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Büyük Veri: F�rsatlar Kayna§� m� Yoksa

Yeni Sorunlar Yuma§� m�?∗

Remzi Altun�³�k†

Sakarya Üniversitesi

Özet

Büyük Veri (Big Data) fenomeni geli³mi³ ülkelerde i³ dünyas�n�n en
çok konu³ulan konular�ndan biridir. Vaad etti§i faydalar aç�s�ndan tüm
i³letmelerin pe³inden ko³tu§u, ancak elde edilmesinin ve faydalar�ndan
yararlanman�n son derece zor, bir o kadar da zahmetli oldu§u Büyük
Veri olgusu i³letmeler için büyük vaadler içerebildi§i kadar yeni kaoslar�n
ve s�k�n�t�lar�n ba³lang�c� da olabilecektir. Bu çal�³mada Büyük Veri olgu-
sunun ne oldu§u, bu derece büyük bir fenomen olmas�n�n sebepleri, mev-
cut uygulama sonuçlar�n�n neler oldu§u, i³letmeler aç�s�ndan getirece§i
zorluklar ve do§uraca§� s�k�nt�lar ile Büyük Veri uygulamas�n�n ba³ar�l�
olabilmesi için gereken hususlar literatür bilgileri �³�§�nda ele al�nmaya
çal�³�lm�³t�r.

Keywords: Büyük Veri, Analitik, Veri bilimci, Analist, Bili³im Tek-
nolojisi

1 Giri³

Günümüz i³ dünyas�nda i³letmeler çok çe³itli kaynaktan beslenen farkl� yap�
ve formattaki verinin bombard�man� alt�ndad�r. Artan rekabet ve yo§unla³an
pazar dinamizmi, i³letmeleri yeni aray�³lara ve bu güne kadar e³i ve benzeri
görülmemi³ büyüklükte ve karma³�kl�kta veri y�§�nlar� içinde bir ç�kar yol ve
çözüm aray�³lar� içine sokmaktad�r. Bu sebeple "veri-merkezli dünya" ifadesi
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giderek daha gerçek olmaya ba³lam�³t�r. Böylesi bir durumda bili³im tekno-
lojileri önemli rol oynamaktad�r ve bir çok sosyo-ekonomik de§i³imin ve dö-
nü³ümün tetikleyicisi durumuna gelmektedir. Bili³im alan�ndaki geli³meler gü-
nümüz i³ dünyas�ndaki dönü³ümler için bir katalist görevi görerek, ba§lant�l�
ekonomi (interconnected-economy) olgusunun gerçekle³mesine yard�mc� olmak-
tad�r. Böylesi bir ekonomide ise entellektüel sermaye, yani bilgi, önemli bir kay-
nak olarak kar³�m�za ç�kmaktad�r. Bu durumda i³letme aç�s�ndan do§ru veri ve
enformasyonun toplanmas� ve etkin bir ³ekilde faydal� bilgiye dönü³türülmesi
konular� kritik bir öneme sahip olmaya ba³lam�³t�r.

Son y�llarda enformasyon teknolojileri alan�nda yap�lan geli³meler ile yeni
bir döneme girilmeye ba³lanm�³t�r. 2000'li y�llar�n ba³�nda veri depolama ve
i³leme teknolojileri hem etkinlik hem de maliyet aç�s�ndan i³letmeler için veri
i³leme ve analizini zahmetli ve pahal� bir hale getirmekteydi. Büyük Veri so-
rununu ilk ya³ayan i³letmeler aras�nda Google, Amazon, Facebook ve Tweeter
yer almakta olup, sözkonusu bu i³letmeler kar³�la³t�klar� sorunlara yönelik ge-
çici çözümler olu³turmak zorunda kalm�³lard�r. Ancak, Büyük Veriyle ilgili so-
runlar�n çözümüne iki geli³me önemli katk� sa§lam�³t�r. Birincisi, bulut tabanl�
çözümlerin ortaya ç�k�³� veri depolama maliyetlerini önemli ölçüde dü³ürmü³ ve
daha ticari veri tabanlar�n�n kullan�m�na imkân tan�m�³t�r (Lohr, 2012). Aç�k
kaynakl� veya belirli �rmalara ait sanal dosya sistemleri ³eklinde yönetilen yap�-
lardan bili³im ihtiyaçlar�n�n kar³�lanmas�nda hizmet tabanl� i³letmecili§e geçi³i
h�zland�rm�³t�r. �kincisi ise, büyük hacimli verilerle u§ra³�rken i³ yükünün çok
say�da sunucu (server) taraf�ndan payla³�lmas�na imkan tan�yan NoSQL veri
tabanlar� ve Haddoop (harita?azaltma platformu) gibi yeni ve etkin veri taban�
tasar�mlar�d�r. Bütün bu geli³melerin neticesinde Büyük Veri setleri gerçek ol-
maya ba³lam�³t�r. 2012 y�l� itibariyle her gün 2.5 exabayt'l�k bir veri üretiminin
oldu§u ve her 40 ayda iki kat�na ç�kt�§� ifade edilmektedir. Tüm dünyada üretil-
mi³ olan küresel verinin yakla³�k %90'�n�n son iki y�l içinde üretildi§i de gerçek-
ler aras�ndad�r (Lampitt, 2013). �³te bu büyük ve karma³�k veri setleri Büyük
Veri olgusunun do§mas�na ve bu verilerden i³letme kararlar�nda kullan�lacak
bilgilerin üretilmesi ve anlamland�r�lmas� süreçlerine de analitik1 ad� verilmek-
tedir. Böylece Büyük Veri gerçe§i hayat bulmaya ba³lam�³t�r. Her tür kurum
ve kurulu³ (kamu ve özel) bu yeni fenomenle ba³a ç�kman�n yollar�n� bulmak
ve sundu§u f�rsatlardan yararlanman�n yol, yöntem ve araçlar�n� geli³tirmek
zorundad�r.

1Analitik kelimesi �ngilizce'deki "analytics" kelimesinin kar³�l�§� olarak kullan�lm�³t�r. Ke-
limenin Türkçe kar³�l�§�na ili³kin yap�lan çe³itli literatür taramas� ve ilgili ki³ilerle yap�lan
görü³meler neticesinde bir konsensüs olu³turulmas� mümkün olmad�§�ndan bu çal�³mada ana-
litik kelimesi kullan�lm�³t�r.
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�³te bu durum kar³�s�nda i³letmeler, Büyük Verinin kendileri için iyi mi
yoksa kötü mü sonuçlar do§uraca§�, yak�n gelecekte çok büyük miktarlardaki
Büyük Veriyi yönetmek ve veriden bilgi elde etmek için yeni ve daha etkin ana-
liz teknikleri ve yakla³�mlar� geli³tirmenin mümkün olup olmayaca§�, Büyük
Verinin sundu§u f�rsatlardan yararlanabilmek için nelerin yap�lmas� gerekti§i
gibi sorulara cevap bulmaya çal�³maktad�r. Ancak bu tür sorular sadece i³letme-
lerin, ara³t�rmac�lar�n ve teknoloji insanlar�n�n ilgi duydu§u bir konu olmay�p,
kamu kurulu³lar� ve devletler de Büyük Veri konusuna ilgi duyduklar�n� baz�
giri³imlerle sergilemektedirler (Bertolucci, 2012). Örne§in, ABD hükümeti Bü-
yük Veri Ara³t�rma ve Geli³tirme Giri³imi ad� alt�nda 200 milyon dolarl�k bir
bütçe ay�rarak büyük verilere eri³im, depolama ve bu verilerden anlam ç�kar-
maya yönelik yeni araçlar geli³tirme konusunda bir giri³imi ba³latm�³t�r.

Benzer ³ekilde Avrupa Birli§i Yedinci Çerçeve Program� çerçevesinde daha
sürdürülebilir ve zeki bir Avrupa ekonomisini öngören Avrupa dijital pazar�n�
hede�eyen bir strateji olan Avrupa 2020 Dijital Acendas� olu³turulmu³tur. Bu-
nun yan�nda 2012 Davos Dünya Ekonomik Forum'unda kat�l�mc�lar taraf�ndan
verinin alt�n veya döviz gibi yeni bir ekonomik varl�k olarak deklare edilmesi
de bunun bir ba³ka teyididir (NESSI, 2012).

McKinsey (2015)'e göre Büyük Veri inovasyon, rekabet ve üretkenlikteki
yeni s�n�r olarak tan�mlanmaktad�r. Büyük Verinin etkisi sadece �rmalar için
büyük bir rekabet ve büyüme potansiyeli sunman�n yan�nda do§ru kullan�lmas�
durumunda tüm ekonomi ve �rmalar için verimlilikte, inovasyonda ve rekabet
edebilirlikte önemli bir potansiyele sahiptir.

Günümüzde bankac�l�k, sa§l�k, güvenlik, enfomasyon ve bili³im sektörleri
yan�nda perakende sektöründen çok say�da büyük i³letme de Büyük Verinin
nimetlerinden yararlanmaya ba³lam�³t�r. Birçok i³letme bu konuda yat�r�mlar
yapmakta ve yat�r�mlar�n sonuçlar�n� çe³itli ³ekillerde alman�n yollar�n� aramak-
tad�r. Örne§in, perakende sektöründe dünya devi olan Wal-Mart ma§azalar�nda
her saat bir milyondan fazla mü³teriye ili³kin i³lem kay�tlar� depolanmakta ve
i³lenmektedir. Bu ise ABD'nin en büyük kütüphanesi olan Amerikan Kongre
Kütüphanesindeki kitaplar�n 167 kat� bir büyüklükteki veriye tekabül etmek-
tedir (Zikopoulos, deRoos, Parasuraman, Deutsch, Giles, ve Corrigan, 2013).
Elde edilen bu veriler �³�§�nda Wal-Mart'�n pazar bölümleme, CRM ve sadakat
programlar� olu³turma ile maliyet azaltma ve da§�t�m etkinli§i gibi konularda
önemli avantajlar sa§lad�§� belirtilmektedir.

Büyük Veriyle ilgili olarak öne sürülen gelir art�³�, maliyet azaltma, daha iyi
karar alma, daha etkin yeni ürün geli³tirme ve daha esnek ve etkin bir organi-
zasyon yap�s� gibi avantajlar�n gerçekle³mesi kolay olaca§a benzememektedir.
Bunun yan�nda, Büyük Veri ile ilgili yeni teknoloji ve yakla³�mlar�n mevcut
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teknolojiler ve yap�yla uyumsuzlu§u, yüksek yat�r�m maliyeti ve bir d�³ tek-
noloji sa§lay�c�s�na ba§�ml� olma zorunlulu§u gibi problemler ve zorluklar bu
yeni fenomenin i³letmelerce benimsenmesi ve faydalar�ndan yararlan�lmas�n�n
sanc�l� olaca§�na i³aret etmektedir.

Bu sebeple, bu çal�³man�n amac�, son y�llarda teknoloji ve bili³im alan-
lar�nda çok yo§un bir ³ekilde gündem olu³turan bir konu olan ve uygulama
alan� olarak da do§rudan i³letmeleri ve i³letme yönetimlerini ilgilendiren bir
konu olan Büyük Veri olgusuna ili³kin geli³melerin incelenmesidir. Daha spesi-
�k olarak, Büyük Veri olgusunun ne oldu§u, kaynaklar�n�n neler oldu§u, i³letme
aç�s�ndan sa§layaca§� avantaj ve dezavantajlar�n neler oldu§u ve Büyük Veri ve
analitik uygulamalar�n� benimseme dü³üncesinde olan i³letmeleri nelerin bek-
ledi§i ve ba³ar�l� ve etkin bir Büyük Veri giri³iminde bulunma dü³üncesinde
olan i³letmelerin dikkat etmesi gereken hususlar literatür bulgular� �³�§�nda ele
al�nmaya çal�³�lmaktad�r. �³letmeler aç�s�ndan çok büyük devrimsel say�labi-
lecek ç�kar�mlar� olan Büyük Veri konusuna dikkat çekmek de bu çal�³man�n
amaçlar� aras�nda yer almaktad�r.

2 Büyük Verinin Tan�m� ve Özellikleri

Büyük Veri kavram� yeni bir kavram olmay�p teknolojik geli³melere ba§l� olarak
de§i³en bir hedeftir. Büyük Veri kavram� bir olgunun çe³itli yönlerini (teknolo-
jik yap�dan ekonomik modellere kadar de§i³en) kapsamakta olan bir olgudur.
Literatürde Büyük Veri olgusuna yönelik evrensel olarak kabul gören bir tan�m
ve uygulama olmad�§�ndan, Büyük Veri analizinde farkl� yakla³�mlar�n kullan�l-
d�§� gözlenmektedir.LCIA (2011) Büyük Veriyi "ço§unlu§u yap�land�r�lmam�³
olan ve sonu gelmez bir ³ekilde birikmeye devam eden, geleneksel ili³ki bazl�
veri taban� teknikleri yard�m�yla çözülemeyecek kadar yap�sall�ktan uzak, çok
çok büyük, çok ham ve üstel bir ³ekilde büyümekte olan veri setleri? ³eklinde
tan�mlamaktad�r. Bir ba³ka yakla³�ma göre ise büyük veri "standart veritaban�
yönetim veya analitik araçlar yard�m�yla çözülmesi zor veya imkâns�z olan çok
büyük, çok karma³�k veya çok h�zl� analiz edilmesi gereken veri setlerini tan�m-
layan bir terimdir." (Partners, 2012). Bazen bu durum hacim, de§i³kenlik ve h�z
olarak tan�mlanmaya çal�³�lmaktad�r. Baz�lar� Büyük Verinin hacimsel büyük-
lü§üne vurgu yaparken, baz�lar� h�z�na vurgu yapma yoluna gitmi³tir. Ba³ka
bir grup ara³t�rmac� ve uygulamac� ise Büyük Verinin düzensiz ve karma³�k
yap�s�n� odak noktas� alarak tan�mlama yoluna gitmi³lerdir.

Tan�m olarak Büyük Veriyi standart enformasyon teknolojileri ile eri³ilmesi
mümkün olmayan potansiyel olarak büyük veri setlerinden makul bir sürede
veri yakalama, toplama, i³leme, analiz etme ve görüntüleme tekniklerinin kul-
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lan�m�n� da kapsayan bir terimdir (NESSI, 2012). Yayg�n olarak kullan�lmakta
olan yaz�l�m araçlar� ile yakalanmas�, ay�klanmas� ve makul bir zaman diliminde
analiz edilmesi mümkün olmayan büyüklükteki veri setlerine yönelik uygula-
nan bir paradigma dönü³ümü olarak da de§erlendirilmektedir. Bu veri setleri
ço§unlukla sosyal medya, sensörler (sinyal al�c� ve vericiler), bilimsel uygula-
malar, izleme verileri (surveillance), video ve görsel ar³ivleri, Internet tekst ve
dokümanlar�, internet tarama indeksleri, t�bbi kay�tlar, i³letme faaliyet kay�t-
lar�, vb. de§i³ik kaynaklardan gelmekte olup, çok h�zl� bir ³ekilde akan büyük
hacimli verilerdir (Power, 2015). Bu amaçla kullan�lmakta olan platformlara,
araçlar ve yaz�l�mlar�n tümüne birden Büyük Veri Teknolojileri ad� verilmek-
tedir. Özellikle de Bulut teknolojisi gibi teknolojik geli³meler i³ dünyas� için
bili³im yat�r�mlar� aç�s�ndan ba³lang�ç yat�r�m�n� önemli ölçüde dü³ürerek veri
depolama ve i³leme maliyetlerinde ciddi dü³ü³lere yol açm�³t�r. Bu sayede Bü-
yük Veri olgusunun gerçekle³mesi mümkün olmu³tur. Büyük Veriyi k�saca, çok
farkl� tür ve yap�daki verinin, ço§unlukla belirli bir formata uymayan yap�land�-
r�lmam�³ verinin çok h�zl� ve de§i³ken bir ³ekilde toplanmas� ve kaydedilmesi ile
olu³an devasa veri setlerine verilen isim olarak nitelemek mümkündür. Büyük
Verinin %80-90'� yap�land�r�lmam�³ türdendir. Yani daha önceden öngörülebilir
bir formata veya yap�ya uymamas�, bu verilerin i³lenmesini önemli derece zor-
la³t�rmaktad�r. Büyük Veriyi i³letme kaynaklar� ve sosyal medya da dahil olmak
üzere çe³itli kaynaklardan sürekli olarak biriken veri y�§�n� ³eklinde de tan�mla-
mak mümkündür. Y�ll�k %40-60 oran�nda büyümekte oldu§u öngörülmektedir
(Wielki, 2013).

Buradaki "büyük" kavram�n�n ne anlama geldi§inin daha iyi anla³�labilmesi
için a³a§�daki tablolarda (Tablo 1 ve 2) verilere yönelik hacimsel büyüklük te-
rimleri özetlenmektedir. Buna göre en küçük veri birimi olarak bayt (byte)
ile di§er veri büyüklükleri mukayeseli olarak verilerek burada sözü edilen Bü-
yük Veri olgusundaki büyüklük konusunda zihinlerde ça§r�³�m sa§lanmaya ça-
l�³�lm�³t�r. Daha sonra Büyük Veri ile ilgili gerçekler k�sm�nda ele al�nan veri
büyüklükleri dikkate al�nd�§�nda, geleneksel ara³t�rmalarda kullan�lan verinin
gerçekten de çok küçük kald�§� a³ikârd�r. Dolay�s�yla günümüzde veri taban-
lar� ve analitikler konusunda konu³urken kullan�lacak birimler terabayt (TB),
petabayt (PB) veya exabayt (EB) olacakt�r. Tabiki böylesi verilerin analizinde
kullan�lacak olan analitik yöntemler ve analiz teknolojileri de farkl� olmak du-
rumundad�r.

Büyük Verinin özelliklerini detayl� olarak de§inmeden önce geleneksel ola-
rak i³letmelerde analizlerde kullan�lan veriler, Büyük Veri ile k�yasland�§�nda,
küçük veri olarak nitelendirilebilir. Geleneksel analiz yöntemlerinde ara³t�rma-
lar incelenen konuya ili³kin evrendeki tüm veya gerçek zamanl� veriler üzerin-



50 Büyük Veri

Tablo 1: Büyük Veri Depolama Kapasitelerine �li³kin Terimler

Terim Boyut Örnek kapasite

GB (Gigabayt) 1 milyar bayt
1GB=2 saatlik CD kalitesinde ses
veya 7 dakikal�k HDTV

TB (Terabayt) 1 trilyon bayt
1TB=2000 saatlik CD kalitesinde ses
veya 5 günlük HDTV

PB (Petabayt) 1 quadrilyon bayt
1PB=7 haftal�k HDTV veya
1.5 milyon 64GB'l�k iPod

EB (Exabayt) 1 quintilyon bayt
1EB=16 ayl�k HDTV veya
15 milyon 64GB'l�k iPod

Kaynak: Marr, B. (2014), Advaced Performance Institute, BWMC Ltd.

Tablo 2: Veri Kapasite Büyüklüklerinin Mukayeseli Kar³�la³t�r�lmas�

Terim Örnek k�yaslama bü-
yüklü§ü

Yayg�n kullan�m alan�

Bayt (B) Bir pirinç tanesi Bilgisayar�n ilk y�llar�
Kilobayt (KB) 1 �ncan pirinç Bilgisayar�n ilk y�llar�

Megabayt (MB) 8 çuval dolusu pirinç Masa üstü bilgisayar
Gigabayt (GB) 3 T�r dolusu pirinç Masa üstü bilgisayar

Terabayt (TB) 2 adet konteyner gemisi pi-
rinç

Internet

Petabayt (PB) Manhatten adas�n� kapla-
yacak pirinç

Internet

Exabayt (EB) Amerikan�n Kuzey bat�-
s�nda yer alan 11 eyaleti ör-
tecek büyüklükte pirinç

Büyük Veri

Zetabayt (ZB) Pasi�k Okyanusunu doldu-
racak miktarda pirinç

Büyük Veri

Yotabayt (YB) Dünya büyüklü§ünde bir
pirinç tanesi

Gelecek

Kaynak: Kaynak: Bechtold, D. (2014), ?What is big data??, http://www.oldcolony.us/wp-
content/uploads/ 2014/11/whatisbigdata-DKB-v2.pdf'den uyarlanm�³t�r.
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den de§il, sözkonusu evrenden elde edilen bir örneklem üzerinden ve kontrollü
³artlar alt�nda edinilen s�n�rl� say�da veri üzerinden yap�ld�§�ndan, bulgular�n
yorumlanmas�nda istatistik bilimi her zaman için önemli bir araç olarak kar-
³�m�za ç�km�³t�r. Tablo (3)'te Büyük Veri ile Küçük Veri olgular�n�n çe³itli
yönlerden kar³�la³t�r�lmas� yap�lmaktad�r. Tablodaki özellikler incelendi§inde
özellikle de analitik paradigma aç�s�ndan bak�ld�§�nda aralt�rmac�lar�n ve ana-
listlerin yeni ve farkl� bir paradigmaya do§ru evrilmesinin kaç�n�lmazl�§� göz-
lenmektedir. Ba³ka bir ifade ile belki de nitel yap�daki analitik tekniklerin yeni
dönemde giderek daha fazla yayg�nla³aca§� ve önem kazanaca§�n� öne sürmek
yanl�³ olmayacakt�r.

Tablo 3: Büyük Veri ve Küçük Verinin Özellikler Aç�s�ndan K�yaslamas�

KÜÇÜK VER� BÜYÜK VER�
• Veriler belirlenen bir ortamda
bir amaç için toplan�r.

• Veri de§i³ik platformlarda i³-
lemler esnas�nda toplan�r

• Veri toplama lokaldir. Bireyler
veya tak�mlar veriyi toplar.

• Veri otomatik olarak ve top-
lama araçlar� vas�tas�yla topla-
n�r.

• Veri toplama belirli bir disip-
lin içinde ve standartlara uygun
olarak yap�l�r.

• Veri toplama standardize edil-
memi³tir ve ortam, platforma ve
hizmet ³artlar�na göre de§i³ken-
lik gösterir.

• Veri ara³t�rma ar³ivinin bir
parças�d�r ve kamuya aç�kt�r.

• Veri seti özel mülkiyettir ve eri-
³im k�s�t� vard�r.

• Veri toplamada titizlik ve etik
konulara önem verilir.

• Titizlik, kalite ve etik standart-
lar zay�ft�r.

• Veri toplamada insan davran�³�
profesyonel ve bilimsel bir faali-
yettir.

• Veri toplama profesyonel olma-
yan bir davran�³t�r.

• Kat�l�mc�lar�n onay� aran�r. • Varsay�msal olarak onay al�n�r.

Kaynak: Abreu ve Acker (2013), 'Context and collection: A Research Agenda for Small Data',
iConference 2013 Preceedings, February 12-15, Fort Worth, TX, USA.

Büyük Verinin ay�rt edici özelliklerine yönelik olarak literatürde çok say�da
çal�³ma bulunmaktad�r (Zikopoulos, deRoos, Parasuraman, Deutsch, Giles, ve
Corrigan 2013). Bu çal�³malar�n hemen hepsinde ortak say�labilecek olan üç
özellik (hacim, h�z, ve çe³itlilik) bulunmaktad�r. Bu özelliklere ili³kin aç�klama-
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lar a³a§�da yer almaktad�r. Ancak baz� çal�³malarda bu üç özelli§e ilave olarak
verinin gerçekli§i veya güvenilirli§i ilave özellik olarak ele al�nmaktad�r. Kay-
naklar�n baz�lar�nda ise veri de§i³kenli§i, yani verinin ak�³ veya toplanma h�z�-
n�n de§i³kenli§i bir ba³ka Büyük Veri özelli§i olarak zikredilmektedir. Ancak,
tüm çal�³malarda belirtilmekle birlikte ayr� bir özellik olarak de§il de, yukar�da
say�lan özellikler sebebiyle ortaya ç�kan durumu ifade etmek için kullan�lmakta
olan karma³�kl�k özelli§i say�labilir. IBM taraf�ndan haz�rlanan bir çal�³mada
ise Büyük Veri özellikleri aras�na de§er kavram� da eklenmi³tir.

Hacim (Volume): Büyük veri hareketinin ivme kazanmas� ve h�zla büyük
hacimlere ula³mas� özellikle de dijital teknolojilerin geli³mesi ve bunun do§al
sonucu olarak daha fazla ölçme ve kaydetme imkânlar�n�n art�³�yla yak�ndan
ilgilidir. Günümüzdeki veri toplama ve depolama büyüklü§ünü daha iyi anla-
mak için baz� k�yaslamalar�n yap�lmas� aç�klay�c� olacakt�r. Örne§in, bundan
yirmi y�l öncesinde tüm Internet'te depolanm�³ olan veri hacminin günümüzde
her saniye Internet a§�ndan geçen veriye e³it seviyede oldu§u belirtilmektedir.
Büyük Veriye ili³kin hacimsel büyüklü§e ili³kin baz� göstergeler Büyük Veriyle
�lgili Baz� Gerçekler ba³l�kl� tabloda gösterilmektedir.

Büyük Veriyle �lgili Baz� Gerçekler (Bechtold, 2014)

• Günümüzde her iki günlük sürede üretilen veri miktar� Dünyan�n kuru-
lu³undan 2003 y�l�na kadar üretilen veriye e³de§er büyüklükte veri üre-
tilmektedir.

• Dünya üzerindeki verilerin %90'� son iki y�l zarf�nda gerçekle³mi³tir.

• Sektör taraf�ndan yakalanan ve depolanan veri miktar� her 1.2 y�lda iki
kat�na ç�kmaktad�r.

• Her dakika 204 milyon e-posta gönderiyoruz, 1.8 milyon Facebook 'Like'�l�yoruz,
270 bin Tweet atmaktay�z ve Facebook'a 200 bin resim yüklemekteyiz.

• Sadece Google saniyede 40 binden fazla arama yapmakta ve günde 3.5
milyar arama yapar.

• Her dakika YouTube'a 100 saatlik video yüklenmekte olup, bir günde
yüklenen videolar� izleyebilmek için 15 y�la ihtiyaç vard�r.

• Sadece bir günde toplanan verileri DVD'ye kaydedecek olsak, bu DVD'leri
üst üste koydu§unuzda Ay'a iki kez eri³ilebilir.

• 2015 y�l�nda, sadece ABD'de Büyük Veri projelerini yürütebilmek için
1.9 milyon yeni IT i³i yarat�lacakt�r. Bunlar�n her birini ise 3 di§er ki³iyle
desteklenece§i hesaba kat�l�rsa, 6 milyon yeni i³ imkan� demektir.
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Tablo 4: Büyük Verinin Özellikleri

Yönü Özellikleri Meydan Okumalar ve
Teknolojik Çözümler

Hacim (Vo-
lume)

Son y�llarda üretilmekte olan
verinin miktar� müthi³ bir ³e-
kilde artmaktad�r.

Internetin do§al yay�l�m� kü-
resel veri üretimini art�rm�³-
t�r. Buna yönelik olarak veri-
lerin veri merkezlerinde sanal-
la³t�r�lmas� ve bulut türü tek-
nolojiler yard�m�yla bu tek-
nolojilere sahip olman�n ma-
liyeti azalm�³t�r. NoSQL veri
tabanlar� veri depolama ve
sorgulama sorununa yönelik
bir giri³imin sonucu ortaya
ç�km�³t�r.

H�z (Velo-
city)

Her geçen gün toplanan ve-
rinin toplama h�z� da ar-
tarak depolama i³lemlerinin
daha k�sa sürelerde yap�lma-
s�na imkan tan�yan teknoloji
ve yöntemlerin geli³tirilme-
sini kaç�n�lmaz k�lmaktad�r.

Milyonlarca yeni ak�ll� tek-
nolojilerin hayat�m�za girmesi
bu h�z� daha da art�ra-
cakt�r. Rekabet üstünlü§ü
için gerçek zamanl� veri i³-
leme platformlar�n�n geli³ti-
rilmesini zorunlu k�lmaktad�r.

Çe³itlilik
(Variety)

Veri kaynaklar�ndaki artan
çe³itlilik yap�sal ve yap�sal ol-
mayan tekstlere kadar çe³it-
lilikte enformasyonun toplan-
mas�na yol açmaktad�r.

Yar� yap�sal veya yap�sal ol-
mayan verilerin i³lenmesi ve
analizi ise geleneksel ili³kisel
veri modelleri ve sorgulama
dillerinde öngörülen mant�k-
tan farkl� bir mant�§� gerek-
tirmektedir. Bu ise esnek veri
modellerini destekleyebilecek
yeni tür veri ma§azalar�n�n
yarat�lmas�n� gerektirmekte-
dir.

De§er (Va-
lue)

�u ana kadar çe³itli sebepler-
den dolay� toplanan ve der-
lenen verilerden yararlanma
sözkonusu olmam�³t�r.

Büyük Veri teknolojileri buna
imkan tan�maya ba³lam�³-
t�r. Günümüzdeki kritik olan
konu ise ham veriyi enformas-
yona dönü³türerek yeni de-
§er yaratma yollar� sunabi-
lecek yeni teknolojilerin geli³-
tirilmesi konusudur.
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• Günün her dakikas�nda 1570 yeni web sayfas� olu³turulmaktad�r.

• Bu y�l Dünya'da 1.2 milyon ak�ll� telefon olaca§� öngörülmektedir.

• 2011 y�l�nda Dünya'da 12 milyon RFID takip cihaz� sat�lm�³t�r. 2021 y�-
l�nda bu rakam�n 209 milyona ula³aca§� tahmin edilmektedir.

• Büyük Veri sayesinde halihaz�rda baz� suçlar daha i³lenmeden önce en-
gellenmektedir.

• Büyük Veri analiti§inin sa§l�k sektörüne iyi bir ³ekilde entegre edilmesi
durumunda 300 milyar dolarl�k tasarruf sa§lanabilece§i tahmin edilmek-
tedir.

• Etkin bir ³ekilde kullan�lmas� durumunda perakende sektöründe karl�l�k
%60'a varan oranlarda iyile³tirilebilir.

• ABD'de Büyük Veri sektörünün 2017 y�l�nda 54.3 milyar dolara ula³mas�
beklenmektedir.

Kaynak: Bechtold, David (2014), 'What is Big Data�, http://www.oldcolony.us/wp-
content/uploads/2014/11/whatisbigdata-DKB-v2.pdf

H�z (Velocity): Veri tabanl� i³lemlerde verilerin hacimsel büyüklü§ünden
ziyade verilerin i³lenme h�z�, yani bilgi üretme veya anlamland�rma h�z� çok
daha önemli bir konudur. Özellikle de gerçek zamanl� verilerle çal�³mak i³-
letmelere hem güncellik, hem daha h�zl� karar verme, hem de rekabette öne
geçme avantaj� sa§layacakt�r. Özellikle de h�zl� öngörüler sayesinde borsa ve
perakende sektörü gibi sektörlerde olas� dalgalanmalar�n ve pazar f�rsatlar�n�n
daha zamanl� bir ³ekilde belirlenmesine imkan tan�yaca§�ndan kritik bir öneme
sahiptir. Örne§in ABD'de bir market, otoparktaki ki³ilerin cep telefonlar�n�n
konum belirleme özelliklerinden yararlanarak sat�³ tahmininde bulunmas� giri-
³imi Büyük Veri kullan�m�n�n varabilece§i s�n�rlar� göstermektedir.

Çe³itlilik (Variety): Yukar�da da belirtildi§i gibi büyük veri çok farkl� tür
ve farkl� formatta ve de§i³ik kaynaklardan gelebilmektedir. Facebook, Tweeter
gibi sosyal a§lar, cep telefonlar�, online al�³veri³ler, elektronik ileti³im, GPS ve
ak�ll� sistemlerin hepsi normal faaliyetlerinin bir yan ürünü olarak büyük mik-
tarlarda veri üretmektedir. Özellikle de ak�ll� telefonlar�n hayat�m�za giri³iyle
birlikte hepimiz birer bilgi kayna§� durumuna geçmi³ bulunmaktay�z. Bu kay-
naklar�n ço§u son y�llarda ortaya ç�kan kaynaklard�r; Facebook 2004 y�l�nda
ve Tweeter ise 2006 y�l�nda hayat�m�za girmi³tir. Sosyal a§lardaki görüntü ve
mesajlar, güncellemeler, cep telefonlar�ndan elde edilen GPS sinyalleri, bloglar,
tweeter mesajlar�, e-postalar, vb. çok farkl� kaynaktan toplanan veriler büyük
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veri için beslenme kaynaklar�n� olu³turmaktad�r. Benzer durum hayat�m�z�n ay-
r�lmaz bir parças� haline gelmi³ olan ak�ll� cep telefonlar� ve mobil cihazlar için
de geçerli olup, neyi, nerede, ne zaman ve nas�l yapt�§�m�za ili³kin çok fazla
miktarda veri sa§lamaktad�r.

3 Büyük Verinin Kaynaklar�

Peki, ne oldu da son bir kaç y�l içinde Büyük Veri patlamas� ortaya ç�kt�? Büyük
Verinin kayna§� nedir? sorular� gerçekten cevap arayan sorulard�r. Bunun basit
cevab�n� teknolojik geli³meler ve özellikle de bili³im teknolojilerinde ya³anan
geli³meler olarak belirtmek mümkündür. Özellikle de son y�llardaki depolama,
bellek, i³lem ve bant geni³li§i gibi bili³im unsurlar�n�n giderek daha ekonomik
olarak elde edilebilir olmas� büyük veri i³leme ve depolama sorunlar�n� çözmede
önemli ad�mlar at�lmas�na yard�mc� olmaktad�r. Bu ucuzlama hem daha fazla
verinin dijital ortama ta³�nmas�n� hem de veri i³leme maliyetinin ve veriye
dayal� kararlar�n al�nmas�n� kolayla³t�rmaktad�r.

Ayr�ca Büyük Veriden bilgi üretmeye yönelik teknoliji ve yaz�l�mlar�n da ge-
li³tirilmi³ olmas� Büyük veri olgusunun kontrol edilemez bir h�z ve çe³itlilikte
büyümesine yol açm�³t�r. Büyük Verinin toplanmas�, manipüle edilmesi, analizi
ve görselle³tirilmesi amac�yla i³letmeler birçok teknik ve teknolojiyi kullanmak-
tad�rlar. Bu teknik ve teknolojiler istatistik, bilgisayar bilimleri, uygulamal� ma-
tematik ve iktisat alanlar�ndan gelebilmektedir. Büyük Veri analizi amaçl� kul-
lan�lan teknikler aras�nda A/B analizi, veri füzyonu ve veri entegrasyonu, veri
madencili§i, makine ö§renmesi, öngörü modellemesi, duygu analizi, uzay ana-
lizi ve simülasyon ve zaman serisi analizleri say�labilir (Ronca ve Vaade, 2012).
Büyük Veri toplama, manipüle etme ve analizinde kullan�lan teknolojiler ara-
s�nda ise Big Table, Cassandra, Google File System, Hadoop, Appache Hbase,
MapReduce, MongoDB, Oracle NoSQL DB, vb. yayg�n bilinenler aras�ndad�r
(Wielki (2013); Cordo (2014)). Bunun yan�nda baz� yeni teknikler (Alterian,
TweetReach, NM Incite, Social Mention, SocMetrics, Attensity, Traackr, vb.)
de yer almaktad�r.

Büyük Verinin beslendi§i tek kaynak Internet de§ildir. Ancak internetin bir-
çok verinin ortaya ç�kmas�na ve geli³mesine öncülük etti§i muhakkakt�r. Özünde
Büyük Verinin kayna§� olarak daha önce ölçemedi§imiz ve ölçülmesi ekono-
mik olmayan bir çok ³eyin ölçümüne imkân vermesi sebebiyle bu derece büyük
miktarlarda veri üretimi ortaya ç�kmaktad�r. Günümüzde veri üretimi sadece
internet kullan�m� yoluyla gerçekle³meyip, �rmalar da sensörler, bilgisayarlar
ve otomatize edilmi³ cihazlar taraf�ndan da sürekli bir ³ekilde veri üretimi ya-
p�lmaktad�r. Bu durum son y�llarda daha h�zl� bir ³ekilde artmaya ba³lam�³t�r.
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Bu art�³�n ard�nda yatan sebepler aras�nda makineler ve cihazlar aras�ndaki
artan etkile³im ve ileti³im yan�nda sosyal platformlar�n tüm dünya ölçe§indeki
ba³ar�s� da yer almaktad�r (McKinsey, 2011).

Asl�nda Büyük Veri kavram� veri yakalama, elde etme ve depolama konu-
sundaki de§i³imi ortaya koyan renkli bir ifadedir. Her birimiz her gün büyük
miktarda dijital veri üretmekteyiz. E-posta al�p göndeririz, web sayfalar�nda
geziniriz, online al�³veri³ yapar�z, Google Docs gibi araçlar� kullan�r�z, telefonla
arama yapar�z, Facebook'a resim yükleriz ve payla³�mlarda bulunuruz, Google
Search arama motorunu kullan�r�z, arkada³larla chat yapar�z, arabam�za bak�m
yapt�rmak için servisten randevu al�r�z, online ödemeler yapar�z, çe³itli hizmet-
leri al�r�z, kablolu yay�nlar izleriz, ak�ll� telefonlar�m�zla oyun oynar�z, gitti§imiz
yerlerle ilgili resimler çeker ve check-in yapar�z. Bu ve buna benzer daha bir-
çok faaliyetimiz dijital ortamlarda kaydedilir ve daha sonra geri ça§r�labilecek
³ekilde bulut ortam�nda saklan�r. Bunun yan�nda GPS sistemi yard�m�yla gün
içinde perakende noktalar�na ürün da§�t�m� yapan araçlar�n gün içindeki hare-
ketlerine ili³kin onlarca veri çe³itli s�kl�klarda toplanmakta ve kaydedilmektedir.
Hepsinin de ötesinde, özellikle de son zamanlarda ?Nesnelerin Interneti? olarak
da adland�r�lan, makineler aras� ileti³im ve etkile³im de çok büyük miktarlarda
ve çe³itte verinin olu³mas�na yol açmaktad�r. �³te bütün bunlar�n hepsi Büyük
Veri fenomeninin hayat bulmas�na yard�mc� olan payda³lar olarak kar³�m�za
ç�kmaktad�r.

Büyük Verinin hayat bulmas�na yard�mc� olan faktörleri k�saca ³u ³ekilde
s�ralamak mümkündür. Birincisi, artan rekabet, i³ dünyas�nda artan dalgalan-
malar ve artan mü³teri beklentileri sebebiyle i³letmelerin, yapm�³ olduklar� i³-
lemlerle ilgili olarak giderek daha fazla say�da, türde ve s�kl�kta veri toplama
yoluna gitmeleridir. Artan pazar dinamizmi i³letmeleri de§i³imlere kar³� daha
proaktif, daha esnek ve h�zl� bir ³ekilde tepki vermeye ve çevresel de§i³imlere
daha h�zl� adapte olmaya itmektedir. Bu da i³letmeleri tüketici davran�³lar�,
rakipler ve pazarla ilgili konularda daha detayl� ve daha fazla analiz yapmaya
zorlamaktad�r.

�kincisi ise multi-medya içeri§indeki art�³t�r. Günümüzde multi-medya ve-
risi Internet yap�s�n�n %70'ten fazlas�n� te³kil etmekte olup, birçok sektörde de
multi-medya içeri§i giderek artmaya devam etmektedir. Örne§in sa§l�k sektö-
ründeki klinik verilerin %95'ten fazlas� video format�nda üretilmektedir (Mc-
Kinsey, 2015).

Üçüncü önemli kaynak ise "Nesnelerin Interneti" (The Internet of Things)
olarak da bilinen herhangi bir insan etkile³imi olmaks�z�n gerçekle³tirilen ma-
kineler (cihazlar)-aras� ileti³im olgusun h�zla geli³mesidir. Bu makineler, IP
protokolleri yard�m�yla, kablolu veya kablosuz ³ekilde üzerlerine monte edilmi³
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bulunan çe³itli sensörler veya tetikleyiciler yard�m�yla büyük miktardaki veri-
nin gönderilmesi veya al�nmas�n� gerçekle³tirmek üzere ileti³ime girmektedirler.
Önümüzdeki y�llarda Nesnelerin Interneti olgusu sayesinde üretilecek veri mik-
tar�n�n %30'dan daha yüksek bir h�zla büyümesi beklenen ba§lant� noktalar�
ile üstel bir ³ekilde büyüyece§i öngörülmektedir (Court, 2015).

Büyük Verinin olu³umunda önemli katk�s� olan bir di§er kaynak ise sos-
yal medyad�r. 2015 y�l� itibariyle dünyada 3.65 milyar sosyal medya hesab�n�n
bulundu§u öne sürülmektedir. Facebook'ta 1.39 milyar aktif kullan�c�n�n bulun-
du§u ve 4.5 milyar "Like" yap�ld�§�, Aral�k 2014 sonu itibariyle günlük ba§lant�
say�s�n�n 890 milyon oldu§u çe³itli istatistiklerde belirtilmektedir. Facebook'ta
her saniye be³ yeni kimlik pro�linin tan�mlanmakta oldu§u, günlük 300 milyon
civar�nda foto§raf�n yüklenmekte oldu§u, her dakika ortalama 510 yorum ya-
p�ld�§�, ortalama her giri³te 20 dakika kal�nd�§� ve her dakikada 136.000 durum
güncellemesinin yap�ld�§� belirtilmektedir. Bu derece yo§un etkile³imin oldu§u
tek bir platformun üretece§i veri miktar�n� hayal etmek dahi zor olacakt�r. Yo-
uTube'da ise her dakika 24 saatlik bir video yüklemesi yap�ld�§� ve Tweeter'da
ise her dakikada ortalama 98.000'in üzerinde tweet gönderildi§i gözlenmektedir
(McKinsey, 2015).

Bunun yan�nda ak�ll� telefonlar ve di§er mobil cihazlar da Büyük Verinin
olu³umuna önemli katk�larda bulunmaktad�r. 2014 y�l� itibariyle Internet ba§-
lant�lar�n�n yar�dan fazlas�n�n sabit olmayan hatlar üzerinden gerçekle³mekte
oldu§u gözlenmektir. Dünya üzerindeki 7.2 milyar insan�n yakla³�k %42'sinin
(3.01 milyar ki³i) Internet eri³imi vard�r. Aktif sosyal medya hesab� olanla-
r�n say�s� ise yakla³�k 2.07 milyar ki³idir. Mobil uygulamalar�n gelecek y�llarda
katlanarak daha da artaca§� ifade edilmektedir (Harris ve Mehrotra, 2015).

4 �³letmeler �çin De§er Yaratma Arac� Olarak
Büyük Veri

�³letmelerde bili³im sistemleri genellikle yap�sal verilerin toplanmas� ve analizini
yapmaktad�r. Ancak, veri setlerinin giderek farkl�la³t�§�, giderek daha granül
hale geldi§i ve gerçek zamanl� verilerin analizinde mevcut bili³im sistemleri ve
departmanlar� yetersiz kalmaktad�r. Bu tür yap�land�r�lmam�³, yüksek hacimli
ve h�zla de§i³en verilere ili³kisel veri taban� modellerine dayal� geleneksel ana-
liz yakla³�mlar� problemler yaratmaktad�r. Bu sorunlar�n üstesinden gelebilmek
için yeni tür teknolojilere ve analiz yöntemlerine (analitiks) ihtiyaç duyulmak-
tad�r.

Büyük Verinin i³letmeler için bir de§er yaratma arac� olarak kullan�m�na yö-
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nelik çok say�da akademik ve profesyonel çal�³ma/ara³t�rma yap�lm�³t�r (Erkan
(2015); DeGoes (2013)). 2012 y�l�nda Economist Intelligence Unit taraf�ndan
dünya genelinde 607 üst düzey yönetici üzerinde yap�lan bir ara³t�rma Büyük
Veri kullan�m�n�n i³letmelere faydalar sa§lad�§�n� ortaya koymaktad�r. Ara³t�r-
maya kat�lan yöneticiler Büyük Veri giri³iminin geçen üç y�ll�k sürede i³letme
performans� üzerinde %26 civar�nda bir iyile³tirme sa§lad�§�n� ve gelecek üç
y�l zarf�nda da yakla³�k %41 civar�nda bir iyile³me olaca§�n� beklediklerini be-
lirtmi³lerdir. Benzer ³ekilde Brynjolfsson, Hammerbacher, ve Stevens (2011)
taraf�ndan yap�lan ara³t�rmaya göre de veriye ve i³letme analiti§ine dayal� ka-
rar alma uygulamalar� yapan i³letmelerde ç�kt�larda ve üretkenlikte %5-6'l�k
bir iyile³menin sa§land�§� ifade edilmektedir. Veri ve analitiks destekli karar-
lar�n i³letmelerde aktif kullan�m�, sermaye getirisi ve pazar de§eri gibi di§er
performans göstergeleri üzerinde de etkili oldu§u ifade edilmektedir. Benzer ³e-
kilde i³letme içinde bilgi payla³�m� yapan ve mü³teriler, i³letme ve tedarikçiler
aras�nda Web tabanl� bir etkile³ime sahip i³letmelerin di§erlerine k�yasla daha
iyi sonuçlar ald�klar�na i³aret edilmektedir (Bughin, Chui, ve Manyika, 2010).

McKinsey Global Institute taraf�ndan yap�lan ara³t�rmaya göre Büyük Ve-
rinin sa§l�k, kamu, perakende, imalat ve personel yerle³tirme gibi sektörlerde
dönü³ümsel bir katk� sa§lad�§� ortaya konulmu³tur (McKinsey, 2011). Benzer
³ekilde NewVantage Partners taraf�ndan sektörlerinde önde gelen Amerikan i³-
letmelerinin üst düzey yöneticilerine yönelik yap�lan ara³t�rmada Büyük Veri
giri³imlerinin i³letmelere çe³itli faydalar sa§lad�§� ortaya konmu³tur (Partners,
2012). Sözü edilen faydalar aras�nda; (a) gerçeklere dayal� daha iyi ve daha h�zl�
karar verme becerisi kazanma, (b) iyile³tirilen ve geli³tirilen mü³teri deneyimi,
(c) sat�³larda art�³, (d) yeni ürün geli³tirmede artan etkinlik, (e) azalan risk,
(f) daha etkin operasyonel faaliyetler ve (g) daha yüksek kalite ürün ve hiz-
metlerin pazara sunulmas�d�r. Dolay�s�yla, Büyük Veri giri³imleriyle i³letmeler,
hem operasyonel hem de taktik seviyede h�zl� karar almay� gerektiren önemli
i³letme problemlerine cevap verme sürecini haftalar-aylar yerine saniyeler sevi-
yesine h�zland�rmay� amaçlamaktad�rlar. Bu ba§lamda Büyük Veri olgusundan
beklenen bir di§er önemli katk� ise yeni ürün �kirlerini seçmek ve test etmek,
yeni i³ modellerini ve mü³teri odakl� yeniliklerin düzenli bir ³ekilde deneylen-
mesine imkan verecek bir yap�n�n olu³turulmas�na imkan sa§lamakt�r. Böylesi
bir yap� gerçek zamanl� kararlar�n al�nmas�na da imkan tan�yacakt�r (Power,
2013). Capital One, Tesco, Amazon, WalMart, eBay, Google, ve daha niceleri
bu tür ba³ar� örneklerini sergilemektedirler. Örne§in, Capital One �rmas�nda
proje tak�mlar� her y�l 65.000'in üzerinde farkl� ürün �krinin ve konseptinin
testini gerçekle³tirmektedir. Bir online sat�³ ma§azas� olan FreshDirect online
veri beslemelerine dayal� olarak günlük ve hatta bazen daha s�k olarak �yat
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ve promosyon uygulamalar� yapmaktad�r. Benzer ³ekilde Tesco �rmas� da§�t-
m�³ oldu§u sadakat kartlar� yard�m�yla milyonlarca mü³terisine ait i³lem bil-
gileri üzerinde analizler yaparak yeni f�rsatlar� yakalamaya çal�³maktad�r. Bu
ba§lamda farkl� mü³teri gruplar� için uygulanabilecek �yat, promosyon ve raf
düzenleme uygulamalar�n� düzenlemektedir (Bughin, Chui, ve Manyika, 2010).

Bir ba³ka ara³t�rmada ise Büyük Veri kullan�m�n�n i³letmelere ³u ³ekillerde
de§er yarataca§� öne sürülmektedir (McKinsey, 2011):

• Çe³itli ve de§i³ik tür ve yap�daki verileri entegre ederek ve bütün ilgili
tara�ar�n eri³imine imkan vererek ³e�a��k yaratma yoluyla de§er yarat-
mak

• �htiyaçlar� belirlemek, de§i³kenli§i denemek ve performans iyile³tirme
amaçl� olarak deneyimlemeye imkan vererek de§er yaratmak

• Farkl� pazar bölümlerine yönelik özel programlar ve aktiviteler düzenle-
yebilmek amac�yla pazar�n bölümlenmesi

• �nsan temelli karar alma sürecinin otomatik algoritmalarla desteklenmesi
veya de§i³tirilmesi

• Yeni i³ modelleri, yeni ürünler ve hizmetler geli³tirmek

Birçok i³letme yeni veri toplama ve analiz tekniklerini (analitikler) kullan-
mak suretiyle verimlili§i art�rma, karar verme süreçlerini iyile³tirme ve rekabet
üstünlü§ü kazanma konusunda f�rsatlar�n oldu§unun fark�na varm�³ durumda-
d�r. McKinsey yöneticilerinden Tim McGuire ?kaybedenlerle kazananlar aras�n-
daki fark� analitikler belirleyecektir? demektedir (McGuire, 2013). Pazarlama
harcamalar�ndan daha fazla getiri elde etme kabiliyeti, �yatland�rma ve tu-
tundurma kararlar�nda daha fazla katk� pay� elde etme kabiliyeti ve daha iyi
bir tedarik zinciri ve yönetim kararlar� ile daha fazla sat�³ yapma kabiliyeti
günümüz i³ dünyas�nda kazananlarla kaybedenleri ay�rt eden unsurlar olmaya
ba³lam�³t�r.

Büyük verinin etkisi sadece ekonomik boyutuyla s�n�rl� de§ildir. Birçok ku-
rum ve kurulu³ büyük verinin sa§layaca§� gerçek zamanl� enformasyon saye-
sinde önemli avantajlar elde etmeye ba³lam�³t�r. Örne§in, gerçek zamanl� ve
çok boyutlu olarak gelen büyük veri yard�m�yla günlük ya³am�n daha ak�ll�ca
yönetilmesi ve ³ehirdeki tra�k, çe³itli mekânlara olan talep ve beklentiler, sosyal
a§lar aras� etkile³imler, enerji ve su yönetimi, e-devlet uygulamalar�, e-sa§l�k
uygulamalar�, veri ta³�ma ve �nansal i³lemlerin yap�lmas� ve takibi ve bu ba§-
lamda insanlar�n sergiledikleri davran�³lar ve davran�³sal de§i³imlerinin daha
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yak�ndan ve gerçek zamanl� olarak yönetilmesi kolayla³acakt�r. Ancak, her ne
kadar bu tür uygulamalar vatanda³lara daha etkin ve kaliteli hizmet sunma
konusunda pozitif sonuçlar do§uruyor olsa da, bununla ilgili en önemli sorun
ve tehdit ise mahremiyet konusundaki ihlaller ve sorunlard�r.

Büyük veri sayesinde hastalar için ki³iye has veri toplanmas� sözkonusudur.
Yeni teknolojiler yard�m�yla çok küçük sorunlar dahi yeni teknolojiler sayesinde
kolayca te³his edilebilmektedir. Bunun yan�nda böylesi bir büyük veri y�§�n� ve
ak�³� alt�nda doktorlar�n hastal�klar�n te³hisini koyma ve verileri analiz etme
konular�nda yeterli zamanlar� olmayacakt�r. Bu durum verileri otomatik olarak
analiz edebilecek ve çözümler üretebilecek yeni teknolojilerin geli³tirilmesini ge-
rekli k�lmaktad�r. Bu ise makinalar aras� etkile³imin önemini ortaya koymakta
olup, makina ö§renmesi olgusunu gündeme getirmektedir. Bu konu özellikle
de DNA tabanl� imaj olu³turma ve moleküler seviyedeki çal�³malarda çok daha
ciddi bir sorun olarak kar³�m�za ç�kacakt�r. Bu ba§lamda veri güvenli§i ve mah-
remiyet konular� da ayr� bir önem arz etmektedir. Ayr�ca ki³isel t�bbi bilgilerin
ba³kalar�n�n eline geçmesi riski bu teknolojilerin geli³imini ciddi ölçüde balta-
layabilir.

Benzer ³ekilde bilimsel çal�³malar için de büyük hacimlerde ve h�zda veri
birikimi yap�ld�§� aç�kt�r. Özellikle de bu tür veriler deneysel çal�³malar�n a§�rl�k
kazand�§� bilimsel çal�³malar aç�s�ndan önemli ç�kar�mlara sahiptir.

Büyük Veri teknolojilerinin yaratm�³ oldu§u sosyal etkiler ise gerçekten çok
ciddi boyuttad�r. Sosyal medya sayesinde insanlar�n çok farkl� ³ekilde bir bi-
riyle etkile³ime girmesi ve haberle³mesi sayesinde daha demokratik bir toplum
yarat�lmas� aç�s�ndan bu teknolojiler önemli görevler üstlenmektedir.

Büyük veriden fayda elde etme potansiyeli en yüksek olan ülkeler geli³mi³
ülkelerdir. Ekonomik ve �³ Dünyas� Ara³t�rmalar� Merkezi (CEBR) taraf�ndan
yap�lan bir ara³t�rmaya göre gelecek be³ y�l zarf�nda Büyük Veri'nin �ngiltere
ekonomisine olan katk�s�n�n 216 milyar sterlini bulaca§� ve 58.000 yeni i³ imkan�
sunaca§� öngörülmektedir. Büyük verinin Avrupa Birli§ine y�ll�k 250 milyar
Avro'luk bir katma de§er sa§layaca§� da öngörüler aras�ndad�r (CEBR, 2013).

5 Büyük Veriyle �lgili Kar³�la³�lan Sorunlar ve
Zorluklar

Büyük veriyle ilgili olarak i³letmelerin en çok ³ikayet ettikleri konular�n ba-
³�nda Büyük Verinin karma³�kl�§�, h�z� ve de§i³kenli§i gelmektedir. Büyük veri
toplama, yönetme ve analiz etme birçok i³letme için f�rsatlar sunma potansi-
yeline sahip olsa da, herhangi bir yerden gelmekte olan veride de§er yaratma
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oldukça zordur. Zaten yeterince karma³�k ve zor olan veri analizi faaliyetleri
farkl� raporlama sistemleri, farkl� kaynaklardan ve farkl� karar süreçleri netice-
sinde ortaya ç�km�³ olan verilerin entegre edilerek anlamland�r�lmas� ve içgörü
üretilmesi bu i³i daha da karma³�kla³t�rmakta ve yararl� enformasyon üretme
sürecini zorla³t�rmaktad�r. Dünya ölçe§inde yap�lan bir çal�³mada, yöneticilerin
%94'ü Büyük Veriyle ilgili en önemli zorlu§un karma³�kl�k oldu§unu ve sorunu
çözmenin yolunun enformayon yönetimi oldu§unu ifade edenlerin oran�n�n ise
%84 oldu§u ifade edilmi³tir (Johnson, 2012). Veri i³leme ve analizi ba§lam�nda
�rmalar yayg�n olarak üç soruyla kar³� kar³�ya kalmaktad�rlar (McGuire, 2013):
(a) hangi veriyi kullanmak gerekir, (b) analitiklerin kullan�m� ve yönetimi, ve
(c) bulgular�n ve içgörülerin (derin bilgi) uygulamaya yans�t�lmas� ve faaliyet-
lere dönü³türülmesidir.

Bunlar�n yan�nda Büyük Veri ile çal�³man�n çe³itli zorluklar� vard�r. Bu zor-
luklar�n ba³�nda teknik zorluklar gelmekle birlikte ayn� derecede önemli olan
di§er bir zorluk ise yönetimsel zorluklard�r. Yönetsel aç�dan bak�ld�§�nda, bü-
yük verinin en önemli hususlar�ndan biri, karar alma ³ekliyle karar al�c�lar üze-
rindeki etkisidir. Geleneksel olarak i³letmede önemli kararlar üst düzey yöne-
ticilerce verilir. Bu kararlar ço§unlukla veriye dayal� olarak al�nmakla beraber,
yönetici veriye güvenmedi§i durumda ya da verilerin kendi deneyim ve öngö-
rüleriyle uyu³mad�§� durumlarda sezgisel karar verme yoluna gidebilir. Dolay�-
s�yla verilere dayal� bir karar alma kültürünün olu³turulmas� büyük veriyle ça-
l�³may� kolayla³t�racakt�r. Böylesi bir kültürün olu³mas� için öncelikle verilerle
ilgili olarak belirli sorgulama disiplinin kurum içinde yerle³tirilmesi gerekir. Bu
ba§lamda sorulabilecekler aras�nda ?Veriler ne anlama gelmekte??, "Kim ta-
raf�ndan ne nas�l topland�?", "Enformasyonun ç�kar�lmas�nda ne tür mant�ksal
analizler uygulanm�³t�r?" ve "Sonuçlar ne derece güvenilirdir?" gibi sorular sa-
y�labilir. K�sacas�, veri odakl� bir yönetim kültürünün olu³turulmas� için gerekli
de§i³im yönetiminin temin edilmesi ba³ar� yolunda engelleri azaltacakt�r. Veri-
lere yakla³�m konusunda belirli bir kurumsal disiplinin olu³turulmas� yan�nda
yöneticilerin, özellikle de üst düzey yöneticilerin, güvenilir ve sa§l�kl� verilerin
oldu§u ortamlarda veriye dayal� karar verme uygulamalar�n� yaparak di§erle-
rine örnek olmas� gerekir (LaValle, Lesser, Shockley, Hopkins, ve Kruschwitz,
2013). Tabii ki veri odakl� karar alman�n benimsendi§i ortamlarda dahi alan
uzmanlar�n�n bilgisi ve rolü her zaman önemini koruyacakt�r. Özellikle de gele-
ce§e yönelik f�rsat ve tehditlerin de§erlendirilmesine veya beklenmedik olaylar�n
tahmini veya veri ak�³ h�z�n�n yava³ oldu§u durumlarda derin alan bilgisinin
yerini hiç bir ³ey ikame edemez.

Büyük veriden etkin bir ³ekilde yararlanabilmek için geçi³ sürecinin etkin bir
³ekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu süreçte önemli olan hususlardan baz�lar�
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³unlard�r.

Liderlik: Büyük veri ça§�nda ba³ar�n�n anahtar� daha fazla miktarda ve
iyi kalitede büyük veriye ve mant�ksal analizlere sahip olmak de§il, aç�k he-
de�er koyan, ba³ar�n�n ne oldu§unu aç�kça ortaya koyabilen ve do§ru sorularla
yönetim sürecini sürdüren yönetim tak�mlar�n�n olu³turulmas�d�r (McAfee ve
Brynjolfsson, 2012). Büyük verinin varl�§� ve ileri mant�ksal analizlerin uygulan-
mas� i³letmelerde insana olan ihtiyac� ortadan kald�rmaz. Aksine, büyük verinin
gücünü ortaya ç�karmada ve i³letme içinde büyük verinin gücünün kullan�lmas�
için gerekli olan yap�sal ve karar alma süreçlerindeki de§i³imleri yönlendire-
bilecek, piyasan�n i³leyi³i konusunda öngörüye sahip, pazar f�rsatlar�n� tespit
edebilen ve bu f�rsatlardan yararlanma konusunda yarat�c� çözümler üretebilen
ekipleri olu³turan ve motive edebilen liderlere ve yöneticilere daha fazla ihtiyaç
vard�r.

Yetenek Yönetimi: Veri kaynaklar� artt�kça ve büyük veri teknolojileri-
nin maliyetleri makul seviyelere indikçe, birçok i³letme büyük verinin nimet-
lerinden faydalanmak istedi§inde veri i³leme konusunda bilgili ve yetenekli in-
sanlara, veri bilimcilerine ihtiyaç artacakt�r. Bu ba§lamda istatistiksel analiz
tekniklerine yönelik yetenekler önemli olmas�na ra§men, büyük veri için yeterli
olmaktan uzakt�r. Mevcut istatistik yöntemler daha çok düzenli veriler üzerinde
uygulama imkân� bulurken, büyük veri ba§lam�nda toplanan verilerin büyük bir
k�sm� düzensiz verilerden olu³maktad�r. Dolay�s�yla öncelikli olarak, düzensiz
verilerin ay�klan�p düzenli hale getirilmesi için gerekli olan beceri ve yeteneklerle
donat�lm�³ veri düzenleme konular�nda uzman ki³ilere ihtiyaç duyulmaktad�r.
Bunun yan�nda görselle³tirme araç ve teknikleri de her geçen gün daha so�-
sitike hale gelmektedir. Veri y�§�nlar� aras�na s�k�³m�³ olan bilgi örüntülerini,
kavramlar aras�ndaki korelasyon ve nedensellikleri ortaya ç�karabilecek, deney
tasar�m�nda uzmanl�§a sahip yeni nesil bilgisayar uzmanl�§� yan�nda, yönetici-
lerin yönetim uygulamalar�n� büyük veri ortam�nda daha etkin olabilmesi için
gerekli zorluklarla ba³a ç�kabilecek yeteneklere ihtiyaç olacakt�r.

Teknoloji: Son y�llarda büyük verinin ortaya ç�kard�§� sorunlarla ba³a
ç�kma konusunda ve büyük veriden etkin bir ³ekilde yararlanmaya imkân sa§la-
yan teknolojiler konusunda önemli geli³meler kaydedilmi³tir. Buna örnek olarak
yayg�n kullan�m bulan Hadoop verilebilir. Nispeten ucuz, kolay bulunabilen bir
donan�m ve aç�k yaz�l�m� kullanan bir sistemdir. Bu sistem, i³letmeye gelen ve-
rileri nispeten ucuz bir yöntemle kaydetmenin yan�nda verileri analiz etmek için
gerekli olan araçlar� da sa§lamaktad�r. Ancak, bu teknolojilerle çal�³abilecek ye-
teneklere ihtiyaç vard�r. Özellikle de farkl� kaynaklardan ve farkl� formatlarda
ve farkl� yo§unlukta toplanan verileri entegre etme ve analizler için haz�rlama
konusunda uzmanlara yo§un bir ³ekilde ihtiyaç duyulacakt�r. Bu ise iyi dü³ü-
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nülmü³ bir veri stratejisi ile mümkün olabilmektedir.
Karar Verme: Veri destekli i³letmelerde etkinlik bilgi ile bilgi ihtiyac� olan

yöneticileri bir araya getirebilen sistemlerin ve ekiplerin varl�§�na ba§l�d�r. Bu
ekipler, birimler aras� etkile³im konusunda becerili, birimler aras� i³birli§ini her
seviye sürdürebilecek esnekli§e sahip, problemlerin belirlenmesine çal�³anlarla
problem çözme teknikleriyle donanm�³ ki³ileri bir araya getirebilen ve elde edi-
len bilgiyi ilgili birimlerle payla³ma konusunda odaklanm�³ olmal�d�r.

�irket Kültürü: Veri odakl� bir i³letmede kararlar mümkün oldu§unca
sezgiler ve içgörülerden ziyade bulgulara ve analizler neticesinde elde edilen
bilgilere dayal� olarak al�nmas� gerekir. Bu da kararlarda ?ne dü³ünüyoruz??
sorusu yerine ?ne biliyoruz?? sorusunun ortaya koydu§u bilgiye dayal� bir yak-
la³�m� benimsemenin önemini ortaya koymaktad�r. Ancak, veri odakl� olmak
demek kararlarda veri kullan�m�n�n abart�lmas� veya kararlar�n tamamen stan-
dardize edilmesi anlam�na gelmemektedir. Ayr�ca, veri odakl� olmak demek, üst
yönetim taraf�ndan al�nan kararlar�n gerekçelendirmek veya süslemek ad�na alt
birimlerce say�sal verilerle desteklenmesi veya ³ekillendirilmesi anlam�na da gel-
memektedir.

Bütün bili³im giri³imlerinde oldu§u gibi Büyük Veriyle ilgili olarak i³let-
meler çe³itli zorluklarla ve engellerle kar³�la³maktad�rlar (Devlin, 2013). Bu
konuda çe³itli ara³t�rmalar yap�lm�³t�r. Örne§in, Economist Intelligence Unit'e
göre Büyük Veriden yararlanma aç�s�ndan i³letmelerin önündeki engeller; (a)
i³letme bünyesindeki her fonksiyonun (üretim, pazarlama, �nans, vb.) kendi
veri ambar�n� (silosunu) olu³turmas� - bu sebepten dolay� tüm i³letmenin kulla-
n�m�na sunulacak bir veri havuzunun olu³turulmas� �kri gerçekle³ememektedir.
(b) Büyük Veriden analizler yapacak beceriye sahip veri bilimcilerinin eksikli§i
- ³u an için sadece ABD'de dahi 140-190 bin aras�nda veri bilimciye ve Büyük
Veri bulgular� �³�§�nda karar alma konusunda uzman 1.5 milyondan fazla yö-
neticiye ihtiyaç duyuldu§u belirtilmektedir (McKinsey, 2015). (c) Büyük veri
setlerinin analizinin uzun zaman almas� ve analizlerde gecikmelerin olmas� da
gerçek zamanl� olarak veri analiz sonuçlar�na göre karar almak ve hareket etmek
isteyen i³letmeler için önemli bir engel te³kil etmektedir. (d) Giderek atmakta
olan yap�land�r�lmam�³ verilerin analizindeki zorluklar da Büyük Verinin et-
kin kullan�m�n� engellemektedir. (e) �³letme üst yönetimlerinin Büyük Veriyi
stratejik bir unsur olarak görmelerindeki zaa�ar ise Büyük Verinin i³letmeler
taraf�nda benimsenmesinin önündeki engellerden biri olarak kar³�m�za ç�kmak-
tad�r (Capgemini, 2012).

Benzer ³ekilde (McAfee ve Brynjolfsson, 2012) de i³letmelerin Büyük Veri
kullan�m�n�n sa§layaca§� faydalardan yararlanmalar�n�n önündeki engelleri be³
kategori alt�nda ele almaktad�r. Bunlar; liderlik, yetenek yönetimi, teknoloji,
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karar alma ve kurumsal kültürdür. Liderlik : Vizyoner bir liderlik anlay�³�ndan
yoksun, aç�k ve net belirlenmi³ hede�eri olmayan ve faaliyet gösterdi§i pazarlar
konusunda iyi bir anlama ve pazar� okuma becerisi aç�s�ndan zay�f bir liderli§e
sahip bir i³letme için daha fazla veya daha kaliteli veriye sahip olmak ba³a-
r�y� garanti etmez. Yetenek yönetimi ise büyük ve karma³�k veri tabanlar� ile
çal�³abilecek yeteneklerle donat�lm�³ do§ru ki³ilerin (veri bilimcilerinin) sa§-
lanmas� problemiyle ilgilidir. Di§er engel ise veri bilimcilerin etkin ve verimli
bir ³ekilde çal�³mas�na imkan tan�yacak araçlar�n ve teknolojinin sa§lanmas�yla
ilintili sorunlard�r. Her ne kadar Büyük Veri giri³imlerinin ba³ar�s� sadece tek-
nolojiye ba§l� de§ilse de, teknoloji bu i³in önemli bir parças�d�r. Büyük Veri
giri³imlerinin ba³ar�s� üretilen verinin i³letme kararlar�ndaki katk�s� düzeyinde
olacakt�r. Bu sebeple, üretilecek olan bilgiyi kullanacak ki³i (yöneticiler ve ka-
rar vericiler) ile veriden bilgi üretme görevini üstlenmi³ olan gerekli becerilerle
donat�lm�³ veri bilimcilerinin do§ru bilgiyi, do§ru ³ekilde kullanabilmek için
ortak hareket etmelerine ve anlay�³ birli§i içinde olmalar�na imkân sa§layacak
bir ortam�n olu³turulmas�n� gerekli k�lmaktad�r.

Son engel ise kurum içinde karar alma süreçlerinin veri-destekli olmaktan
ziyade bireysel deneyim ve önseziye dayal� olarak al�nmas�n� destekleyen bir
kurumsal kültür engelidir. Bu sebeple, böylesi bir kurumsal kültür dönü³ümü-
nün sa§lanmas� için gerekli de§i³im yönetimi giri³imlerinin sa§lanmas� ba³ar�da
ilk ad�m olarak de§erlendirilmelidir (Groves, Kayyali, Knott, ve van Kuiken,
2013).

Bunlar�n yan�nda veriyle ilgili telif haklar�, veri taban� haklar�, ki³isel mah-
remiyet sorunu, gizlilik, ticari markalar, sözle³me yasalar� ve rekabet yasas�
gibi ba³ka yasal ve hukuksal sorunlar da Büyük Veri giri³imlerinin önündeki
engellerden baz�lar� olarak kar³�m�za ç�kmaktad�r (Kemp, 2013). Konunun ya-
sal yönüyle ilgili bir di§er konu ise veri toplama uygulamalar�n�n ³e�a��§� ile
ilgilidir. Bunun yan�nda kar³�m�za ç�kabilecek olas� bir di§er sorun ise Büyük
Veri sebebiyle karar süreçlerinin tamamen otomasyona geçmesidir ki, bu da
i³letme aç�s�ndan önemli riskleri de beraberinde getirebilir. Ba³ka bir sorun ise
Büyük Verinin incelenen ba§lama (³artlara) ili³kin (veri toplamadaki önyarg�-
lar, baz� sinyallerin kaç�r�lmas� veya ba§lam�n yanl�³ tan�mlanmas� vb. sebepler-
den dolay�) resmin tamam�n� yans�tmamas� durumudur ki, böylesi bir durumda
al�nacak kararlar�n yan�lt�c� ve tela�si olmayan sonuçlar do§urmas�na yol aça-
bilecektir (Ferguson, 2013). Bunun yan�nda toplanan hassas ve stratejik içerikli
verilerin ve enformasyonun (örne§in, mü³terilere ait spesi�k veriler) güvenli§i
konusu ise ba³ka bir sorun kayna§�d�r.
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6 Büyük Veri Giri³imlerinde Ba³ar� �çin

Büyük Veri giri³imlerine ili³kin literatür incelendi§inde, di§er bili³im temelli
giri³imlerde (ERP, CRM, vb) oldu§u gibi bu giri³imlerin de yar�ya yak�n�n�n
ba³ar�s�z oldu§u gözlenmektedir. Ba³ar�l� olan giri³imlerin belirli ay�rt edici
özelliklere sahip oldu§u gözlenmektedir. Marchand ve Peppard (2013) Büyük
Veri projelerinin ba³ar�s�nda be³ faktörün önemine vurgu yapmaktad�r. Bun-
lar; (a) Büyük Veri giri³imlerinin merkezine insan unsurunun yerle³tirilmesi, (b)
enformasyon teknolojisinden de§er yaratman�n yolunun, enformasyonun kulla-
n�m�ndan geçti§inin vurgulanmas�, (c) bili³im proje tak�mlar�n�n bili³sel ve dav-
ran�³sal bilim insanlar�yla desteklenmesinin gereklili§i, (d) ö§renmeye odakl� bir
i³letme kültürünün olu³turulmas�, ve (e) teknoloji kullan�m�ndan ziyade i³letme
problemlerinin çözümüne daha fazla odaklan�lmas�d�r. Benzer ³ekilde Barton
ve Court (2012) ise, alandaki çe³itli �rmalarla olan deneyimleri �³�§�nda, veri
ve analitiklerden tam olarak faydalanabilmek için üç yetene§e gerek oldu§una
vurgu yapmaktad�rlar. Bunlar; (a) do§ru verinin seçimi, (b) bili³im teknoloji-
lerinden de§er yaratman�n yolunun enformasyon kullan�m�na ba§l� oldu§u, ve
(c) bili³im proje ekiplerinin hem davran�³sal hem de bili³sel bilim insanlar�yla
desteklenmesidir.

Geleneksel yöntemlerle elde edilen bilgi ile Büyük Veri yoluyla elde edi-
len veri aras�ndaki farklar�n neler oldu§una yönelik olarak Davenport, Barth,
ve Bean (2012) Büyük Veriden fayda sa§layan i³letmelerin, di§er i³letmelere
k�yasla, bilgi i³leme ve üretim faaliyetlerini üç konuda farkl� amaçlara odakla-
makta olduklar�n� ortaya koymaktad�rlar. Büyük Veriden fayda sa§lama yolunu
seçen i³letmelerin; (a) veri miktar�na de§il veri ak�³�na odaklanmakta oldukla-
r�n� (Büyük Veri yakla³�m�nda geçmi³in verilerine bakarak ne oldu§unu anla-
maya çal�³mak yerine günümüzde i³letmeler sürekli olan ak�³lar ve süreçlere
odaklanarak gerçek zamanl� kararlar almak ve iyile³tirmeler yapabilmektedir),
(b) veri analisti yerine veri bilimcileri ve ürün ve süreç geli³tiricilere daha fazla
güvenme e§iliminde olduklar�n� (böylece Büyük Veri analitikleri sayesinde or-
taya ç�kan bilgilerin zaman geçirmeksizin karar alma süreçlerine dahil edilmesi
mümkün olmaktad�r) ve (c) analitik faaliyetlerini bili³im faaliyetlerinden ayr�
tutarak, analitik faaliyetleri organizasyon ³emas�nda i³letmenin temel faaliyet
alan� olan operasyonel ve üretim faaliyetlerine ta³�makt�r.

Verinin büyük olmas� her zaman için arzu edilen ve daha iyi olan bir durum
olmayabilir. Büyük Veriden faydalanabilmek için yöneticilerin yeni veri kaynak-
lar�n�n ne i³e ve nas�l yarayaca§�n� anlamalar� ve yeni teknolojilere para har-
cama konusundaki olumsuz tutumlar�n� de§i³tirmeleri gerekmektedir (Schadler
ve McCarthy, 2012). Aksi taktirde yüksek ücretlerle i³e al�nan veri bilimcileri-
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nin i³letme için nas�l bir de§er yaratmas� gerekti§i konusunda ortaya ç�kacak
bo³luk, kaynaklar�n bo³a gitmesine yol açacakt�r. Bu sebeple yöneticilerin veri
bilimciye neden ihtiyaç duyuldu§unun da fark�nda olmas� gerekir.

Büyük veri ve mant�ksal analiz/çözümleme konusu i³ dünyas�n�n günde-
minde ilk s�ralarda yer almaya devam etmektedir. Bu ilgi Google, Amazon ve
benzeri ³irketlerin verileri kullanarak geli³tirdikleri yeni güçlü i³ modelleriyle
aç�k ara rakiplerinin önüne geçmelerini anlatan ba³ar� hikayeleri ile daha da
güçlenmektedir. Bunun yan�nda IBM ve Hewlet-Packard gibi teknoloji devleri-
nin büyük veri konusundaki ciddi yat�r�mlar� da bu ilgiyi peki³tirmektedir.

Büyük Veri i³ dünyas� için yeni f�rsatlar ve tehditler sunmakla birlikte, enfor-
masyonun i³ dünyas�ndaki ve rekabet üstünlü§ünün yap�s�ndaki rolüne ili³kin
olarak üst düzey yöneticilerin yeni bir zihinsel moda geçmelerini gerektirmekte-
dir. Günümüzde i³letmeler o kadar büyük ölçüde veri toplamaktad�rlar ki top-
lanan bu verilerle ne yap�lmas� gerekti§i veya neler yap�labilece§i ve bu bilgi
y�§�nlar�n�n de§erli alt�na dönü³türülmesinin yollar�n� sunabilecek yeni yete-
neklere ve yeni yönetim anlay�³lar�na ihtiyaç duymaktad�rlar. Bu derece yo§un
enformasyon ak�³�n�n oldu§u bir ortamda i³letmeler bu ak�³tan faydalanman�n
yollar�n� aramaktad�rlar. Bunun için ise i³letmeler öncelikli olarak karar verme
kültürünü de§i³tirmek zorundad�r (McAfee ve Brynjolfsson, 2012). Ancak bir-
çok yönetici henüz bu f�rsatlar�n ve Büyük Verinin rekabet etme ³eklini de§i³-
tirmedeki rolünün fark�na varm�³ de§illerdir (Brynjolfsson, Hammerbacher, ve
Stevens, 2011).

Günümüz i³ dünyas� için önemli bir ilke olan ve Peter Drucker, W. Edwards
Deming'e veya ba³ka ara³t�rmac�lara atfedilen "Tan�mlayamazsan ölçemezsin,
ölçemezsen yönetemezsin" sözü özellikle de son y�llardaki dijital veri patlamas�
sonras�nda daha da anlaml� olmaya ba³lam�³t�r. Büyük veri sayesinde i³letmeler
kendileri ve pazar ³artlar� hakk�nda daha fazla bilgiye sahip olduklar�nda daha
etkin ve do§ru kararlar alarak i³letme performans�n� geli³tirebilme imkân�na
sahip olacaklard�r.

Büyük Veri kullan�m�n�n geleneksel i³letmeleri de§i³tirme potansiyeli bulun-
maktad�r. Yönetim yaz�n�nda veriye dayanarak verilen kararlar�n daha isabetli
oldu§u bilinen bir gerçektir. Verilerin do§ru anlamland�r�lmas� pazar çevresi-
nin ve i³letmenin faaliyette bulundu§u ekosistemin daha do§ru alg�lanmas�na
ve de§erlendirilmesine imkân tan�yacakt�r. Büyük veri kullan�m�, yöneticile-
rin kararlar�n� öngörüden veya önseziden ziyade kan�ta dayanarak vermesine
imkân tan�r. Bu da yöneticilerin yönetim yakla³�mlar�nda devrim niteli§inde
de§i³ikliklere gitmesine imkân sa§layacakt�r. Bu sayede yöneticiler, eskiden ol-
du§undan daha kusursuz bir ³ekilde yönetebilecekler, daha do§ru tahminlerde
bulunabileceklerinden daha ak�ll� kararlar almalar� mümkün olacakt�r. Özellikle
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de içgüdü ve sezginin görece olarak daha önemli oldu§u alanlarda yöneticiler
çevreyi ve pazar dinamiklerini daha do§ru ve isabetli okuyabileceklerinden daha
etkili müdahaleler geli³tirip uygulayabileceklerdir.

Bilimdeki devrimlerin ço§u ölçümler konusunda yap�lan devrimlerden sonra
gelmi³tir. Son y�llarda tüm i³ dünyas�n�n gündemini sürekli olarak daha fazla
me³gul etmeye ba³layan analitikler konusu bunun bir habercisi gibidir. Mikros-
kobun icad� biyoloji ve t�p aç�s�ndan ne ise, analog ölçümlerden dijital ölçümlere
geçi³ de i³ dünyas�na yönelik ölçümler aç�s�ndan ayn� de§erdedir. Ölçme konu-
sundaki bu geli³meler i³lerimizi daha farkl� nas�l yapabilece§imiz konusunda
bizlere f�rsatlar sunmaktad�r. Art�k günümüzde i³letmeler bireysel mü³teri ter-
cihlerini ö§renerek her mü³teriye yönelik özel sunumlar ve tekli�er yapabilmek-
tedir. Hatta baz� i³letmeler tüketici davran�³lar�na ili³kin veriler kullanarak
tüketicilerin belirli davran�³lar�na ili³kin sebepleri ortaya koyarak ürün karar-
lar�n� ve tutundurma ba§lam�nda yap�lan her bir kuru³ pazarlama yat�r�m�n�n
geri dönü³ünü yükseltmenin yollar�n� aramaktad�r. Bu sebeple son y�llarda yö-
neticiler aras�nda karar alma süreçlerinde sezgilere ba³vurma yerine mant�ksal
veri analizlerine ba³vurma e§iliminin artmakta oldu§u gözlenmektedir.

Veri odakl� bir i³letme olman�n ön ³art� ise ölçümleri daha öncekinden çok
daha detayl� ve hassas bir ³ekilde ölçmemize imkan tan�yan bir teknolojik alt
yap�n�n bulunmas�d�r. Ancak bunun için sadece teknolojik unsurlar�n sat�n al�n-
mas� yeterli olmay�p, çe³itli analitik beceriler yan�nda i³ dünyas�n� anlamaya ve
yeni yakla³�ma yönelik yap�c� tutumlar�n olu³turulmas� da gerekmektedir. Bu-
nun yan�nda verinin önemi ve veri kullan�m�n�n i³letme içinde tüm departman-
larca benimsenmesini sa§layacak bir örgütsel adaptasyon kültürün de olu³turul-
mu³ olmas� gerekmektedir. Ancak burada bahsedilen veriye yönelik bak�³ aç�-
s�ndaki de§i³iklik sadece daha fazla analizler yapma ³eklinde de§ildir. Birçok i³-
letme sunumlarda çe³itli gra�kler ve tablolar haz�rlayarak sunum yapt�klar�nda
veri kulland�klar�n� dü³ünmektedirler. Bu tür bir yakla³�mda, veri kullanman�n
amac� yeni ³eyler ö§renmek, do§ru cevaplar�n ke³fedilmesi ve yeni çözümle-
rin üretilmesinden ziyade yöneticilerin alm�³ oldu§u kararlar�n desteklenmesi
veya gerekçelendirmesi içindir. Problemlere farkl� bir bak�³ aç�s�yla bakmak ve
yarat�c� çözümler üretme dü³üncesinin bask�n dü³ünme ³ekli haline gelmesi i³-
letmede kültürel bir de§i³imle mümkün olacakt�r. Ancak böylesi bir kültürün
olu³turulmas� bazen radikal dönü³ümlerin ve insan kaynaklar�nda de§i³ikliklere
gitmenin yan�nda �srarc� bir üst yönetimi gerektirmektedir.

Geleneksel analizlerde analistler a§�rl�kl� olarak örnekleme yöntemleri, ara³-
t�rma tasar�mlar�, veri toplama ve hipotez testi türü beceriler gerektiren çal�³-
malar� yapmaktad�rlar. Geleneksel yakla³�mlarda genel olarak standardize edil-
mi³ yöntem ve yakla³�mlar�n kullan�m� yayg�n uygulamalar olarak kar³�m�za
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ç�kmaktad�r. Ancak günümüzde i³letmeler mü³terilerini ve pazarlar�n� daha iyi
tan�may� istemektedir. Bunun için yeni ve farkl� mant�ksal ç�kar�mlar ve veri
y�§�nlar� aras�nda yeni ba§lar kurmak için veriye veya veri analizine bak�³ta
dönü³ümler ya³anmaya ba³lam�³t�r. Özellikle de ERP (Kurumsal Kaynak Plan-
lamas�), CRM (Mü³teri �li³kileri Yönetimi) ve SCM (Tedarik Zincir Yönetimi)
gibi yakla³�mlar bu tür dönü³ümlere çekirdek te³kil etmektedir. Bu kaynaklar-
dan elde edilen veriler i³letmeler için sadece operasyonel etkinlik sa§lam�³ ol-
may�p, i³ zekas� geli³tirme ve faaliyetlerin farkl� ³ekilde yönetilmesi konusunda
geli³me kaydedilmesine imkan tan�maktad�r.

7 Büyük Veri �çin �nsan Kayna§� �htiyac�

Ykar�da ifade edildi§i gibi, i³letmeler daha önce hiç kar³�la³mad�klar� büyük-
lükte ve çe³itlilikte bir veri yüküyle kar³� kar³�ya gelmi³ bulunmaktad�rlar. Bü-
yük veriden yararlanabilmek için öncelikli olarak bu devasa bilgi da§�n�n ehli-
le³tirilmesi ve mant�ksal analizlere imkân tan�yan bir formata dönü³türülmesi
gerekmektedir Davenport ve Patil (2013). Bunun için alan�nda iyi yeti³mi³ in-
san gücüne, daha spesi�k olarak veri bilimcisine ihtiyaç duyulmaktad�r. Veri
analistleri normal geleneksel analistlerden farkl� bilgi, beceri ve donan�ma sahip
olmalar� gerekmektedir. Uygulamada veri bilimcileri veriden hem i³letmenin so-
runlar�na yönelik bilgi ç�karmay� bilmesi hem de i³letmenin sorununun do§as�n�
analiz edebilmesi gerekmektedir. Veri bilimciler hem bir analist, hem bir veri
hackeri, hem bir ileti³imci ve güvenilir bir dan�³man kar�³�m� bir yap�da ki³ili§e
sahip olmas� gerekmektedir.

Büyük Veri analizi ba§lam�nda gerekli olan dört uzmanl�k alan�: a) büyük
bir veri taban�n�n nas�l yarat�laca§�n� anlayan ve bilen bir i³-çözüm mimarlar�,
b) veri bilimcileri olup - ileri modelleme i³ini yapan ve i³in teknik k�s�mlar�n�n
yürütülmesini sa§layan ki³ilerdir, c) kampanya uzmanlar� - bu ki³iler ortaya
konan modellerin hayata geçirilmesi i³ini üstlenen bireylerdir, ve d) ileri mo-
dellemeciler - verilerden daha detay ve ince bilgilerin ve ili³kilerin kurgulanmas�
ve ortaya ç�kar�lmas� konusunda u§ra³an uzmanlard�r (Ariker, 2013).

Son y�llarda dijital veri toplama ve analiz yöntemlerine yönelik giri³imle-
rin art�³�yla birlikte veri analistlerine yönelik talep h�zla artmaya ba³lam�³t�r
(Harris ve Mehrotra, 2014). Özellikle de veri bilimcilere olan talep belirgin bir
³ekilde öne ç�kmaya ba³lam�³t�r. Bunun sebepleri aras�nda veri bilimcilerin bir-
çok istatistikçiden daha iyi programc� olmalar� ve birçok programc�dan daha iyi
istatistikçi olmalar� öne ç�kmaktad�r. 300 analist üzerinde yap�lan ara³t�rmaya
göre veri bilimcilerle di§er nicel analistler aras�ndaki belirgin farklar tablo (5)'de
özetlenmektedir. Sözkonusu ara³t�rmada veri bilimcileri yönetmenin zorlukla-
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r�na da de§inilmektedir. Bu ba§lamda vurgu yap�lan konu veri bilimcilerinin
analizleri neticesinde elde ettikleri bulgular� profesyonel yöneticilerle payla³-
maya ihtiyaç duymamalar� sebebiyle profesyonellerle aralar�ndaki e³güdümün
ve payla³�m�n sa§lanma zorlu§udur.

Tablo 5: Analist ve Veri Bilimcinin K�yaslanmas�

Kriter Analist Veri bilimci

Veri türü Yap�sal ve yar� yap�sal ve ço-
§unlukla say�sal veriler

Yap�land�r�lm�³ ve yap�land�-
r�lmam�³ her tür veri (resim,
tekst, say�lar, indeksler.)

Tercih edilen
araçlar

Ço§unlukla elde bulunan is-
tatistiksel ve modelleme araç-
lar�

Matematik dillleri (R ve Pyt-
hon gibi), makine ö§renmesi,
farkl� sunuculardan gelen ve-
rilere eri³ebilecek ve manipüle
edebilecek dil i³leme ve aç�k-
kaynak araçlar� (örne§in Ha-
doop)

�³in do§as� Raporlamak, öngörüde bu-
lunmak, tavsiye etmek ve op-
timize etmek

Ke³fetmek, ortaya ç�karmak,
soru³turmak ve görselle³tir-
mek

Tipik e§itim
geçmi³i

Yöneylem ara³t�rmas�, ista-
tistik, uygulamal� matematik,
prediktif analitik

Bilgisayar bilimleri, veri bi-
limi, i³aret sistemleri, bili³sel
bilimler

Zihniyet
(Kendini
tan�mlama)

Giri³imciyim - %69, Yeni �-
kirleri ke³feden - %58, For-
mal projeler d�³�nda sezgi
yaratma- %54

Giri³imciyim - %96, Yeni �-
kirleri ke³feden - %85, For-
mal projeler d�³�nda sezgi ya-
ratma - %89

Kaynak: Harris, J.G. ve Mehrotra, V. (2015), "Are Data Scientist Really a Breed Apart",
MIT Sloan Management Review, February 15, 2015, http://sloanreview.mit.edu/article/are-data-
scientists-really-a-breed-apart/, ?den uyarlanm�³t�r.

Veri bilimciler kendilerine verilen bir veri y�§�n� veya havuzu içinde yeni
ke³i�er yapmaya çal�³�rlar. Bunun için yapt�klar� ³ey ise da§�n�k halde bulunan
birçok veriye sistem getirerek analiz için haz�r hale getirmektir. Ço§u zaman
de§i³ik veri kaynaklar�ndan gelen verileri birle³tirerek daha düzenli ve tan�m-
lanm�³ veriler olu³turarak sonuçlar elde etmeye çal�³�rlar. Bu giri³imin sürekli
beslenen ve de§i³en bir veri ak�³� ortam�nda oldu§u dü³ünüldü§ünde, veri bi-
limciler sürekli de§i³kenlikle ba³a ç�kmak ve veri dünyas� ile karar vericiler
dünyas� aras�nda köprü in³a etme i³ini sürekli olarak yapmak durumundad�r-
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lar. Veri bilimci artan deneyimiyle birlikte i³ dünyas� yöneticilerine daha fazla
ve daha etkin çözümler sunmaya devam edecektir. Bunu yaparken elde edilen
bilgileri görsel olarak sunma ve yöneticilerin anlayaca§� bir formatta daha ikna
edici ve etkileyici bir tarzda olmas� için yarat�c�l�§�n� kullanmak zorundad�r.

�ekil 1: Veri bilimcide bulunmas� gereken özellikler (Iqbal, 2014)

Veri bilimciyi di§er analistlerden farkl� k�lan çe³itli yönler vard�r. Bu fark-
l�l�klar tabloda özetlenmektedir. Bu ikisi aras�ndaki fark, k�smen gerekli olan
beceri seti, k�smen de zihinsel yap� (mentalite) farkl�l�§�ndan kaynaklanmakta-
d�r.

Sonuç olarak Büyük Veri, veriye dayal� yönetim anlay�³�n�n yerle³mesine
zemin haz�rlayacak en önemli geli³melerden biridir. Bu anlay�³�n geli³mesi ise
ancak, veriye-dayal� yönetimin gereklili§ine inanan ve i³letmelerini bu yönde
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hareket edecek ³ekilde haz�rlayan yöneticiler ve bilgi payla³�m�n�n ve etkile³imin
bariyerlerinin ortadan kald�r�ld�§� bir örgüt yap�s� ile mümkün olaca§�n� da
unutmamak gerekir.

8 Sonuç

Büyük Veri setleri yard�m�yla ba³ar�l� olmak isteyen ticari i³letmeler ve hü-
kümetlerin rekabet üstünlü§ü kazanabilmek için sadece verileri toplamak ve
bu veri tabanlar�na sahip olmalar� yeterli olmayacakt�r. Bunun yan�nda uygun
analitik modeller, araçlar, yetenekler ve kurumsal kabiliyetlerin de bulunmas�
bir gerekliliktir. Gerekli unsurlar�n olmamas� durumunda i³letme için hayal k�-
r�kl�§� kaç�n�lmaz bir son olacakt�r.

Büyük Verinin etkisini daha h�zl� görebilmek için yap�lmas� gereken ad�m-
lar Court (2015) taraf�ndan iki a³amal� bir uygulaman�n hayata geçirilmesi
³eklinde özetlenmektedir. Bu a³amalardan ilki yeni teknolojilerin ve analitikle-
rin sundu§u avantajlar ve kolayl�klardan yararlanmak di§eri ise i³letme içinde
veri-merkezli bir yönetim anlay�³�n�n benimsenmesi amac�yla i³letme bünye-
sinde pilot türü çal�³malar ³eklinde i³lerin ve i³ ak�³lar�n�n yeniden tasarlanmas�
amac�yla de§i³im yönetiminin etkin bir ³ekilde devreye al�nmas�d�r.

Birinci a³ama veri analiti§i konusundaki geli³melerin sundu§u avantajla-
r�n kullan�m� ³eklinde olmal�d�r. Bu ba§lamda yap�labilecek ³eyler aras�nda (a)
yaz�l�m ve hizmet sunucular�n�n sunmakta oldu§u belirli konulara odaklanm�³
ba³ar�l� hizmet uygulamalar�ndan yararlan�lmaya çal�³�lmas�, (b) self-servis ola-
rak çal�³an analitik araçlar�n sisteme monte edilerek d�³ kaynakl� veriden daha
fazla yararlan�lmas�, ve (c) makine ö§renmesi ve otomasyon sistemlerinin dev-
reye al�nmas� say�labilir. Bu uygulamalar�n i³letme bünyesinde benimsenmesi
hem yönetimin ve çal�³anlar�n teknolojiye ve yeni analitik çöümlere ve yak-
la³�mlara yönelik önyarg�lar�n� k�racak, hem de yöneticilerin analitik çözüm
yöntemlerine yönelik güvenleri artacakt�r.

�kinci a³amada ise organizasyonun harekete geçirilmesi gelmektedir ki; bu
ba§lamda yap�lacaklar aras�nda (a) organizasyonun sadece bir iki noktaya odak-
lanmas�, (b) sisteme eklenen otomasyon sistemlerinden daha etkin yararlanabil-
mek için i³ ak�³lar� ve i³lerin yeniden tasarlanmas� ve (c) çe³itli ileti³im, rekabet
ve yeti³tirme e§itimleri yoluyla bir kültürel dönü³üm kültürünün hayata geçiril-
mesi gerekmektedir. Böylesi bir uygulama Büyük Verinin etkinli§ini ve i³letme
performans� üzerindeki etkisinin daha iyi hissedilmesini sa§layacakt�r. Veriler-
den yaralanmak ve mant�ksal analizlerin /çözümlemelerin ba³ar�l� olabilmesi
için çal�³anlar�n bilginin bir güç oldu§una inand�§� ve do§ru kararlar�n veril-
mesinin do§ru bilgilerin do§ru zamanda ilgili birimlere sa§lanmas� ile mümkün
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olaca§�na inan�lan bir kültür ile mümkündür.
Sonuç olarak, gelece§in i³letmelerinde rekabet üstünlü§ü i³letme duvarlar�

içinde ve d�³�nda bulunan karma³�k enformasyonun üretilmesi, tüketilmesi ve
yönetilmesi sayesinde mümkün olacakt�r. Büyük veriye sahip i³letmelerin, bü-
yük mant�ksal analizlere ve büyük perspekti�ere sahip olmas� gerekecektir. Bu
i³letmeler çe³itli amaçlarla, farkl� yöntemlerle farkl� yerlerden farkl� ³ekillerle
elde edilen verilerden örgütsel bir beceri yard�m�yla sa§lanacak olan aç�kl�k ve
netli§e ihtiyaç duyacaklard�r. unutulmamas� gereken ³ey, büyük verinin gücü
vizyona ve insan görü³üne olan ihtiyac� ortadan kald�rmaz.
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