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AKILLI ŞEHiRLERDE VERiNiN ÖNEMi
-BIG DATA-

Dr. SADi YAZICI*

1Teknolojinin ilerlemesi, internetin gelişmesi, 
değişime ayak uydurma ve sosyal medya devrimi 
nedeniyle, bilginin gücünün öne çıkması sonu-
cu kamu ve özel sektör yeni yönetim arayışlarına 
girdiler. Bu da firmalar için, diğerlerinin bir adım 
önüne geçebilmek için “fark yaratma” zorunlu-
luğunu doğurdu. Bu gelişme ise en ufak bir bilg-
inin bile ne kadar önemli olduğu gerçeğini or-
taya koydu. Bilgi savaşlarının yaşandığı modern 
dünyada artık; maddenin katı, sıvı, gaz halinden 
sonra kuantum bilgi hali gündemde. Tarih boyu-
nca bilgi, evet “gerçek güç” oldu; ancak bilginin 
saniyeler içinde milyarlarcasının hatta trilyonlar-
casının işlenebildiği günümüzde bilgi, tarihte hiç 
bu kadar değerli ve güçlü olmamıştı.

Peki, bu kadar değerli ve güçlü olan bu bilgiler 
ve veriler nerede?

Hatırlayalım; uzun bir zaman ABD’nin tüm 
internet verilerini kendi bünyesinde tuttuğu 
düşünüldü. Bu düşünce yıllarca her platformda 
tartışıldı. Doğrusu ABD, kendi şirketleri eliyle bu 
dataları elinde tutuyor, kontrol ediyordu. Şimdi ise 
Çin başta olmak üzere tüm devletler kendi verileri 
için yazılım ve uygulama geliştirme yoluna girdiler.

Daha önceki bir makalemde, akıllı şehir tari-
fiğinde sürekli veri toplayan, bu verilerle şekillenen 
yönetim anlayışının, elde ettiği veri ölçeğinde so-
runlara çözüm üretebilme kabiliyetine sahip ola-
cağından bahsetmiştim. Özetle “elde ne kadar 
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veri varsa, o kadar çok soruna çözüm üretilebilir.” 
demiştim. 

Yine daha önceki makalelerimde “akıllı şehirl-
er”, “akıllı çevre”, “şehir ve yönetişim” konularına 
değinmiştim.

 Bir şehrin “akıllı” olabilmesi için; sürekli veri to-
playan sistemlerin birbirine bağlanması, birbirleri-
yle iletişim içinde olması ve kapsamlı bir bilişim alt 
yapısına sahip olunması gerekmektedir. Ve tabi ki, 
o şehrin en büyük veri tabanına sahip olunması ve 
kullanıma hazır hale gelmiş bulunması da şarttır. 

Şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Her 
konuda ve her noktadan sensörlerle topla-
nan verinin saklanması, titizlikle tasnif edilme-
si, kolay ulaşılabilmesi, açık kodlarla iletilmesi ve 
işlenmesiyle gerçek bir akıllı şehirden söz edebilir-
iz. Gerçek bir akıllı şehir inşa edebilmek için bunlar 
olmazsa olmazlardır. 

Açık veriyle, birey ve grup uygulamalarıyla, 
birey kamu işbirliği ile yaşamın daha kolay olduğu 
ve şehirlerin daha akıllı olduğu yaşam alanları ku-
rabiliriz. 

Bireyi akıllı yönetime dâhil edip “yönetişimi” 
gerçekleştirirken, açık veriyi kullanıma sunarak 
bireyi, yazılımlarla belli sosyolojik grupların sorun-
larına çözüm üreten bireyleri aktifleştirmiş oluruz. 
Yani ne kadar detay ve çeşitlilik, o kadar kalite. 

Bilgi çağındayız; akıllı şehir kurabilmek için 
o şehrin Big Data’sını (büyük verisini) ve ona il-
işkin teknolojileri etkin biçimde kullanmak zorun-
dayız. Hatta mümkünse şehrin bulunduğu ülkeye 
ait veya dünyaya ait bazı bilgilere ulaşan ve onu 
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gündelik yaşamda kullanan şehirler inşa etmek 
için formüller üretmeliyiz. Bunu sağlamakla daha 
global dünya adaptasyonu ve dijital yaşam 
farkındalığını da gerçekleştirmiş oluruz. Kısaca 
şehrin Big Data’sı oluşturulmalı, açık veriyle ve 
birçok uygulama geliştiriciyle şehrin IQ’su artırıl-
malıdır. Buna ek olarak bilgisayar okuryazarlığı ve 
digital okuryazırlık da sağlanmalı ve bu sistemler-
in, o şehrin sakinleri tarafından da kullanılmasının 
önü açılmalıdır. 

Hatırlayalım; 1948’de transistörlerin icadı ile 
bugünkü dijital evrenin temelleri atıldı. Transistör-
ler, çeşitleriyle birlikte yan yana kullanılarak mantık 
devreleri oluşturuldu. Önce yüzlerce, sonra bin-
lerce, ardından milyonlarca ve şimdi milyarlarca 
transistörü ufakcık bir alana sığdırmayı başardık. 

1980’li yıllarda kişisel bilgisayarlar hayatımı-
za girdi. Ayni yillarda büyük bir gelişme yaşan-
di ve bilgi/informasyon digitalleşti. (metin, ses, 
görüntü vs.) 

1980’li yıllar, kişisel bilgisayarların popülerlik 
kazanmaya başladığı, pek çok yeniliğin arka ar-
kaya geldiği yıllardı. Bilgi artık dijital idi ve kayde-
dilip paylaşılabiliyordu. 

1990’lı yıllarda ise insanlık tarihinin en güçlü ile-
tişim aracı olan internet hayatımıza girdi. Bilginin 
paylaşimi o kadar büyük bir kolaylikla gerçekleş-
meye başladi ki, neredeyse dünyada var olan tüm 
bilgiler internet ortamina aktarildi. (var olan bilgi-
nin %98’i digitalleşmiş durumda.)

21. yüzyılla birlikte hayatımızda büyük öneme 
sahip olan ”Big Data” kavramı ortaya çıktı. Bugün 
dünya nüfusu yaklaşık 8 milyar. Bu nüfusun %59’u  
internet bağlantısına sahip. Yaklaşık 4.6 milyar 
aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Sade-
ce son 5 yılda dünyadaki sosyal medya kullanıcı 
sayısı neredeyse 2 kat arttı. 

Şimdi gelin bir günde ne kadar veri üretildiğine 
bir bakalım: 

Her gün 500 milyon tweet atıyoruz.
Her gün 294 milyar e-posta gönderiyoruz.
Facebook’ta 4 petabayt veri oluşturuyoruz.
Dijital Dünya’ya bağlı her araba 4 terabayt 

veri üretiyor.  
WhatsApp üzerinden 65 milyar mesaj gönde-

riyoruz.

Arama motolarında 5 milyar arama yapıyoruz. 
(3.5 milyarı Google’ın)

Instagram’da 95 milyon fotoğraf ve video 
paylaşıyoruz. 

Bütün bu istatistiksel verilerden yola çıkarak 
2025’te dünya genelinde her gün 463 exabyte 
data üretileceği tahmin ediliyor.  

Tüm oluşan bu verilerin anlamlı ve işlenebilir 
hale getirilmesine “Big Data” deniyor. Dünya 
genelinde bir “Big Data” kavramı var ama her 
ülkenin ve şehirlerin de kendi bilgilerinin toplandığı 
veri bankaları, yani Big Dataları vardır; olmalıdır. 
Yalnız burada Big Dataların da alt başlıklarının ve 
verilerin işlenerek anlamlı veri grupları oluşturma 
zorunluluğunun da olduğunu vurgulamak ger-
ekiyor. Dahası, verileri oluşturma ve kullanılma 
süreçleri de son derece önemlidir. 

Somut bir şekilde açıklamak gerekirse bir şeh-
rin büyük verisini oluşturduk diyelim. Bu veriler son 
kullanıcıya düzenli ve anlamlı bir biçimde nasıl 
ulaştırılacak?  Bu bir süreçtir ve çok önemli bir tas-
niflemeyi gerektirmektedir.

Büyük Veri’den kısaca bilgiyi süzme ya da 
çıkarma süreci.   

1. Verilerin temizlenmesi (gürültülü ve tutarsız 
bilginin ayıklanması). 
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2. Verilerin birleştirilmesi (çok sayıda veri kay-
nağının bir araya getirilmesi). 

3. Verilerin seçilmesi (analize uygun verilerin 
veri tabanından seçilmesi). 

4. Verilerin dönüşümü (verilerin analiz süreçleri 
için uygun formlara dönüştürülmesi). 

5. Veri madenciliği (örüntülerin ortaya çıkarıl-
ması için uygulanan tüm yöntemler).

6. Örüntülerin değerlendirilmesi (gerçek bilgiyi 
temsil eden ilginç örüntülerin teşhisi). 

7. Gerçek bilginin sunumu (ortaya çıkan 
sonuçların görselleştirilmesi, çeşitli sunum 
teknikleriyle kullanıcıya aktarılması).

Peki, “Büyük Veri” şehirleri nasıl akıllı yapıyor?
Şehirler daha kalabalık hale geldikçe, bil-

giye dayalı ve daha ergonomik şehirler inşaa 
edilmelidir. Vatandaşlara güvenli ve uygun mali-
yetli (tabi ki kolay ulaşılabilir) yaşam alanları 
sunulmalı, büyük veri ve bağlı teknoloji kullanılarak 
buna uygun ve bu amaçla yeni adımlar atılmalıdır. 

Büyük Veri’nin tam anlamıyla doğru şekil-
de kullanılması, çözüm odaklı olmak ve hizmet 
merkezine insanı koyarak hizmet üretmek an-
lamına gelir. Çözüm yolu ise Büyük Veri’yi kontrol 
eden operasyon merkezlerinin kurulmasıdır. Bu 
merkezlerde oluşan anlamlı veriye şehir yöneticil-
eri ve uzmanlar ulaşabilmeli, bunların sonucuna 
göre hizmetler halka sunmalıdırlar. Ve tabi ki açık 
veriyle de bireylerin kişisel mahremiyeti gözetil-
erek onların sürece dâhil edilmesiyle daha isabetli 
sonuçlar elde edilebilecektir. 

Veri kaynağı olarak nelerin kullanılacağı açık-
tır. Tüm sensörler, kameralar, sosyal medya uygu-
lamaları, anketler, kayıt cihazları gibi birçok te-
knolojik aygıt veri kaynağı olarak kullanılabilir. 

Şimdi IoT ve 5g ile kominikasyondaki hızla da 
daha fazla veri kaynağı sisteme dâhil edilebilme-
ktedir. Bunun sonucunda bilgiye dayalı bireyi 
hedef alan ve bireye hizmet eden ürünlerle yük-
sek toplum memnuniyeti, kaynakların tasarruflu 

kullanılması ve çağdaş şehirlerin elde edilmesi 
sağlanacaktır.

Her konuda çeşitliliğe sahip informasyonu, yani 
bilgiyi ya da tüm bilgiyi (datayı) toplayan sensörl-
er; bu dataları saklayan, sonrasında kullanıma 
açan bulut teknolojisi, kent otomasyon sistemleri 
ve gerek kamu gerekse bireysel ya da özel sek-
törün yaptığı uygulamaların kullanılmasında çok 
önemlidir. Tabi bu anlamda kullanıcılar da büyük 
önem arz etmektedir. Buradaki ”kullanıcılar”dan 
kastedilen; mobil cihazlar, dijital platformlar, so-
syal medya uygulamaları, nesnelerin interneti,  
büyük veri,  açık veri,  bulut bilişim  gibi teknolo-
jilerdir

Kent ne kadar akıllı olursa olsun kullanılmayan 
program veya uygulamalar işi anlamsızlaştırabilir. 
Uygulamalar kolay kullanılabilir olmalıdır. Digital 
okuryazarlık oranının yüksek olması şarttır. Ayrıca 
günlük hayatın içinde yaşanacak sorun ve prob-
lemlerin çözümüne dönük olmalıdır ki, kullanıcı 
sayısı artsın ve yaygın olarak kullanılabilsin.

Şimdi bu noktada şu iki kritik soruyu sormalıyız: 
Kentimiz ne kadar akıllı? Kentimizin iletişim alt 
yapısı ne kadar geniş? 

Bir kentin iletişim alt yapısı çok önemlidir. 
İletişim yani internet bağlantı hızı ve bağlantı 
tipi, altyapıda baz (taban) oluşturur. Bu bir çeşit 
temeldir; yani yeteri kapasitede olmazsa üstüne 
bina inşa edemeyiz. 

Peki, kentimiz ne kadar zeki? İnsan için nöronal 
ileti ne kadar iyi ise zekâya katkısı da o kadar iyidir. 
Bu durum şehirler için de geçerli. Bir şehir ne kadar 
geniş bir ağ yapısına sahipse, o kadar akıllı olabilir. 

Sonuç olarak BİG DATA yani Büyük Veri, toplu-
mu akıllı bir geleceğe ulaştırmak adına büyük bir 
fırsat olabilir. Bu fırsatı mutlaka değerlendirmek 
zorundayız.

Daha akıllı ve yaşanabilir ama mutlaka 
sürdürülebilir şehirlerde buluşmak dileğiyle kalın 
sağlıcakla. 


