş (decentralized) bir şekilde 
hizmet verebilmesinin sağlanması amacıyla dağıtık kayıt defteri 
(DLT/blokzincir), akıllı kontratlar; token gibi teknolojilerin bulut 
bilişim yöntemleri kullanılarak hızlı, güvenilir ve kolay ulaşılabilir 
finansal uygulamaların geliştirilmesi 

2,75 

6 35 Savunma/Gerçek 
Zamanlı Görev Destek 
Mekanizması 

Sahadaki birliklerin görevlerinde kullanılmak üzere görüntü 
işleme, doğal dil işleme ve benzeri yöntemlerle gerçek zamanlı 
bir görev destek mekanizmasının geliştirilmesi  

2,75 

7 29 Otonom Araçlar/Karar 
Destek Sistemleri 

Otomotiv sektöründe otonom araçların V2V/V2X 
haberleşmelerine ve araç içi-dışı sensorlardan toplanan verilerin 
analiz edilip, karar verme mekanizmalarının oluşturulmasına 
yönelik teknolojilerin ve uygulamaların geliştirilmesi  

2,73 

8 27 İmalat/BV Analitiği 
Tabanlı YZ Çözümleri 

İmalat sektöründe kapasite artışı, fire ve maliyet azaltılması, iş 
gücü verimliliğinin artırılması amacıyla kestirimci bakım, 
performans takibi ve optimizasyon uygulamalarına yönelik büyük 
veri analitiği tabanlı makine öğrenmesi ve yapay zekâ 
çözümlerinin geliştirilmesi 

2,70 

9 23 İhracat/Tedarik, Tüketim 
BV Kütüphaneleri ve 
Analitiği 

Yerli üreticilerin ihraç ettikleri ürünlerin hangi ülkelerde kimler 
tarafından tedarik edildiği ve tüketildiği bilgisinin toplandığı, 
depolandığı ve endekslendiği büyük veri kütüphanelerinin 
oluşturulması ve rakip analizlerinin yapılabildiği akıllı yazılımların 
geliştirilmesi  

2,70 

10 26 Ürün Geliştirme/Yaşam 
Döngüsü BV Analitiği 

Ürün tasarımı ve geliştirilmesinde kullanılmak üzere, aynı 
ürünün farklı sektörlerdeki uygulamalarına yönelik ürün yaşam 
döngüsü boyunca verilerin alınması, değerlendirilmesi; ortak ve 
güvenli bir veri tabanında toparlanıp, sektörlerin ihtiyaçlarına 
yönelik çıkarımlar sağlayacak büyük veri analitiği 
uygulamalarının geliştirilmesi 

2,61 

11 28 Sanayi/Makina-Hat 
Bazında Verilerin Bulutta 
Depolanması ve Büyük 
Veri Kütüphanesi 

Kestirimci bakım, esnek üretim, insansız arıza ve stok yönetimi, 
makine yardımlaşması, esnek verimlilik yönetimi gibi amaçlarla 
kullanılmak üzere fabrikalarda her bir makine ve/veya hat 
bazında üretim, enerji ve IoT sensorlarından gelen verilerin bulut 
üzerinde toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesini sağlayacak 
büyük veri kütüphanelerinin oluşturulması; gerçek zamanlı 
izleme ve geri bildirim yapabilecek çözümlerin geliştirilmesi 

2,60 

12 34 Savunma/YZ Destekli 
Bulut Tabanlı Analiz-
Simülasyon Sistemleri 

Savunma sektöründe kullanılmak üzere sensor ağlarından 
alınan coğrafi verilerin,  hava durumu ve diğer empedans 
değişkenlerinin toplanması ve yapay zekâ desteği ile bulut 
tabanlı savunma analiz veya simülasyon yazılımlarının 
geliştirilmesi 

2,57 
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Sıra Uyg. 
No 

Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması Yapılabilirlik 
Endeksi 

13 16 Büyük Veri Yönetimi 
Araçları 

Büyük veri yönetimi (verinin taşınması, depolanması, analitiğinin 
yapılması, uyumluluk testlerinin yapılması, modellerinin 
geliştirilmesi vb.) araçlarının geliştirilmesi ve kullanıcı dostu 
çözümlerin erişilebilir kılınması 

2,57 

14 32 Kişiselleştirilmiş Tıp/ BV 
Kütüphaneleri ve Bulut 
Tabanlı BV Analitiği 

Kişiselleştirilmiş sağlık uygulamaları, hastalık tahminleme ve 
önleme faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla medikal 
kayıtlardan ve akıllı cihazlar kullanılarak hastalardan toplanan 
verileri birleştirecek şekilde büyük veri kütüphanelerinin 
oluşturulması ve bulut tabanlı büyük veri analitiği çözümlerinin 
geliştirilmesi  

2,57 

15 36 Mobilite/Akıllı Ulaşım-
Yeşil Seyahat için BV 
Kütüphaneleri ve Karar 
Destek Sistemleri 

Akıllı ulaşım ve yeşil seyahat uygulamalarında kullanılmak üzere 
büyük veri kütüphanelerinin oluşturulması, erişilebilirlik 
analizlerinin yapılması ve karar destek sistemlerinin geliştirilmesi  

2,54 

16 37 Akıllı Şehirler/ BV 
Kütüphaneleri ve 
Analitiği 

Akıllı şehir uygulamalarının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 
amacıyla dinamik, etkin kaynak kullanımını (su, elektrik, zaman 
vb.) ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen; IoT 
uygulamalarından toplanan verilere yönelik veri kütüphanelerinin 
oluşturulması ve analitik çözümlerin geliştirilmesi 

2,52 

17 15 Otonom Sistemlerin BV 
ve Sınır Bilişimle 
Desteklenmeleri 

Büyük veri ve sınır bilişim (edge computing) teknolojileriyle 
desteklenmiş otonom sistemlerin bulut üzerinde PaaS ve SaaS 
servisleri ile farklı kullanım ortamlarında hızlı öğrenebilme, uyum 
sağlayabilme, yüksek doğrulukla algılama, hızlı karar verebilme 
ve birlikte hareket edebilme özelliklerini taşıyacak şekilde 
uygulamaları 

2,49 

18 17 Eğitim/İhtiyaca Göre 
Program ve İçerik 

Eğitim alanında; öğrenicinin öğrenme ihtiyacına göre çalışma 
programı ve içerikler sağlayabilen sistemlerin geliştirilmesi 

2,47 

19 19 Enerji Üretim ve 
Tüketim/Bulut Bazlı 
Depolama ve Analiz 
Yazılımları 

Enerji tüketim alışkanlıklarına ve ortalamalarına bağlı olarak 
enerji tasarrufu ve verimlilik artışı sağlanması, tüketimin 
minimuma indirilmesi, tesis ya da ünite açma/kapma stratejileri 
oluşturulması, tasarruf önlemlerinin alınması ve tedarikçi-fiyat 
seçimi yapılabilmesi gibi amaçlarla enerji üretim ve tüketim 
bilgilerinin bulut bazlı depolanması, taraflarla paylaşım 
çözümlerinin ve analiz yazılımlarının geliştirilmesi 

2,46 

20 24 Dijital Platformlar/ 
Davranış Analitiği ve 
Öneri Sistemleri 

Sosyal medya, sanat, reklamcılık ve benzeri dijital 
platformlardan kullanıcı verileri ve davranışları üzerinden 
kişiselleştirilmiş çözümlerin ortaya konmasını sağlayacak, KVKK 
uyumlu davranış analitiği çözümlerinin ve öneri sistemlerinin 
geliştirilmesi 

2,42 

21 38 Telekominikasyon, 
Haberleşme/BB ve BV 
Çözümleri 

Dağıtık, yüksek bant genişliğine sahip, logları tutulan, afet 
durumlarında ve acil durumlarda gerçek zamanlı veri ihtiyacını 
karşılayabilecek telekomünikasyon ve haberleşme sistemlerinin 
bulut bilişim ve büyük veri çözümleriyle geliştirilmesi  

2,42 

22 18 Eğitim/Öznitelik 
Belirleme ve 
Sayısallaştırma 
Uygulamaları 

Eğitim hizmeti ve kalitesine erişimde adaletin sağlanmasına 
yönelik özniteliklerin belirlenmesi ve sayısallaştırılmasına yönelik 
uygulamaların geliştirilmesi 

2,38 

23 22 Tarım-Gıda/Değer 
Zincirinde BB ve BV 
Uygulamaları 

İç pazar ve dış pazar odaklı tarım ve gıda ürünlerinin kalitesi, 
güvenliği, raf ömrü, pazar ve kullanım bilgileri gibi; değer 
zincirinin her aşamasındaki sertifikalandırılmış verilerin 
toplanarak değerlendirilmesini sağlayacak büyük veri ve bulut 
bilişim teknolojilerinin ve uygulamalarının geliştirilmesi 

2,28 

24 33 İlaç Geliştirme/Bulut 
Tabanlı BV Analitiği 

Yeni ilaç etkin maddelerinin keşfine yönelik maliyeti ve riskleri 
azaltmak amacıyla bulut tabanlı büyük veri analitiği çözümlerinin 
geliştirilmesi 

2,16 
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Etki Potansiyeli Endeks Değerleri Sıralamaları (Teknolojik Hedefler) 
 
Tablo 8 – Teknolojik Hedeflerin Etki Potansiyeline Göre Büyükten Küçüğe Sıralı Listesi 
Sıra Hedef 

No 
Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması Etki Pot. 

Endeksi 
1 13 Bütünleşik BV için 

SaaS 
Farklı kaynaklardan temin edilen farklı çözünürlükteki verilerin 
mahremiyetini koruyarak bütünleşik büyük veri oluşturmak üzere SaaS 
çözümlerinin geliştirilmesi 

3,48 

2 7 Yeni Kripto Teknikleri 
Sunan Bulut Servisleri 

Veri işleme ve veri analitiği yöntemleri kapsamında veri gizliliğini 
(kimliksizleştirme ve veri maskeleme) ihlal etmeden analiz yapılmasını 
sağlayan homomorfik, çok taraflı hesaplama (multiparty computation), 
sıfır bilgi ispatı (zero knowledge proof) gibi yeni kripto tekniklerinin 
sunulduğu bulut servislerinin geliştirilmesi 

3,47 

3 8 Dağıtık Kayıt Defteri 
(DLT/blokzincir) 
Tabanlı Şifreleme 
Altyapısı 

Bulut tabanlı büyük verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması 
amacıyla, uluslararası regülasyon ve standartlarla uyumlaştırılabilen 
ve siber ataklara karşı dayanıklı sistemlerin oluşturulmasına yönelik 
olarak büyük Veri Mimari yapılarına uygun dağıtık kayıt defteri 
(DLT/blokzincir) tabanlı şifreleme altyapısınının geliştirilmesi 

3,37 

4 2 Prog. Donanım Hız. 
BB Hizmetleri 

FPGA ve GPU gibi olgunlaşmış teknolojiler ile kuantum hesaplama 
tabanlı teknolojilerin sunulduğu programlanabilir donanım 
hızlandırıcıları servisi sunan, düşük tepki zamanlı bulut bilişim 
hizmetlerinin geliştirilmesi        

3,37 

5 12 Mikroservis 
Mimarisine Uygun 
Sanallaştırma 
Çözümü Sağayan 
Bulut Teknolojileri 

Platform bağımsız ve konteyner sanallaştırma çözümlerini sağlayan, 
mikroservis mimarisine uygun bulut teknolojilerinin geliştirilmesi 

3,35 

6 4 SaaS Hizmet 
Modelinde MSaaS 

Konteyner üzerinde çalışmayı destekleyen mikroservis ekosistemleri 
gibi bulutta hizmet tabanlı olarak SaaS hizmet modelinde geliştirilmiş 
bir MSaaS (Modelling and Simulation as a Service) geliştirilmesi 

3,32 

7 14 BV ve YZ Test 
Servisleri 

Büyük veri analitiği ve yapay zekâ çalışmalarında kullanılacak olan 
verilerin ve yapay zekâ modellerinin bütünlüğünün, tutarlılığının, 
geçerliliğinin ve önyargıdan (unbias) arındırılmışlığının test 
edilebileceği, giderilebileceği servislerin geliştirilmesi 

3,31 

8 9 Türkçe NLP için 
Gerçek Zamanlı Metin 
Analizi 

Farklı yapıdaki / yapısal ve yapısal olmayan / Kurallı ve/veya günlük 
konuşma dili Türkçe içeriklerin NLP problemlerine çözüm üretebilecek 
metin analizi ve madenciliği uygulamalarının gerçek zamanlı işlenmesi 
ve analizi için gerekli büyük veri teknolojilerinin geliştirilmesi 

3,30 

9 1 BB Altyapı Hizmetleri 
(IaaS) 

Coğrafi olarak Türkiye'nin farklı bölgelerine konumlandırılacak, 
aralarında yüksek hızlı ağ erişimlerinin sağlanacağı, yüksek 
erişilebilirlikli, ölçeklenebilir ve fiziksel/mantıksal/siber güvenliğin 
titizlikle kurgulanacağı veri merkezleri üzerinden bulut bilişim altyapı 
hizmetlerinin (IaaS) geliştirilmesi 

3,29 

10 10 Veri Görselleştirme 
Araçları 

Veri görselleştirme teknolojilerine yönelik olarak açık kaynaklı, 
kullanıcı dostu ve ölçeklenebilir, gerçek zamanlı çalışabilen, kolay 
sorgulama, özetleme, birleştirme gibi önişlem görselleştirme 
araçlarının tasarlanması ve büyük veri analitiği sonuçlarının 
görülebileceği, raporlanabileceği, paylaşılabileceği görselleştirme 
araçlarının geliştirilmesi 

3,28 

11 11 BV Öznitelik 
Mühendisliği Araçları 

Son kullanıcıların teknik ayrıntılarla uğraşmadan sonuç odaklı 
çözümler üretmelerine imkan tanımak amacıyla (büyük) Veri öznitelik 
mühendisliği (öznitelik çıkarma, zenginleştirme, bütünleştirme, aykırı 
değer tespiti, eksik değer tahmini vb.) araçlarının tasarlanması ve 
geliştirilmesi 

3,22 

12 3 NoCode LowCode 
PaaS 

Kullanıcı dostu, NoCode - LowCode uygulamalara elverişli PaaS 
(Platform as a Service) geliştirilmesi 

3,18 

13 6 Akıllı Bulut (IDS/IPS) 
Güvenlik Sistemleri 

Yapay zekâya dayalı yerli akıllı bulut (IDS/IPS sistemleri) güvenlik 
sistemlerinin geliştirilmesi 

3,16 

14 5 Karma Bulut Tek. Değişik kurum/kuruluş/kullanıcıların verileri için yüksek düzeyde 
güvenlik özelliklerini barındıran; esnek, ölçeklendirilebilir, açık 
arayüzlerle uyumlandırılabilir, hızlı çalışan, 5G ve ötesi ileri 
haberleşme teknolojilerine de uygun karma bulut teknolojilerinin 
geliştirilmesi 

3,12 
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Etki Potansiyeli Endeks Değerleri Sıralamaları (Öncelikli Sektörel Uygulamalar) 
 
Tablo 9 – Öncelikli Sektörel Uygulamaların Etki Potansiyeline Göre Büyükten Küçüğe Sıralı 
Listesi 
Sıra Uyg. 

No 
Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması Etki Pot. 

Endeksi 
1 15 Otonom Sistemlerin BV ve 

Sınır Bilişimle 
Desteklenmeleri 

Büyük veri ve sınır bilişim (edge computing) teknolojileriyle 
desteklenmiş otonom sistemlerin bulut üzerinde PaaS ve SaaS 
servisleri ile farklı kullanım ortamlarında hızlı öğrenebilme, uyum 
sağlayabilme, yüksek doğrulukla algılama, hızlı karar verebilme ve 
birlikte hareket edebilme özelliklerini taşıyacak şekilde 
uygulamaları 

3,37 

2 33 İlaç Geliştirme/Bulut 
Tabanlı BV Analitiği 

Yeni ilaç etkin maddelerinin keşfine yönelik maliyeti ve riskleri 
azaltmak amacıyla bulut tabanlı büyük veri analitiği çözümlerinin 
geliştirilmesi 

3,31 

3 30 Mobilite/Sayısallaştırma 
ve Analiz 

Karayolu hareketlilik rejiminin (mobility regime) sayısallaştırılması 
ve analizine yönelik teknolojilerin ve uygulamaların (ETA, karayolu 
güvenliği, trafiğin hava kalitesine etkisi vb) geliştirilmesi 

3,31 

4 36 Mobilite/Akıllı Ulaşım-
Yeşil Seyahat için BV 
Kütüphaneleri ve Karar 
Destek Sistemleri 

Akıllı ulaşım ve yeşil seyahat uygulamalarında kullanılmak üzere 
büyük veri kütüphanelerinin oluşturulması, erişilebilirlik analizlerinin 
yapılması ve karar destek sistemlerinin geliştirilmesi  

3,31 

5 29 Otonom Araçlar/Karar 
Destek Sistemleri 

Otomotiv sektöründe otonom araçların V2V/V2X haberleşmelerine 
ve araç içi-dışı sensorlardan toplanan verilerin analiz edilip, karar 
verme mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik teknolojilerin ve 
uygulamaların geliştirilmesi  

3,29 

6 28 Sanayi/Makina-Hat 
Bazında Verilerin Bulutta 
Depolanması ve Büyük 
Veri Kütüphanesi 

Kestirimci bakım, esnek üretim, insansız arıza ve stok yönetimi, 
makine yardımlaşması, esnek verimlilik yönetimi gibi amaçlarla 
kullanılmak üzere fabrikalarda her bir makine ve/veya hat bazında 
üretim, enerji ve IoT sensorlarından gelen verilerin bulut üzerinde 
toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesini sağlayacak büyük veri 
kütüphanelerinin oluşturulması; gerçek zamanlı izleme ve geri 
bildirim yapabilecek çözümlerin geliştirilmesi 

3,28 

7 32 Kişiselleştirilmiş Tıp/ BV 
Kütüphaneleri ve Bulut 
Tabanlı BV Analitiği 

Kişiselleştirilmiş sağlık uygulamaları, hastalık tahminleme ve 
önleme faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla medikal kayıtlardan 
ve akıllı cihazlar kullanılarak hastalardan toplanan verileri 
birleştirecek şekilde büyük veri kütüphanelerinin oluşturulması ve 
bulut tabanlı büyük veri analitiği çözümlerinin geliştirilmesi  

3,27 

8 31 Otomotiv/BV 
Kütüphaneleri ve Bulut 
Tabanlı BV Analitiği 

Otomotiv sektöründe araç sistem ve parçalarının farklı koşullarda 
performans ve enerji verimliliği gibi konularda toplanan verilere 
yönelik büyük veri kütüphanelerinin oluşturulması ve 
üreticiler/sürücüler/filo sahiplerine anlık geri bildirim yapabilecek 
bulut tabanlı büyük veri analitiği çözümlerinin geliştirilmesi 

3,27 

9 18 Eğitim/Öznitelik Belirleme 
ve Sayısallaştırma 
Uygulamaları 

Eğitim hizmeti ve kalitesine erişimde adaletin sağlanmasına yönelik 
özniteliklerin belirlenmesi ve sayısallaştırılmasına yönelik 
uygulamaların geliştirilmesi 

3,26 

10 21 Finans/BB Yöntemleriyle 
Finansal Uygulamalar 
(DLT/Blokzincir, Akıllı 
Kontratlar, Token vb) 

Finansal hizmetler sektörü ürünlerinin çok kullanıcıya eş zamanlı, 
küresel, merkezsizleşmiş (decentralized) bir şekilde hizmet 
verebilmesinin sağlanması amacıyla dağıtık kayıt defteri 
(DLT/blokzincir), akıllı kontratlar; token gibi teknolojilerin bulut 
bilişim yöntemleri kullanılarak hızlı, güvenilir ve kolay ulaşılabilir 
finansal uygulamaların geliştirilmesi 

3,24 

11 25 KOBİ/Endüstriyel Bulut 
Hizmetleri 

KOBİ'lere endüstriyel bulut hizmetlerinin sunulmasına yönelik 
teknolojilerin ve uygulamaların geliştirilmesi 

3,20 

12 16 Büyük Veri Yönetimi 
Araçları 

Büyük veri yönetimi (verinin taşınması, depolanması, analitiğinin 
yapılması, uyumluluk testlerinin yapılması, modellerinin 
geliştirilmesi vb.) araçlarının geliştirilmesi ve kullanıcı dostu 
çözümlerin erişilebilir kılınması 

3,20 

13 37 Akıllı Şehirler/ BV 
Kütüphaneleri ve Analitiği 

Akıllı şehir uygulamalarının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 
amacıyla dinamik, etkin kaynak kullanımını (su, elektrik, zaman 
vb.) ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen; IoT 
uygulamalarından toplanan verilere yönelik veri kütüphanelerinin 
oluşturulması ve analitik çözümlerin geliştirilmesi 

3,17 
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Sıra Uyg. 
No 

Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması Etki Pot. 
Endeksi 

14 35 Savunma/Gerçek Zamanlı 
Görev Destek 
Mekanizması 

Sahadaki birliklerin görevlerinde kullanılmak üzere görüntü işleme, 
doğal dil işleme ve benzeri yöntemlerle gerçek zamanlı bir görev 
destek mekanizmasının geliştirilmesi  

3,17 

15 17 Eğitim/İhtiyaca Göre 
Program ve İçerik 

Eğitim alanında; öğrenicinin öğrenme ihtiyacına göre çalışma 
programı ve içerikler sağlayabilen sistemlerin geliştirilmesi 

3,16 

16 34 Savunma/YZ Destekli 
Bulut Tabanlı Analiz-
Simülasyon Sistemleri 

Savunma sektöründe kullanılmak üzere sensor ağlarından alınan 
coğrafi verilerin,  hava durumu ve diğer empedans değişkenlerinin 
toplanması ve yapay zekâ desteği ile bulut tabanlı savunma analiz 
veya simülasyon yazılımlarının geliştirilmesi 

3,15 

17 27 İmalat/BV Analitiği Tabanlı 
YZ Çözümleri 

İmalat sektöründe kapasite artışı, fire ve maliyet azaltılması, iş 
gücü verimliliğinin artırılması amacıyla kestirimci bakım, 
performans takibi ve optimizasyon uygulamalarına yönelik büyük 
veri analitiği tabanlı makine öğrenmesi ve yapay zekâ çözümlerinin 
geliştirilmesi 

3,09 

18 26 Ürün Geliştirme/Yaşam 
Döngüsü BV Analitiği 

Ürün tasarımı ve geliştirilmesinde kullanılmak üzere, aynı ürünün 
farklı sektörlerdeki uygulamalarına yönelik ürün yaşam döngüsü 
boyunca verilerin alınması, değerlendirilmesi; ortak ve güvenli bir 
veri tabanında toparlanıp, sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik 
çıkarımlar sağlayacak büyük veri analitiği uygulamalarının 
geliştirilmesi 

3,08 

19 24 Dijital 
Platformlar/Davranış 
Analitiği ve Öneri 
Sistemleri 

Sosyal medya, sanat, reklamcılık ve benzeri dijital platformlardan 
kullanıcı verileri ve davranışları üzerinden kişiselleştirilmiş 
çözümlerin ortaya konmasını sağlayacak, KVKK uyumlu davranış 
analitiği çözümlerinin ve öneri sistemlerinin geliştirilmesi 

3,06 

20 20 Finans/Bulut Üzerinde 
Makine Öğrenmesi ve BV 
Analitiği 

Finansal hizmetler sektörü ürünlerinin bulut sunucular üzerinde 
makine öğrenmesi ve büyük veri analitiği kullanılarak geliştirilmesi 

3,01 

21 19 Enerji Üretim ve 
Tüketim/Bulut Bazlı 
Depolama ve Analiz 
Yazılımları 

Enerji tüketim alışkanlıklarına ve ortalamalarına bağlı olarak enerji 
tasarrufu ve verimlilik artışı sağlanması, tüketimin minimuma 
indirilmesi, tesis ya da ünite açma/kapma stratejileri oluşturulması, 
tasarruf önlemlerinin alınması ve tedarikçi-fiyat seçimi 
yapılabilmesi gibi amaçlarla enerji üretim ve tüketim bilgilerinin 
bulut bazlı depolanması, taraflarla paylaşım çözümlerinin ve analiz 
yazılımlarının geliştirilmesi 

3,00 

22 38 Telekominikasyon, 
Haberleşme/BB ve BV 
Çözümleri 

Dağıtık, yüksek bant genişliğine sahip, logları tutulan, afet 
durumlarında ve acil durumlarda gerçek zamanlı veri ihtiyacını 
karşılayabilecek telekomünikasyon ve haberleşme sistemlerinin 
bulut bilişim ve büyük veri çözümleriyle geliştirilmesi  

2,97 

23 23 İhracat/Tedarik, Tüketim 
BV Kütüphaneleri ve 
Analitiği 

Yerli üreticilerin ihraç ettikleri ürünlerin hangi ülkelerde kimler 
tarafından tedarik edildiği ve tüketildiği bilgisinin toplandığı, 
depolandığı ve endekslendiği büyük veri kütüphanelerinin 
oluşturulması ve rakip analizlerinin yapılabildiği akıllı yazılımların 
geliştirilmesi  

2,67 

24 22 Tarım-Gıda/Değer 
Zincirinde BB ve BV 
Uygulamaları 

İç pazar ve dış pazar odaklı tarım ve gıda ürünlerinin kalitesi, 
güvenliği, raf ömrü, pazar ve kullanım bilgileri gibi; değer zincirinin 
her aşamasındaki sertifikalandırılmış verilerin toplanarak 
değerlendirilmesini sağlayacak büyük veri ve bulut bilişim 
teknolojilerinin ve uygulamalarının geliştirilmesi 

2,58 
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Kuadrantlar (Delfi Anketinde Etki Potansiyeli ve Yapılabilirlik Değerlendirmeleri) 

 

Şekil 19 - Teknolojik Hedef Adaylarının Etki Potansiyeli ve Yapılabilirlik Kuadrantı (Tüm kuadrantlarda Etki Potansiyeli ve Yapılabilirlik eksenleri, 
medyan değerlerinde kesişmektedir. Her etiketin altında, ilgili ifadenin delfi anketi değerlendirmesine göre hesaplanan yapılabilirlik ve etki 
potansiyeli ortalamaları da verilmiştir. Delfi değerlendirmesinden sonra Danışma Grubu toplantısında birleştirilen ifadeler de bu sayede 
görülebilmektedir.) 
  

1:BB Altyapı Hizmetleri 
(IaaS)

2:Prog. Donanım 
Hız. BB 

Hizmetleri

3:NoCode LowCode PaaS

4:SaaS Hizmet 
Modelinde MSaaS

5:Karma Bulut Tek.

6:Akıllı Bulut (IDS/IPS) Güvenlik 
Sistemleri

7:Yeni Kripto 
Teknikleri Sunan 
Bulut Servisleri

8:Dağıtık Kayıt Defteri 
(DLT/blokzincir) Tabanlı 

Şifreleme Altyapısı

9:Türkçe NLP için Gerçek Zamanlı Metin 
Analizi

10:Veri Görselleştirme 
Araçları

11:BV Öznitelik Mühendisliği Araçları

12:Mikroservis Mimarisine 
Uygun Sanallaştırma Çözümü 
Sağayan Bulut Teknolojileri

13:Bütünleşik BV için SaaS

14:BV ve YZ Test 
Servisleri
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Yapılabilirlik Endeksi Değerleri

Büyük Veri ve Bulut Bilişim Teknolojik Hedefler
Etki Potansiyeli-Yapılabilirlik Değerlendirmesi

Etkisi Görece
Yüksek, 

Yapılabilirliği 
Görece Düşük

Etkisi ve 
Yapılabilirliği

Görece En 
Yüksek

Etkisi ve 
Yapılabilirliği

Görece En Düşük

Etkisi Görece
Düşük, 

Yapılabilirliği 
Görece Yüksek
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Şekil 20 - Öncelikli Sektörel Uygulama Adaylarının Etki Potansiyeli ve Yapılabilirlik Kuadrantı (Tüm kuadrantlarda Etki Potansiyeli ve 
Yapılabilirlik eksenleri, medyan değerlerinde kesişmektedir. Her etiketin altında, ilgili ifadenin delfi anketi değerlendirmesine göre hesaplanan 
yapılabilirlik ve etki potansiyeli ortalamaları da verilmiştir. Delfi değerlendirmesinden sonra Danışma Grubu toplantısında birleştirilen ifadeler de 
bu sayede görülebilmektedir.) 
 

15:Otonom Sistemlerin BV ve Sınır Bilişimle Desteklenmeleri

16:Büyük Veri 
Yönetimi 
Araçları

17:Eğitim/İhtiyaca Göre Program ve İçerik

18:Eğitim/Öznitelik Belirleme ve Sayısallaştırma Uyg.

19:Enerji Üretim ve Tüketim/Bulut Bazlı Depolama 
ve Analiz Yazılımları

20:Finans/Bulut Üzerinde Makine 
Öğrenmesi ve BV Analitiği

21:Finans/BB Yöntemleriyle Finansal 
Uygulamalar (DLT/Blokzincir, Akıllı 

Kontratlar, Token vb)

22:Tarım-Gıda/Değer Zincirinde BB ve BV 
Uygulamaları

23:İhracat/Tedarik, Tüketim BV 
Kütüphaneleri ve Analitiği

24:Dijital Platformlar/Davranış 
Analitiği ve Öneri Sistemleri

25:KOBİ/Endüstriyel Bulut 
Hizmetleri

26:Ürün Geliştirme/Yaşam Döngüsü 
BV Analitiği

27:İmalat/BV Analitiği Tabanlı YZ 
Çözümleri

28:Sanayi/Makina-Hat Bazında 
Verilerin Bulutta Depolanması 

ve Büyük Veri Kütüp.

29:Otonom 
Araçlar/Karar Destek 

Sistemleri
30:Mobilite / Sayısallaştırma ve Analiz

31:Otomotiv/BV Kütüphaneleri ve Bulut 
Tabanlı BV Analitiği

32:Kişiselleştirilmiş Tıp/ BV Kütüphaneleri ve 
Bulut Tabanlı BV Analitiği

33:İlaç Geliştirme/Bulut Tabanlı BV Analitiği

34:Savunma/YZ Destekli Bulut Tabanlı Analiz-Sim. Sis.

35:Savunma/Gerçek Zamanlı Görev 
Destek Mekanizması

36:Mobilite/Akıllı Ulaşım-Yeşil Seyahat için BV Kütüp. ve 
Karar Des. Sis.

37:Akıllı Şehirler/ BV Kütüphaneleri ve Analitiği

38:Telekominikasyon, Haberleşme/BB ve BV 
Çözümleri
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Yapılabilirlik Endeksi Değerleri

Büyük Veri ve Bulut Bilişim Sektörel Uygulamalar
Etki Potansiyeli-Yapılabilirlik Değerlendirmesi

Etkisi ve 
Yapılabilirliği

Görece En 
Yüksek

Etkisi Görece
Düşük, 

Yapılabilirliği 
Görece Yüksek

Etkisi ve 
Yapılabilirliği

Görece En Düşük

Etkisi Görece
Yüksek, 

Yapılabilirliği 
Görece Düşük
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Beşinci adım olarak, Danışma Grubu 18 Mart 2021, 23 Mart 2021 ve 26 Mart 2021 

tarihlerinde çevrimiçi ortamda 3 toplantı gerçekleştirmiş ve delfi analizinin bulguları ışığında 

teknoloji yol haritasında yer alacak teknoloji temelli stratejik hedefleri ve öncelikli sektörel 

uygulamaları oluşturmuşlardır. Çalışmada, 2 katmanda yer alan 38 hedef/ihtiyaç ifadesi etki 

ve yapılabilirlik bulguları açılarından değerlendirilmiş ve teknolojik hedefler 9’a, öncelikli 

sektörel ihtiyaçlar ise 11’e indirilmiş, böylece toplam hedef/ihtiyaç ifadesi sayısı 20 olarak 

belirlenmiştir (Tablo 9 ve Tablo 10). 

 

Tablo 10 - Danışma Grubunun İkinci Toplantısında Mutabık Kalınan Teknolojik Hedefler 
No Teknolojik Hedef (Kısa) Teknolojik Hedef Açıklaması 
1 Gerçek Zamanlı Büyük Veri 

İşleme Teknolojileri 
Yapay zekâ problemlerinin çözümüne yönelik veri analizi ve madenciliği 
uygulamalarının gerçek zamanlı işlenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan 
büyük veri teknolojilerinin geliştirilmesi 

2 Bütünleşik BV için SaaS Farklı kaynaklardan temin edilen farklı çözünürlükteki verilerin 
mahremiyetini koruyarak bütünleşik (tüm süreçleri kapsayan) büyük veri 
oluşturmak ve işlemek üzere SaaS çözümlerinin geliştirilmesi 

3 Mikroservis Mimarisine Uygun 
Sanallaştırma Çözümü 
Sağayan Bulut Teknolojileri 

Platform bağımsız ve konteyner sanallaştırma çözümlerini sağlayan, 
mikroservis mimarisine uygun bulut teknolojilerinin geliştirilmesi 

4 Yeni Kripto Teknikleri Sunan 
Bulut Servisleri 

Veri işleme ve veri analitiği yöntemleri kapsamında veri gizliliğini 
(kimliksizleştirme ve veri maskeleme) ihlal etmeden analiz yapılmasını 
sağlayan homomorfik, çok taraflı hesaplama (multiparty computation), sıfır 
bilgi ispatı (zero knowledge proof) gibi yeni kripto tekniklerinin sunulduğu 
bulut servislerinin geliştirilmesi 

5 Dağıtık Kayıt Defteri 
(DLT/blokzincir) Tabanlı 
Şifreleme Altyapısı 

Bulut tabanlı büyük verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, 
uluslararası regülasyon ve standartlarla uyumlaştırılabilen ve siber ataklara 
karşı dayanıklı sistemlerin oluşturulmasına yönelik olarak büyük Veri Mimari 
yapılarına uygun dağıtık kayıt defteri (DLT/blokzincir) tabanlı şifreleme 
altyapısı, akıllı kontrat ve token teknolojilerinin (NFT) geliştirilmesi 

6 Akıllı Bulut (IDS/IPS) Güvenlik 
Sistemleri 

Yapay zekâya dayalı akıllı bulut (IDS/IPS sistemleri) güvenlik sistemlerinin 
geliştirilmesi 

7 Karma Bulut Tek. Değişik kurum/kuruluş/kullanıcıların verileri için yüksek düzeyde güvenlik 
özelliklerini barındıran; esnek, ölçeklendirilebilir, açık ara yüzlerle 
uyumlandırılabilir, hızlı çalışan, 5G ve ötesi ileri haberleşme teknolojilerine 
de uygun karma bulut teknolojilerinin geliştirilmesi 

8 BB Altyapı Hizmetleri (IaaS) Coğrafi olarak Türkiye'nin farklı bölgelerine konumlandırılacak, aralarında 
yüksek hızlı ağ erişimlerinin sağlanacağı, yüksek erişilebilirlikli, ölçeklenebilir 
ve fiziksel/mantıksal/siber güvenliğin titizlikle kurgulanacağı veri merkezleri 
üzerinden bulut bilişim altyapı hizmetlerinin (IaaS) geliştirilmesi 

9 Büyük Veri Ön ve Son İşleme 
Araçlarının Geliştirilmesi 

Veri Görselleştirme Araçları: Veri görselleştirme teknolojilerine yönelik 
olarak açık kaynaklı, kullanıcı dostu ve ölçeklenebilir, gerçek zamanlı 
çalışabilen, kolay sorgulama, özetleme, birleştirme gibi önişlem 
görselleştirme araçlarının tasarlanması ve büyük veri analitiği sonuçlarının 
görülebileceği, raporlanabileceği, paylaşılabileceği görselleştirme araçlarının 
geliştirilmesi 
BV Öznitelik Mühendisliği Araçları: Büyük veri tüketimini kolaylaştıracak, 
sonuç odaklı çözümler üretmelerine imkan tanımak amacıyla (büyük) Veri 
öznitelik mühendisliği (öznitelik çıkarma, zenginleştirme, bütünleştirme, 
aykırı değer tespiti, eksik değer tahmini vb.) araçlarının tasarlanması ve 
geliştirilmesi 
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Tablo 11 - Danışma Grubunun İkinci Toplantısında Mutabık Kalınan Öncelikli Sektörel 

İhtiyaçlar 
No Sektorel Uygulama (Kısa) Sektörel Uygulama Açıklaması 
1 Gerçek Zamanlı Görev Destek 

Mekanizması 
Savunma sektöründe kullanılmak üzere bulut bilişim ve büyük veri 
teknolojileri kullanılarak gerçek zamanlı karar destek mekanizmalarının 
geliştirilmesi 

2 Endüstriyel Bulut Hizmetleri KOBİ'lere endüstriyel bulut hizmetlerinin sunulmasına yönelik teknolojilerin 
ve uygulamaların geliştirilmesi 

3 Mobilitede Sayısallaştırma ve 
Analiz 

Hareketlilik rejimlerinin (mobility regime) sayısallaştırılması ve analizine 
yönelik teknoloji ve bilgi servislerinin geliştirilmesi 

4 İlaç Geliştirmede Bulut Tabanlı 
BV Analitiği 

Yeni ilaç etkin maddelerinin keşfine yönelik maliyeti ve riskleri azaltmak 
amacıyla bulut tabanlı büyük veri analitiği çözümlerinin geliştirilmesi 

5 Kişiselleştirilmiş Tıp’ta BV 
Kütüphaneleri ve Bulut Tabanlı 
BV Analitiği 

Kişiselleştirilmiş sağlık uygulamaları, hastalık tahminleme ve önleme 
faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla medikal kayıtlardan ve akıllı cihazlar 
kullanılarak hastalardan toplanan verileri birleştirecek şekilde büyük veri 
kütüphanelerinin oluşturulması ve bulut tabanlı büyük veri analitiği 
çözümlerinin geliştirilmesi  

6 Otonom Araçlarda Karar 
Destek Sistemleri 

Otomotiv sektöründe otonom araçların V2V/V2X haberleşmelerine ve araç 
içi-dışı sensorlardan toplanan verilerin analiz edilip, karar verme 
mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik teknolojilerin ve uygulamaların 
geliştirilmesi 

7 Makina-Hat Bazında Verilerin 
Bulutta Depolanması ve Büyük 
Veri Kütüphanesi 

Kestirimci bakım, esnek üretim, insansız arıza ve stok yönetimi, makine 
yardımlaşması, esnek verimlilik yönetimi gibi amaçlarla kullanılmak üzere 
fabrikalarda her bir makine ve/veya hat bazında üretim, enerji ve IoT 
sensorlarından gelen verilerin bulut üzerinde toplanması, işlenmesi ve 
analiz edilmesini sağlayacak büyük veri kütüphanelerinin oluşturulması; 
gerçek zamanlı izleme ve geri bildirim yapabilecek çözümlerin geliştirilmesi 

8 BB Yöntemleriyle Finansal 
Uygulamalar (DLT/Blokzincir, 
Akıllı Kontratlar, Token vb) 

Finansal hizmetler sektörü ürünlerinin çok kullanıcıya eş zamanlı, küresel, 
merkezsizleşmiş (decentralized) bir şekilde hizmet verebilmesinin 
sağlanması amacıyla dağıtık kayıt defteri (DLT/blokzincir), akıllı kontratlar; 
token gibi teknolojilerin bulut bilişim yöntemleri kullanılarak hızlı, güvenilir 
ve kolay ulaşılabilir finansal uygulamaların geliştirilmesi 

9 Enerji Üretimi ve Tüketiminde 
Bulut Bazlı Depolama ve Analiz 
Yazılımları 

Enerji tüketim alışkanlıklarına ve ortalamalarına bağlı olarak enerji tasarrufu 
ve verimlilik artışı sağlanması, tüketimin minimuma indirilmesi, tesis ya da 
ünite açma/kapma stratejileri oluşturulması, tasarruf önlemlerinin alınması 
ve tedarikçi-fiyat seçimi yapılabilmesi gibi amaçlarla enerji üretim ve tüketim 
bilgilerinin bulut bazlı depolanması, taraflarla paylaşım çözümlerinin ve 
analiz yazılımlarının geliştirilmesi 

10 Eğitim Sektöründe Büyük Veri 
ve Bulut Bilişim Uygulamaları 

Eğitim sektöründe kaliteli hizmete erişimde eşitliğin sağlanmasına yönelik 
belirteçlerin tespit edilmesi ve sayısallaştırılmasına yönelik uygulamaların 
geliştirilmesi 

11 Telekomünikasyon, 
Haberleşme/BB ve BV 
Çözümleri 

5G ve ötesi haberleşme sistemlerinde çekirdek ağdaki ağ sanallaştırılması 
fonksiyonlarının edge cloud şeklinde gerçeklenmesine yönelik dağıtık, 
yüksek bant genişliğine sahip, logları tutulan, özel kullanım durumlarına 
(afet ve acil durum vb.) yönelik gerçek zamanlı veri ihtiyacını 
karşılayabilecek bulut bilişim ve büyük veri çözümleriyle geliştirilmesi 

 

Danışma Grubu toplantılarının ardından Çalışma Grubu Üyelerinin, Danışma Grubu 

Üyelerinin ve TÜBİTAK ilgili birimlerinin önerileriyle toplam 2 Odak Grup (Odak Grup 1: 

Büyük Veri, Odak Grup 2: Bulut Bilişim) oluşturulmuştur (EK-4). Çalışmanın bu aşamasında, 

belirlenen teknolojik hedefler ve öncelikli sektörel uygulamaların yenilikçi özellikleri ve teknik 

metrikleri, teknolojik adımlar, Ar-Ge ve yenilik işbirlikleri, teknolojik hazırlık seviyeleri ve Ar-

Ge-yenilik faaliyetlerinin ivme kazanması için ihtiyaç duyulan diğer kritik hususların 

oluşturulması, bu sayede teknoloji yol haritasının içeriğinin çalışılması mümkün olmuştur. 

Odak Grup toplantıları eşzamanlı olarak 21 Nisan 2021, 22 Nisan 2021 ve 3 Mayıs 2021 

tarihlerinde çevrimiçi ortamda ve önceden hazırlanmış olan formlar üzerinden 
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gerçekleştirilmiştir. Üyelerden hem toplantılar esnasında hem de sonrasında e-posta aracılığı 

ile katkılar alınmıştır. Yeterli katkı alınamayan ve diğer Teknoloji Yol Haritalarında da 

kapsanan 2 teknolojik hedef (“Yeni Kripto Teknikleri Sunan Bulut Servisleri” ve “Akıllı Bulut 

(IDS/IPS) Güvenlik Sistemleri”) ve 5 öncelikli sektörel uygulama (“Mobilitede Sayısallaştırma 

ve Analiz”,” İlaç Geliştirmede Bulut Tabanlı BV Analitiği”,” Otonom Araçlarda Karar Destek 

Sistemleri”,“ Enerji Üretimi ve Tüketiminde Bulut Bazlı Depolama ve Analiz Yazılımları” ve 

“Eğitim Sektöründe Büyük Veri ve Bulut Bilişim Uygulamaları”) ifadesi TYH kapsamından 

çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Ayrıca, öncelikli sektörel uygulamalarda yer alan “Makina-Hat 

Bazında Verilerin Bulutta Depolanması ve Büyük Veri Kütüphanesi“ başlıklı ifade büyük veri 

grubunda ve bulut bilişim grubunda ayrı ayrı ele alınmış, rapora da bu şekilde yansıtılmıştır. 

 

Son olarak, çalışmada sıklıkla bahsedilen ve kullanılan Teknoloji Hazırlık Seviyelerinin (THS) 

belirlenmesinde temel alınan yazılım içerikli seviye tanımlamaları aşağıda verilmiştir: 

 THS 1 - Temel Bilimsel Araştırmalar: Yazılım ürününün matematiksel formülasyonları 

ve temel özelliklerine ilişkin bilimsel bilginin geliştirildiği aşamadır. 

 THS 2 - Temel Bilimsel Araştırmalardan Yazılım Konsepti Tasarımı: Yazılım 

konseptinin, temel özelliklerinin ve modellemeyle sınanan potansiyel uygulamalarının 

formüle edildiği aşamadır. 

 THS 3 - Yazılımın kritik performans özelliklerinin doğrulanması amacıyla, entegre 

edilmemiş yazılım bileşenleri kullanılarak, sınırlı işlevselliğin (limited functionality) 

geliştirildiği aşamadır. 

 THS 4 - Yazılımın kritik bileşenlerinin entegre edildiği, fonksiyonellik bakımından 

doğrulandığı, bir arada çalışabilirliğin (interoperability) ve sistem mimarisinin 

geliştirilmeye başlandığı aşamadır. 

 THS 5 - Simüle edilmiş (benzetimli) ortamda, uçtan uca yazılım unsurlarının 

(işlevler/modüller) entegre edildiği, arayüzlerin geliştirildiği ve fiziki gösteriminin 

(demonstration) yapıldığı aşamadır. 

 THS 6 - Yazılım prototipinin tasarlandığı, tam ölçekteki gerçekçi problemler ile test 

edildiği ve fiziki gösteriminin (demonstration) yapıldığı aşamadır. (Yazılımın ön 

versiyonu - Alpha version) 

 THS 7 - Gerçek (Operasyonel) Ortamda Yazılım Prototipinin Fiziki Gösterimi: Yazılım 

prototipinin gerçek (operasyonel) ortamda tüm fonksiyonlarının fiziki gösteriminin 

(demonstration) yapıldığı aşamadır. (Yazılımın çalışır versiyonu - Beta version) 

 THS 8 - Gerçek Ortamda Yazılım Performans Değerlendirmesi ve Belgelendirmesi: 

Yazılımın geliştirme sürecinin tamamlandığı, belgelendirildiği ve son halinin beklenen 

koşullar altında çalışır durumda olduğu aşamadır. (Yazılımın ilk versiyonu - v.1.0) 
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 THS 9 - Gerçek Ortamda Başarı ile Performans Gösteren Yazılım: Geliştirilen 

teknoloji/sistemin gerçek ortamında çalışır durumda olduğunun kanıtlandığı 

aşamadır. 

 

Odak Grup Üyelerinin katkılarıyla hazırlanan teknolojik hedeflere ve sektörel uygulamalara 

özel içerik, ilgili bölümlerde sırasıyla verilmektedir. Ayrıca hepsi, ihtiva ettikleri kritik ürün ve 

teknolojiler ve THS’leri ile birlikte liste halinde EK-1’de de sunulmuştur. 
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TEKNOLOJİ HAZIRLIK SEVİYESİ (THS)-ZAMAN-BÜTÇE-PERSONEL PLANLAMALARI 
 

 
Şekil 21 - THS-Bütçe-Personel Planlamaları 
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Şekil 22 - İfadelere Göre Toplam Bütçe Değerleri ve Personel Sayıları 
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Öncelikli Sektörel Uygulamaların Yerlileşmesine Katkısı Olan Kritik Ürün ve Teknolojiler 
 

 

Şekil 23 - Uygulamalarda Yerlileşmeye Katkı Sağlayacak Kritik Ürün ve Teknolojiler  
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Öncelikli Sektörel Uygulamalara Ait Detaylı Çizelgeler 
 

 

Şekil 24 - Kritik Ürün SU.1.1  
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Şekil 25 - Kritik Ürün SU.1.2  
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Şekil 26 - Kritik Ürün SU.1.3  
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Şekil 27 - Kritik Ürün SU.2.1  
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Şekil 34 - Kritik Ürün SU.4a.4  
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Şekil 38 - Kritik Ürün SU.5.1  
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Hizmete Özel 

BVBB TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz. 
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Şekil 40 - Kritik Ürün SU.5.3  



Hizmete Özel 
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Şekil 41 - Kritik Ürün SU.5.4  



Hizmete Özel 

BVBB TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz. 
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Şekil 42 - Kritik Ürün SU.6.1



Hizmete Özel 
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TEKNOLOJİK HEDEFLER 

 

Teknolojik Hedef 1 - Gerçek Zamanlı Büyük Veri İşleme Teknolojileri 

 

Açıklama 

Yapay zekâ problemlerinin çözümüne yönelik veri analizi ve madenciliği uygulamalarının 

gerçek zamanlıya yakın ve gerçek zamanlı işlenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan büyük 

veri teknolojilerinin geliştirilmesi 

 

İlgili Kritik Ürün ve Teknolojiler 
No Başlık Ürün/Teknoloji Açıklaması 
TH.1.1 Karar ve Entegrasyon 

Katmanları İçin Gerçek 

Zamanlı Altyapı 

Karar katmanı ve entegrasyon katmanlarının gerçek 

zamanlıya yakın altyapı sağlayacak servisler olarak 

geliştirilmesi 

TH.1.2 Yapay Zekâda 

Güvenilirlik Çözümleri 

Yapay zekâda güvenilirlik (trustworthiness in AI) 

yöntemlerini sağlayan çözümlerin geliştirilmesi 

TH.1.3 Veri Analitiği İçin 

Gerçek Zamanlı Altyapı 
Veri analitiklerinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç 

duyulan yatayda ve dikeyde ölçeklendirme sağlayan 

gerçek zamanlı / yakın altyapı servislerinin 

geliştirilmesi 

TH.1.4 Uç/Sis Hesaplamada 

Gerçek Zamanlı Altyapı 
Gerçek zamanlı olarak uç / sis (egde/fog) hesaplama 

konusunda standartlar ve yaklaşımları içeren 

yöntemlerin geliştirilmesi 

TH.1.5 Veri Hızı Kaynaklı 
Kayıpların Önlenmesi 

İçin Altyapı 

Verinin kaynağından geliş hızı ile verinin işlenebilme 

hızı arasındaki farkın tolere edilebilmesi (veri kaybının 

önlenmesi) için gereken altyapı çözümleri (queeing, 

persisted layer) geliştirilmesi 

 

Bölüm 1 - Giriş 

 

Hedefe konu olan kritik ürün/teknolojilerin her birinin yenilikçi yönleri/performans 

kriterleri/teknik metrikleri 

 

TH.1.1. Karar ve 

Entegrasyon 

 

Bu altyapı kapsamında, kuruluşun iş akışıyla ilgili aşağıdaki 

özelliklerde gelişim sağlanması hedeflenmelidir: 
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Katmanları İçin Gerçek 

Zamanlı Altyapı 
 

• Eylem sayısı ve süreç seçenekleri, 

• Süreçteki bilgi değişikliklerinin sıklığı (veri dinamiği), 

• Bilgi değişikliği aralığı (ve iş üzerindeki etkisi), 

• Sağlanan verilere dayalı analizin karmaşıklığı (işleme için 

hesaplamaların yoğunluğu), 

• İşlemdeki (veri/KPI) analizi türü (esneklik), 

• Analiz sonuçlarının uygun olmasına kadar geçen süre 

(kuruluş gecikmesi), 

• Süreç kontrolünde kısıtlamalara ilişkin eyleme geçme 

zamanı (karar gecikmesi), 

• Bilgi sistemleri altyapısının özellikleri (teknolojik altyapı), 

• Operasyonel sistemlere girdikten sonra verilerin veri 

yönetim yapısına (DMS) entegrasyonuna kadar 

zamanlama/zaman (altyapı gecikmesi), 

• Veri kullanılabilirliği ile ilgili yanıt verme yeteneği (altyapı 

gecikmesi), 

• Kullanıcı sorguları için DMS'nin yanıt süresi, 

• Çalışma zamanında desteklenen işlenebilir veri hacmi, 

• Veri spektrumu, 

• Ölçeklenebilirllik. 

 

 

TH.1.2. Yapay Zekâda 

Güvenilirlik Çözümleri 

 

Yapay zekâda güvenilirlik (trustworthiness in AI) çalışmalarında 

geriye dönük olarak izlenebilirlik özelliklerinin olması 

gerekmektedir. Yapay zekâ modellerinin bütünlüğünün, 

tutarlılığının, geçerliliğinin ve önyargıdan (unbias) 

arındırılmışlığının test edilebileceği ve giderilebileceği şekilde 

geliştirilmesi önemlidir. Yapay zekâ sistemlerinin dayanıklı ve 

güvenilir olması ve yapılan işlemlerin tekrarlanabilir olmasının 

faydalı olacağı düşünülmektedir. OECD ve AB etik kriterlerinin 

sağlanması, uluslararası standartlara uygun olarak tutarlılık 

metriklerinin hedeflenmesi gerekmektedir. Verinin soyağacı ile 

kayıt altına alınması faydalı olacaktır. 

 

 

TH.1.3. Veri Analitiği 
 

Bu ürün kapsamında, yatayda ve dikeyde ölçeklendirme 
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İçin Gerçek Zamanlı 
Altyapı 
 

boyutunun olmasının, bu altyapının verimli kullanımı için gerekli 

olduğu düşünülmektedir. 

 

 

TH.1.4. Uç/Sis 

Hesaplamada Gerçek 

Zamanlı Altyapı 
 

 

Bu kapsamdaki altyapılar, dağıtık yapıyı desteklemelidir. 

Eşzamanlama mekanizmasının gerçeklenmesi gerekmektedir. 

Çoklu platformlar (multi-tenant platforms) da desteklenmelidir. 

 

 

TH.1.5. Veri Hızı 
Kaynaklı Kayıpların 

Önlenmesi İçin Altyapı 
 

 

Ara depolama ölçeklemesi gerekmektedir. Fall back 

mekanizmasını içermesi faydalı olacaktır (Yapay zekâ 

yöntemlerinin çalışma performansını etkileyen faktörlerin olması 

(örneğin, eksik veri) durumunda hatalı kararları önlemek 

amacıyla gereklidir). 

 

 

Bu hedefe ulaşmak için hangi disiplinler bir araya gelmelidir? 

 

Bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yapay zekâ mühendisliği, 

uygulamalı veri bilimi ve özellikle de dağıtık sistemler, ağ sistemleri, uç/sis hesaplama ile 

bilişim hukuku alanında çalışan araştırmacıların bir araya gelmesi önemli görülmektedir. 
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İlgili ifade altındaki kritik ürün ve teknolojilere ait dünyadaki ve Türkiye’deki Teknoloji 

Hazırlık Seviyeleri (THS) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TH.1.1 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TH.1.2 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TH.1.3 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TH.1.4 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TH.1.5 
Türkiye                   

Dünya                   

 

Dünya ve Türkiye’deki teknolojik olgunluk seviyelerine ilişkin somut örnekler 

 

TH.1.1. Karar ve 

Entegrasyon 

Katmanları İçin Gerçek 
Zamanlı Altyapı 
 

 

Açık kaynaklı uygulamalar geliştirilmektedir. Türkiye’deki 

uygulamalar, büyük veri projelerine adaptasyon ile 

gerçekleştirilmektedir. Gerçek zamanlı büyük veri uygulaması 

olmamakla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları 

bulunmaktadır. Bazı Türk e-ticaret firmalarında uygulamaya 

geçilmesiyle ilgili faaliyetler vardır. 

 

 

TH.1.2. Yapay Zekâda 

Güvenilirlik Çözümleri 

 

 

Standartlarının ve etik kriterlerinin oluşturulması açısından 

OECD ve AB komiteleri çalışmaktadır. Stanford’da ise İnsan 

Merkezli Yapay Zekâ çalışmaları mevcuttur. Yapay zekâda 

güvenilirlik alanında AB projeleri de bulunmaktadır (HumanE-AI-

Net Projesi). Bu çalışmanın çıktıları referans alınabilir. MIT 

Ethics Lab. Insectt Projesi (Marmara Üni-Arçelik-Nurd-Pavotek 

AB Ufuk2020 Projesi) gibi örnekler mevcuttur. 
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TH.1.3. Veri Analitiği 
İçin Gerçek Zamanlı 
Altyapı 
 

 

Açık kaynak dünyasında Hortonworks Data Platform/Cloudera 

Data Platformun ilgili servisleri örnek verilebilir. 

 

 

TH.1.4. Uç/Sis 

Hesaplamada Gerçek 

Zamanlı Altyapı 
 

 

Mobil cihazlarda (Ericsson, Nokia, Huawei) uç hesaplama 

özellikleri mevcuttur. Herkesin kullanabileceği cihazlar yaygın ve 

olgun seviyede değildir. Teknoparklarda çalışmalar 

yapılmaktadır. 

 

 

TH.1.5. Veri Hızı 
Kaynaklı Kayıpların 
Önlenmesi İçin Altyapı 
 

 

Kafka ve Apachi gibi çalışmalar mevcuttur. 

 

 

Yukarıdaki hedefe ulaşılması için yapılması gereken Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve bir 

araya gelmesi gereken kuruluş tipleri 
 

TH.1.1. Karar ve 

Entegrasyon 

Katmanları İçin Gerçek 
Zamanlı Altyapı 
 

 

Büyük Ar-Ge merkezleri tarafından geliştirilmektedir. Fakat, daha 

verimli çalışmalar için uluslararası işbirlikleri gereklidir. Bu alanda 

çalışan öğretim üyeleriyle çalışılabilir. Kamu-KOBİ veya Büyük 

ölçek-KOBİ ortaklıkları kurulabilir. Veri sağlayıcı kamu kuruşları 

ile ürün geliştirmede ihtiyaçların tanımlanması, ürün niteliğinin 

tanımlanması, tasarım (büyük kuruluşlar, üniversiteler, Kamu 

araştırma merkezleri ve alan uzmanları) ve geliştirme aşamaları 

(KOBİ, büyük firma), demonstrasyon (kullanan, kullandıran 

büyük kuruluşlar ve Kamu) aşaması yapılmalıdır. Ürünleştirme 

aşamasında özellikle büyük ölçekli firma ve KOBİ’lerin aktif 

olması gerekmektedir. 

 

 

TH.1.2. Yapay Zekâda 

Güvenilirlik Çözümleri 

 

Üniversitelerin rolünün daha önemli olduğu düşünülmektedir. 

Bilişim hukuku alanında da çalışmalar yapılmalıdır. Sanayi ve 
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 son kullanıcı ile entegre çalışılmalıdır. KİT’lerin ise veri sağlayıcı 

olmaları faydalı olacaktır. 

 

 

TH.1.3. Veri Analitiği 
İçin Gerçek Zamanlı 
Altyapı 
 

 

Büyük Ar-Ge merkezleri tarafından geliştirilmektedir. Fakat, daha 

verimli çalışmalar için uluslararası işbirlikleri gereklidir. Bu alanda 

çalışan öğretim üyeleriyle çalışılabilir. Kamu-KOBİ veya Büyük 

ölçek-KOBİ ortaklıkları kurulabilir. Veri sağlayıcı kamu kuruşları 

ile ürün geliştirmede ihtiyaçların tanımlanması, ürün niteliğinin 

tanımlanması, tasarım (büyük kuruluşlar, üniversiteler, Kamu 

araştırma merkezleri ve alan uzmanları) ve geliştirme aşamaları 

(KOBİ, büyük firma), demonstrasyon (kullanan, kullandıran 

büyük kuruluşlar ve Kamu) aşaması yapılmalıdır. Ürünleştirme 

aşamasında özellikle büyük ölçekli firma ve KOBİ’lerin aktif 

olması gerekmektedir. 

 

 

TH.1.4. Uç/Sis 

Hesaplamada Gerçek 

Zamanlı Altyapı 
 

 

TH.1.5. Veri Hızı 
Kaynaklı Kayıpların 
Önlenmesi İçin Altyapı 
 

 

Kritik ürün/teknolojilerin geliştirilmesi için öngörülen bütçe 

 

TH.1.1. Karar ve 

Entegrasyon 

Katmanları İçin Gerçek 
Zamanlı Altyapı 
 

 

Proje başına 7-8 milyon TL öngörülmektedir. 

 

TH.1.2. Yapay Zekâda 

Güvenilirlik Çözümleri 

 

 

Proje başına 4-5 milyon TL öngörülmektedir. 

 

TH.1.3. Veri Analitiği 
İçin Gerçek Zamanlı 
Altyapı 
 

 

Proje başına 25-30 milyon TL öngörülmektedir. 
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TH.1.4. Uç/Sis 

Hesaplamada Gerçek 

Zamanlı Altyapı 
 

 

Proje başına 12-15 milyon TL öngörülmektedir. 

 

TH.1.5. Veri Hızı 
Kaynaklı Kayıpların 
Önlenmesi İçin Altyapı 
 

 

Proje başına 4-5 milyon TL öngörülmektedir. 

 

Bölüm 2 - Yapılabilirlik 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide ülkemizdeki yapılabilirlik düzeyi 
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Tanımlanan ürün/teknolojide Ar-Ge ve Yenilik yetkinliğinin ve ortamın 

güçlendirilmesine yönelik öneriler 

 

Sanayide de ürünleşme ve özellikle katma değerli ürünleşme henüz istenilen düzeyde 

değildir. Akademisyenlerin danışmanlığından ziyade üniversitenin proje paydaşı olarak yer 

alacağı çalışmaların artırılması gerekmektedir. Üniversite-sanayi işbirliğinin 

etkinleştirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Üniversite-sanayi işbirliklerinin 

iyileştirilmesi (tasarım, uygulama ve demonstrasyon aşamalarında) diğer tüm kriterleri 

iyileştirmektedir. Endüstri, katma değerli ürünleri geliştirmek açısından etkin değildir ve 

üniversiteler ile işbirlikleri bu açıdan çok önemli görülmektedir. Üniversite-sanayi arasındaki 

bilgi akışı artmalıdır. Teorik bilginin sanayiye aktarımı, sanayideki uygulama tecrübesinin 

teorik bilgiyi desteklemesi önemli görülmektedir. 

 

Üniversite-sanayi işbirliklerinde danışmanlık en zayıf işbirliği şekli olarak göze çarpmaktadır. 

Üniversitenin paydaş olduğu bir işbirliği olması her açıdan daha faydalıdır. Bu durumda 

üniversite de uzman sayısını artırmakta ve daha fazla nitelikli araştırma yapabilmektedir. 

Esas fayda ise, her iki tarafa da sürdürülebilir bir fayda ve birikim sağlanabilmesidir. 
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Bölüm 3 - Etki Potansiyeli 

 

Tanımlanan ürün/teknolojinin sanayi kuruluşlarının rekabet gücünün artırılmasına 

katkısı 

 

 

Bölüm 4 - Ar-Ge ve Yeniliği İvmelendirecek Hususlar 
 

Hedefin ürünleşmesi/ticarileşmesi ve ülkemize ekonomik katkı sağlaması için ön plana 

çıkan kritik hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon 

İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon 

merkezleri, yerli test 

altyapıları, vb) 

 

Henüz büyük veri çalışmaları için bir sertifikasyon altyapısı 

bulunmamaktadır. TRTEST altyapısının büyük veriye yönelik 

girişimlerinin başlatılması ihtiyacı bulunmaktadır. Kamu ve özel 

sektörün oluşturabileceği bir çalışma grubunun kurulması 

faydalı olacaktır (INSPIRE benzeri). 
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Yasal / Teknik 

Düzenlemeler 

(Standartlar, 

mevzuatlar, patent 

sistemi, vb) 

 

 

İlgili mevzuatın, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin önünü açacak 

şekilde güncellenmesi gereklilik olarak öne çıkmaktadır. Kamu 

kurumlarının ve özel sektör kuruluşlarının verisinin 

paylaşılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılması ve 

Kurumlara veri paylaşımıyla ilgili hedef konulması 

düşünülmelidir. 

 

 

Pazara Giriş Sıkıntıları 
(Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet 

koşulları, kamu 

alımlarının etkisi, vb) 

 

 

Ulusal pazara giriş aşamasında Kamu alımlarının kullanılması 

fayda sağlayacaktır. 

 

 

Teşvik ve Destekler 

(Girişimcilik destekleri, 

pazara giriş destekleri, 

yatırım teşvikleri, vb) 

 

 

Özellikle kamu kurumlarının kendi proje fonlama sistemlerinin 

olması, kendi verilerinin kullanılıp yaygınlaştırılmasına katkı 

sağlayacaktır. Test altyapılarına yönelik desteklerin geliştirilmesi 

teşvik edilmelidir. 

 

 

İnsan Kaynakları (İlgili 
yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik 

eleman, vb.) 

 

 

Üniversitelerde ilgili alanlarda özel kursların veya hedefe yönelik 

derslerin açılması sağlanmalıdır. 

 

 

Firmadan Kaynaklı 
Sebepler (Maddi 

sebepler, strateji 

değişikliği, yönetim 

değişikliği, vb) 

 

 

Firmaların diğer firmalarla (KOBİ veya büyük şirket) ve 

araştırma kuruluşlarıyla Ar-Ge ve yenilik işbirliklerine daha açık 

olması tavsiye edilmektedir. 
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Teknolojik Hedef 2 - Bütünleşik Büyük Veri için SaaS 

 

Açıklama 

Farklı kaynaklardan temin edilen farklı içerik veya yapıdaki verilerin mahremiyetini koruyarak 

bütünleşik (tüm süreçleri kapsayan) büyük veri oluşturmak ve işlemek üzere SaaS 

çözümlerinin geliştirilmesi 

 

İlgili Kritik Ürün ve Teknolojiler 
No Başlık Ürün/Teknoloji Açıklaması 
 

TH.2.1 

 

Bütünleşik Büyük Veri 
için SaaS 

 

 

Farklı kaynaklardan temin edilen farklı içerik veya 

yapıdaki verilerin mahremiyetini koruyarak bütünleşik 

(tüm süreçleri kapsayan) büyük veri oluşturmak ve 

işlemek üzere SaaS çözümlerinin geliştirilmesi 

 

 

Bölüm 1 - Giriş 

 

Hedefe konu olan kritik ürün/teknolojilerin her birinin yenilikçi yönleri/performans 

kriterleri/teknik metrikleri 

 

TH.2.1 Bütünleşik 
Büyük Veri için SaaS 

 

 

Sıfır bilgi ile hesaplama (zero-knowledge computation) 

yöntemlerinin kullanılması son derece faydalı olacaktır. Kriptoloji 

ve şifreleme algoritmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Verinin 

mahremiyeti kapsamında anonimleştirme/saklama yöntemleri de 

kullanılabilir. 

 

 

Bu hedefe ulaşmak için hangi disiplinler bir araya gelmelidir? 

 

Bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği. uygulamalı veri bilimciler, 

özellikle veri güvenliği ve siber güvenlik, kriptoloji, dağıtık sistemler, bulut bilişim, bilişim 

hukuku, iş zekâsı ve yapay zekâ alanında çalışan araştırmacılar birlikte hareket etmelidir. 

 

 



Hizmete Özel 

BVBB TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz. 
 

 84 

İlgili ifade altındaki kritik ürün ve teknolojilere ait dünyadaki ve Türkiye’deki Teknoloji 

Hazırlık Seviyeleri (THS) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TH.2.1 
Türkiye                   

Dünya                   

 

Dünya ve Türkiye’deki teknolojik olgunluk seviyelerine ilişkin somut örnekler 

 

Özellikle finans sektörü (bankacılık) bu konuda gelişmiş durumdadır. Ancak diğer sektör 

uygulamalarının (enerji, sağlık) da geliştirilmesi gerekmektedir. Veri toplanacağı ve 

işlenebileceği veri platformlarının oluşturulması gerekmektedir. 

 

 

Yukarıdaki hedefe ulaşılması için yapılması gereken Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve bir 

araya gelmesi gereken kuruluş tipleri 
 

Büyük ölçekli sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, üniversiteler iş birliği yapmalıdır. Kamu kuruluşları 

da özellikle ihtiyaçların tanımlanması ve son kullanıcı olarak bu süreçte yer almalıdır. 

 

 

Kritik ürün/teknolojilerin geliştirilmesi için öngörülen bütçe 

 

Proje başına 5-20 milyon TL öngörülmektedir. 
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Bölüm 2 - Yapılabilirlik 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide ülkemizdeki yapılabilirlik düzeyi 

 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide Ar-Ge ve Yenilik yetkinliğinin ve ortamın 

güçlendirilmesine yönelik öneriler 

 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) dikkate 

alındığında, kişisel bilgileri içeren verilerin paylaşılmasında verinin anonim hale getirilmesi bir 

zorunluluktur. Belirtilen yasa ve düzenlemeler veri mahremiyetini koruma ve mahremiyet 

korumalı veri paylaşımlarını daha dikkatli yapmayı gerektirir. 2015-2018 Bilgi Toplumu 

Stratejisi ve Eylem Planı, 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı, 2013-2014 

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı, 11. Kalkınma Planı ve 2013 yılında 

yayımlanan Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi Başbakanlık Genelgesi’nde belirtilen, mevcut 

kamu verilerinin anonimleştirilmesi, mahremiyetinin korunarak paylaşılması ve kamu 
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verilerinin belirli bir kısmının kamuya açılması gerekliliğinin ortaya konulmuştur. Veri koruma 

hukukuna ilişkin düzenlemelerde, büyük verinin getirdiği değişimi dikkate alan güncellemeler 

hayata geçirilmelidir. 

 

 

Bölüm 3 - Etki Potansiyeli 

 

Tanımlanan ürün/teknolojinin sanayi kuruluşlarının rekabet gücünün artırılmasına 

katkısı 

 

 

Tanımlanan ürün/teknolojiye yönelik beklenen katma değer ile ilgili genel 

değerlendirmeler ve öneriler 

 

Hedefin gerçekleştirilmesi, pek çok kurumun barındırdığı büyük veri kümelerinin 

mahremiyetinin korunarak yayınlanmasına ve özellikle “Açık Büyük Veri” kavramını 

uygulamalarla desteklemek adına kamu kurum ve kuruluşlarının bu veriyi kullanabilmesine 
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katkı sağlayacaktır. 
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Teknolojik Hedef 3 - Mikroservis Mimarisine Uygun Sanallaştırma Çözümü 

Sağlayan Bulut Teknolojileri 

 

Açıklama 

Platform bağımsız ve konteyner sanallaştırma çözümlerini sağlayan, mikroservis mimarisine 

uygun bulut teknolojilerinin geliştirilmesi 

 

İlgili Kritik Ürün ve Teknolojiler 
No Başlık Ürün/Teknoloji Açıklaması 

TH.3.1 

 

Bulutta Mikroservis 

Mimarisi ve 

Sanallaştırma 

 

 

Konteyner üzerinde çalışmayı destekleyen mikroservis 

ekosistemleri gibi bulutta hizmet tabanlı olarak SaaS 

hizmet modelinde geliştirilmiş bir MSaaS (Modelling 

and Simulation as a Service) geliştirilmesi 

 

 

Bölüm 1 - Giriş 

 

Hedefe konu olan kritik ürün/teknolojilerin her birinin yenilikçi yönleri/performans 

kriterleri/teknik metrikleri 

 

TH.3.1. Bulutta Mikroservis 

Mimarisi ve Sanallaştırma 

 

 

Çalışmalar kapsamında üretilecek ürünlerin AR (Augmented 

Reality-Artırılmış Gerçeklik) ve VR (Virtual Reality-Sanal 

Gerçeklik) tabanlı modelleme/simülasyonları içermesi 

gerekmektedir. AR-VR’a yönelik özelliklerin Safir bulut 

altyapısı üzerinde geliştirilmesi faydalı olacaktır. Mevcut 

durumda en gelişmiş model Microsoft Mesh ürünüdür. Buna 

benzer bir ürün ortaya konulabilir. 

 

 

Bu hedefe ulaşmak için hangi disiplinler bir araya gelmelidir? 

 

Bilgisayar mühendisleri, endüstriyel tasarımcılar (kullanıcı deneyiminin aktarımı için), grafik 

tasarımcılar ve animasyon/simülasyon alanında çalışan araştırmacılar birlikte çalışabilirler. 
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İlgili ifade altındaki kritik ürün ve teknolojilere ait dünyadaki ve Türkiye’deki Teknoloji 

Hazırlık Seviyeleri (THS) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TH.3.1 
Türkiye                   

Dünya                   

 

Yukarıdaki hedefe ulaşılması için yapılması gereken Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve bir 

araya gelmesi gereken kuruluş tipleri 
 

Özel sektör, akademi ve araştırma merkezlerinin oluşturduğu işbirliği yapıları ile hedefe 

ulaşılabilecektir: 

 TÜBİTAK ortaklığında (BİLGEM-ULAKBİM-SAGE gibi TÜBİTAK Enstitülerinin de yer 

aldığı yapılar), 

 Microservis ve Konteyner konularında uzman olan firmalar, 

 Bulut teknolojileri alanında uzmanlaşmış firmalar, 

 AR-VR konularında çözüm üreten firmalar/kuruluşlar, 

 MSB Ar-Ge veya SSB Ar-Ge gibi kamu araştırma kuruluşları. 

 

 

Kritik ürün/teknolojilerin geliştirilmesi için öngörülen bütçe 

 

Proje başına 8-10 Milyon TL öngörülmektedir. 
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Bölüm 2 - Yapılabilirlik 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide ülkemizdeki yapılabilirlik düzeyi 

 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide Ar-Ge ve Yenilik yetkinliğinin ve ortamın 

güçlendirilmesine yönelik öneriler 

 

Nitelikli iş gücü mevcuttur, ancak ulaşılabilirliği az ve maliyetlidir. Firmaların çoğunluğu 

mevcut durumda savunma sanayiinde faaliyet göstermektedir. Diğer yandan, küresel 

ölçekteki savunma sanayi firmaları bilgi ve birikimlerini bulut üzerinde çalışacak 

uygulamalara aktarmayı tercih etmemektedir. İhracat potansiyeli ise AR-VR destekli özel 

bulut altyapısı olarak tasarlandığı takdirde yüksek olacaktır. Ayrıca, bu Pazar KOBİ’lerin 

sıfırdan girebileceği, açık bir pazar olarak değerlendirilememektedir. AR-VR projelerinin 

kapalı ortamda bulut altyapısı üzerinde çalışabilecek şekilde mimari tasarımının yapılması 

konusunun özellikle tedarikçilerin gündemine alınması önemlidir. Kamuda Ar-Ge 
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yönlendirilmeleri yapılırken bu konuya önem verilmesi gerekmektedir. Bu konuda nitelikli 

insan gücü yetiştirilmesine yönelik destekler de sağlanabilir. Bu ürün/teknolojinin geliştirilmesi 

için mevzuat açısından bir sıkıntı olmamakla beraber, ihracat potansiyeli söz konusu 

olduğunda mevzuatta buna izin verecek şekilde düzenlemeler yapılmasında ve esnek 

olunması faydalı olabilir. 

 

 

Bölüm 3 - Etki Potansiyeli 

 

Tanımlanan ürün/teknolojinin sanayi kuruluşlarının rekabet gücünün artırılmasına 

katkısı 
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Bölüm 4 - Ar-Ge ve Yeniliği İvmelendirecek Hususlar 
 

Hedefin ürünleşmesi/ticarileşmesi ve ülkemize ekonomik katkı sağlaması için ön plana 

çıkan kritik hususlar 

 

Pazara Giriş Sıkıntıları 
(Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet 

koşulları, kamu 

alımlarının etkisi, vb) 

 

 

Pazara girişle ilgili bir sıkıntı bulunmamakla beraber, çeşitli risk 

faktörleri yer almaktadır. Firmaların çoğunluğu mevcut 

durumda savunma sanayinde faaliyet göstermektedir. Küresel 

pazarda, savunma sanayi bilgilerini bulut üzerinde çalışacak bu 

şekilde uygulamalara aktarmayı tercih etmemektedir. Diğer 

yandan, ihracat potansiyeli, AR-VR destekli özel bulut altyapısı 

tasarlandığı takdirde yüksek olacaktır. 

 

 

Teşvik ve Destekler 

(Girişimcilik destekleri, 

pazara giriş destekleri, 

yatırım teşvikleri, vb) 

 

 

Nitelikli insan gücünün artırılmasına yönelik, eğitimin her 

kademesinde destek sağlanması önemli görülmektedir. 

 

 

İnsan Kaynakları (İlgili 
yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik 

eleman, vb.) 

 

 

Nitelikli insan kaynağı oldukça yetersizdir. Nitelikli iş gücü 

mevcut; ancak ulaşılabilirliği düşük ve maliyetlidir. 

 

 

Firmadan Kaynaklı 
Sebepler (Maddi 

sebepler, strateji 

değişikliği, yönetim 

değişikliği, vb) 

 

 

KOBİ’ler bu pazara girmekte zorlanabileceği için, daha çok 

büyük firmaların faaliyet gösterdiği bir alandır. Nihai 

ürün/teknoloji ortaya çıktıktan sonra, KOBİ’ler de dahil özel 

sektör bu konsorsiyumun çıktılarından faydalanacaktır. Bu 

anlamda, ülkemizde bu konsorsiyum sayesinde bu alana ilgi 

artabilir ve teknolojik yetkinlik bakımından kazanım 

sağlanabilir. 
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Teknolojik Hedef 4 - Dağıtık Kayıt Defteri (DLT/blokzincir) Tabanlı Şifreleme 

Altyapısı 
 

Açıklama 

Bulut tabanlı büyük verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, uluslararası 

regülasyon ve standartlarla uyumlaştırılabilen ve siber ataklara karşı dayanıklı sistemlerin 

oluşturulmasına yönelik olarak büyük Veri Mimari yapılarına uygun dağıtık kayıt defteri 

(DLT/blokzincir) tabanlı şifreleme altyapısı, akıllı kontrat ve token teknolojilerinin (NFT) 

geliştirilmesi 

 

İlgili Kritik Ürün ve Teknolojiler 
No Başlık Ürün/Teknoloji Açıklaması 

TH.4.1 

 

Blokzincir Temelli 

Büyük Veri 

 

 

Blokzincir temelli büyük veri uygulamaları geliştirilmesi 

 

TH.4.2 

 

Blokzincir Temelli Dijital 

Kimlik 

 

 

Blokzincir tabanlı dijital kimlik teknolojilerinin 

geliştirilmesi 

 

 

Bölüm 1 - Giriş 

 

Hedefe konu olan kritik ürün/teknolojilerin her birinin yenilikçi yönleri/performans 

kriterleri/teknik metrikleri 

 

THS.4.1. Blokzincir 

Temelli Büyük Veri 

 

 

Üründe belirtilen 3 temel özelliği içeren blokzincir teknolojileri 

hedeflenmelidir. Ayrıca bir teknik özellik belirtilmesine gerek 

duyulmamıştır. Blokzincir üzerinde mümkün olduğunca az miktar 

ve hassasiyette veri depolanmalıdır. Blokzincir daha ziyade 

güvenlik ve erişim denetim parametrelerinin yönetimi için 

kullanılmalıdır. 

 

 

THS.4.2. Blokzincir 

Temelli Dijital Kimlik 

 

Yeni nesil dijital kimlik yönetimi ve güvenli blokzincir tabanlı 

altyapı kurulmalıdır. Cüzdan yazılım ve donanımlarının güvenliği 
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 >EAL5 olacak şekilde sertifikasyon yapılmalıdır. 

 

 

Bu hedefe ulaşmak için hangi disiplinler bir araya gelmelidir? 

 

Bilgisayar mühendisleri (büyük veri, blokzincir teknolojileri, bulut bilişim veya kriptoloji 

alanında çalışan), elektrik-elektronik mühendisleri, yazılım mühendisleri ve hukukçular birlikte 

çalışmalıdır. 

 

 

İlgili ifade altındaki kritik ürün ve teknolojilere ait dünyadaki ve Türkiye’deki Teknoloji 

Hazırlık Seviyeleri (THS) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TH.4.1 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TH.4.2 
Türkiye                   

Dünya                   

 

Dünya ve Türkiye’deki teknolojik olgunluk seviyelerine ilişkin somut örnekler 

 

Türkiye’de blokzincir altyapısı yeni yeni bankacılık sektöründe kullanılmaya başlanmıştır ve 

farklı sektörlerde de kullanımına yönelik ilgi gün geçtikçe artmaktadır. TAKAS Bank’ın altın 

transferine yönelik BIGA adlı bir altyapı çalışması mevcuttur. Ayrıca, TÜBİTAK BİLGEM de 

“blokzincir as a service” altyapı hizmeti üzerinde çalışmaktadır. Bu konular Türkiye’de yeni 

yeni öne çıkmaktadır. 

 

 

Yukarıdaki hedefe ulaşılması için yapılması gereken Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve bir 

araya gelmesi gereken kuruluş tipleri 
 

THS.4.1. Blokzincir 

Temelli Büyük Veri 

 

 

Özel sektör-akademi işbirliği yapısı aşağıdaki paydaşlar ile 

kurulabilir: 

 

 Üniversiteler, 

 Teknopark Firmaları ve bu alanda faaliyet gösteren Ar-Ge 
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yapan/tecrübesi olan firmalar, 

 TÜBİTAK Enstitüleri (TÜBİTAK UEKAE, B2LAB), 

 Finans Kuruluşlarının Ar-Ge Birimleri. 

 

 

THS.4.2. Blokzincir 

Temelli Dijital Kimlik 

 

 

DDO, TÜBİTAK BİLGEM, BKM, BDDK, NVİ, BIST ve MASAK 

birlikte çalışabilir. 

 

Kritik ürün/teknolojilerin geliştirilmesi için öngörülen bütçe 

 

THS.4.1. Blokzincir 

Temelli Büyük Veri 

 

 

Proje başına 8-10 Milyon TL öngörülmektedir. 

 

 

THS.4.2. Blokzincir 

Temelli Dijital Kimlik 

 

 

Proje başına 8-10 Milyon TL öngörülmektedir. 
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Bölüm 2 - Yapılabilirlik 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide ülkemizdeki yapılabilirlik düzeyi 

 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide Ar-Ge ve Yenilik yetkinliğinin ve ortamın 

güçlendirilmesine yönelik öneriler 

 

Blokzincir alanı, yeni gelişmekte bir alandır; blokzincir teknolojisi alanına evrilebilecek insan 

kaynağı potansiyelimiz vardır. Hesaplama altyapısı bu hedefe ulaşılması için yeterlidir; 

öngörülen bir sorun görünmemektedir. Kamunun, teknolojilerin kullanımı konusunda 

belirlediği mevzuat vb düzenlemelere ihtiyaç vardır. Ayrıca, ürünleşmenin önünü açabilmek 

için teknolojilerin sistemlerde kullanımlarının düzenlenmesine gereklidir. Yönetmelik ve 

düzenlemelerin olmaması, sektörün bu alana yatırım yapma kararlarında belirsizliğe yol 

açmaktadır. 
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Ticarileşmenin önünü açmak için regülasyon çalışmalarının Ar-Ge faaliyeti yürüten paydaşlar 

ve ekosistemle bir arada geliştirilmesi kritik öneme haizdir. Bu alanda çok firma olmamasına 

rağmen, sektörde bu yöne doğru bir ilgi artışı vardır. İlerde bu ilginin daha da artması 

beklenmektedir. Orta ve uzun vadede Pazar potansiyeli yüksektir; Ar-Ge nitelikli teknolojilerin 

doğası gereği pazara giriş ve pazarda yer edinme doğal olarak belirli bir vakit alacaktır. 

 

Hedefe ulaşılabilmesi için yabancı yazılım ihtiyacı nispeten azdır. Açık kaynak kodlu 

yazılımlar kullanıldığı sürece yabancı yazılıma olan bağımlılık düşük seyredecektir. 

 

 

Bölüm 3 - Etki Potansiyeli 

 

Tanımlanan ürün/teknolojinin sanayi kuruluşlarının rekabet gücünün artırılmasına 

katkısı 
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Tanımlanan ürün/teknolojiye yönelik beklenen katma değer ile ilgili genel 

değerlendirmeler ve öneriler 

 

Verim artışı potansiyeli yüksek olduğu için cari açığa olumlu katkısı olacağı düşünülmektedir. 

İhracat potansiyeli olan belirli kalemler de olacaktır. Bilişim ve yönetim teknolojilerinde yerli 

bir ürün çıkarıldığı takdirde, ülkemizde bulut bilişim altyapısının daha da gelişmesinin önü 

açılacaktır. Orta ve uzun vadede pazar potansiyeli yüksektir. Ar-Ge nitelikli teknolojilerin 

doğası gereği pazara giriş ve pazarda yer edinme doğal olarak belirli bir vakit alacaktır. 

 

 

Bölüm 4 - Ar-Ge ve Yeniliği İvmelendirecek Hususlar 
 

Hedefin ürünleşmesi/ticarileşmesi ve ülkemize ekonomik katkı sağlaması için ön plana 

çıkan kritik hususlar 

 

Yasal / Teknik 

Düzenlemeler 

(Standartlar, mevzuatlar, 

patent sistemi, vb) 

 

 

Yasal düzenlemeler konusu, finans sektörü için özellikle önem 

arz etmektedir. Bu tür düzenlemeler yapılırken, sektör 

paydaşlarının da karar süreçlerinde görüşlerinin alınması 

sektörün önünü görebilmesi açısından kritik öneme sahiptir. 

 

 

Teşvik ve Destekler 

(Girişimcilik destekleri, 

pazara giriş destekleri, 

yatırım teşvikleri, vb) 

 

 

Yenilikçi ve Ar-Ge odaklı ürünlerin maliyeti de mevcut 

teknolojiler ile üretilen ürünlere göre daha yüksek olmaktadır. 

Ticarileştirme ile eş zamanlı olarak ön sipariş, alım garantisi ve 

benzeri teşvik sistemleri bu aşamada devreye sokulduğu 

takdirde ticarileştirme aşamasındaki belirsizlikler azaltılmış 

olacaktır. 

 

 

İnsan Kaynakları (İlgili 
yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik 

eleman, vb.) 

 

 

Blokzincir alanı, yeni gelişmekte olan bir alandır ve blokzincir 

teknolojisi alanına evrilebilecek insan kaynağı potansiyelimizin 

olduğu düşünülmektedir. 

 

 

Diğer 
 

Teknolojinin son kullanıcılar açısından anlaşılabilir ve 
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 sağlayacağı farklı faydaların idrakinde yaşanan sorunlar, 

ürünün ticarileştirildikten sonra pazarda kendine yer edinmesini 

zorlaştırabilmektedir. Bu anlamda pazarlama konusunda 

sıkıntılar yaşanabilmektedir. 
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Teknolojik Hedef 5 - Karma Bulut Teknolojileri 

 

Açıklama 

Değişik kurum/kuruluş/kullanıcıların verileri için yüksek düzeyde güvenlik özelliklerini 

barındıran; esnek, ölçeklendirilebilir, açık ara yüzlerle uyumlandırılabilir, hızlı çalışan, 5G ve 

ötesi ileri haberleşme teknolojilerine de uygun karma bulut teknolojilerinin geliştirilmesi 

 

İlgili Kritik Ürün ve Teknolojiler 
No Başlık Ürün/Teknoloji Açıklaması 

TH.5.1 

 

Karma Bulut 

Teknolojileri 

 

 

Karma (hibrit) bulut teknolojileri geliştirilmesi 

 

 

Bölüm 1 - Giriş 

 

Hedefe konu olan kritik ürün/teknolojilerin her birinin yenilikçi yönleri/performans 

kriterleri/teknik metrikleri 

 

TH.5.1. Karma Bulut 

Teknolojileri 

 

 

Sektörlerin veri işleme/analiz ihtiyaçlarına yönelik, esnek, 

ölçeklendirilebilir, yüksek başarımlı ve hızlı hesaplama 

yapabilen, ağ hızı yüksek, zaman kaybı düşük, açık ara yüzlerle 

uyumlandırılabilir, 5G ve ötesi haberleşme teknolojilerine uygun 

ve dışardan müdahaleye kapalı olan siber güvenlik çözümlerini 

içeren ürünler geliştirilmelidir. Kenar Hesaplama (edge comp) 

teknolojileri için Nesnelerin İnterneti Uygulamaları ve Sis 

hesaplama teknolojilerinde ağ bazlı yetenekler ve yapay zekâ 

destekli uygulamaları eş zamanlı olarak geliştirilmelidir. 

 

 

Bu hedefe ulaşmak için hangi disiplinler bir araya gelmelidir? 

 

Bilgisayar mühendisleri, elektrik elektronik mühendisleri, elektronik ve haberleşme 

mühendisleri, matematikçiler (siber güvenlik tarafı için) ve kriptoloji çalışan araştırmacılar 

birlikte çalışabilir. 
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İlgili ifade altındaki kritik ürün ve teknolojilere ait dünyadaki ve Türkiye’deki Teknoloji 

Hazırlık Seviyeleri (THS) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TH.5.1 
Türkiye                   

Dünya                   

 

Dünya ve Türkiye’deki teknolojik olgunluk seviyelerine ilişkin somut örnekler 

 

Microsoft Edge, Microsoft Azur, Google Antos ve AWS Outpost bulut hizmetleri konusunda 

büyük küresel aktörlerdir. Turkcell, NGN firmaları, Bulutistan (multi cloud konusunda) bu 

konuda ülkemizde faaliyet gösteren firmalar olarak ön plana çıkmaktadır. TÜBİTAK BİLGEM 

ve ULAKBİM’in de açık kaynak odaklı geliştirdikleri Safir Bulut ve hızlı hesaplama için 

oluşturdukları bulut altyapıları mevcuttur. Bu altyapıların sektör paydaşları tarafından 

kullanılabilmesi ve bu birikimin sektörün kullanımına açılması ile multi-cloud bir milli çözüm 

üretilmesi kritiktir. Safir Bulut’un sektörün kullanımına açılması ve yerli bir bulut hizmeti 

sunulabilmesi için TÜBİTAK BİLGEM görüşmeler bazında adımlar atmaktadır. Özellikle 

otomotiv sektörü ve akıllı şehir uygulamaları için bu hedefin başarıya ulaştırılması, yenilikçi 

sektörel uygulamaların önünü açacaktır. 

 

 

Yukarıdaki hedefe ulaşılması için yapılması gereken Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve bir 

araya gelmesi gereken kuruluş tipleri 
 

Sanayi, akademi ve araştırma merkezlerinin (TÜBİTAK BİLGEM, Mobil ve Karasal Hatlar 

Servis sağlayacağı firmaların) işbirliği yapması faydalı olacaktır. 

 

 

Kritik ürün/teknolojilerin geliştirilmesi için öngörülen bütçe 

 

Projenin hedefi ve sektörüne göre bütçe skalası oldukça geniştir. Akıllı şehir uygulamaları 

ulusal düzeyde büyük bütçelere ulaşılabilecekken; 1-3 Milyon TL lik daha küçük ölçekli 

projeler de bu hedefe hizmet edebilir. Proje başına 1-50 Milyon TL öngörülmektedir. 
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Bölüm 2 - Yapılabilirlik 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide ülkemizdeki yapılabilirlik düzeyi 

 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide Ar-Ge ve Yenilik yetkinliğinin ve ortamın 

güçlendirilmesine yönelik öneriler 

 

İnsan kaynağı bu hedefi gerçekleştirmek için yeterlidir. Diğer yandan, bu konularla doğrudan 

ilgili bir mevzuat bulunmasa da destekleyici dolaylı uygulama unsurları mevcuttur. Ayrıca, 

sektörde bu alana ilgi ve talep yüksektir. Uzun vadede gelişmeye açık bir ekosistem vardır. 

Bu hedefi gerçekleştirmek için yerli firma sayısı da yeterlidir. Pazar potansiyeli oldukça 

yüksektir. Özellikle mobilde uçtan uca uygulamalar konusunda potansiyel mevcuttur. Diğer 

yandan, ülkemizde internete erişimde ve veri merkezleri arası etkileşimde maliyetin 

düşürülmesi pazar potansiyelini olumlu etkileyecektir. Özellikle ürünlerin yaygınlaştırılması 

için internetin daha kolay ve az maliyetle erişiminin son kullanıcılara sağlanması kritiktir. 
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İnternete erişim, özellikle nesnelerin interneti uygulamaları açısından yüksek maliyetli ve 

yavaş olarak değerlendirilmektedir. 

 

 

Bölüm 3 - Etki Potansiyeli 

 

Tanımlanan ürün/teknolojinin sanayi kuruluşlarının rekabet gücünün artırılmasına 

katkısı 

 

 

Tanımlanan ürün/teknolojiye yönelik beklenen katma değer ile ilgili genel 

değerlendirmeler ve öneriler 

 

Uçtan uca hesaplama ile nesnelerin interneti uygulamaları yerli olarak geliştirildiği takdirde 

sanayinin dijitalleşmesi, Sanayi 4.0’ın hayata geçirilmesi ile birlikte cari açığa çok ciddi katkı 

sunması beklenmektedir. Yapay zekâ teknolojileri, nesnelerin interneti ve siber güvenlik 

teknolojileri, büyük veri, blokzincir teknolojileri eşzamanlı ve birbirini besleyen teknolojiler 
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olduğu için teknolojik yayılım etkisinin yüksek olacağı beklenebilir. Dijitalleşmenin ve Sanayi 

4.0’ın tetiklenmesi ile birlikte hem üretim yapılarında hem Ar-Ge faaliyetlerinde yeniliklerin 

öncüsü olma potansiyeli oluşmuştur. Pazar potansiyeli de oldukça yüksektir. Özellikle 

mobilde uçtan uca uygulamaların önü açıktır. 

 

 

Bölüm 4 - Ar-Ge ve Yeniliği İvmelendirecek Hususlar 
 

Hedefin ürünleşmesi/ticarileşmesi ve ülkemize ekonomik katkı sağlaması için ön plana 

çıkan kritik hususlar 

 

Teşvik ve Destekler 

(Girişimcilik destekleri, 

pazara giriş destekleri, 

yatırım teşvikleri, vb) 

 

 

Sanayide dijital dönüşüm kapsamında verilen teşviklerin 

artırılması, dolaylı olarak bu hedefin başarı şansını artıracaktır. 

 

 

İnsan Kaynakları (İlgili 
yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik 

eleman, vb.) 

 

 

İnsan kaynağı bu hedefi gerçekleştirmek için yeterli 

görülmektedir. 

 

 

Firmadan Kaynaklı 
Sebepler (Maddi 

sebepler, strateji 

değişikliği, yönetim 

değişikliği, vb) 

 

 

Maddi olarak firmalar bu tür yatırımları daha az öncelikli olarak 

değerlendirmek durumunda kalmaktadır. Bu nedenle projelerin 

zamanlaması önemlidir. Firmaların yatırım kararlarını etkileyen 

maliyet vb. faktörler sebebiyle firmalar, başarıyla yürütebilecek 

bile olsalar bu alanlara girmekte tereddüt yaşayabilmektedir. 

Pazara giriş aşamasında ürüne dair rekabet edilebilir bir 

fiyatlama politikası geliştirilmesi de önemlidir. 
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Teknolojik Hedef 6 - Bulut Bilişim Altyapı Hizmetleri (IaaS) 

 

Açıklama 

Coğrafi olarak Türkiye'nin farklı bölgelerine konumlandırılacak, aralarında yüksek hızlı ağ 

erişimlerinin sağlanacağı, yüksek erişilebilirliği olan, ölçeklenebilir ve fiziksel/mantıksal/siber 

güvenliğin titizlikle kurgulanacağı veri merkezleri üzerinden bulut bilişim altyapı hizmetlerinin 

(IaaS) geliştirilmesi 

 

İlgili Kritik Ürün ve Teknolojiler 
No Başlık Ürün/Teknoloji Açıklaması 

TH.6.1 

Bulut Bilişim 

Altyapı Hizmetleri 

(IaaS) 

Bulut bilişim altyapı hizmetlerinin (IaaS) sağlanması 

TH.6.2 
Bulut Tabanlı GPU 

Hizmeti 
GPU nun bulut üzerinden servis olarak verilmesi 

TH.6.3 
Bulut Tabanlı FPGA 

Hizmeti 
FPGA in bulut üzerinden servis olarak verilmesi 

TH.6.4 

Bulut Tabanlı 
Kuantum 

Hesaplama Hizmeti 

Kuantum hesaplama tabanlı teknolojilerin sunulması ve 

servis sunabilecek duruma getirilmesi 

 

Bölüm 1 - Giriş 

 

Hedefe konu olan kritik ürün/teknolojilerin her birinin yenilikçi yönleri/performans 

kriterleri/teknik metrikleri 

 

TH.6.1. Bulut Bilişim 
Altyapı Hizmetleri (IaaS) 
 

 

Region, Availability Zone, Fault Domain, vb mantıksal kırılımların 

gerekli olduğu düşünülmektedir. Yatayda ve dikeyde 

ölçeklenebilir esnek mimariler, konteyner orkestrasyonu önemli 

kazanımlar sağlayacaktır. Ayrıca, milli açık anahtar altyapısının 

entegrasyonu, bulut HSM, TRABİS uyumlu DNS servisleri de 

gereklidir. 

 

 

TH.6.2. Bulut Tabanlı 
GPU Hizmeti 

 

HPC(High Performance Computing-Yüksek başarımlı 

hesaplama) kümelerinde çok çekirdekli paralel hesaplama ve 
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 masaüstü sanallaştırma (VDI) entegrasyonlarında ekran 

paylaşımı özelliklerinin gerekli olduğu düşünülmektedir. 

 

 

TH.6.3. Bulut Tabanlı 
FPGA Hizmeti 

 

 

Donanımsal mikroservisler ve akıllı ağ servislerinin faydası 

olacağı öngörülmektedir. 

 

 

TH.6.4. Bulut Tabanlı 
Kuantum Hesaplama 

Hizmeti 

 

 

2’lik sayma düzeninden çıkılması, kuantum algoritmalarının 

kullanımı ve yeni nesil şifreleme algoritmaları gereklidir. 

 

 

Bu hedefe ulaşmak için hangi disiplinler bir araya gelmelidir? 

 

Bilgisayar mühendisleri, elektrik elektronik mühendisleri, elektronik ve haberleşme 

mühendisleri, matematikçiler ve fizik bilimciler birlikte çalışabilir. 

 

 

İlgili ifade altındaki kritik ürün ve teknolojilere ait dünyadaki ve Türkiye’deki Teknoloji 

Hazırlık Seviyeleri (THS) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TH.6.1 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TH.6.2 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TH.6.3 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TH.6.4 
Türkiye                   

Dünya                   
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Dünya ve Türkiye’deki teknolojik olgunluk seviyelerine ilişkin somut örnekler 

 

Ülkemizde; Turkcell Bulut, NGN Cloud, Bulutistan, SkyAtlas, Vodafone, Radore gibi firmalar 

IaaS bulut hizmeti sağlayan kurum/kuruluşlar olarak ön plana çıkmaktadır. BİLGEM B3LAB 

kapsamında GPU çalışmaları mevcuttur, fakat FPGA çalışması bulunmamaktadır. 

 

Dünyada ise AWS (Amazon Web Services) tarafından hem derin öğrenme çalışmalarına 

yönelik hem de NVIDIA ile işbirliği çalışmaları ile görselleştirme için GPU sanal makineleri 

hizmete açılmıştır. Bulutta daha hızlı FPGA hızlandırıcı geliştirme ve dağıtımını sağlayan 

sanallaştırma desteği de verilmektedir. Microsoft Azure ile NVIDIA’nın çalışmaları da 

bulunmaktadır. Aynı zamanda makine öğrenmesi kısmında Intel FPGA ler kullanılmaktadır. 

Google Cloud tarafından makine öğrenimi, bilimsel bilgi işlem ve 3D görselleştirme için 

yüksek performanslı GPU kullanım hizmeti de sağlanmaktadır. FPGA alanında özellikle 

Plunify Cloud çalışmaktadır. Kuantum hesaplama konusunda ise ülkemizde THS 1-3 

seviyelerinde temel araştırmalar gerçekleştirilmekle birlikte; dünyada IBM gibi büyük ölçekli 

firmalar tarafından uygulamalı geliştirme girişimleri bulunmaktadır. 

 

 

Yukarıdaki hedefe ulaşılması için yapılması gereken Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve bir 

araya gelmesi gereken kuruluş tipleri 
 

Sanayi, kamu, akademi ve araştırma merkezleri işbirliği ile yürütülebilir. TÜBİTAK BİLGEM 

işbirliği ile, DDO, STB (government cloud), SSB, MSB (military cloud), kendi bulut altyapı 

yazılımını geliştiren NGN Cloud ve Bulutistan benzeri firmalar bir araya gelebilir. 

 

 

Kritik ürün/teknolojilerin geliştirilmesi için öngörülen bütçe 

 

TH.6.1. Bulut Bilişim 
Altyapı Hizmetleri (IaaS) 

 

 

Proje başına 40 Milyon TL öngörülmektedir. 

 

 

TH.6.2. Bulut Tabanlı 
GPU Hizmeti 

 

 

Proje başına 13-15 Milyon TL öngörülmektedir. 

 



Hizmete Özel 

BVBB TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz. 
 

 108 

 

TH.6.3. Bulut Tabanlı 
FPGA Hizmeti 

 

 

Proje başına 3-5 Milyon TL öngörülmektedir. 

 

 

TH.6.4. Bulut Tabanlı 
Kuantum Hesaplama 

Hizmeti 

 

 

Proje başına 20-25 Milyon TL öngörülmektedir. 

 

 

Bölüm 2 - Yapılabilirlik 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide ülkemizdeki yapılabilirlik düzeyi 
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Tanımlanan ürün/teknolojide Ar-Ge ve Yenilik yetkinliğinin ve ortamın 

güçlendirilmesine yönelik öneriler 

 

Ülkemizde çeşitli üniversitelerin araştırma merkezleri ve laboratuvarları bulunmaktadır. 

Örneğin, İTU Yapay Zekâ ve Robotik Lab., ODTÜ ATLAS Robotik Lab, Gazi BIDISEC 

(Büyük Veri araştırma lab.) akademik alanda Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. Makine 

öğrenmesi ve yapay zekâ alanında çalışma yapan insan kaynağı mevcuttur. Bulut bilişim 

alanında da çalışan insan kaynağı bulunmaktadır, ancak bulut üzerinde GPU ve FPGA 

sanallaştırmaları alanında yeterli kaynak olmadığı düşünülmektedir. 

 

Ülkemizde ve dünyada makine öğrenmesi, derin öğrenme ve blokzincir gibi uygulamaların 

önemi artmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmaların sayısı da artmaktadır. O nedenle GPU ve 

FPGA alanında pazar potansiyeli çok yüksektir. Yüksek hesaplama gücünün sıradan bir 

bilgisayar aracılıyla kolaylıkla yapılması önemli görülmektedir. Kullanılan donanımlar, 

sunucular, ağ cihazları, GPU’lar FPGA’ler yurt dışında üretilmektedir. Fakat, yazılım alanında 

açık kaynak kodlu çalışmalar kullanılmaktadır. GPU ve FPGA üzerine geliştirmeler yapılması 

için öncelikle donanımlara sahip olunması gerekmektedir. Donanımların maliyetleri çok 

yüksek olduğu için Ar-Ge faaliyetleri üzerinde yapılamamakta, firmalar belirsiz ve çok fazla 

sermaye gerektiren bir alan olduğu için çekimser davranmaktadır. 
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Bölüm 3 - Etki Potansiyeli 

 

Tanımlanan ürün/teknolojinin sanayi kuruluşlarının rekabet gücünün artırılmasına 

katkısı 

 

 

Tanımlanan ürün/teknolojiye yönelik beklenen katma değer ile ilgili genel 

değerlendirmeler ve öneriler 

 

Bu alanda yapılacak sanallaştırma ile donanım maliyetleri azaltılabilir. Üniversitelerde, 

kurum/kuruluşlarda kullanımın artmasıyla Ar-Ge faaliyetleri de artacaktır. Veri işleme ve 

görselleştirme işlemleri daha hızlı ve maliyet etkin şekilde gerçekleştirilebilecektir. İnternet 

bağlantısı bulanan bir bilgisayar ile yüksek hesaplama gücü isteyen işlemler rahatlıkla 

gerçekleştirilebilecektir. 
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Bölüm 4 - Ar-Ge ve Yeniliği İvmelendirecek Hususlar 
 

Hedefin ürünleşmesi/ticarileşmesi ve ülkemize ekonomik katkı sağlaması için ön plana 

çıkan kritik hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları 
(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli 

test altyapıları, vb) 

 

 

Kurulan alt yapılarda oluşturulacak bir test setine 

ihtiyaç olabileceği düşünülmektedir. 

 

 

Yasal / Teknik Düzenlemeler 

(Standartlar, mevzuatlar, patent 

sistemi, vb) 

 

 

Milli şifreleme algoritmalarının bulut platformlarında 

kullanılıp kullanılamayacağına yönelik mevzuat 

düzenlenmelidir. 

 

 

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son 

kullanıcıyla etkileşim, rekabet 

koşulları, kamu alımlarının etkisi, 

vb) 

 

 

Makine öğrenmesi, yapay zekâ alanında 

çalışanların, mimarların ve görüntü işleme alanında 

çalışan araştırmacıların ihtiyaç duydukları GPU 

desteğini bulut bilişim üzerinden alabilecekleri 

konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. 

 

 

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik 

destekleri, pazara giriş destekleri, 

yatırım teşvikleri, vb) 

 

 

KOBİ ler ve özel sektör ve sanayi için teşvik fonları 

oluşturulmalıdır. 
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Teknolojik Hedef 7 - Büyük Veri Ön ve Son İşleme Araçlarının Geliştirilmesi 
 

Açıklama 

Büyük veri gösteriminde kullanılabilecek veri görselleştirme araçlarının ve öznitelik 

mühendisliği araçlarının geliştirilmesi 

 

İlgili Kritik Ürün ve Teknolojiler 
No Başlık Ürün/Teknoloji Açıklaması 

TH.7.1 
Veri Görselleştirme 

Araçları 

 

Veri görselleştirme teknolojilerine yönelik olarak açık 

kaynaklı, kullanıcı dostu ve ölçeklenebilir, gerçek zamanlı 

çalışabilen, kolay sorgulama, özetleme, birleştirme gibi 

önişlem görselleştirme araçlarının tasarlanması ve büyük 

veri analitiği sonuçlarının görülebileceği, raporlanabileceği, 

paylaşılabileceği görselleştirme araçlarının geliştirilmesi 

 

TH.7.2 

Büyük Veri Öznitelik 

Mühendisliği 
Araçları 

 

Büyük veri tüketimini kolaylaştıracak, sonuç odaklı 

çözümler üretmelerine imkân tanımak amacıyla (büyük) 

Veri öznitelik mühendisliği (öznitelik çıkarma, 

zenginleştirme, bütünleştirme, aykırı değer tespiti, eksik 

değer tahmini vb.) araçlarının tasarlanması ve 

geliştirilmesi 

 

 

Bölüm 1 - Giriş 

 

Hedefe konu olan kritik ürün/teknolojilerin her birinin yenilikçi yönleri/performans 

kriterleri/teknik metrikleri 

 

TH.7.1. Veri 

Görselleştirme Araçları 
 

 

Konteyner tabanlı bir yapının olması, veri görselleştirme 

araçlarına ölçeklendirme kazandıracaktır. Ayrıca, Self BI 

(business intelligence-iş zekâsı) uygulamaları low code gibi 

kolay kullanılabilir ve farklı uzmanlık seviyesindeki kişilere hizmet 

edebilir. Ayrıca paylaşılabilir olmaları ve dashboard’un 

yayınlanabilir, servislenebilir olması fayda sağlayacaktır. 
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Sunulan ekranlarda görselleştirme araçlarının yapay zekâ 

destekli servislere sahip olması, bu servisler aracılığıyla servis 

edilen görselleştirmeler üzerinde yapay zekâ çıktılarının 

üretilebilmesi gerekmektedir. 

 

Çok yüksek boyutlu verilerin görselleştirilmesi için otomatik boyut 

azaltma işlemlerinin gerçekleştirilebiliyor olması, kütüphane 

içerisinde veri boyutu azaltma ve hazır olan algoritmayı 

kullanabilme, farklı veri kaynaklarıyla (dağıtık verilerin) 

entegrasyonun sağlanması ve farklı veri tipleriyle de 

çalışılabiliyor olması gerekmektedir (coğrafi, harita verileri gibi). 

 

Ayrıca, elde edilen sonuçların büyük veri analiz araçlarına girdi 

olarak verilebilmesi de önemlidir. Görselleştirme araçlarının da 

platform bağımsız olarak geliştirilmesi faydalı olacaktır. 

 

 

TH.7.2. Büyük Veri 

Öznitelik Mühendisliği 
Araçları 
 

 

Veri üzerinde manipülasyonların yapılabilir olması, verinin farklı 

çözünürlüklerde görselleştirilebilmesi, veri boyutunun azaltılması 

işlevlerine sahip olması gerekmektedir. Sunulan ekranlarda 

görselleştirme araçlarının yapay zekâ destekli servislere sahip 

olması, bu servisler aracılığıyla servis edilen görselleştirme 

üzerinde açıklanabilir yapay zekâ çıktılarının üretilebilmesi 

şarttır. 

 

 

Bu hedefe ulaşmak için hangi disiplinler bir araya gelmelidir? 

 

Bilgisayar mühendisleri (HCI (human computer interaction-insan bilgisayar etkileşimi) 

alanında çalışan araştırmacılar, veri görselleştirme alanında çalışanlar, büyük veri alanında 

çalışanlar, istatistikçi ve veri analisti, büyük veri mühendisleri, iş zekâsı geliştiricileri, grafik 

tasarımcılar ve görselleştirmenin uygulandığı diğer alan uzmanları birlikte çalışabilir. 
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İlgili ifade altındaki kritik ürün ve teknolojilere ait dünyadaki ve Türkiye’deki Teknoloji 

Hazırlık Seviyeleri (THS) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TH.7.1 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TH.7.2 
Türkiye                   

Dünya                   

 

Dünya ve Türkiye’deki teknolojik olgunluk seviyelerine ilişkin somut örnekler 

 

Dünyada Tableau, powerBI, qliksense, microstrategy, looker (cloud üzerinde) mevcuttur. 

Turboard ise Türkiye’de bir örnektir. Bu gibi veri araçları olmasına rağmen tanımlanan 

niteliklerde ürün yoktur. 

 

 

Yukarıdaki hedefe ulaşılması için yapılması gereken Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve bir 

araya gelmesi gereken kuruluş tipleri 
 

Büyük Ar-Ge merkezleri (Turkcell gibi) kendi başlarına geliştirmektedir. Havelsan’ın 

çalışmaları bulunmaktadır. Uluslararası işbirlikleri gerekli bu aşamada gerekli görülmektedir. 

Diğer yandan, bu alanda çalışan öğretim üyeleriyle çalışılmalı, kamu-KOBİ, büyük ölçek-

KOBİ ortaklıkları kurulmalıdır. Ürünleştirme aşamasında özellikle büyük ölçekli firma ve 

KOBİ’ler işbirliği yapmalıdır. 

 

 

Kritik ürün/teknolojilerin geliştirilmesi için öngörülen bütçe 

 

TH.7.1. Veri 

Görselleştirme Araçları 
 

 

Proje başına 8 Milyon TL öngörülmektedir. 

 

 

TH.7.2. Büyük Veri 

Öznitelik Mühendisliği 
Araçları 
 

 

Proje başına 8 Milyon TL öngörülmektedir. 
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Bölüm 2 - Yapılabilirlik 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide ülkemizdeki yapılabilirlik düzeyi 

 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide Ar-Ge ve Yenilik yetkinliğinin ve ortamın 

güçlendirilmesine yönelik öneriler 

 

Üniversite-sanayi işbirliklerinin iyileştirilerek üniversitedeki teorik bilginin sanayiye aktarımı, 

sanayideki pratik tecrübenin teorik bilgiyle zenginleştirilmesi sağlanabilir. Ayrıca, bu alanda 

yurt dışına beyin göçü yoğundur. Bunun önüne geçilecek somut adımlar atılmalıdır. 

 

Kamu ve özel sektör veri paylaşımı mevzuatının yetersizliği önemli bir engeldir. Verinin 
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bulunamaması ve kurumlar veri vermemesi aktörleri zorlamaktadır. Mevzuatta iyileştirme 

faydalı olabilir. Verinin standartlaşmasına yönelik bir çalışma yapılabilir. Bunların validasyonu 

ve kalitesinin sağlanması gerekir. 

Sanayide kısa vadeli projelerden çok, uzun vadeli projelerin geliştirilmesi önemlidir. 

 

Üniversite-sanayi işbirliklerinin iyileştirilmesi hem tasarımı hem de uygulama ve 

demonstrasyonu iyileştirmektedir. Üniversite-sanayi arasındaki bilgi akışının önemli olduğu 

düşünülmektedir. Teorik bilginin sanayiye aktarımı, sanayideki uygulama tecrübesinin teorik 

bilgiyi desteklemesi de faydalı olacaktır. Üniversite-sanayi işbirliklerinde danışmanlık en zayıf 

işbirliği olarak düşünülmektedir. Üniversitenin paydaş olarak yer alabileceği bir işbirliği olması 

önemlidir. Üniversite de uzman sayısını artırmaktadır, nitelikli araştırmalar yapılmaktadır. 

Tüm bunlarla, iki tarafa da sürdürülebilir bir fayda ve birikim sağlanacaktır. 

 

 

Bölüm 3 - Etki Potansiyeli 
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Tanımlanan ürün/teknolojinin sanayi kuruluşlarının rekabet gücünün artırılmasına 

katkısı 

 

 

Tanımlanan ürün/teknolojiye yönelik beklenen katma değer ile ilgili genel 

değerlendirmeler ve öneriler 

 

Cari açığın azalmasına katkı sağlar; çünkü şu an kullanılan çözümlerin hepsi yurtdışından 

satın alınıyor. İleri teknolojilerin kullanımı ve buralardan alınan iş kararları artacaktır; görsellik 

ne kadar iyi, anlaşılır, net ve açıklayıcı olursa teknik olmayan iş uzmanları bu görsel 

uygulamalardan verim alarak yaptıkları işlerde veri odaklı karar verirler. Veri okur yazarlığı 

artar; zira teknik olmayan uzmanların veriye erişmesi kolaylaştığından verilerde hakimiyet de 

artar. Bu alandaki kritik ürünler, bölgeler arası gelişmişlik farkının azalmasına da ön ayak 

olur; veriye erişim görselleştirme araçları ile herkese açıldığından ve görselleştirme ile kolay 

anlaşılır olduğundan veride odaklanmak ve veri üzerinden işi şekillendirmek hayat pratiğine 

daha kolay dönüşür. 
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Veri görselleştirme ve büyük veri öznitelik mühendisliği araçlarının geliştirilmesiyle açık veri 

portallerindeki verilerin anlamlandırılması ve yorumlanması kolaylaşacaktır. Beyin göçünün 

tersine çevrilmesi ve ülkemizin nitelikli insanlar açısından cazibe merkezi olmasına katkı 

sağlayacaktır. 

 

 

Bölüm 4 - Ar-Ge ve Yeniliği İvmelendirecek Hususlar 
 

Hedefin ürünleşmesi/ticarileşmesi ve ülkemize ekonomik katkı sağlaması için ön plana 

çıkan kritik hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon 

İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon merkezleri, 

yerli test altyapıları, vb) 

 

 

Kamu ve özel sektörün oluşturabileceği INSPIRE benzeri bir 

çalışma grubunun kurulması önerilebilir. 

 

 

Yasal / Teknik 

Düzenlemeler 

(Standartlar, mevzuatlar, 

patent sistemi, vb) 

 

 

İlgili mevzuatın, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin önünü açacak 

şekilde güncellenmesi. Kamu kurumu ve özel sektör 

kuruluşlarının verilerinin paylaşılmasına yönelik yasal 

düzenlemeler yapılması önemlidir. Kurumlara veri paylaşımıyla 

ilgili hedef konulabilir. 

 

 

Pazara Giriş Sıkıntıları 
(Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet 

koşulları, kamu 

alımlarının etkisi, vb) 

 

 

Ulusal pazara giriş aşamasında Kamu alımlarının kullanılması 

gereklidir. 

 

 

Teşvik ve Destekler 

(Girişimcilik destekleri, 

pazara giriş destekleri, 

yatırım teşvikleri, vb) 

 

 

Özellikle kamu kurumlarının kendi proje fonlama sistemlerinin 

olması, kendi verilerinin kullanılıp yaygınlaştırılmasına katkı 

sağlayacaktır. 
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İnsan Kaynakları (İlgili 
yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik 

eleman, vb.) 

 

 

Üniversitelerde ilgili alanlarda özel kursların veya hedefe yönelik 

derslerin açılması. 

 

 

Firmadan Kaynaklı 
Sebepler (Maddi 

sebepler, strateji 

değişikliği, yönetim 

değişikliği, vb) 

 

 

Firmaların diğer firmalarla (KOBİ veya büyük şirket) ve 

araştırma kuruluşlarıyla Ar-Ge ve yenilik işbirliklerine daha açık 

olması gerekmektedir. 
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ÖNCELİKLİ SEKTÖREL UYGULAMALAR 

 

Sektörel Uygulama 1 - Gerçek Zamanlı Görev Destek Mekanizması 
 

Açıklama 

Savunma sektöründe kullanılmak üzere bulut bilişim ve büyük veri teknolojileri kullanılarak 

gerçek zamanlı karar destek mekanizmalarının geliştirilmesi 

 

İlgili Kritik Ürün ve Teknolojiler 
No Başlık Ürün/Teknoloji Açıklaması 

SU.1.1 
Gerçek Zamanlı Görev 

Destek Sistemleri 

Sahadaki birliklerin görevlerinde kullanılmak üzere 

görüntü işleme, doğal dil işleme ve benzeri 

yöntemlerle gerçek zamanlı bir görev destek 

mekanizmasının geliştirilmesi 

SU.1.2 

Bulut Tabanlı Savunma 

Analiz ve Simülasyon 

Sistemleri 

Sensor ağlarından alınan coğrafi verilerin, hava 

durumu ve diğer empedans değişkenlerinin toplanması 

ve yapay zekâ desteği ile bulut tabanlı savunma analiz 

veya simülasyon yazılımlarının geliştirilmesi 

SU.1.3 
Homomorfik Şifreleme 

Teknolojileri 

Savunma uygulamalarının güvenli veri analitiklerinin 

gerçekleştirilebilmesi için homomorfik şifreleme 

teknolojileri geliştirilmesi 

 

Bölüm 1 - Giriş 

 

Hedefe konu olan kritik ürün/teknolojilerin her birinin yenilikçi yönleri/performans 

kriterleri/teknik metrikleri 

 

SU.1.1. Gerçek Zamanlı 
Görev Destek 

Sistemleri 

 

 

Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olarak 

dağıtık veri depolarında bulunan büyük veriyi analiz etmek için 

veri işleme teknikleri, ölçeklenebilir algoritmalar, karmaşık olay 

işleme (Complex Event Processing) ve yazılım araçları 

geliştirilmesi bu konuda da önemli bir gelişim sağlayacaktır. 

Ayrıca, veri boru hattı (pipeline), veri depolama (storage), veri 

çekme ve besleme (acquisition & ingestion), veri akışı 

(streaming) ve veri analitiği için açık kaynaklı araçların 

kullanılması da hedefe katkı verecektir. Yatayda ve dikeyde 

 

SU.1.2. Bulut Tabanlı 
Savunma Analiz ve 
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Simülasyon Sistemleri 

 

ölçeklendirilebilir dağıtık mimari kullanılması, gerçek zamanlı 

video ve görüntü alma ve analiz çözümleri geliştirilerek olağan 

dışı hareketlenmeler ve olaylar için gerçek zamanlı tespit ve 

uyarı mekanizmaları oluşturulması, hassas video içeriğini büyük 

veri içeren video kayıtlarından yüksek hassasiyet ve hızla bulup 

geri çağırabilecek araçlar geliştirilmesi düşünülmelidir. 

 

Diğer yandan, nesne algılama (object detection), nesne takip 

(object tracking), çözünürlük artırma (süper-resolution), görüntü 

iyileştirme (image enhancement), ilgi alanı (Region of Interest) 

vb tekniklerden faydalanılması önemli görülmektedir. Nesne 

tespiti için algoritmalardan (CNN, YOLO, EfficientDet) ve CNN 

tabanlı iki aşamalı MS-CNN ve Faster R-CNN gibi 

algoritmalardan yararlanmak gerekmektedir. 

 

 

SU.1.3. Homomorfik 

Şifreleme Teknolojileri 
 

 

Kullanım süresi boyunca şifreli kalan veri üzerinde işleme ve 

hesaplama yapılması (DARPA PROCEED projesi gibi) 

gerekmektedir. 

 

 

Bu hedefe ulaşmak için hangi disiplinler bir araya gelmelidir? 

 

Elektronik ve haberleşme mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, modelleme ve simülasyon 

alanında çalışan araştırmacılar, veri görselleştirme alanında çalışanlar, büyük veri alanında 

çalışanlar, istatistik ve veri analistleri, büyük veri mühendisleri, iş zekâsı geliştiricileri, grafik 

tasarımcılar, görselleştirmenin uygulandığı alan uzmanları bir araya gelerek çalışma 

yapabilirler. Öte yandan, ilgili askeri personel, veri bilimciler (data scientists), büyük veri 

mühendisleri, sistem analistleri ve siber güvenlik (özellikle şifreleme) alanı uzmanlarının da 

önemli katkıları olacaktır. 
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İlgili ifade altındaki kritik ürün ve teknolojilere ait dünyadaki ve Türkiye’deki Teknoloji 

Hazırlık Seviyeleri (THS) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SU.1.1 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SU.1.2 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SU.1.3 
Türkiye                   

Dünya                   

 

Dünya ve Türkiye’deki teknolojik olgunluk seviyelerine ilişkin somut örnekler 

 

SU.1.1. Gerçek Zamanlı 
Görev Destek 

Sistemleri 

 

 

ABD’de DARPA’nın test etmeye başladığı yapılar bulunmaktadır 

(BIG mechanism). Türkiye’de ise Fırat Üniversitesi ve SSB’nin 

Değirmen Projesi (buyukveri.firat.edu.tr) bu konuda önemli bir 

aşama kaydetmiştir. 

 

Veri boru hattı (pipeline) endüstriyel IoT verilerinin akışını 

yönetmek için NODE-Red ve Streampipes, veri depolama 

(storage) için Apache Hadoop, HBase, Cassandra vb NOSQL 

veritabanları ve Apache Kafka vb log bazlı veritabanları, veri 

çekme ve besleme (acquisition & ingestion) için Apache Storm, 

Apache Flume, Apache Kafka, Apache Zookeeper, veri akışı 

(streaming) ve bunun gerçek zamanlı karmaşık olay işleme 

uygulamaları için Siddhi, Apache Kafka Streams, Spark 

Streaming ve veri analitiği için Apache Mahoot, Apache Spark, 

Apache Flink, Apache SAMOA vb açık kaynaklı araçların 

kullanımı sıkça görülmektedir. Yatayda ve dikeyde 

ölçeklendirilebilir dağıtık mimari kullanılması faydalı olacaktır. 

 

 

SU.1.2. Bulut Tabanlı 
Savunma Analiz ve 

 

DARPA Projeleri (SenseIT, Octopus) en iyi örneklerdir. 

Türkiye’de başlatılmış projeler bulunmakla birlikte büyük veri, 
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Simülasyon Sistemleri 

 

yapay zekâ ve bulut tabanlı olma özellikleri henüz yoktur. 

 

 

SU.1.3. Homomorfik 

Şifreleme Teknolojileri 
 

 

DARPA PROCEED projesi bu konuda akla ilk gelen 

projelerdendir. Türkiye’de ise başlatılmış projeler bulunmaktadır, 

fakat bunlar henüz erken aşamadadır. 

 

 

Yukarıdaki hedefe ulaşılması için yapılması gereken Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve bir 

araya gelmesi gereken kuruluş tipleri 
 

SU.1.1. Gerçek Zamanlı 
Görev Destek 

Sistemleri 

 

 

TSK ve ilgili birlikler, SSB, savunma sanayinde çalışan kuruluşlar 

ve teknoloji sağlayıcıları iş birlikleri, kamu araştırma enstitüleri 

birlikte çalışabilirler. 

 

 

SU.1.2. Bulut Tabanlı 
Savunma Analiz ve 

Simülasyon Sistemleri 

 

 

SU.1.3. Homomorfik 

Şifreleme Teknolojileri 
 

 

Kritik ürün/teknolojilerin geliştirilmesi için öngörülen bütçe 

 

SU.1.1. Gerçek Zamanlı 
Görev Destek 

Sistemleri 

 

 

Proje başına 50 Milyon TL öngörülmektedir. 

 

 

SU.1.2. Bulut Tabanlı 
Savunma Analiz ve 

Simülasyon Sistemleri 

 

 

Proje başına 50 Milyon TL öngörülmektedir. 
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SU.1.3. Homomorfik 

Şifreleme Teknolojileri 
 

 

Proje başına 20 Milyon TL öngörülmektedir. 

 

 

Bölüm 2 - Yapılabilirlik 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide ülkemizdeki yapılabilirlik düzeyi 

 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide Ar-Ge ve Yenilik yetkinliğinin ve ortamın 

güçlendirilmesine yönelik öneriler 

 

Savunma alanında veri gizliliği olduğundan Ar-Ge birikiminin daha düşük olduğu 

değerlendirilmektedir. Genel bir Ar-Ge birikimi vardır fakat kısıtlı bir kesim savunma alanında 

çalışmaktadır. Savunma sanayisindeki test ve kıyaslama verilerinin anonimleştirilip 

paylaşılması gerektiği düşünülmektedir. Öte yandan, savunma sanayinde DARPA’nın yaptığı 
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gibi yarışma bazlı üniversitelerin araştırma gruplarının ve özel sektörün katıldığı etkinlikler 

düzenlenebilir (Big data challenge, vb). Sektörün ve araştırma kuruluşlarının ihtiyaçları 

doğrultusunda ekosistemin yönlendirilmesi açısından önemli bir rol oynayacaktır. 

 

 

Bölüm 3 - Etki Potansiyeli 

 

Tanımlanan ürün/teknolojinin sanayi kuruluşlarının rekabet gücünün artırılmasına 

katkısı 

 

 

Tanımlanan ürün/teknolojiye yönelik beklenen katma değer ile ilgili genel 

değerlendirmeler ve öneriler 

 

Yürüyen projelere entegrasyon önem arz etmektedir (örn. İHA ve uzay sanayi, Milli 

Muharebe Uçağı ile ilgili yürüyen projeler bulunmaktadır). Ayrıca, savunma alanı olması 

nedeniyle güvenlik gözetilerek paylaşımın daha az olacağı bu nedenle değerlendirilmektedir. 
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Bölüm 4 - Ar-Ge ve Yeniliği İvmelendirecek Hususlar 
 

Hedefin ürünleşmesi/ticarileşmesi ve ülkemize ekonomik katkı sağlaması için ön plana 

çıkan kritik hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon 

İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon merkezleri, 

yerli test altyapıları, vb) 

 

 

Test ve sertifikasyon desteğinin süreçte gerekli olduğu 

düşünülmektedir. 

 

 

Pazara Giriş Sıkıntıları 
(Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet 

koşulları, kamu 

alımlarının etkisi, vb) 

 

 

Tek alıcı TSK ve SSB olduğundan kâr elde edilmesi zor olabilir. 

Ancak çift kullanımın adapte edilmesi ve yaygınlaştırılması ile 

bu engel aşılabilir. 
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Sektörel Uygulama 2 - Endüstriyel Bulut Hizmetleri 

 

Açıklama 

KOBİ'lere endüstriyel bulut hizmetlerinin sunulmasına yönelik teknolojilerin ve uygulamaların 

geliştirilmesi (WEF, MEXT KOBİ’lere bulut hizmeti projesi, endüstriyel IOT; Dünya Bankası 

ve STB Endüstriyel Bulut Projesi) 

 

İlgili Kritik Ürün ve Teknolojiler 
No Başlık Ürün/Teknoloji Açıklaması 

SU.2.1 
Endüstriyel Bulut 

Hizmetleri 

KOBİ'lere endüstriyel bulut hizmetlerinin sunulmasına 

yönelik teknolojilerin ve uygulamaların geliştirilmesi 

 

Bölüm 1 - Giriş 

 

Hedefe konu olan kritik ürün/teknolojilerin her birinin yenilikçi yönleri/performans 

kriterleri/teknik metrikleri 

 

SU.2.1. Endüstriyel 

Bulut Hizmetleri 

 

 

Ortak kullanıma uygun veri uzayları, veri egemenliği (Data 

sovereignty) ve federe servislerin (IoT, ML, AI, Blockchain) 

kullanımı önerilmektedir. 

 

Bu hedefe ulaşmak için hangi disiplinler bir araya gelmelidir? 

 

Bilgisayar mühendisleri, elektrik elektronik mühendisleri, elektronik ve haberleşme 

mühendisleri birlikte çalışabilir. 

 

 

İlgili ifade altındaki kritik ürün ve teknolojilere ait dünyadaki ve Türkiye’deki Teknoloji 

Hazırlık Seviyeleri (THS) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SU.2.1 
Türkiye                   

Dünya                   
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Dünya ve Türkiye’deki teknolojik olgunluk seviyelerine ilişkin somut örnekler 

 

Küresel ölçekte Avrupa Birliği GAIA-X ekosistemi, International Data Spaces Association 

(IDSA) ve yine AB’de Big Data Value Association (BDVA) bulunmaktadır. Türkiye’deki 

örnekler ise WEF, MEXT KOBİ’lere bulut hizmeti projesi, endüstriyel IoT; Dünya Bankası ve 

SBB Endüstriyel Bulut Projesi olarak sıralanabilir. Diğer yandan, TÜSİAD’ın da yazılım 

servisleri üzerine çalışmaları bulunmaktadır. 

 

 

Yukarıdaki hedefe ulaşılması için yapılması gereken Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve bir 

araya gelmesi gereken kuruluş tipleri 
 

Sanayi-Sanayi ve Kamu-Araştırma Merkezi işbirliği modelleri faydalı olacaktır. KOBİ’ler ile 

Büyük Ölçekli Firmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- KOSGEB, Ticaret Bakanlığı ve TCCB 

DDO birlikte çalışabilir. Diğer yandan, TÜSİAD Teknoloji Grupları kapsamında araştırmalar 

yapmaktadır. İhtiyaç analizleri, vizyon belirlenmesi, yol haritası hazırlanması ve projelerin 

şekillendirilmesinde konsorsiyumlarda yer alabilir. 

 

 

Kritik ürün/teknolojilerin geliştirilmesi için öngörülen bütçe 

 

Proje başına 30-50 Milyon TL öngörülmektedir. 
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Bölüm 2 - Yapılabilirlik 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide ülkemizdeki yapılabilirlik düzeyi 

 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide Ar-Ge ve Yenilik yetkinliğinin ve ortamın 

güçlendirilmesine yönelik öneriler 

 

KOBİ'lere endüstriyel bulut hizmetlerinin sunulmasına yönelik teknolojilerin ve uygulamaların 

geliştirilmesi faydalı olacaktır. Veri altyapısı ve verinin paylaşımı ile ilgili yeni modeller 

geliştirilmesi gerekmektedir. Uluslararası paydaşlarla olan veri paylaşımına yönelik yasal 

düzenlemeler gözden geçirilmelidir. 
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Bölüm 3 - Etki Potansiyeli 

 

Tanımlanan ürün/teknolojinin sanayi kuruluşlarının rekabet gücünün artırılmasına 

katkısı 

 

 

Tanımlanan ürün/teknolojiye yönelik beklenen katma değer ile ilgili genel 

değerlendirmeler ve öneriler 

 

KOBİ’lerin operasyonel maliyetlerini azaltıp kendi alanlarına yönelik daha fazla kaynak 

ayırmalarına olanak sağlanmalıdır. Fakat endüstriyel bulutta yer alacak tüm KOBİ’lerin bu 

çalışma ile ilgili bir takım çekinceleri olabilir. Dolayısıyla ,bu çekincelere yönelik olarak 

güvenlik konusunda da çalışmalar yapılmalıdır. 
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Bölüm 4 - Ar-Ge ve Yeniliği İvmelendirecek Hususlar 
 

Hedefin ürünleşmesi/ticarileşmesi ve ülkemize ekonomik katkı sağlaması için ön plana 

çıkan kritik hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon 

İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon merkezleri, 

yerli test altyapıları, vb) 

 

 

IDSA sertifikasyon süreçlerinin Türkiye’ye uyarlanması faydalı 

olacaktır. 

 

 

Yasal / Teknik 

Düzenlemeler 

(Standartlar, mevzuatlar, 

patent sistemi, vb) 

 

 

Uluslararası veri paylaşımına yönelik mevzuatların 

hazırlanması gerekmektedir. 

 

 

Pazara Giriş Sıkıntıları 
(Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet 

koşulları, kamu 

alımlarının etkisi, vb) 

 

 

İlk yatırım maliyeti, endüstriyel bulut ekosistemine girecek ilk 

KOBİ’ler için herhangi bir dezavantaja neden olmamalıdır. 

 

 

Teşvik ve Destekler 

(Girişimcilik destekleri, 

pazara giriş destekleri, 

yatırım teşvikleri, vb) 

 

 

Verilerini endüstriyel bulutta paylaşan/işleyen KOBİ’lere yönelik 

destekler kurgulanmalıdır. 

 

 

İnsan Kaynakları (İlgili 
yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik 

eleman, vb.) 

 

 

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için insan kaynağımız bulunmakla 

birlikte, geleceğe dönük olarak bu alanlara gençlerin 

yönlendirilmesi ve yetiştirilmesi için uzun vadeli politikalar 

artırılabilir. 

 

 

  



Hizmete Özel 

BVBB TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz. 
 

 132 

Sektörel Uygulama 3 - Kişiselleştirilmiş Tıp/ Büyük Veri Kütüphaneleri ve Bulut 

Tabanlı Büyük Veri Analitiği 
 

Açıklama 

Kişiselleştirilmiş sağlık uygulamaları, hastalık tahminleme ve önleme faaliyetlerine yardımcı 

olmak amacıyla medikal kayıtlardan ve akıllı cihazlar kullanılarak hastalardan toplanan 

verileri birleştirecek şekilde büyük veri kütüphanelerinin oluşturulması ve bulut tabanlı büyük 

veri analitiği çözümlerinin geliştirilmesi 

 

İlgili Kritik Ürün ve Teknolojiler 
No Başlık Ürün/Teknoloji Açıklaması 

SU.3.1 
Kişiselleştirilmiş Sağlık 

Uygulamaları 
Kişiselleştirilmiş sağlık uygulamalarına yönelik bulut 

tabanlı büyük veri analitiği çözümleri geliştirilmesi 

SU.3.2 

Büyük Veri 

Kütüphaneleri İçin 

Ortak Model ve Araçlar 

Oluşturulacak büyük veri kütüphaneleri için ortak veri 

modeli, veri sözlükleri, arama, keşif ve yardımcı 

yazılım servislerinin sağlanması 

SU.3.3 
Büyük Sağlık Verisi İçin 

Ontoloji ve Hizmetler 

Büyük sağlık verisi içerisindeki anlamsal ilişkilerin 

tutularak sorgulanmasına olanak sağlayacak ontoloji 

ve servislerin sağlanması 

 

Bölüm 1 - Giriş 

 

Hedefe konu olan kritik ürün/teknolojilerin her birinin yenilikçi yönleri/performans 

kriterleri/teknik metrikleri 

 

SU.3.1. Kişiselleştirilmiş 
Sağlık Uygulamaları 

 

Büyük veri üzerinde saniyede binlerce sorguya yanıt verebilecek 

ve sistem yoğunluğuna göre otomatik ölçeklenebilecek şekilde 

yapılandırılmış bir mimari oluşturulmalıdır. 

 

 

SU.3.2. Büyük Veri 

Kütüphaneleri İçin Ortak 
Model ve Araçlar 

 

Sağlık verileri ile oluşturulacak büyük veri kütüphaneleri için 

HIPAA standartları ile uyumlu, FHIR, ICD ve SNOMED-CT 

benzeri ortak bir veri modeli (common data model) oluşturulması 

ve oluşturulacak olan büyük verinin kapsamını, içeriğini ve 

yapısal özelliklerini tarif edecek üst veri (meta data) tanımlarını 

içeren veri sözlüklerinin (data dictionary) geliştirilmesi 
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gerekmektedir. Büyük veri kümesi üzerinde ihtiyaç duyulan veri 

kümelerinin kolaylıkla bulunmasını ve bu verilere rahatlıkla 

erişilebilmesini sağlayacak gelişmiş bir arama motoru ve keşif 

servislerinin oluşturulması, büyük sağlık verisi üzerinde temel 

matematiksel ve istatistiksel işlemleri otomatik olarak 

gerçekleştirebilecek ve ilgili sorgulara yanıt üretebilecek yazılım 

servislerinin geliştirilmesi önemlidir. Sağlık verisinin KVKK’ya 

uygun olarak anonimleştirilmesini sağlayacak yazılım servisleri 

sürece önemli katkılar sağlayacaktır. 

 

 

SU.3.3. Büyük Sağlık 
Verisi İçin Ontoloji ve 
Hizmetler 

 

 

Büyük veri üzerinde anlamsal sorgulara çok hızlı yanıt 

üretebilecek şekilde verileri triple olarak ifade eden tirplestore 

(ya da RDF store) çözümlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

 

 

Bu hedefe ulaşmak için hangi disiplinler bir araya gelmelidir? 

 

Bilgisayar bilimlerinde çalışan araştırmacılar, bilgisayar mühendisleri, biyoenformatik, sağlık 

bilimleri ve tıp alanında çalışan kişiler katkı sağlayabilir. 

 

 

İlgili ifade altındaki kritik ürün ve teknolojilere ait dünyadaki ve Türkiye’deki Teknoloji 

Hazırlık Seviyeleri (THS) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SU.3.1 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SU.3.2 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SU.3.3 
Türkiye                   

Dünya                   
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Dünya ve Türkiye’deki teknolojik olgunluk seviyelerine ilişkin somut örnekler 

 

Bu kapsamdaki uygulamalar son yıllarda uluslararası ölçekte yoğun olarak çalışılan 

araştırma konular arasındadır. Bu bağlamda; AB’deki EHDEN (European Health Data & 

Evidence Network) (https://www.ehden.eu/) ve ABD'de OMOP (Observational Medical 

Outcomes Partnership) (https://www.ohdsi.org/data-standardization/the-common-data-model/) bu 

çalışmalara örnek olarak sunulabilir. OHDSI (Observational Health Data Sciences and 

Informatics) adlı çalışma grubu OMOP Common Data Model (CDM) çözümünü önermektedir 

(https://ohdsi.org/). Somut uygulamaya dönüşmüş en bilinen örnek ise ATLAS adlı web 

uygulamasıdır (http://atlas-demo.ohdsi.org/#/home). Bu uygulamada, sağlık verilerin üzerinden 

ontoloji bazlı aramalar yapılabilmekte, nüfus ve hasta düzeyinde tahmin modelleri 

uygulanabilmektedir. 

 

Ülkemizde ise sağlık verileri çoğunlukla ilgili kurum dışına çıkarılamamaktadır. Bu bağlamda 

tüm araştırmacıların kullanımına sunulan ortak bir veri havuzu uygulaması bulunmamaktadır. 

Ancak, son yıllarda kamuda yapılan bazı çalışmalar açık veri setlerinin kullanımı için 

araştırmacılara olanaklar sunmaktadır. Örneğin, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen 

APERTA-TÜBİTAK Açık Arşivi Projesi (https://aperta.ulakbim.gov.tr/) ile birlikte bilimsel 

çalışmalarda kullanılan veri setleri araştırmacılar tarafından portal üzerinde 

paylaşılabilmektedir. Aynı altyapı CERN’deki Zenedo altyapısında (https://zenodo.org) da 

kullanılmaktadır. HBYS-Hastane Bilgi Yönetim Sistemi geliştiren yerli firmalar de 

bulunmaktadır. ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe Üniversitesi’nde ontoloji alanında çalışan 

akademisyenler mevcuttur. 

 

 

Yukarıdaki hedefe ulaşılması için yapılması gereken Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve bir 

araya gelmesi gereken kuruluş tipleri 
 

SU.3.1. Kişiselleştirilmiş 
Sağlık Uygulamaları 
 

 

Sanayi-Akademi-Kamu işbirliği model en uygun model olarak 

görülmektedir. Bu modelde üniversiteler, konuyla ilgili AB 

projeleri gerçekleştirmiş olan Teknokent firmaları, şehir 

hastaneleri, sağlık bakanlığı, HBYS-Hastane Bilgi Yönetim 

Sistemi geliştiren firmalar yer alabilir. 

 

 

SU.3.2. Büyük Veri 

Kütüphaneleri İçin Ortak 
Model ve Araçlar 

https://www.ehden.eu/
https://www.ohdsi.org/data-standardization/the-common-data-model/
https://ohdsi.org/
http://atlas-demo.ohdsi.org/#/home
https://aperta.ulakbim.gov.tr/
https://zenodo.org/
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SU.3.3. Büyük Sağlık 
Verisi İçin Ontoloji ve 
Hizmetler 

 

 

Kritik ürün/teknolojilerin geliştirilmesi için öngörülen bütçe 

 

SU.3.1. Kişiselleştirilmiş 
Sağlık Uygulamaları 
 

 

Proje başına 15-20 Milyon TL öngörülmektedir. 

 

SU.3.2. Büyük Veri 

Kütüphaneleri İçin Ortak 
Model ve Araçlar 

 

 

Proje başına 15-20 Milyon TL öngörülmektedir. 

 

SU.3.3. Büyük Sağlık 
Verisi İçin Ontoloji ve 
Hizmetler 

 

 

Proje başına 15-20 Milyon TL öngörülmektedir. 
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Bölüm 2 - Yapılabilirlik 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide ülkemizdeki yapılabilirlik düzeyi 

 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide Ar-Ge ve Yenilik yetkinliğinin ve ortamın 

güçlendirilmesine yönelik öneriler 

 

Hedefin içerdiği büyük veri analizi, ontoloji yönetimi ve arama teknolojileri gibi alanlarda 

çalışan yeterli sayıda akademisyen ve ar-ge birikimi olduğu düşünülmektedir. Fakat, ontoloji 

alanında sınırlı sayıda araştırmacı bulunmaktadır. Bu alanda insan kaynağının arıtılmasına 

yönelik teşvikler verilebilir. Çoğunlukla ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe Üniversitesi’nde ontoloji 

alanında çalışan akademisyenler mevcuttur. 

 

Büyük veri analizi ve veri sözlükleri oluşturma gibi konularda yazılım altyapısı uygundur. 

Özellikle ontoloji ile ilgili olarak mevcut yazılım altyapısının büyük veri açısından 
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değerlendirildiğinde geliştirilebilir olduğu söylenebilir. 

 

Belirlenen hedefler kapsamında ortak veri yapısının oluşturulması için kavramsallaştırma 

çalışmaları yapılmalıdır. Bu kapsamda ülkemizde kullanılan sağlık verilerinin saklanma ve 

temsili konusunda farklı uygulamalar bulunmaktadır. Bunların tekilleştirilmesi ve ortak veri 

modeline çevrilmesi gereklidir. Sağlık verilerinin anonimleştirilerek ortak bir veri havuzu 

üzerinden kullanılabilmesi ile ilgili olarak mevcut mevzuatta mutlaka düzenleme yapılması 

gereklidir. Konuyla ilgili özellikle AB projeleri kapsamında yenilikçi teknolojiler üreten ve Ar-

Ge çalışmaları gerçekleştiren firmalar bulunmaktadır. 

 

 

Bölüm 3 - Etki Potansiyeli 

 

Tanımlanan ürün/teknolojinin sanayi kuruluşlarının rekabet gücünün artırılmasına 

katkısı 
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Tanımlanan ürün/teknolojiye yönelik beklenen katma değer ile ilgili genel 

değerlendirmeler ve öneriler 

 

Günümüzde derin öğrenme yöntemleri kullanılarak pek çok teknolojik problem çok büyük 

başarımlarla çözülebilmektedir. Bu kapsamda yapay zekâ ve makine öğrenmesi 

yöntemlerinde istenen başarımlara ulaşabilmek için en önemli ön koşul sistemlerin 

eğitilebilmesi için ihtiyaç duyulan yeterli verinin sağlanmasıdır. Sağlıkla ilgili alanlarda insan 

hatasına dayanan hataların en aza indirilebilmesi ve daha da önemlisi insanların fark 

edemeyeceği durumların tespit edilebilmesi için son yıllarda yoğun olarak üzerinde çalışılan 

sağlık bilişimi çalışmalarının ihtiyaç duyacağı eğitim verileri bu hedef ile sağlanmış olacaktır. 

Sağlık bilişimi alanında yapay zekâ ve makine öğrenme yöntemleri ile geliştirilmesi 

hedeflenen teknolojiler için bu hedef sonucunda oluşturulacak olan veri setleri kritik öneme 

sahiptir. Bu veri setleri bu alanda çalışma gerçekleştirecek olan pek çok araştırmacı ve firma 

için tetikleyici nitelikte olacaktır. 

 

Diğer yandan, sağlık alanında yapılacak çalışmalar ve otomatize edilmiş çözümler sayesinde 

insan hatasından kaynaklı teşhis ve tedavilerin en aza indirilmesi, önceden tespit edilemeyen 

problemlerin erken öngörülebilmesi, önleyici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık için 

ülke olarak harcanan maliyetlerin düşürülmesi gibi çok önemli etkileri olacaktır. Bu alanda 

gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalar için çok önemli bilgi kaynağı olacak ve akademik 

çalışmaların tetiklenmesini sağlayacaktır. Tüm bunlar sayesinde, oluşturulan veri setleri 

üzerinde çalışarak akıllı sağlık çözümleri geliştiren firmaların ürünleri dünya çapında ilgi 

görecek ve çok ciddi ihraç potansiyeli oluşturacaktır. 

 

 

Bölüm 4 - Ar-Ge ve Yeniliği İvmelendirecek Hususlar 
 

Hedefin ürünleşmesi/ticarileşmesi ve ülkemize ekonomik katkı sağlaması için ön plana 

çıkan kritik hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon 

İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon 

merkezleri, yerli test 

altyapıları, vb) 

 

 

Oluşturulacak büyük veri kütüphanesinde yer alacak sağlıkla 

ilgili verilerin doğruluklarının test edilebilmesi kritik bir öneme 

sahiptir. Bu kapsamda veri doğruluğu, tutarlılığı ve veri 

üzerindeki anomalileri tespit edebilecek çözümler üreten bir 

altyapının oluşturulması bir gerekliliktir. Yapay zekâ (özellikle de 

derin öğrenme) temelli entegre sistemlerin de eş zamanlı olarak 
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geliştirilmesi, bu hedefin hayata geçirilmesi ve ürüne dönüşmesi 

için elzemdir. 

 

 

Yasal / Teknik 

Düzenlemeler 

(Standartlar, 

mevzuatlar, patent 

sistemi, vb) 

 

 

Ülkemizde sağlıkla ilgili verilerin anonimleştirilerek araştırma ya 

da projelerde kullanılabilmesi konusunda zorluklar 

bulunmaktadır ve bu kullanım çok özel koşullara bağlı olarak 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu bağlamda oluşturulacak büyük veri 

kütüphanelerini besleyecek olan veri kaynakları ile ilgili olarak 

yasal ve teknik düzenlemelerin yapılması önemlidir. İlgili 

verilerin kullanıma açılması için gizlilik, kişisel verilerin 

korunması vb. konular göz önüne alınarak muhakkak mevzuat 

üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. 

 

 

Pazara Giriş Sıkıntıları 
(Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet 

koşulları, kamu 

alımlarının etkisi, vb) 

 

 

Ülkemizde sağlık bilgi sistemleri ile ilgili olarak özellikle 

hastanelerde kullanılan HBYS yazılımları için çok az sayıda 

firma bulunmakta olup yerli pazarın büyük bölümü 3 firma 

tarafından paylaşılmaktadır. Bu bağlamda özellikle sağlık 

bilişimi alanında akıllı ve yenilikçi çözümler üreten firmaların 

desteklenmesi faydalı olacaktır. Teşvikler artırıldıkça özel 

sektörden ilgi ve talep de artabilir. 

 

Kamunun (özellikle de Sağlık Bakanlığı seviyesinde) bu tür 

projelerde yürütücü ortak olarak, kritik verilere dayalı 

araştırmaların önünü açması için mutabakat ve girişimler 

başlatılabilir. 

 

 

İnsan Kaynakları (İlgili 
yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik 

eleman, vb.) 

 

 

Özellikle ontoloji konusunda uzmanlığı olan, bu alanda bilgi ve 

tecrübe sahibi araştırmacı sayısı sınırlıdır. Bu bağlamda 

üniversiteler ile işbirliği yapılarak bu alanda lisansüstü 

çalışmalar gerçekleştiren nitelikli elemanlara ulaşılabilmesi ve 

proje ekiplerinde yer almalarının sağlanması gerekmektedir. 
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Sektörel Uygulama 4a - Makine-Hat Bazında Veriler için Büyük Veri 
Kütüphanesi 

 

Açıklama 

Kestirimci bakım, esnek üretim, insansız arıza ve stok yönetimi, makine yardımlaşması, 

esnek verimlilik yönetimi gibi amaçlarla kullanılmak üzere fabrikalarda her bir makine ve/veya 

hat bazında üretim, enerji ve IoT sensorlarından gelen verilerin bulut üzerinde toplanması, 

işlenmesi ve analiz edilmesini sağlayacak büyük veri kütüphanelerinin oluşturulması; gerçek 

zamanlı izleme ve geri bildirim yapabilecek çözümlerin geliştirilmesi 

 

İlgili Kritik Ürün ve Teknolojiler 
No Başlık Ürün/Teknoloji Açıklaması 

SU.4a.1 

İmalat Sektöründe 

Büyük Veri Tabanlı 
Çözümler 

İmalat sektöründe kapasite artışı, fire ve maliyet 

azaltılması, iş gücü verimliliğinin artırılması amacıyla 

kestirimci bakım, performans takibi ve optimizasyon 

uygulamalarına yönelik büyük veri analitiği tabanlı 

makine öğrenmesi ve yapay zekâ çözümlerinin 

geliştirilmesi 

SU.4a.2 
Büyük Ölçekli Test ve 

Deney Merkezleri 

Büyük ölçekli referans niteliğinde Test ve Deney 

Merkezleri (Testing and Experimentation Facilities-

TEF) kurulması ve bu merkezlerde sanayi tarafından 

kullanılabilecek temel kaynakların (HW, SW, veri, veri 

tabanları, uç ve bulut altyapısı) bulunması 

SU.4a.3 Uçta İşleme Çözümleri 

Uçta işleme (Edge computing) için gömülü yapay zekâ 

ve birleşik makine öğrenimine (federated ML) sahip 

akıllı cihazlardan veri alınması ve işlenmesi 

SU.4a.4 
Endüstri ve İmalatta 

Sanal Veri Alanları 

Endüstri ve imalat ekosistemlerinde verilerin güvenli 

değişimini ve birleştirilmesini sağlamak için standartlar 

tanımlanması ve ortak yönetim modellerini kullanan 

sanal veri alanlarının ve mimarilerinin tanımlanması 

(Industrial data space) 
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Bölüm 1 - Giriş 

 

Hedefe konu olan kritik ürün/teknolojilerin her birinin yenilikçi yönleri/performans 

kriterleri/teknik metrikleri 

 

SU.4a.1. İmalat 
Sektöründe Büyük Veri 

Tabanlı Çözümler 
 

 

İmalat sektöründe her geçen gün artan veri üretimi sonucunda 

verinin değerlendirilmesi adına büyük veri tabanlı çözümler 

işletmeler için son derece faydalı hale gelmektedir. Bu ürünlerde 

Hata-Karışıklık Matrisi (Confusion Matrix) teknik başarıyı ölçmek 

için kullanılabilir. Yaygınlaşma için uygulama yapılan 

fabrika/işletme sayısı, KOSGEB dijital dönüşüm başarılı proje 

sayısı metriklerinden de faydalanılabilir. 

 

 

SU.4a.2. Büyük Ölçekli 

Test ve Deney 

Merkezleri 

 

 

Büyük veri tabanlı çözümlerin yaygınlaşması ile büyük ölçekli 

test ve deney merkezlerine de ihtiyaç doğmuştur. Kurulacak test 

ve deney Merkezlerinin sayısı, ağda yer alan kuruluş sayısı, 

erişilen işletme sayısı, verilen hizmetin nitelik ve nicelik ölçümleri 

gibi göstergeler performans için kullanılabilir. 

 

 
SU.4a.3. Uçta İşleme 
Çözümleri 
 

 

Uçta işleme (edge computing) merkezi işlemeye alternatif olan, 

veri mahremiyetine uygun ve görece daha performanslı 

olabilecek imkanlar sağlamaktadır. Daha verimli ürünler için 

bulut ve uçta işleme seçeneklerinde ağ optimizasyonu (network 

optimization) sağlanması faydalı olacaktır. 

 

 

SU.4a.4. Endüstri ve 

İmalatta Sanal Veri 
Alanları 
 

 

İlgili referans mimarisinin geliştirilmesi ve interoperabilite için 

standartların tanımlanması gerekmektedir. Güvenli veri alışverişi 

ve verinin bağımsızlığının (data sovereignty) güvence altına 

alınması faydalı olabilir. Veri hizmetleri sunulması, verinin 

birleştirilmesi (data aggregation), veri füzyonu (data fusion), 

haritalama (mapping), anonimleştirme (anonymization), uyarı 

verme (alert), izleme (monitoring), veri kalitesinin ölçülmesi vb. 

teknolojiler kullanılabilir. 
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Bu hedefe ulaşmak için hangi disiplinler bir araya gelmelidir? 

 

Elektronik ve haberleşme mühendisleri, makine mühendisleri, otomasyon ve kontrol 

mühendisleri, imalat mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, modelleme ve simülasyon 

alanında çalışan araştırmacılar, veri görselleştirme alanında çalışanlar, büyük veri alanında 

çalışanlar, istatistik ve veri analistleri, büyük veri mühendisleri, iş zekâsı geliştiricileri, grafik 

tasarımcılar, veri bilimciler birlikte çalışabilirler. 

 

 

İlgili ifade altındaki kritik ürün ve teknolojilere ait dünyadaki ve Türkiye’deki Teknoloji 

Hazırlık Seviyeleri (THS) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SU.4a.1 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SU.4a.2 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SU.4a.3 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SU.4a.4 
Türkiye                   

Dünya                   

 

Dünya ve Türkiye’deki teknolojik olgunluk seviyelerine ilişkin somut örnekler 

 

SU.4a.1. İmalat 
Sektöründe Büyük Veri 

Tabanlı Çözümler 
 

 

İmalat sanayi için 2030 vizyonu ve Ar-Ge ajandası isimli 

dokümanda konuyla ilgili somut örnekler bulunmaktadır 

(http://www.manufuture.org/wp-content/uploads/Manufuture-Vision-

2030_DIGITAL.pdf ve 

https://www.effra.eu/sites/default/files/sria_full_chapters.pdf) 

 

Kamu ve özel sektör kuruluşlarının katılımıyla, araştırmaların 

yürütülmesi ve yenilikçi projeler sürdürülmesi amacıyla kamu-

özel sektör ortaklıkları da kurulmaktadır 

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/fu

http://www.manufuture.org/wp-content/uploads/Manufuture-Vision-2030_DIGITAL.pdf
http://www.manufuture.org/wp-content/uploads/Manufuture-Vision-2030_DIGITAL.pdf
https://www.effra.eu/sites/default/files/sria_full_chapters.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnership-made-in-europe.pdf
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nding/documents/ec_rtd_he-partnership-made-in-europe.pdf). 

 

 

SU.4a.2. Büyük Ölçekli 

Test ve Deney 

Merkezleri 

 

 

İmalat sanayi için kurulacak yerli Test ve Deney Merkezlerinde 

Endüstriyel Robotlar (KUKA, FANUC, Universal Robot, KUKA, 

ABB vb.), Endüstriyel Kontrol Sistemleri (PLC&IPC örn. 

Siemens, Beckhoff, ABB), Hareket Kontrol Sistemleri (Motion 

Control örn. SIMotion, Rexroth), Büyük Veri depolama ve işleme 

altyapısı, Görüntü İşleme Sistemleri (Kameralar, Matlab, 

OpenCV vb.) yer alabilir. Avrupa bünyesinde kurulmakta olan 

Reference Testing and Experimentation programı örnek alınabilir 

( https://ec.europa.eu/information_society 

/newsroom/image/document/2020-19/200505_workshop_report_tef_ 

manufacturing_public_version_docx_F247C80E-A301-1BC2-

8D3FD39DCA54D6FC_66559.pdf). 

 

AB’de Digital Innovation Hub adı verilen oluşumlar, üniversiteler, 

araştırma kurumları, kamu kurumları öncülüğünde kurulan, 

bölgesel çok taraflı iş birliğine dayanan, şirketlerin sayısal 

teknolojileri kullanarak üretim süreçleri, ürünler veya hizmetler 

açısından daha rekabetçi olmalarını sağlayan kuruluşlardır. 

Hub’lar teknoloji altyapısına dayanan konularda müşterilerine 

sayısal yeniliklerin aktarılması, yatırımcılarla bağlantı kurularak 

finansmana ulaşılması ve pilot uygulamaların yapılmasında 

yardımcı olmaktadır. Dijital Hub’lar teknolojik destek ve 

test/deney ortamlarının sunulması için de önemli bir araç olarak 

kullanılmaktadır. 2021 yılı itibarıyla Avrupa genelinde 677 adet 

Digital Innovation Hub bulunmaktadır ve 318 adet daha 

kurulması için çalışmalar devam etmektedir 

(https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-

tool?p_p_id=digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet&p_

p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=1&_digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhub

portlet_edihTabParam=DIHs ve https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/digital-innovation-hubs-dihs-europe). 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnership-made-in-europe.pdf
https://ec.europa.eu/information_society%20/newsroom/image/document/2020-19/200505_workshop_report_tef_%20manufacturing_public_version_docx_F247C80E-A301-1BC2-8D3FD39DCA54D6FC_66559.pdf
https://ec.europa.eu/information_society%20/newsroom/image/document/2020-19/200505_workshop_report_tef_%20manufacturing_public_version_docx_F247C80E-A301-1BC2-8D3FD39DCA54D6FC_66559.pdf
https://ec.europa.eu/information_society%20/newsroom/image/document/2020-19/200505_workshop_report_tef_%20manufacturing_public_version_docx_F247C80E-A301-1BC2-8D3FD39DCA54D6FC_66559.pdf
https://ec.europa.eu/information_society%20/newsroom/image/document/2020-19/200505_workshop_report_tef_%20manufacturing_public_version_docx_F247C80E-A301-1BC2-8D3FD39DCA54D6FC_66559.pdf
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool?p_p_id=digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet_edihTabParam=DIHs
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool?p_p_id=digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet_edihTabParam=DIHs
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool?p_p_id=digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet_edihTabParam=DIHs
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool?p_p_id=digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet_edihTabParam=DIHs
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool?p_p_id=digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet_edihTabParam=DIHs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs-dihs-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs-dihs-europe
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SU.4a.3. Uçta İşleme 
Çözümleri 
 

 

Uçta yapay zekâ merkezlerinde nöromorfik çipler, gömülü yapay 

zekâ, düşük güçlü donanım ve uçta veri işleme konularında 

çalışmalar yapılmaktadır 

(https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2

020-

19/200507_workshop_report_tef_edge_public_version_50D5372E-

0FEC-8D05-E7F7B1E31DD0390F_66635.pdf) 

 

 

SU.4a.4. Endüstri ve 

İmalatta Sanal Veri 
Alanları 
 

 

Industrial Data Spaces 2014 yılında Almanya’da Fraunhofer 

tarafından başlatılan bir araştırma projesinin devamı olarak 2016 

yılında kurulmuştur. Aynı zamanda bir kullanıcı birliği olup birlik 

üyesi şirketlerin ihtiyaçlarını tespit, analiz etme ve değerlendirme 

görevini üstelenerek ilgili referans mimarisinin geliştirilmesine ve 

standartlaşmasına katkı sağlamaktadır. Burada dikkat edilmesi 

gereken bir husus veri yerleşimi (data residency) ile verilerin 

belirli bir coğrafi konumda depolandığının güvence altına 

alınmasıdır. Veriler sunucuların fiziksel olarak bulunduğu ülkenin 

yasalarına tabidir. Bu kapsamda AB 15 Ekim 2020'de 27 AB üye 

devletinin işbirliğiyle GAIA-X projesini başlatmıştır. GAIA-X, AWS 

ve MS Azure gibi global ürünlere alternatif olacak ve AB veri 

yasalarına tabi olan birleşik bir bulut hizmeti ve veri merkezleri 

ekosistemi sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

 

Yukarıdaki hedefe ulaşılması için yapılması gereken Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve bir 

araya gelmesi gereken kuruluş tipleri 
 

SU.4a.1. İmalat 
Sektöründe Büyük Veri 

Tabanlı Çözümler 
 

 

Büyük Ar-Ge merkezlerinin kendi dijital dönüşüm merkezleri 

bulunmaktadır. Uluslararası işbirlikleri gereklidir (NIST’in açmış 

olduğu NIXT Dijital Fabrika Modeli WEF ile işbirliği yapmaktadır). 

Bu alanda çalışan öğretim üyeleriyle çalışılmalıdır. Kamu-KOBİ, 

büyük ölçekli-KOBİ ortaklıkları, model fabrikalar, sanayi odaları 

ve KOSGEB işbirlikleri faydalı olacaktır. 

 

 

SU.4a.2. Büyük Ölçekli 

Test ve Deney 

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2020-19/200507_workshop_report_tef_edge_public_version_50D5372E-0FEC-8D05-E7F7B1E31DD0390F_66635.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2020-19/200507_workshop_report_tef_edge_public_version_50D5372E-0FEC-8D05-E7F7B1E31DD0390F_66635.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2020-19/200507_workshop_report_tef_edge_public_version_50D5372E-0FEC-8D05-E7F7B1E31DD0390F_66635.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2020-19/200507_workshop_report_tef_edge_public_version_50D5372E-0FEC-8D05-E7F7B1E31DD0390F_66635.pdf
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Merkezleri 

 

Veri sağlayıcı kamu kurumları, ürün geliştirmede ihtiyaçların 

tanımlanması, ürün niteliğinin tanımlanması ve tasarım 

aşamasında büyük kuruluşlar, üniversiteler, kamu araştırma 

merkezleri ve alan uzmanları ile bir araya gelmelidir. Geliştirme 

aşamasında ve sonrasındaki demonstrasyon aşamasında ise 

KOBİ ve büyük ölçekli firmalarla işbirliği yapılabilir. Ürünleştirme 

aşamasında ise özellikle büyük ölçekli firma ve KOBİ’lerle 

ortaklık kurulabilir. Ek olarak, ASELSAN gibi donanım üreten 

kurumların iş birliği de önemli görülmektedir. 

 

 
SU.4a.3. Uçta İşleme 
Çözümleri 
 

 

SU.4a.4. Endüstri ve 

İmalatta Sanal Veri 

Alanları 
 

 

Kritik ürün/teknolojilerin geliştirilmesi için öngörülen bütçe 

 

SU.4a.1. İmalat 
Sektöründe Büyük Veri 

Tabanlı Çözümler 
 

 

Proje başına 2-3 Milyon TL öngörülmektedir. 

 

 

SU.4a.2. Büyük Ölçekli 

Test ve Deney 

Merkezleri 

 

 

Proje başına 20 Milyon TL öngörülmektedir. 

 

 
SU.4a.3. Uçta İşleme 
Çözümleri 
 

 

Proje başına 2-3 Milyon TL öngörülmektedir. 

 

 

SU.4a.4. Endüstri ve 

İmalatta Sanal Veri 
Alanları 
 

 

Proje başına 20 Milyon TL öngörülmektedir. 
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Bölüm 2 - Yapılabilirlik 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide ülkemizdeki yapılabilirlik düzeyi 
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Bölüm 3 - Etki Potansiyeli 

 

Tanımlanan ürün/teknolojinin sanayi kuruluşlarının rekabet gücünün artırılmasına 

katkısı 

 

 

Bölüm 4 - Ar-Ge ve Yeniliği İvmelendirecek Hususlar 
 

Hedefin ürünleşmesi/ticarileşmesi ve ülkemize ekonomik katkı sağlaması için ön plana 

çıkan kritik hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon 

İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon 

merkezleri, yerli test 

altyapıları, vb) 

 

 

Yerli test altyapılarına ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Teşvik ve Destekler 

(Girişimcilik destekleri, 

pazara giriş destekleri, 

yatırım teşvikleri, vb) 

 

 

Test altyapılarının desteklenmesi gerekmektedir. 

 

 

İnsan Kaynakları (İlgili 
yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik 

eleman, vb.) 

 

 

Sanayide çalışanların dijital teknolojilerdeki yetkinliklerinin 

artırılması önem arz etmektedir. 
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Sektörel Uygulama 4b - Makine-Hat Bazında Verilerin Bulutta Depolanması 
 

Açıklama 

Kestirimci bakım, esnek üretim, insansız arıza ve stok yönetimi, makine yardımlaşması, 

esnek verimlilik yönetimi gibi amaçlarla kullanılmak üzere fabrikalarda her bir makine ve/veya 

hat bazında üretim, enerji ve IoT sensorlarından gelen verilerin bulut üzerinde toplanması, 

işlenmesi ve analiz edilmesini sağlayacak büyük veri kütüphanelerinin oluşturulması; gerçek 

zamanlı izleme ve geri bildirim yapabilecek çözümlerin geliştirilmesi 

 

İlgili Kritik Ürün ve Teknolojiler 
No Başlık Ürün/Teknoloji Açıklaması 

SU.4b.1 
İmalat Sektöründe 

Dijital İkiz Çözümleri 

İmalat sektöründe kapasite artışı, fire ve maliyet 

azaltılması, iş gücü verimliliğinin artırılması amacıyla 

kestirimci bakım, performans takibi ve optimizasyon 

uygulamalarına yönelik uygun Dijital ikiz teknolojilerinin 

oluşturulması 

SU.4b.2 
Bilgiye Dayalı Üretim 

Çözümleri 

Bilgiye Dayalı Üretim (Knowledge based- Production 

Management) ile ileri analitiklerin kullanıldığı yapay 

zekâ destekli üretime geçilmesi 

SU.4b.3 
Bulut Tabanlı Dijital İkiz 

Çözümleri (SaaS) 

Dijital ikizin bulut üzerinden SaaS servisi olarak 

verilmesi 

 

Bölüm 1 - Giriş 

 

Hedefe konu olan kritik ürün/teknolojilerin her birinin yenilikçi yönleri/performans 

kriterleri/teknik metrikleri 

 

SU.4b.1. İmalat 
Sektöründe Dijital İkiz 
Çözümleri 

 

 

Fabrikaların dijital ikizlerinin oluşturulması sayesinde gerçek 

zamanlı, 3 boyutlu global seviyede izleme yapılabilmektedir. 

Gerçek zamanlı bütünsel simülasyonlar gerçekleştirilebilmekte, 

farklı lokasyonlardaki fabrikalar tek bir ortamda izlenebilmektedir. 

Bu sayede elde edilen simülasyon verisi ve gerçek zamanlı veri 

kullanılarak ileri analitikler çalıştırılabilir. Analitiklerden elde 

edilen sonuçlar doğrultusunda fiziksel cihazlarda otomatik 

aksiyonlar alınabilir. Dijital ikizler IoT cihazları için bir 

sanallaştırma katmanı oluşturması dolayısıyla birlikte 
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çalışılabilirliğe katkı sağlamaktadır. Dijital ikiz teknolojisine 

arttırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik teknolojilerinin entegre 

edilmesi ile özellikle tasarım süreçlerinde hızlanma ve tasarım 

maliyetlerinde düşüş sağlanabilir. Dijital İkiz teknolojisine dağıtık 

hesap defterinin entegre edilmesi ile dijital ikizlerin global 

seviyede yüksek doğrulukta izlenmesi, dijital ikiz verileri için 

hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın arttırılması sağlanabilir. 

 

 

SU.4b.2. Bilgiye Dayalı 
Üretim Çözümleri 

 

 

Endüstri 4.0 kapsamında ileri analitiklerin kullanıldığı yapay zekâ 

destekli üretim modellerinin kullanılması sezgisel ve kural bazlı 

geleneksel yöntemlere göre üretimin bir çok bileşeninde 

verimliliği ve güvenilirliği arttırmaktadır. Bu sayede zaman 

tahmini, ürünlerin ve süreçlerin akıllı tasarımı, akıllı planlama ve 

zamanlama, darboğaz çözümü, envanter ve dağıtım kontrolü, 

süreç kontrolü ve izleme, kalite kontrol ve akıllı bakım 

uygulamaları mümkün hale gelmektedir. 

 

 

SU.4b.3. Bulut Tabanlı 
Dijital İkiz Çözümleri 
(SaaS) 

 

 

Dijital ikizin bulut üzerinden SaaS servisi olarak verilmesi, 

sağlanan hizmette veri güvenliğinin sağlanması ile birlikte önemli 

hale gelmektedir. Örnek uygulamayı IBM, Azure gibi firmalar 

vermektedir. 

 

 

Bu hedefe ulaşmak için hangi disiplinler bir araya gelmelidir? 

 

Endüstri mühendisleri, imalat mühendisleri, veri analistleri, simülasyon ve optimizasyon 

alanında çalışan uzmanlar, bilgisayar mühendisleri, büyük veri, kenar/sis (edge/fog) bilişim, 

nesnelerin interneti, dağıtık hesap defteri, arttırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik alanında 

çalışan uzmanlar bir araya gelebilir. 

 

 

  



Hizmete Özel 

BVBB TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz. 
 

 151 

 

İlgili ifade altındaki kritik ürün ve teknolojilere ait dünyadaki ve Türkiye’deki Teknoloji 

Hazırlık Seviyeleri (THS) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SU.4b.1 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SU.4b.2 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SU.4b.3 
Türkiye                   

Dünya                   

 

Dünya ve Türkiye’deki teknolojik olgunluk seviyelerine ilişkin somut örnekler 

 

Siemens endüstride dijital ikiz ve yapay zekâ kullanımı konusunda hizmetler vermektedir. 

Üretimin detaylı izlenmesi, detaylı planlamaların yapılması, sistemin optimizasyonu, üretimde 

yeniliklere hızlı adaptasyonun sağlanması gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Ayrıca Redbull 

formula 1 araçlarının dijital ikizini kullanarak yeni komponentlerin tasarlanması, testi, üretimi 

gibi çalışmalar yapmaktadır. TESLA tüm araçlarının dijital ikizini oluşturarak ürünlerini 

izlemektedir. General Electric uçak motorlarının üretiminde dijital ikizleri ve sanal gerçeklik 

teknolojilerini birlikte kullanmaktadır. BMW’nin NVIDIA ile ortak olarak yürüttüğü projesinde 

üretim hatlarının dijital ikizini oluşturmuştur. Dijital ikizin bulut üzerinden SaaS servisi olarak 

verilmesine en iyi örneklerden birisi de Google Maps’tir. IBM Digital Twin Exchange ise 

kurumsal çapta dijital ve fiziksel varlıkları yöneten organizasyonlar dahil, varlıkların yoğun bir 

biçimde kullanıldığı sektörlere yönelik bir kaynak olarak bulut üzerinden hizmet vermektedir. 

Digital Twin Exchange şu anda aşağıda belirtilen karşıdan yüklenebilir dijital ikiz türlerini 

desteklemektedir: 

 

 Malzeme listesi 

 Parça listesi 

 Kullanıcı kılavuzları 

 Mühendislik kılavuzları 

 Hata kodları 

 2B/3B CAD dosyaları 

 AR/VR modelleri 
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 Bakım kılavuzları 

 Bakım planları 

 İşletim modeli 

 Geleceğin teknisyeni için uzaktan yürütülecek prosedürler 

 Stoklama stratejisi 

 Tahmin modeli 

 Yapı bilgi modelleri (BIM) 

 Hizmet kılavuzu 

 

Türkiye’de ise Ford Otosan’ın TÜBİTAK BİLGEM işbirliğiyle bir AB projesi bulunmaktadır. 

Diğer yandan, TÜBİTAK BİLGEM’in üretim hatlarının makine öğrenim temelli dijital ikizinin 

oluşturulması konusunda özel sektörden bazı firmalarla gerçekleştirdiği çalışmalar mevcuttur. 

Fakat dünyadaki seviyenin yakalanması zaman alacaktır. 

 

 

Yukarıdaki hedefe ulaşılması için yapılması gereken Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve bir 

araya gelmesi gereken kuruluş tipleri 
 

SU.4b.1. İmalat 
Sektöründe Dijital İkiz 
Çözümleri 

 

 

Sanayi-araştırma merkezi işbirliği gereklidir. Bu kapsamda, 

büyük ölçekli sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, araştırma merkezleri 

ve üretim/dağıtım gibi kritik faaliyetleri gerçekleştiren servis 

sağlayıcıları (su, elektrik, doğalgaz, internet vb. kritik servisler) 

bir araya gelerek farklı üretim hatları ve fabrikalar için bulut 

tabanlı ve bilgiye dayalı dijital ikiz geliştirme çalışmaları 

gerçekleştirebilir. 

 

 

SU.4b.2. Bilgiye Dayalı 
Üretim Çözümleri 

 

 

SU.4b.3. Bulut Tabanlı 
Dijital İkiz Çözümleri 
(SaaS) 

 

 

Kritik ürün/teknolojilerin geliştirilmesi için öngörülen bütçe 

 

SU.4b.1. İmalat 
Sektöründe Dijital İkiz 

 

Proje başına 8-10 Milyon TL öngörülmektedir. 
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Çözümleri 

 

 

SU.4b.2. Bilgiye Dayalı 
Üretim Çözümleri 

 

 

Proje başına 7-10 Milyon TL öngörülmektedir. 

 

 

SU.4b.3. Bulut Tabanlı 
Dijital İkiz Çözümleri 
(SaaS) 

 

 

Proje başına 8-10 Milyon TL öngörülmektedir. 

 

 

Bölüm 2 - Yapılabilirlik 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide ülkemizdeki yapılabilirlik düzeyi 
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Tanımlanan ürün/teknolojide Ar-Ge ve Yenilik yetkinliğinin ve ortamın 

güçlendirilmesine yönelik öneriler 

 

KOBİ’ler için destek fonları açılabilir. Akademide yapay zekâ konusunda Ar-Ge birikimi 

mevcuttur, fakat endüstride yapay zekâ konusunda birikim henüz yeterince oluşmamıştır. 

Özellikle bu çalışmalar ile ilgilenen endüstri mühendislerinin sayısı oldukça azdır. Üretimde 

kullanılan IoT cihazları genelde yabancı kaynaklı olduğu için sınırlayıcı durumlar oluşabilir. 

 

 

Bölüm 3 - Etki Potansiyeli 

 

Tanımlanan ürün/teknolojinin sanayi kuruluşlarının rekabet gücünün artırılmasına 

katkısı 
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Tanımlanan ürün/teknolojiye yönelik beklenen katma değer ile ilgili genel 

değerlendirmeler ve öneriler 

 

Tasarımda ve üretimde maliyetleri düşürmesi ve verimliliği arttırması dolayısıyla bu 

kapsamdaki ürün ve teknolojilerin katma değerinin yüksek olacağı değerlendirilmektedir. 

Hızla değişen müşteri taleplerine zamanında cevap verebilme konusunda gerekli esneklik ve 

adaptasyon gücü sağlanacaktır. Tasarım süreçlerinin hızlanması ve üretim sistemlerinin çok 

daha esnek hale gelmesi dolayısıyla ürün çeşitliliği artacaktır. Makine öğrenimi temelli dijital 

ikiz teknolojisinin geliştirilmesi ve aktif hale getirilmesi ile üretim planlama, üretim sistemleri 

tasarımı, ürün tasarımı, kestirimci bakım gibi birçok alanda katkı sağlanacağı için bütünsel 

olarak katkı düzeyi yüksek olacaktır. Dijital ikiz ile aynı zamanda tasarım ve Ar-Ge 

süreçlerinde de çok çeşitli faydalar sağlanabilir. 

 

 

Bölüm 4 - Ar-Ge ve Yeniliği İvmelendirecek Hususlar 
 

Hedefin ürünleşmesi/ticarileşmesi ve ülkemize ekonomik katkı sağlaması için ön plana 

çıkan kritik hususlar 

 

Yasal / Teknik 

Düzenlemeler 

(Standartlar, 

mevzuatlar, patent 

sistemi, vb) 

 

 

Bu konuda yasal düzenleme ihtiyacı bulunmaktadır. Örneğin bir 

makine ile birlikte dijital ikizinin de satılıyor olması gibi 

durumlarda yasal düzenleme gerekebilir. Diğer yandan dijital ikiz 

kullanımında güvenlik konusunda yasal düzenleme gerekebilir. 

 

 

Pazara Giriş Sıkıntıları 
(Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet 

koşulları, kamu 

alımlarının etkisi, vb) 

 

 

Genel olarak bütün bilişim ve bulut sektörü için, küresel 

pazardaki ürünlerin varlığı ve küresel çok uluslu ve büyük 

firmaların varlığı küresel pazara girişi ilk etapta zorlaştırmaktadır. 

 

 

Teşvik ve Destekler 

(Girişimcilik destekleri, 

pazara giriş destekleri, 

 

KOBİler için teşvik fonları oluşturulması sürece katkı sağlayabilir. 
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yatırım teşvikleri, vb) 

 

 

İnsan Kaynakları (İlgili 
yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik 

eleman, vb.) 

 

 

Fabrikalarda operatörlerin dijital ikizlerin kullanımı hakkında bilgi 

edinmesi teknolojiden elde edilecek değeri de artırabilir. 

 

 

Firmadan Kaynaklı 
Sebepler (Maddi 

sebepler, strateji 

değişikliği, yönetim 

değişikliği, vb) 

 

 

Ürün geliştirme ve ürünün sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için 

gerekli maliyetlerin yüksek olması, firmaların bu konuya 

yönelmesini sınırlamaktadır. 
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Sektörel Uygulama 5 - Bulut Bilişim Yöntemleriyle Finansal Uygulamalar 

(DLT/Blokzincir, Akıllı Kontratlar, Token vb) 

 

Açıklama 

Finansal hizmetler sektörü ürünlerinin çok kullanıcıya eş zamanlı, küresel, merkezsizleşmiş 

(decentralized) bir şekilde hizmet verebilmesinin sağlanması amacıyla dağıtık kayıt defteri 

(DLT/blokzincir), akıllı kontratlar; token gibi teknolojilerin bulut bilişim yöntemleri kullanılarak 

hızlı, güvenilir ve kolay ulaşılabilir finansal uygulamaların geliştirilmesi 

 

İlgili Kritik Ürün ve Teknolojiler 
No Başlık Ürün/Teknoloji Açıklaması 

SU.5.1 
Finansta Blokzincir ve 

Bulut Bilişim 

Finansal hizmetler sektöründe blokzincir teknolojileri 

ile dağıtık kayıt defteri (DLT/blokzincir), akıllı 

kontratlar; token gibi teknolojilerin bulut bilişim 

yöntemleri kullanılarak finansal uygulamalar 

geliştirilmesi 

SU.5.2 
Bulut Tabanlı Blokzincir 

Çözümleri (BaaS) 

Bulut üzerinde BaaS (Blockchain as a Service) 

platformlarının geliştirilmesi 

SU.5.3 
Ulusal Blokzincir 

Platformu 
Ulusal Blokzincir Platformunun hayata geçirilmesi 

SU.5.4 
Ulusal Açık Veri Katalog 

Sistemi 
Ulusal açık veri katalog sisteminin hayata geçirilmesi 

 

Bölüm 1 - Giriş 

 

Hedefe konu olan kritik ürün/teknolojilerin her birinin yenilikçi yönleri/performans 

kriterleri/teknik metrikleri 

 

SU.5.1. Finansta 

Blokzincir ve Bulut 

Bilişim 

 

 

Milli açık anahtar altyapısının bulutla entegrasyonunun 

sağlanması ve finans sektöründe özellikle veri paylaşımı 

konusunda güvenlik ve gizliliğin sağlanması ile finansal 

hizmetlerde önemli gelişmeler sağlanabilecektir. Çözümlerin 

hızlı, güvenilir ve kolay ulaşılabilir olması ve terör finansmanı 

önleme yeteneklerine sahip olması gerekmektedir. 
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SU.5.2. Bulut Tabanlı 
Blokzincir Çözümleri 

(BaaS) 

 

Ana akım platformlara (Ethereum, Fabric, Indy vb.) öncelik 

verilen çözümlerin faydası daha fazla olacaktır. 

 

 

SU.5.3. Ulusal Blokzincir 

Platformu 

 

 

Blokzincir uygulamalarının çalıştırılacağı, güvenilir taraflarca 

işletilen ve/veya gerekli güvenlik seviyesini sağlayan blokzincir 

ağının faaliyete geçirilmesi önemli görülmektedir. 

 

 

SU.5.4. Ulusal Açık Veri 
Katalog Sistemi 

 

 

Oluşturulacak katalogdaki verilerin kaynağının kriptografik 

olarak doğrulanması gerekmektedir. 

 

 

Bu hedefe ulaşmak için hangi disiplinler bir araya gelmelidir? 

 

Bilgisayar mühendisleri (özellikle de büyük veri, blokzincir, bulut bilişim ve kriptoloji alanında 

çalışanlar), elektrik-elektronik mühendisleri, yazılım mühendisliği ve hukuk alanında görev 

yapan araştırmacılar bir araya gelebilirler. 

 

 

İlgili ifade altındaki kritik ürün ve teknolojilere ait dünyadaki ve Türkiye’deki Teknoloji 

Hazırlık Seviyeleri (THS) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SU.5.1 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SU.5.2 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SU.5.3 
Türkiye                   

Dünya                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SU.5.4 
Türkiye                   

Dünya                   
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Dünya ve Türkiye’deki teknolojik olgunluk seviyelerine ilişkin somut örnekler 

 

Dünya’da Amazon, Google, Microsoft ve IBM BcaaS hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, ABD 

(Data.gov) ve Kanada (VON) OpenData altyapısına sahiptir. Çin’in Blockchain-based Service 

Network (BSN) altyapısı örnek olarak verilebilir. Türkiye’de ise blokzincir altyapısı yeni yeni 

bankacılık sektöründe kullanılmaya başlanmıştır ve farklı sektörlerde de kullanımına yönelik 

ilgi artmaktadır. TAKAS Bank’ın altın transferine yönelik BIGA adlı bir altyapı çalışması 

mevcuttur. Özellikle bankacılıkta gizlilik ve güvenlik konusu önem arz etmektedir. TÜBİTAK 

BİLGEM’de “blokzincir as a service” altyapı hizmeti üzerinde çalışılmaktadır. 

 

 

Yukarıdaki hedefe ulaşılması için yapılması gereken Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve bir 

araya gelmesi gereken kuruluş tipleri 
 

SU.5.1. Finansta 

Blokzincir ve Bulut 

Bilişim 

 

 

Özel sektör-akademi işbirliği modeli faydalı olabilir. Bu 

işbirliğinde üniversiteler, teknopark firmaları ve bu alanda 

faaliyet gösteren, Ar-Ge yapan, Ar-Ge tecrübesi olan firmalar, 

TÜBİTAK Enstitüleri (TÜBİTAK UEKAE ve BZLAB özellikle), 

finans kuruluşlarının Ar-Ge Birimleri ve TCCB Finans Ofisi yer 

alabilir. 

 

 

SU.5.2. Bulut Tabanlı 
Blokzincir Çözümleri 

(BaaS) 

 

 

SU.5.3. Ulusal Blokzincir 

Platformu 

 

 

Yukarıdakilere ek olarak TCCB DDO, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, TÜBİTAK ULAKBIM de katkı sağlayabilir. 

 

 

SU.5.4. Ulusal Açık Veri 
Katalog Sistemi 

 

 

Kritik ürün/teknolojilerin geliştirilmesi için öngörülen bütçe 

 

SU.5.1. Finansta 

Blokzincir ve Bulut 

 

Proje başına 8-10 Milyon TL öngörülmektedir. 
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Bilişim 

 

 

SU.5.2. Bulut Tabanlı 
Blokzincir Çözümleri 

(BaaS) 

 

 

Proje başına 8-10 Milyon TL öngörülmektedir. 

 

 

SU.5.3. Ulusal Blokzincir 

Platformu 

 

 

Proje başına 8-10 Milyon TL öngörülmektedir. 

 

 

SU.5.4. Ulusal Açık Veri 
Katalog Sistemi 

 

 

Proje başına 8-10 Milyon TL öngörülmektedir. 
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Bölüm 2 - Yapılabilirlik 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide ülkemizdeki yapılabilirlik düzeyi 

 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide Ar-Ge ve Yenilik yetkinliğinin ve ortamın 

güçlendirilmesine yönelik öneriler 

 

Blokzincir alanı, yeni gelişmekte olan bir alandır. Blokzincir teknolojisi alanına evrilebilecek 

insan kaynağı potansiyelimiz bulunmaktadır. Hesaplama altyapısı bu hedefe ulaşılması için 

yeterli görülmektedir. Diğer yandan teknolojilerin kullanımı konusunda yasal düzenlemelere 

ihtiyaç olabilir. Ürünleşmenin önünü açabilmek için teknolojilerin sistemlerde kullanımlarının 

de düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Yönetmelik ve düzenlemelerin istenen düzeyde olmaması, 

sektörün bu alana yatırım yapma kararlarında belirsizliğe yol açabilmektedir. Ticarileşmenin 

önünü açmak için regülasyon çalışmalarının Ar-Ge faaliyeti yürüten paydaşlar ve ekosistemle 

bir arada geliştirilmesi kritiktir. Bu alanda çok firma olmamasına rağmen, sektörde bu yöne 
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doğru bir ilgi artışı olduğu düşünülmektedir. İlerde bu ilginin daha da artması beklenmektedir. 

Çünkü orta ve uzun vadede pazar potansiyeli yüksektir. Fakat, Ar-Ge’nin doğası gereği 

pazara giriş ve pazarda yer edinme belirli bir vakit alacaktır. Hedefe ulaşılabilmesi için 

yabancı yazılım ihtiyacı nispeten azdır ve açık kaynak kodlu yazılımlar kullanıldığı sürece 

yabancı ticari yazılıma olan bağımlılık düşük seyredecektir. Blokzincir alanı, yeni gelişmekte 

olan bir alandır ve bu alana evrilebilecek insan kaynağı potansiyelimizin bulunduğu 

düşünülmektedir. 

 

 

Bölüm 3 - Etki Potansiyeli 

 

Tanımlanan ürün/teknolojinin sanayi kuruluşlarının rekabet gücünün artırılmasına 

katkısı 
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Bölüm 4 - Ar-Ge ve Yeniliği İvmelendirecek Hususlar 
 

Hedefin ürünleşmesi/ticarileşmesi ve ülkemize ekonomik katkı sağlaması için ön plana 

çıkan kritik hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon 

İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon 

merkezleri, yerli test 

altyapıları, vb) 

 

 

Test ve sertifikasyon için yasal düzenlemeler, finans sektörü için 

özellikle önem arz etmektedir. Bu tür düzenlemeler yapılırken, 

sektör paydaşlarının da karar süreçlerinde görüşlerinin alınması 

sektörün önünü görebilmesi açısından gerekliliktir. 

 

 

Pazara Giriş Sıkıntıları 
(Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet 

koşulları, kamu 

alımlarının etkisi, vb) 

 

 

Yenilikçi Ar-Ge odaklı ürünlerin maliyeti de mevcut teknolojiler ile 

üretilen ürünlere göre daha yüksek olmaktadır. Ticarileştirme ile 

eş zamanlı olarak ön sipariş, alım garantisi ve benzeri teşvik 

sistemleri bu aşamada devreye sokulduğu takdirde ticarileştirme 

aşamasındaki belirsizlikler azaltılmış olacaktır. 

 

 

Teşvik ve Destekler 

(Girişimcilik destekleri, 

pazara giriş destekleri, 

yatırım teşvikleri, vb) 

 

 

İnsan kaynağı ticarileştirmeyi zora sokacak kadar yetersiz bir 

seviyede değildir. Blokzincir alanı, yeni gelişmekte olan bir 

alandır. Bu alana evrilebilecek insan kaynağı potansiyelimiz 

olduğu düşünülmektedir. 

 

 

Firmadan Kaynaklı 
Sebepler (Maddi 

sebepler, strateji 

değişikliği, yönetim 

değişikliği, vb) 

 

 

Teknolojinin son kullanıcılar açısından anlaşılmasında ve 

sağlayacağı farklı faydaların idrakinde yaşanabilecek sorunlar, 

ürünün ticarileştirildikten sonra pazarda kendine yer edinmesini 

zorlaştırabilmektedir. Bu anlamda pazarlama konusunda 

sıkıntılar yaşanabilmektedir. 
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Sektörel Uygulama 6 - Telekomünikasyon, Haberleşme/Bulut Bilişim ve Büyük 

Veri Çözümleri 

 

Açıklama 

5G ve ötesi haberleşme sistemlerinde çekirdek ağdaki ağ sanallaştırılması fonksiyonlarının 

edge cloud şeklinde gerçeklenmesine yönelik dağıtık, yüksek bant genişliğine sahip, logları 

tutulan, özel kullanım durumlarına (afet ve acil durum vb.) yönelik gerçek zamanlı veri 

ihtiyacını karşılayabilecek bulut bilişim ve büyük veri çözümleriyle geliştirilmesi 

 

İlgili Kritik Ürün ve Teknolojiler 
No Başlık Ürün/Teknoloji Açıklaması 

SU.6.1 

Haberleşmede Bulut 

Bilişim ve Büyük Veri 

Çözümleri 

5G ve ötesi haberleşme sistemlerinde çekirdek ağdaki 

ağ sanallaştırılması fonksiyonlarının sınır bulutu (edge 

cloud) şeklinde gerçeklenmesine yönelik dağıtık, 

yüksek bant genişliğine sahip, logları tutulan, özel 

kullanım durumlarına (afet ve acil durum vb.) yönelik 

gerçek zamanlı veri ihtiyacını karşılayabilecek bulut 

bilişim ve büyük veri çözümleriyle geliştirilmesi 

 

Bölüm 1 - Giriş 

 

Hedefe konu olan kritik ürün/teknolojilerin her birinin yenilikçi yönleri/performans 

kriterleri/teknik metrikleri 

 

SU.6.1. Haberleşmede 
Bulut Bilişim ve Büyük 
Veri Çözümleri 

 

 

Bu başlık altında planlanabilecek çalışmaların aşağıdaki konuları 

içerebileceği düşünülmektedir: 

 

 MANO (Yönetim ve Orkestrayon Platformu): Bulut 

ortamlarıyla entegresyon, 

 Dağıtık Bulut Çözümü: Ağ sanallaştırması, depo 

sanallaştırması, hesaplama kaynağı sanallaştırması, veri 

merkezleri arası ağ hızının artırılması, 

 Büyük Veri Platformu: Büyük verinin merkezde 

depolanması, verinin boyutuna göre depolama kaynağı, 

veri transferi için yeterli bant genişliği, veri iletimi için 

kullanılacak protokol, veri işleme için gerekli araçlar, 
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 Yedekleme ve Veri Depolama Çözümü: Sanal ve fiziksel 

yedeklilik için gerekli altyapı kaynakları, yedeklenecek 

verinin belirlenmesi, veri yedekleme uygulaması, veri 

yedekleme ortamı kapasitesi, 

 Yüksek Hızlı Veri Yolu: Dağıtık bulut çözümünde bulut 

bileşenleri arasında yeterli bant genişliğinin sağlanması, 

uçtan toplanan verilerin merkeze yazılması için gerekli ağ 

kapasitesinin ayarlanması 

 Felaket Kurtarma Çözümü: Coğrafi yedeklilik ve kritik 

uygulamaların kesintisiz sağlanabilmesi için çözümler. 

 

 

Bu hedefe ulaşmak için hangi disiplinler bir araya gelmelidir? 

 

Bulut bilişim, büyük veri, ağ yönetimi, sanallaştırma, veri depolama ve yazılım geliştirme 

alanlarında uzman araştırmacılar bir araya gelebilirler. 

 

 

İlgili ifade altındaki kritik ürün ve teknolojilere ait dünyadaki ve Türkiye’deki Teknoloji 

Hazırlık Seviyeleri (THS) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SU.6.1 
Türkiye                   

Dünya                   

 

Dünya ve Türkiye’deki teknolojik olgunluk seviyelerine ilişkin somut örnekler 

 

Dünya’da Huawei 5G Çözümleri, Ericsson 5G Çözümleri ve Microsoft 5G Çözümleri 

bulunmaktadır. Türkiye’de ise ULAK A.Ş.’nin 5G konusunda çalışmaları mevcuttur. 

 

 

Yukarıdaki hedefe ulaşılması için yapılması gereken Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve bir 

araya gelmesi gereken kuruluş tipleri 
 

Teknopark firmaları ve üniversiteler birlikte çalışabilir. Ayrıca uluslararası işbirlikleri kurulması 

da faydalı olacaktır. 
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Kritik ürün/teknolojilerin geliştirilmesi için öngörülen bütçe 

 

Proje başına 50-100 Milyon TL öngörülmektedir. 

 

 

Bölüm 2 - Yapılabilirlik 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide ülkemizdeki yapılabilirlik düzeyi 

 

 

Tanımlanan ürün/teknolojide Ar-Ge ve Yenilik yetkinliğinin ve ortamın 

güçlendirilmesine yönelik öneriler 

 

5G ve bulut bilişim çözümlerindeki Ar-Ge yetkinliğinin güçlendirilmesi için akademiden 

kalifiye ve motive insan kaynağının bu sektöre çekilmesi ve sanayi işbirliğinin arttırılması 

önemli adımlar olarak düşünülmektedir. Çünkü akademide yeterli derecede bilgi birikimi 
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olduğu bilinmektedir. Halihazırda insan kaynağı ancak sektörde yetişenler tarafından 

karşılanmaktadır. 

 

Diğer yandan, açık kaynak yazılımların geliştirilmesi sektör lideri şirketlerin bu çalışma 

şekline yatkınlığı nedeniyle iyi seviyededir. Bulut yapısında ve veri yapısında hizmet veren 

yerli firmalar ve cihazlara erişimde maliyet geliştirilmelidir. Mevcut mevzuat teknolojik 

ilerlemeye uygundur. Fakat bu konu özelinde, sanayinin Ar-Ge’deki yeri daha da 

geliştirilebilir. Ekosistemin gelişmesi ve yenilikçi firmaların nicelik ve nitelik olarak artması 

gelişmelere olumlu etki edecektir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası pazar potansiyeli oldukça 

yüksektir. 

 

Bulut bilişim konusunda yabancı yazılım/donanım bağımlılıkları bulunmaktadır. Patent 

konusunda çalışma yapmak üzere özelleşmiş akademik birimlerin kurulması faydalı olabilir. 
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Bölüm 3 - Etki Potansiyeli 

 

Tanımlanan ürün/teknolojinin sanayi kuruluşlarının rekabet gücünün artırılmasına 

katkısı 

 

 

Tanımlanan ürün/teknolojiye yönelik beklenen katma değer ile ilgili genel 

değerlendirmeler ve öneriler 

 

Bulut bilişim çözümlerinin gelişmesi, bu çözümlerin üzerine inşa edilen üretim kapasitesini 

olumlu yönde etkileyecektir. Birçok farklı sektörün ortak altyapı çözümlerine ihtiyaç duyması, 

bu çözümlerin olgunlaşmasıyla farklı sektörlerdeki ürünlerde çeşitliliğin artmasını 

sağlayacaktır. Bilgiye ulaşımın kolaylaşması, yeni fikirlerin vücut ve pazar bulması doğrudan 

istihdam ve üretime etki ettirecektir. Küresel ölçekte bulut bilişim çözümlerinin önem 

kazanması piyasa talepleriyle hizalanabilen çözümlerin üretiminde esnek bir noktaya 

gelinmesinde önemli olacaktır. Ülkemizde geliştirilecek olan ekosistem ile maliyet etkin 
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çözümlere erişim kolaylaşacak ve ticari bilginin yerelde kalması bu bilginin korunmasına katkı 

sağlayacaktır. Özellikle bulut bilişim uygulamalarının dışa bağımlılığı ciddi güvenlik 

sorunlarına sebep olabilmektedir. Bulut bilişim çözümlerinin gelişmesi ile birlikte küresel 

ölçekte ciddi bir bilgi birikimi oluşacak ve yenilikler için uygun ortam sağlanacaktır. Yabancı 

üretici firmalara bağımlılık azaldıkça yerli teknoloji geliştirme süreci de hızlanacaktır. 5G ile 

birlikte farklı bilişim alanlarının iç içe geçmeye başlaması farklı sektörlerdeki işbirliği 

fırsatlarına olanak sağlamaktadır. Bulut bilişim ekosisteminin gelişmesiyle Ar-Ge 

faaliyetlerinin önkoşulu olan bulut bilişim ürünlerinin daha hızlı ve daha ucuz temin edilmesi 

sağlanabilir. Bu da Ar-Ge faaliyetlerinin daha hızlı sonuç vermesini sağlayacaktır. 

 

Yerelde üretilecek çözümlerle Ar-Ge maliyetleri yurt içinde kalacaktır. Bulut bilişim 

çözümlerinin tüm üretim sektörlerinde kullanıldığı/kullanılacağı göz önünde 

bulundurulduğunda öngörülemeyen inovatif gelişmelere katkı sağlayacağı düşünülebilir. 

Bulut bilişim sektörü gelişmeye son derece açıktır. Ekosistemin güçlenmesi ile yeniliklerin 

önünün açılmasına katkı sağlanacaktır. Ekosistem olgunlaştıkça yurtiçi ve yurtdışı pazar 

potansiyeli artacaktır. Ekosistem geliştikçe stratejik öneme sahip alanlarda çalışmak da 

kolaylaşacaktır. Bulut ekosistemi Ar-Ge kapasitesini bir bütün olarak etkileyen bir parçadır. 

Diğer yandan, açık veri portalları hem akademik çalışmaları destekleyecek hem de bu 

konularda çalışmak isteyen kişilerin yetkinliğinin artmasına imkân verebilir. 

 

Hem teknolojinin kullanımı hem de üretimi bölgesel farklılıkları azaltacaktır. Ancak gelişmişlik 

farkının azaltılması için teknolojiye erişim sağlayacak 5G gibi altyapıların da 

yaygınlaştırılması bir gerekliliktir. Alt yapının en ücra bölgelere dahi götürülmesindeki 

maliyetin düşük seviyelere getirilmesi ve bu sayede bilgiye erişimin kolaylaştırması önemlidir. 

Maliyet etkin çözümler üretildikçe bulut üzerine inşa edilen ileri teknolojilerin kullanımı 

yaygınlaşacaktır. Bulut ekosistemi geliştikçe ve başarılı sonuçlar elde ettikçe motivasyonu 

yüksek gençler bu sektörde yer almak isteyecektir. Gençlere güncel konularda çalışabileceği 

imkanlar sağlanabilirse bu konu ve genel olarak benzer teknolojik çalışma alanları özelinde 

yurtdışına beyin göçünün de önüne geçilebilecektir. 

 

 

Bölüm 4 - Ar-Ge ve Yeniliği İvmelendirecek Hususlar 
 

Hedefin ürünleşmesi/ticarileşmesi ve ülkemize ekonomik katkı sağlaması için ön plana 

çıkan kritik hususlar 
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Test ve Sertifikasyon 

İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon 

merkezleri, yerli test 

altyapıları, vb) 

 

Ürünlerin geliştirilme ve test aşamalarında yerli test altyapılarına 

ihtiyaç vardır. Geliştirilen ürünlerin standartlara uygun test 

araçlarıyla testlerinin yapılması gereklidir. 

 

 

Pazara Giriş Sıkıntıları 
(Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet 

koşulları, kamu 

alımlarının etkisi, vb) 

 

 

Uluslararası ürünlerle rekabet edilebilmesi adına, kamu 

alımlarının olumlu etkisi olacaktır. 

 

 

Teşvik ve Destekler 

(Girişimcilik destekleri, 

pazara giriş destekleri, 

yatırım teşvikleri, vb) 

 

 

Pazara giriş destekleri ve yatırım desteklerinin olumlu etkileri 

olacaktır. 

 

 

İnsan Kaynakları (İlgili 
yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik 

eleman, vb.) 

 

 

Kalifiye eleman bulunması ürünlerin geliştirilebilmesi için büyük 

önem arz etmektedir. Bu konularda özelleşmiş yüksek lisans 

programlarının açılması insan kalitesini artırıcı bir gelişme olarak 

düşünülebilir. 

 

 

Firmadan Kaynaklı 
Sebepler (Maddi 

sebepler, strateji 

değişikliği, yönetim 

değişikliği, vb) 

 

 

Yeni çalışma alanı bulan bu teknolojilere giriş yapmak firmalar 

için zorlukları da beraberinde getirebilir. Fakat, stratejilerini 

inovasyona uygun bir şekilde belirleyen firmalar Ar-Ge 

faaliyetlerinden daha hızlı sonuç alacaktır. 

 

 

Diğer 

 

 

Büyük veri çalışmalarının yapılabilmesi için en önemli 

ihtiyaçlardan birisi açık veri kaynaklarının oluşturulması olacaktır. 

Bu kapsamda yasal ve teknik düzenlemelerin yapılarak ve kamu 
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kurumları tarafından mümkün olan verinin anonimleştirilerek 

açılması uygun bir yaklaşım olabilir. 

 

Ayrıca, bulut bilişim teknolojisinin yaygınlaşması için özellikle 

üniversitelerin erişebileceği kaynakların artırılması üniversitelerde 

yetişen insan kaynağının teknolojiye yatkınlığını artıracak ve aynı 

zamanda sanayiye de insan kaynağı kazandırabilecektir. 
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EK-1: TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA TEKNOLOJİ HAZIRLIK 
SEVİYELERİ 

 

Katman Adı 
(2 adet) 

Hedef/ 
Uygulama 

No 

Hedef/Uygulama 
Başlığı 
(14 Adet) 

Ürün/ 
Teknoloji 

No 

Ürün/Teknoloji Başlığı 
(35 Adet) 

Türkiye 
THS 

Dünya 
THS 

Teknolojik 
Hedefler 

1 Gerçek Zamanlı 
Büyük Veri İşleme 
Teknolojileri 

TH.1.1 Karar ve Entegrasyon 
Katmanları İçin Eş Zamanlı 
Altyapı 

THS 3-6 THS 7 

TH.1.2 Yapay Zekâda Güvenilirlik 
Çözümleri 

THS 2-3 THS 2-3 

TH.1.3 Veri Analitiği İçin Gerçek 
Zamanlı Altyapı 

THS 4 THS 7 

TH.1.4 Uç/Sis Hesaplamada Gerçek 
Zamanlı Altyapı 

THS 3-4 THS 6-7 

TH.1.5 Veri Hızı Kaynaklı Kayıpların 
Önlenmesi İçin Altyapı 

THS 3-4 THS 5-7 

2 Bütünleşik Büyük Veri 
için SaaS 

TH.2.1 Bütünleşik Büyük Veri için SaaS THS 5-7 THS 9 

3 Mikroservis 
Mimarisine Uygun 
Sanallaştırma 
Çözümü Sağlayan 
Bulut Teknolojileri 

TH.3.1 Bulutta Mikroservis Mimarisi ve 
Sanallaştırma 

THS 3-6 THS 9 

4 Dağıtık Kayıt Defteri 
(DLT/blokzincir) 
Tabanlı Şifreleme 
Altyapısı 

TH.4.1 Blokzincir Temelli Büyük Veri THS 7 THS 9 

TH.4.2 Blokzincir Temelli Dijital Kimlik THS 6 THS 9 

5 Karma Bulut 
Teknolojileri 

TH.5.1 Karma Bulut Teknolojileri THS 5-7 THS 9 

6 Bulut Bilişim Altyapı 
Hizmetleri (IaaS) 

TH.6.1 Bulut Bilişim Altyapı Hizmetleri 
(IaaS) 

THS 3-7 THS 9 

TH.6.2 Bulut Tabanlı GPU Hizmeti THS 6 THS 9 

TH.6.3 Bulut Tabanlı FPGA Hizmeti THS 1 THS 9 

TH.6.4 Bulut Tabanlı Kuantum 
Hesaplama Hizmeti 

THS 1 THS 5 

7 Büyük Veri Ön ve Son 
İşleme Araçlarının 
Geliştirilmesi 

TH.7.1 Veri Görselleştirme Araçları THS 4 THS 7 

TH.7.2 Büyük Veri Öznitelik 
Mühendisliği Araçları 

THS 4 THS 5-6 

Öncelikli 
Sektörel 
Uygulamalar 

1 Gerçek Zamanlı 
Görev Destek 
Mekanizması 

SU.1.1 Gerçek Zamanlı Görev Destek 
Sistemleri 

THS 3-4 THS 5-6 

SU.1.2 Bulut Tabanlı Savunma Analiz ve 
Simülasyon Sistemleri 

THS 2-3 THS 4-5 

SU.1.3 Homomorfik Şifreleme 
Teknolojileri 

THS 2-3 THS 4-5 

2 Endüstriyel Bulut 
Hizmetleri 

SU.2.1 Endüstriyel Bulut Hizmetleri THS 2 THS 7 

3 Kişiselleştirilmiş Tıp/ 
Büyük Veri 
Kütüphaneleri ve 
Bulut Tabanlı Büyük 
Veri Analitiği 

SU.3.1 Kişiselleştirilmiş Sağlık 
Uygulamaları 

THS 5-6 THS 8-9 

SU.3.2 Büyük Veri Kütüphaneleri İçin 
Ortak Model ve Araçlar 

THS 4-5 THS 8 

SU.3.3 Büyük Sağlık Verisi İçin Ontoloji 
ve Hizmetler 

THS 1-2 THS 6-7 

4a Makine-Hat Bazında 
Veriler için Büyük Veri 

SU.4a.1 İmalat Sektöründe Büyük Veri 
Tabanlı Çözümler 

THS 3-4 THS 6-7 
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Katman Adı 
(2 adet) 

Hedef/ 
Uygulama 

No 

Hedef/Uygulama 
Başlığı 
(14 Adet) 

Ürün/ 
Teknoloji 

No 

Ürün/Teknoloji Başlığı 
(35 Adet) 

Türkiye 
THS 

Dünya 
THS 

Kütüphanesi SU.4a.2 Büyük Ölçekli Test ve Deney 
Merkezleri 

THS 2-3 THS 4-5 

SU.4a.3 Uçta İşleme Çözümleri THS 2-3 THS 4-5 

SU.4a.4 Endüstri ve İmalatta Sanal Veri 
Alanları 

THS 2-3 THS 4-5 

4b Makine-Hat Bazında 
Verilerin Bulutta 
Depolanması 

SU.4b.1 İmalat Sektöründe Dijital İkiz 
Çözümleri 

THS 5 THS 9 

SU.4b.2 Bilgiye Dayalı Üretim Çözümleri THS 4 THS 9 

SU.4b.3 Bulut Tabanlı Dijital İkiz 
Çözümleri (SaaS) 

THS 3 THS 9 

5 Bulut Bilişim 
Yöntemleriyle 
Finansal Uygulamalar 
(DLT/Blokzincir, Akıllı 
Kontratlar, Token vb)  

SU.5.1 Finansta Blokzincir ve Bulut 
Bilişim 

THS 7 THS 9 

SU.5.2 Bulut Tabanlı Blokzincir 
Çözümleri (BaaS) 

THS 4 THS 9 

SU.5.3 Ulusal Blokzincir Platformu THS 4 THS 9 

SU.5.4 Ulusal Açık Veri Katalog Sistemi THS 4 THS 9 

6 Telekomünikasyon, 
Haberleşme/Bulut 
Bilişim ve Büyük Veri 
Çözümleri 

SU.6.1 Haberleşmede Bulut Bilişim ve 
Büyük Veri Çözümleri 

THS 2-4 THS 2-9 
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EK-2: BÜYÜK VERİ VE BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİ YOL HARİTASI 
ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ 

 

No Ad-Soyadı Kurum/Kuruluş Görev 

1 
Dr. Meltem YILDIRIM 
İMAMOĞLU 

Kamu Bilişim Derneği (KBD) Akademik Sorumlu 

2 Fahrettin OYLUM 
Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi 

3 Furkan CİVELEK 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital 
Dönüşüm Ofisi Daire Başkanı 

4 Muhammed Yusuf OLCA 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital 
Dönüşüm Ofisi Daire Başkanı 

5 Mustafa ÖZÇELİK 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayi Başkanlığı 

Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri 
Grup Başkanı 

6 Kamil Burak KARAYEL 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı Uzman Yardımcısı 

7 Raşit ÖZDAŞ 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı Daire Başkanı 

8 Ahmet Hakan ÖZTÜRK 
T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı  Sözleşmeli Bilişim Personeli 

9 Mahire AKTAŞ 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu 

Bilişim Uzmanı 

10 
Dr. Çağdaş Evren 
GEREDE 

TOBB ve TOBB ETÜ Öğretim Üyesi 

11 Dr. Mehmet HAKLIDIR TÜBİTAK BİLGEM Başuzman Araştırmacı 
12 Mustafa EVCİMEN TÜBİTAK BİLGEM Başuzman Araştırmacı 
13 Sertaç YERLİKAYA TÜBİTAK TÜSSİDE Başuzman Araştırmacı 

14 Serkan SEVİM 
Türk Sanayicileri ve İş Adamları 
Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi 

15 Meltem ERYILMAZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İcra Sektör Kurulu Üyesi 

16 Necmettin KIRIK 
Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri 
Federasyonu (TÜBİFED) Genel Sekreter 

17 Akif ONUR Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü 

18 Fatih Kemal EBİÇLİOĞLU Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi 

19 Alim DURMUŞ 
Yazılım Sanayicileri Derneği 
(YASAD) 

Yön. Kur. Bşk. Yrd. ve Etiya Kurucu 
Ortak 

20 Alim KÜÇÜKPEHLİVAN 
Yazılım Sanayicileri Derneği 
(YASAD) 

Yön. Kur. Bşk. Yrd. ve Başarsoft 
Kurucu Ortak 

21 Gönül KAMALI 
Yazılım Sanayicileri Derneği 
(YASAD) 

Yön. Kur. Bşk. ve Thinkbig Digital 
Solutions CEO 

22 İlhan BAĞÖREN 
Yazılım Sanayicileri Derneği 
(YASAD) 

Yön. Kurulu Üyesi ve Telenity Kurucu 
Ortak 
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EK-3: BÜYÜK VERİ VE BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİ YOL HARİTASI 
DANIŞMA GRUBU ÜYELERİ 

 

No Ad Soyadı Kurum/Kuruluş 

1 Dr. Fatih Mehmet GÜLEÇ Algan Yazılım Ltd. Şti. 
2 Ali TAYYAR Arçelik A.Ş. 
3 Bülent KAYTAZ Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. 
4 Dr. Serkan GÜRSOY Bahçeşehir Üniversitesi 
5 Prof. Dr. Can ÖZTURAN Boğaziçi Üniversitesi 
6 Dr. Öğr. Üyesi İzzet Fatih ŞENTÜRK Bursa Teknik Üniversitesi 

7 Doç. Dr. Mete ÇELİK Erciyes Üniversitesi 

8 Dr. Öğr. Üyesi Adnan ÖZSOY Hacettepe Üniversitesi 

9 Dr. Mehmet Akif NACAR Havelsan A.Ş. 
10 Kamil Hakan KUTLUAY İdea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar A.Ş. 
11 Prof. Dr. Özgür ULUSOY İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 
12 Prof. Dr. Özcan ÖZTÜRK İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 
13 Ali Emir EREN İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş. 
14 Doç. Dr. Akhan AKBULUT İstanbul Kültür Üniversitesi 
15 Doç. Dr. Ali ÇAKMAK İstanbul Teknik Üniversitesi 
16 Prof. Dr. Hasan DAĞ Kadir Has Üniversitesi 

17 Doç. Dr. Ahmet SAYAR Kocaeli Üniversitesi 

18 Prof. Dr. Adnan KAVAK Kocaeli Üniversitesi 

19 Dr. Öğr. Üyesi Didem UNAT ERTEN Koç Üniversitesi 

20 Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar ÖZER Marmara Üniversitesi 

21 Mehmet İlker ÇALIŞKAN Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 
22 Fatih ORHAN Nurd Yazılım A.Ş. 
23 Prof. Dr. Pınar KARAGÖZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
24 Prof. Dr. Şenan Ece SCHMİDT Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
25 Dr. Öğr. Üyesi Reyyan YENİTERZİ Sabancı Üniversitesi 
26 Tuba Arslan KIR Sestek San. Tic. A.Ş. 
27 Mehmet Ulaş ÇAKIR STM Savunma Teknolojileri A.Ş. 
28 Nevin ALKOÇ Triodor Ar-Ge Yazılım ve Bilişim Ltd. Şti. 
29 Dr. Nazlı GÜNEY Turkcell Teknoloji Ar-Ge A.Ş. 
30 Dr. Mehmet HAKLIDIR TÜBİTAK BİLGEM 

31 Tuğçe DÖNGEL KURT TÜBİTAK BİLGEM 

32 Yasemin DEMİRAL TÜBİTAK BİLGEM 

33 Mustafa Kubilay DEMİRAL Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
34 Barbaros KİRİŞKEN Vestel Elektronik A.Ş. 
35 Dr. Ceyhun Burak AKGÜL Vispera Bilgi Teknolojileri A.Ş. 
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EK-4: BÜYÜK VERİ VE BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİ YOL HARİTASI 
ODAK GRUP ÜYELERİ 

 

No Ad Soyadı Kurum/Kuruluş 

1 Ökkeş Emin BALÇİÇEK Architecht Bilişim A.Ş. 
2 Doç. Dr. Serdar DURDAĞI Bahçeşehir Üniversitesi 
3 Turgay ÇELİK BİTES Savunma A.Ş. 
4 Mustafa YAĞIMLI D-Market Elektronik Hizmetler A.Ş. (Hepsiburada.com) 
5 Mete ÇELİK Erciyes Üniversitesi 

6 Doç. Dr. Galip AYDIN Fırat Üniversitesi 
7 Prof. Dr. Tankut ACARMAN Galatasaray Üniversitesi 

8 Dr. Fuat AKAL Hacettepe Üniversitesi 

9 Prof. Dr. Suat ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi 

10 İlknur GÜR NALÇACI İdea Teknoloji Çözümleri A.Ş. 
11 Ahmet SAYAR Kocaeli Üniversitesi 

12 Güven KÖSE Mantis Yazılım A.Ş. 
13 Doç. Dr. Müjdat SOYTÜRK Marmara Üniversitesi 

14 Doç. Dr. Murat GANİZ Marmara Üniversitesi 

15 Prof. Dr. Pınar KARAGÖZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
16 Ulaş ÇAKIR STM Savunma A.Ş. 
17 Perin ÜNAL Teknopar A.Ş. 
18 Serkan GÜRSOY Trafipper Analitik ve Teknoloji A.Ş. 
19 Fatih DÜZGÜN TÜBİTAK BİLGEM 

20 Dr. Mehmet HAKLIDIR TÜBİTAK BİLGEM 

21 Ömer IŞIK TÜBİTAK BİLGEM 

22 Tuğçe DÖNGEL KURT TÜBİTAK BİLGEM 

23 Yasemin DEMİRAL TÜBİTAK BİLGEM 

24 Ali AKÇAY Ulak A.Ş. 
25 Seray ESEN Vestel A.Ş. 
26 Bilge KÖROĞLU Yapı Kredi Teknoloji 

27 Onur ARPACIOĞLU Yapı Kredi Teknoloji 
28 Ahmet Ercan TOPÇU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

 

 

ÇALIŞMANIN YÜRÜTÜLMESİNDE GÖREVLİ UZMANLAR 

 

  

No Ad Soyadı Kurum/Kuruluş 

1 Hande ALPASLAN  TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanı 
2 Melis KOCATÜRK TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Dairesi Müdür V. 
3 

Resul TURGAY 
TÜBİTAK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim ve 
Planlama Müdürü V. 

4 
Dr. Fatih Sinan ESEN 

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Dairesi Bilimsel 
Programlar Başuzmanı 
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