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1. GİRİŞ 

Büyük veri (big data) işletmelerden tüketicilere ve bilimden hükümete kadar yaşamımızın tüm 

yönleriyle ilgili, devrim niteliğindeki bir konudur (Jagadish vd., 2014). Yeni bir başlangıç noktası 

olarak karakterize edilen büyük veri, günümüz akademik ve veri dünyasının en çok ilgi çeken 

konularından biri olmuştur. Günümüzde işletmeler kendilerini bu kavrama göre adapte etmeye 

başlamıştır. Büyük veri kaynakları, sosyal medya akımı, dijital görseller, banka ve işlem kayıtları,  

sensörler, GPS sinyalleri ve sayısız diğer kaynaktan gelmektedir. Bu akış hızla artmaktadır. Günümüz 

dünyasındaki verilerin yüzde 90’ı son iki yılda yaratılmış ve 2011 McKinsey Global Report’a göre 

2020 yılı itibariyle 44 kat daha fazla olacaktır (Gobble, 2013). Rubinstein (2013), büyük veri ve hızını 

tsunami olarak adlandırır. Buna karşı önlem alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Nitekim Manyika 

vd (McKinsey & Company direktörlerinden biri), (2011) içinde bulunduğumuz zaman dilimi itibariyle 

büyük verinin ne kadar büyük bir hacmi olduğu ve hızlı geliştiğiyle ilgili bazı istatistikleri sıralamıştır: 

 Dünya çapında şu anda kullanımda olan yaklaşık 5 milyar cep telefonu bulunmaktadır.  

 Facebook’ta ayda yaklaşık 30 milyar paylaşım yapılmaktadır.  

 IT harcamalarının yılda yüzde 5 artacağı öngörülmekteyken, buna karşılık verinin her yıl 

yüzde 40 artacağı tahmin edilmektedir.  

 Nisan 2011 yılında sadece ABD Kongre Kütüphanesi tarafından bile 235 terabaytlık veri 

toplanmıştır.   

 2011’de ABD’deki her 17 şirket ya da kuruluştan 15’i, ABD Kongre Kütüphanesi’nden daha 

fazla veri depolamıştır.  

 Büyük verinin ABD sağlık hizmetlerinde yıllık 300 milyar dolar potansiyel değere sahip 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu değer Avrupa ülkelerinin kamu yönetimi harcamalarında ise 

250 milyar dolardır.  

 Sadece müşteriye özel lokasyon bilgisinin dünya çapındaki potansiyel değeri 600 milyar 

dolardır.  

  Sadece ABD’de 140 bin ile 190 bin kişi arasında derin analitik yeteneklere sahip iş 

pozisyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcutta veri analizi alanında çalışan yönetici ve 

analistlerin sayısı ise yaklaşık 1,5 milyondur (Man-yika vd., 2011). 

 

2012 yılında wikibon tarafından “A Comprehensive List of Big Data Statistics”  yazısında 

belirtilen büyük veri ile ilgili belirtilen diğer istatistikler ise aşağıda sıralanmıştır: 

 Digital dünya genelinde 2.7 zetabyte veri bulunmaktadır. 

 2020’de ortaya çıkacak verinin 2009’da oluşan verinin 44 katı olması beklenmektedir. 

 Facebook 30+ petabaytlık kullanıcı tarafından oluşturulan veriyi saklamakta, erişmekte ve 

analiz etmektedir. 
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 IDC (International Data Corporation- Bilgi Teknolojileri üzerinde uzmanlaşmış Amerikan 

Firması) 2020 yılında, business-to-business ve business-to-customer internet üzerinden günlük 

450 milyar ticari işlem gerçekleşeceğini tahmin etmektedir. 

 Wallmart’ ın 1 saat içinde sistemlerine kaydettiği müşteri transaction sayısı 1 milyonun 

üzerindedir ve bu transactionların 2,5 petabayttan daha fazla veri içeren veritabanlarına 

kaydedildiği tahmin edilmektedir. 

 Akamai şirketi günlük 75 milyon olayı analiz ederek daha iyi reklam vermeyi 

hedeflemektedir. 

 5 milyardan fazla insan mobile telefonlar üzerinden konuşup mesajlaşmakta ve internete 

girmektedir. 

 İnsan DNA ‘sını çözümlemek 10 yıl sürerken, şuanda 1 hafta içinde çözümlenebilmektedir. 

 1 trilyon sayfanın endekslendiği Google üzerinde yapılan günlük arama sayısı 5 milyar 

kadardır. 

 2005’ te 1.3 milyar RFID etiketi var iken 2010’ da bu sayı: 30 milyardır. 

 YouTube kullanıcıları dakikada toplam 48 saatlik yeni videolar yüklemektedir. 

 Dakikada 571 yeni web sitesi yaratılmaktadır. 

 Markalar ve organizasyonlar Facebook üzerinden dakikada 34.722 like almaktadır. 

 Facebook’a günlük 100 terabaytlık veri upload edilmektedir. Facebook üzerinden ayda 30 

milyar yeni içerik paylaşılmaktadır. 

 2012 de Twitter’ın kendi yaptığı araştırmada günlük 175 milyon tweet atılmaktadır ve 465 

milyon twitter hesabı bulunmaktadır. 

Büyük verinin yukarıda sıralanan hacmi ve gelişme hızı, neredeyse yaşama dair tüm alanları 

etkilemektedir. İşletmeler de bu dönüşümün farkına varmaya başlamış, nitekim 2012 yılında 600 

küresel işletme üzerinde yapılan bir araştırmaya göre bu işletmelerin dörtte üçü kendilerini veri 

yönelimli olarak ve on üzerinden dokuz puanla üretim, işgücü ve sermayeden sonra dördüncü faktör 

olarak sınıflandırmıştır (Gobble, 2013). Bunun yanı sıra yüz milyarlarca yığın veri ile karakterize 

edilebilecek bu ortam altında karar vermek daha sofistike bir hale gelmiştir. Bu yapısıyla da büyük 

verinin ne kadar hacimli olduğundan ziyade onunla neler yapılabileceğinin ortaya konması gerekir.  

Son yıllarda, bu kavram ve uygulamanın hayatımızı nasıl değiştireceği, ne kadar güçlü ve 

önemli olduğuna ilişkin pek çok yayın yapılmıştır (Varian, 2014). Konunun pazarlama ve özellikle de 

perakende sektöründeki yansımaları, paradigma değişimine yol açabilecek düzeydedir. Pazarlamanın 

hemen hemen tüm alanlarında büyük verinin izlerini görmek mümkündür. Örneğin, büyük veri, 

kişiselleştirilmiş pazarlama planlarını dijital sofistike asistanları aracılığıyla olanaklı hale getirmenin 

yanı sıra, bu kadar büyük bir veri akışı altında karar vermeyi aynı zamanda kritik bir hale getirmiştir. 
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2. BÜYÜK VERİ KAVRAMI 

Bu alanda çalışan bilim insanları (örn. Hoy,2014; Schönberger ve Cukier, 2014), büyük veri 

konusunda ortak tek bir tanımın olmadığına vurgu yaparak, alanda farklı tanımlamaların oluğunu ifade 

etmiştir. Bu alanda yapılan tanımlardan birkaçı üzerinde durmak yararlı olacaktır. Vinod (2013: 96)’a 

göre büyük veri, tipik olarak verinin büyüklük olarak terabit veya petabit (1015)’in yüzlerce katı olma-

sını tanımlayan bir kavramdır. Kavramı operasyonel ve uygulama bakımından ele alan Rubinstein 

(2013: 74)’a göre büyük veri ise “işletme, devlet, organizasyonların dijital farklı veri setlerini 

bütünleştirerek istatistik ve veri madenciliği teknikleriyle gizli kalmış bilgileri ve sürpriz 

korelasyonları kullanmalarını tanımlar”. Diğer bir tanım ise Beyer ve Laney, (2012) tarafından 

yapılmış ve büyük verinin boyutları üzerinde durmuştur. Bu tanıma göre büyük veri, “içgörü ve karar 

vermeyi artırmak için verinin süreçlenmesinin yenilikçi formları olan ve maliyet-etkinlik gerektiren 

yüksek hacim, yüksek hız, büyük çeşitliliğe sahip bilgi varlıklarıdır”. Dumbill (2013) ise daha geniş ve 

kavramsal bir yaklaşım sergileyerek şu açıklamayı getirerek kavramı tanımlamaya çalışmıştır: “Büyük 

veri, geleneksel veri tabanı sistemlerinin işlenme kapasitesini aşan veridir. Bu veri çok büyüktür, çok 

hızlı hareket eder veya veri tabanınızdaki altyapı alanına uygun değildir. Bu veriden değer elde etmek 

ve onu işlemek için alternatif bir yol bulmanız gerekir”.  

Büyük veri hem bir varlık, hem de süreç olarak değerlendirilir (Narayanan, 2014). Bir varlık 

olarak büyük veri, genellikle geleneksel veri tabanı ve yazılım teknikleriyle işlenemeyen bilgi 

hacimlerini kapsar. Toplandığı kaynak bakımından pek çoğu içsel kaynaklardan edinilmesine karşın 

bazı bölümleri dışsal kaynaklardan elde edilir. Tipik olarak yapılandırılmış (ilişkisel veri tabanları, 

tablolar ve makineler), yarı yapılandırılmış (XML, HTML uzantılı metinler) ve yapılandırılmamış 

verilerden (e-posta, yazılı ve sözlü mesajlar) toplanır (Narayanan, 2014; Vinod, 2013). Hava yolu 

hizmetleri bakımından yapılandırılmış büyük veri olarak e-rezervasyon, biletleme işlemleri ve uçuş 

sonrası bilgiler örnek olarak verilebilir. Yapılandırılmamış veriler; otel incelemeleri, sosyal medya 

sitleri, ses, video, tıklama akımları ve günlük dosyalarından edilen kullanıcı odaklı içeriklerden oluşur. 

Tüketici davranışındaki tahminler, işlem verimliliği ve web site tasarımı; bu farklı türdeki verilerin 

aynı anda analiz edilmesi ile etkin kılınabilir (Vinod, 2013). Süreç olarak büyük veri ise altyapı ve 

teknoloji şirketlerinin topladığı, sakladığı ve analiz ettiği çeşitli veri tiplerini ifade eder (Narayanan, 

2014). 
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3. BÜYÜK VERİ BİLEŞENLERİ 

3.1.  BÜYÜK VERİNİN BOYUTLARI 

 

Şekil-1. 5V Genel Bakış 

Veri geleneksel yöntemlerde ele alınamayacak düzeydeyse büyük olarak karakterize edilir. 

Büyüklük sadece hacimle ilgili değildir. Veri, belki de kapsadığı alan itibariyle (volume), çok hızlı 

hareket etmesi (velocity) veya kullanılabilir bir şekilde yapılandırılmamış çeşitlilikte (variety) olduğu 

için büyük olarak ifade edilir (Gobble, 2003). Bunun yanı sıra güvenli oluşu yani doğrulanabilir 

olması (verification) ile anlamlı bir değere (value) sahip olması da büyüklüğün bir tamamlayıcısı 

olarak ele alınır. Bu yapısı ile, literatürde 3V ile 5V arasında tanımlanan boyutlar, büyük verinin 

boyutlarını oluşturmaktadır. 5V ve açıklamalarına ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir:  

Hacim (Volume): Hacim, üretilen verinin ne kadar büyük olduğunu ifade etmekte kullanılır 

(Hoy, 2014). Örneğin, IDC istatistiklerine göre 2020′de ulaşılacak veri miktarı, 2009′un 44 katı 

olacaktır. Organizasyonların veri arşivleme, işleme, entegrasyon, saklama vb. teknolojilerinin bu 

büyüklükte veri hacmi ile nasıl başa çıkacağının kurgulanması gerekir.  

Hız (Velocity): Bu kavram yaratılan verinin hızıyla ilgilidir (Hoy, 2014). Büyük verinin bu 

boyutu, yüksek hızdaki bağlantıyı ve geniş bant büyüklüğünü gerektirir (Schaeffer ve Olson, 2014). 

Büyük verinin üretilme hızı çok yüksektir ve bu hız gittikçe de artmaktadır. Daha hızlı üreyen veri, o 

veriye muhtaç olan işlev sayısının ve çeşitliliğinin de aynı hızda artması sonucunu doğurmaktadır. 

Örneğin, online perakendeciler sadece sonuçlanın satışlarından değil, müşterilerin her tıklama ve 

etkileşim işlemlerinde veri derleyebilmektedir. Hız sayesinde gerçekleşen bu bilgiler ile ek alımlar 

önererek hızlı bir şekilde bu bilgiyi kullanmak mümkün olur ve bu sayede rekabet avantajı elde 

edilebilir. Akıllı telefon çağı, yanlarında taşıdıkları bu araçlar sayesinde tüketicilerin coğrafik görüntü 

ve ses kaynaklarından yeni veri üretebilmektedir (Dumbill, 2013).  
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Çeşitlilik (Variety): Çeşitlilik, toplanan verinin tiplerini ortaya koyarak, verideki homojen 

yapının eksikliğini ifade eder (Hoy, 2014). Diğer bir ifadeyle verinin heterojen yapısına vurgu yapar. 

Büyük veri sistemleri farklı kaynaklardan beslendiği için heterojen yapıya daha yakındır. Sosyal 

ağlardaki metin ve görsel veriler veya bir sensörden sağlanan veriler hamdır. Bu yapısı ile de verinin 

kullanıma hazır olması nadir bir durumdur (Dumbill, 2013). Büyük veri içinde üretilen verinin %80’i 

yapısal değildir ve her yeni üretilen teknoloji, farklı formatlarda veri üretebilmektedir. Telefonlardan, 

tabletlerden, entegre devrelerden gelen yüzlerce çeşit veri tipi ile uğraşmak gerekir. Bir de bu gelen 

ham verinin farklı dillerde, farklı kodlarda olabileceği düşünüldüğünde, verilerin entegre edilmesi 

kaçınılmaz bir hale gelir.  

Doğrulama (Verification): Bu bilgi yoğunluğu içinde verinin akışı sırasında “güvenli” olması 

da bir diğer bileşendir. Akış sırasında, doğru katmadan, olması gerektiği güvenlik seviyesinde 

izlenmesi, doğru kişiler tarafından görünebilir veya gizli kalması gerekir. 

Değer (Value): En önemli bileşen ise verinin bir değer yaratmasıdır. Büyük verinin, veri 

üretim ve işleme katmanlarından sonra kurum için artı değer yaratıyor olması gerekir. Karar verme 

süreçlerine anlık olarak etki etmesi ve doğru kararın zamanında verilmesi için hazır olması gerekir. 

Örneğin, sağlık konusunda stratejik kararlar alan bir devlet kurumu anlık olarak bölge, il, ilçe vb. 

detaylarda hastalık, ilaç, doktor dağılımlarını görebilmelidir. Hava kuvvetleri, tüm uçuş envanterindeki 

taşıtlarının anlık yerlerini ve durumlarını görebilmeli, geriye dönük bakım geçmişlerini 

izleyebilmelidir. Benzer şekilde bir banka, kredi vereceği kişinin sadece demografik bilgilerini değil, 

yemek yeme ve tatil yapma alışkanlıklarını da izleyebilmeli, gerekirse sosyal ağlarda ne yaptığını 

görebilmelidir. 

3.2.   BÜYÜK VERİ YAŞAM DÖNGÜSÜ 

Büyük verinin tanımının ardından büyük verinin yaşam döngüsünden bahsedilebilir. Her varlık 

yaşar, her varlığın bir hayatı olduğu söylenebilir, bilgisayar dünyasındaki kavramlar da yaşarlar. Yani 

hiçbir varlığın tek başına bir kere var olduğunu ve sonsuza kadar var olacağını söylenemez. 

Dolayısıyla kavramlar da değişmektedir, değerler değişmektedir. Büyük veri değeri de değişmektedir 

ve büyük verinin de bir yaşam döngüsü vardır. Büyük verinin yaşam döngüsü için IBM, SAS, Oracle 

gibi farklı firmaların farklı yaklaşımları söz konusudur. Bu raporda Essex Üniversitesi tarafından 

literatüre kazandırılmış (Corti, Eynden, Bishop, & Woollard, 2014) olan büyük veri yaşam döngüsü 

incelenecektir. 



9 

 

 

Şekil-2. Büyük Veri Yaşam Döngüsü 

 

Verinin üretilmesi, işlenmesi, analiz edilmesi, bu verilerin bozulmalara karşı saklanması, 

güvenlik açıklarına karşı korunması, veriye kimin erişeceğinin belirlenmesi ve verinin tekrar 

kullanılması şeklinde verinin bir yaşam döngüsü vardır. 

Verinin üretilmesi aşamasında ihtiyaçların belirlenmesi gerekir, veri üretiminin nasıl 

yönetileceği, verinin hangi kaynaklardan geleceği esas problemlerdir. Verinin işlenme aşamasında ise 

bu veriler ön işlemeden geçirilir, anlamsız olan verilerin temizlenmesi, eksik olan verilerin toplanması, 

başka kaynaklardan beslenmesi, verinin başka kaynaklarda işlenebilecek şekle getirilmesi gibi 

aşamalar vardır. Bu ilk iki aşama verinin toplanması veya üretilmesidir. Verinin işlenmesi, 

temizlenmesinden, ön işlemesinden sonra verinin analiz aşaması başlar. Bu aşama diğerlerine göre 

çoğu veri bilimcisi için en zevkli aşamadır. Burada sürprizler, yeni fikirler çıkar, bir nevi veriyle oyun 

oynanır. Sonraki aşama bu analiz edilen verinin korunması aşamasıdır. Elde edilen verinin 

yedeklenmesi hangi yapının, hangi formatın verinin saklanması için uygun olduğu gibi kararların 

verildiği aşamadır. Sonraki aşamalarda bu verinin erişim haklarının belirlenmesi, güvenlik ile ilgili 

kontrollerin yapılması gerekmektedir. Veri erişim haklarının paylaşılması, dağıtılması, yasal 

çerçeveler içinde olup olmadığı, erişimlerin izlenmesi- kimler erişiyor, ne sıklıkla erişiyor, nerelere 

erişiyor- gibi soruların cevaplanması gerekir. Sonraki adımda üretilen verilerin, sonuçların yeni 

projeler yeni fikirlerde tekrar kullanılması söz konusudur.  
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3.3.   VERİ TİPLERİ 

Yapısal Veri  (Structured Data) 

Yapısal ya da yapılandırılmış veri (structured data) bir dosya içerisinde, önceden tanımlanmış 

bir şemaya uygun olarak sabit sütunlar altında kayıtlar şeklinde tutulan ve terim olarak işlenebilen 

verileri ifade eder. Elektronik işlem tabloları ve ilişkisel veri tabanları içerisinde yer alan veriler bu 

türdendir. 

Yapısal veri için ilk olarak bir veri modeli oluşturulur. Veri modeli oluşturulurken önce 

varlıklar tespit edilir, bu varlıklar için hangi özelliklerin saklanacağı ve bu özelliklerin hangi veri 

türünde tutulacağı belirlenir. Özelliklere ait kısıtlamalar var ise bunlar tanımlanır. Bu şekilde 

saklanacak olan veriler için bir şema oluşturulmuş olur. Saklanacak olan veriler bu şema içerisindeki 

uygun alanlar altına, tanımlanan kısıtlamalar dâhilinde kaydedilir. 

Yapısal veri formunda hangi bilginin nerede ve hangi biçimde yer aldığı bellidir. Dolayısıyla 

veri yığını içerisinde herhangi bir bilgi elde edilmek istendiğinde rahatlıkla sorgulanabilir. Veri yığını 

üzerinde özetleme işlemleri ve raporlamalar kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Yapısal verileri sorgulamak 

için, yaygın olarak, yapısal sorgu dili (Structured Query Language-SQL) kullanılır. 

Yapısal veri belli bir forma ve kısıtlamalara sahiptir. Oysa teknolojik hayatta karşımıza çıkan 

verilerin hepsi belirli bir şemaya sahip olmayıp, kısıtlamalarla sınırlandırılması da verinin doğasını 

bozmaktadır. 

Yapısal Olmayan Veri (Unstructured Data) 

Önceden tanımlı bir veri modeline sahip olmayan ya da önceden tanımlı bir modele 

uyarlanamayan verileri ifade etmek için kullanılır.  Genellikle metin ağırlıklı olmakla birlikte 

içerisinde tarih, sayı, koordinat verisi gibi farklı türlerde veriler de içerebilir. 

Günümüzde, farklı türde teknolojik cihazlar farklı formlarda veriler üretmektedir. Bu verilerin 

bir araya gelmesi ve miktarının büyümesi sonucu yapısal olmayan veri yığınları oluşmaktadır. Veri 

üretimi ve çeşitliliğindeki artış günümüzde yapısal olmayan verinin daha çok gündeme gelmesine 

neden olmaktadır. 

Yapısal olmayan verinin düzensizlik ve karmaşıklığı, mantıksal olarak işaretlenmiş 

dokümanlar ve veri tabanlarındaki gibi geleneksel program mantığı ile ve kolaylıkla işlenmesine 

olanak tanımamaktadır. Veri madenciliği, doğal dil işleme, metin analizi ve son zamanda popülerliği 

artan büyük veri analiz teknikleri yapısal olmayan veriyi işlemek için yeni imkânlar sunmaktadır. 

Son yüzyılın başlarına kadar bilişim alanında yapısal olmayan verinin değersiz olduğuna 

yönelik bir anlayış mevcuttu. Yapısal olmayan veri yığınları “veri çöplüğü” olarak değerlendirilmekte, 

yığın içerisinde değerli bilgilerin var olabileceği ya da bu verilerin işe yarar hale getirilebileceği göz 

ardı edilmekteydi. Teknolojik gelişmelerin daha yavaş olduğu bu dönemlerde üretilen veri miktarı ve 

çeşitliliği sınırlıydı. 2010 yılına gelene kadar dünyada depolanan bilginin yalnız dörtte biri dijitaldi. 
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Çeşitlilik ve miktarın büyük olmayışının da etkisiyle verilerin yapılandırılarak depo edilmesi 

mümkündü. 

Zaman içerisinde üretilen ve depolanan veri miktarı ve çeşidi hızla artmıştır. RFID, GSM, 

GPS ve sensör verileri, milyarlarca otomobilin sürüşe ilişkin tuttuğu çok çeşitli istatistiki veriler, 

finansal veriler, medikal veriler ve benzeri pek çok alanda geniş miktarda veri ortaya çıkmaya 

başlamıştır. 2013 yılına gelindiğinde dünya üzerinde depolanan verinin dijital olmayan kısmı %2’ye 

düşmüştür. Ortaya çıkan bu karmaşık dijital veri yığınını yönetebilmek geleneksel yöntemlerin 

kontrolünden çıkmıştır. 

Çok çeşitli kaynaklardan toplanan büyük miktarda verinin işlenebilir ve anlamlı hale 

dönüştürülmesine yönelik olarak yazılım şirketlerinin yapmış oldukları araştırma ve geliştirme 

çalışmaları sonucunda “büyük veri (big data)” kavramı ortaya çıkmıştır. 

Yarı Yapısal Veri (Semi Structured Data) 

Yarı yapısal veriler kendine has düzen ve yapı içinde bulunabilen verilerdir. Bazı 

uygulamalarda veri, nasıl depolanacağı ve yönetileceği belli olmadan toplanır. Bu tür verilerin belirli 

bir yapısı vardır ama toplanan tüm enformasyon aynı yapıda değildir.  Bu tür önceden belirlenmiş bir 

şemaya sahip olmayan veriler ,yarı yapılandırılmış veri adını aşır. Yarı yapılandırılmış verilere kendi 

kendini tanıyan veriler de denir. XML dosyaları, RSS verileri, işlem tabloları vb. gibi dosyalardan 

gelen veriler bu tip yapıya sahip verilere örnek verilebilir.  

Meta Veri 

 İnternet ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte veri kaynakları sayısı ve çeşitliliği 

artmıştır. İstenilen veriye, bilgiye ulaşmak veri çokluğu içinde zorlaşmıştır. Aranan, istenilen veriye 

daha kolay ulaşılabilmeyi sağlayan faktörlerin başında meta veri gelmektedir. Meta veri ya da üstveri 

en genel anlamıyla “veri hakkındaki veri/bilgi” olarak tanımlanmaktadır. 

Bilgisayarların yapılandırılmamış verileri okuyabilmesi için müdahale gereklidir. Bu müdahalede 

meta veri sayesinde olur, çünkü meta veri verilere ait açıklamalardır. Meta veri, herhangi bir verinin 

ölçülen özelliklerini, adları, birimleri, tarihi, formatını ve tasarımını açıklar. Bir anlamda meta veri bir 

veri kümesine erişimizi, nesne veya kaynağın nasıl biçimlendirildiği, ne zaman ve kimler tarafından 

toplandığını, verilerin nasıl ölçülüp hesaplandığını içeren açıklayıcı bilgidir. Verinin bilgisayar 

tarafından analiz edilebilmesi için, bilgisayarın o veriyi tanıyabilmesi gerekir. Bu tanıma işlemini 

sağlayan faktör de meta veridir. Örneğin bir dosyanın JPEG formatında olduğunu belirttiğimizde, 

program o dosyanın bir görsel olduğunu anlayabilir. 
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4. BÜYÜK VERİNİN TARİHÇESİ 

 

Bugünkü anlamıyla büyük verinin ortaya çıkışı, verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve 

kaydedilmesi ile başlamıştır. 1970li yıllarda verilerin özellikle saklanması ve analiz edilmesi için “veri 

tabanı makineleri”nin yapılmasının büyük veri kavramının doğuşuna zemin hazırladığı kabul 

edilebilir. 1980li yıllarda artan veri miktarını işlemek ve kaydetmek için tek bir bilgisayar yetersiz 

olmaya başlamış ve paralel veri tabanı teknolojisi geliştirilmiştir. 1990lı yıllarda gelindiğinde internet 

servislerinin ortaya çıkışı ve hızla büyümesi indekslenmiş, sorgulanabilen ve insanoğlunun o güne 

kadar görmediği hızla büyüyen bir veri havuzu oluşmasına sebep olmuştur (M.Chen ve diğerleri, 

2014). 

Büyük veri kavramının akademik alanda ve iş sahasında neredeyse eş zamanlı bir gelişim 

gösterdiği söylenebilir. Her ne kadar büyük veri ile ilgili ilk akademik çalışma 1999 yılında Steve 

Bryson ve arkadaşları tarafından yazılan “Visually Exploring Gigabyte Data Sets in Real Time” isimli 

makale (Press, 2013) olsa da bu konuda yapılan çalışmalar 1970 yılına kadar götürülmektedir (Halevi 

ve Moed, 2012). 

Büyük veri kavramı ile ilgili farkındalığın tam olarak 2000 yılından itibaren oluşmaya başladığı 

iddia edilebilir (Diebold, 2012) ancak bu yıldan önce ismen olmasa da içerik olarak büyük veriye 

altyapı oluşturabilecek akademik çalışmalar ve iş dünyası uygulamaları görmek mümkündür. Wal-

Mart’ın 1990larda Retailed-Link sistemini geliştirerek sattığı her ürünü veri olarak kaydetmesi, Oren 

Etzioni internetin 1994 yılında ilk arama motoru MetaCrawler’ı kurması, Amazon.com’un 1998 

yılında kitap satışları tahmini için büyük veri işleyen ve analiz eden algoritmalar kullanmaya 

başlaması (Mayer-Schönberger ve Cukier, 2013) ile veri ambarlarından bilgi keşfi yapmaya yönelik 

veri madenciliği vb. metotların ortaya çıkışı yine aynı yıllara denk gelmektedir (Shi, 2014). 

H. Chen, Chiang ve Storey (2012) ve Halevi ve Moed (2012) tarafından yapılan çalışmalar 

kavramın akademik gelişimini ortaya koymaktadır. H. Chen, Chiang ve Storey (2012) başlığında, 

özetinde veya anahtar sözcüklerinde “business intelligence (İş Zekası), business analytics (İş Analiği), 

big data (Büyük Veri)” kavramları geçen akademik çalışmaların 2000-2011 arası periyottaki artışlarını 

incelemiş ve büyük veri kavramına olan ilginin ciddi oranda arttığını belirtmişlerdir. 
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Şekil-3. Business Intelligence, Business Analytics ve Big Data İlişkili 2000-2011 Arası Yayın 

Trendi(H. Chen ve diğerleri,2012) 

 

Scopus veri tabanında elde edilen güncel (26.08.2015) veriler incelendiğinde 2011’ den günümüze 

kadar çok daha ciddi bir yayın artışı gözlenmektedir. Başlığında, anahtar kelimelerinde ve özetinde 

“Big Data” kavramı bulunan yayın sayısı 10220 ’ye yükselmiştir. Bu yayınların 9982 tanesinin 2012 

yılı ve sonrasında çıktığı göz önüne alındığında kavrama olan akademik ilginin oldukça arttığı 

söylenebilir (“Scopus - Document search results”). 

Şekil-3‘deki grafik büyük veriye olan ilginin artan bir şekilde büyüdüğünü göstermektedir. 

 

Şekil-4. Google Trends Grafiği- Büyük Veri Kelimesine Zaman içinde Gösterilen ilgi. 
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5. BÜYÜK VERİ ANALİZİ TEKNOLOJİSİ 

5.1. HADOOP 

Hadoop, yapısal ve yapısal olmayan terabyte seviyesinden petabyte büyüklüklerine kadar büyük 

miktardaki verileri işlemek için tasarlanmıştır. Hadoop, sıradan sunucuların bir araya gelerek 

oluşturdukları küme yapısıyla çalışmaktadır. Sunucular küme yapısına dinamik olarak eklenip 

çıkarılabilmektedir. Çünkü Hadoop kendi kendini tedavi edebilme mimari yapısında çalışmaktadır. 

Diğer bir deyişle Hadoop, sistem içindeki arızaları anında tespit ederek değişiklikleri otomatik olarak 

uygulayarak kesinti olmadan çalışma yeteneğine sahiptir. 

Hadoop yazılımının ana amacı veriyi sadece hızlı bir şekilde işlemek değil aynı zamanda büyük 

verileri parçalara bölerek onları işlenebilir hale getirmektir. Java programlama dilinde geliştirilmiş 

açık kaynak kodlu bir kütüphanedir.  

Hadoop, özellikle büyük hacimli verinin işlenmesinde, ekonomik değerleri ve dinamikleri kökten 

değiştirebilir. Çeşitli ihtiyaçlar için sistem mimarisi tasarlarken, ölçeklenebilirlik, süreklilik, hatadan 

kurtarma, paralel işlem yetenekleri, fiyat/performans, esnek tasarım gibi parametreler kullanıyoruz. 

Hadoop aşağıdaki 4 temel özelliği ile bu parametrelerin hepsinin aynı anda gerçekleşmesini 

sağlayabilir. 

• Ölçeklenebilir: İhtiyaç duyulduğunda, verinin kendisini, formatını, yerini değiştirmeden, çalışan 

işlerin ve uygulamaların nasıl yazıldığını dikkate almadan yeni düğüm noktası eklenebilir.  

• Hesaplı Çözüm: Yüksek hacimli verinin, fazla CPU gücü ile işlenmesini gerektiren paralel 

çözüm ihtiyaçlarını, daha ucuz veya hesaplı sunucu altyapısı ile gerçekleştirilmesini sağlar. Sonuç 

olarak her TB saklama alanı için maliyetler düştüğünden dolayı kurumun bütün verilerini maliyet 

endişesini ikinci plana öteleyerek modelleme yapmasına olanak sağlar.  

• Esneklik: Hadoop’un şemasız, yapısal olan veya olmayan bütün veri tiplerini, her kaynaktan 

işleyebilen bir mimarisi var. Farklı kaynaklardan gelen, farklı veri tipleri birbirleriyle birleştirilip, 

özetlenebilir ve işlenebilir. 

• Hatadan Kurtarma: Düğüm noktalarından biri ulaşılamaz olduğunda, sistem, gelen yükü diğer 

düğüm noktalarına paylaştırarak kesintisiz hizmete devam eder. 

Hadoop’un çalışması “Yığın İşlem – Batch Processing” üzerine kuruludur. Veri ambarları ile bir 

Hadoop sistemi arasındaki en temel farklardan biri performans olacaktır. Müşteri profillerini saklayan 

ve değerlendiren, en kısa zamanda cevap vermek üzere kurgulanmış ve yatırımı yapılmış bir veri 

ambarı sistemi, son iki yıllık bilgiyi saklarken, daha eski veriler bir Hadoop sistemine aktarılarak 20 

yıllık bilgiler de burada saklanabilir ve gerektiğinde erişilebilir. 

Hadoop günümüzün en önemli teknolojilerindendir. Birçok firma bu sistemi kullanarak başarıya 

ulaşmıştır. Bu şirketler arasında Facebook, Yahoo, Google, Amazon gibi teknoloji devleri başı 

çekmektedir.  
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5.2. HADOOP BİLEŞENLERİ 

Hadoop Ortak : Hadoop sisteminin, diğer bileşenlerini ve alt projelerini desteklemek için 

kullandığı ortak yazılımlardır.  

Hadoop Dağıtık Dosya Sistemi (HDFS) : HDFS, orta seviyedeki sunucu kümelerinin 

oluşturduğu yüksek miktardaki veri akışını destekleyen çok büyük dosyaları depolamak için 

tasarlanmış olan bir dosya sistemidir. Hadoop Dağıtık Dosya Sistemi, Google Dosya Sistemi (GFS) 

ilham alınarak java programlama dilinde yazılmış bir dosya sistemidir.  

 

Şekil- 5. HDFS Mimarisi 

 HDFS, çok büyük boyutlu dosyaları dağıtık dosya sistemi yapısı sayesinde çok kısa sürede 

okuma imkânı vermektedir. Çünkü depolama sistemlerindeki disklerin RAID yapılması yerine pahalı 

olmayan sunucu sistemlerini paralel yapıda çalıştırarak tüm verileri kopyalayarak çoğaltma metodunu 

kullanmaktadır. HDFS, NameNode ve DataNode süreçlerinden oluşmaktadır. 

 NameNode, Ana (master) süreç olarak blokalrın sunucular üzerindeki dağılımından, 

yaratılmasından, silinmesinden, bir blokta sorun meydana geldiğinde yeniden oluşturulmasından ve 

her türlü dosya erişiminden sorumludur. Kısacası HDFS üzerindeki tüm dosyalar hakkındaki bilgiler 

(metadata) NameNode tarafından saklanır ve yönetilir. Her kümede sadece bir adet NameNode 

olabilir. 

DataNode, işlevi blokları saklamak olan işçi (slave) süreçtir. Her DataNode kendi yerel diskindeki 

veriden sorumludur. Ayrıca diğer DataNode’lardaki verilerin yedeklerini de barındırır. Küme 

içerisinde binlerce DataNode bulunmaktadır. 

5.3.  MAPREDUCE 

HDFS üzerindeki büyük dosyaları verileri işleyebilmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. 

İstediğiniz verileri filtrelemek için kullanılan Map fonksiyonu ve bu verilerden sonuç elde etmenizi 
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sağlayan Reduce fonksiyonlarından oluşan program yazıldıktan sonra Hadoop üzerinde çalıştırılır. 

Hadoop Map ve Reduce’lerden oluşan iş parçacıklarını küme üzerinde dağıtarak aynı anda işlenmesini 

ve bu işler sonucunda oluşan verilerin tekrar bir araya getirilmesinden sorumludur.  

Map Reduce yapısında iki önemli fonksiyon bulunmaktadır; birincisi istenilen verilerin map 

yönetimi ile tutuldukları indekslerden bulunması, ikincisi bulunan bu mapperların istenilen analitiğe 

uygun bir şekilde indirgenmesi işlemidir.  Map fonksiyonunu SQL üzerindeki “SELECT” kelimesi ile 

verileri seçmemize ve “WHERE” kelimesiyle ilgili sıralamaları yapmaya, Reduce aşaması ise count, 

sum, having gibi ilgili veri üzerinde hesaplama yapmamıza benzetilebilir. 

MapReduce programının küme üzerinde dağıtılarak çalıştırılmasından sorumludur. Ayrıca 

dağıtılan iş parçacıklarının çalışması sırasında oluşabilecek herhangi bir problemde o iş parçacığının 

sonlandırılması ya da yeniden başlatılması da JobTracker’ın sorumluluğundadır. TaskTracker, 

DataNode’ların bulunduğu sunucularda çalışır ve JobTracker’dan tamamlanmak üzere iş parçacığı 

talep eder. JobTracker, NameNode’un yardımıyla DataNode’un lokal diskindeki veriye göre en uygun 

Map işini TaskTracker’a verir. Bu şekilde verilen iş parçacıkları tamamlanır ve sonuç çıktısı yine 

HDFS üzerinde bir dosya olarak yazılarak program sonlanır. 

Hadoop şu anda Yahoo, Am azon, eBay, Facebook, Linkedin gibi birçok lider firmada 

büyük verileri (big data) analiz etmek amacıyla kullanılıyor. Hadoop projesini geliştiren, bu konuda 

eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan Hortonworks, Cloudera, MapR gibi firmalar mevcuttur. 

Bunlar dışında Hadoop projesi big data işleme konusundaki diğer projelere bir çatı görevi görüyor. 

Hadoop projesinin altında Avro (veri dizileştirme (serialization) sistemi), Cassandra (yüksek 

erişilebilir, ölçeklenebilir NoSQL veritabanı), HBase (Hadoop üzerinde çalışan, büyük veriler için 

ölçeklenebilir, dağıtık NoSQL veritabanı), Hive (büyük veriler üzerinde iş zekası sistemi), Mahout 

(ölçeklenebilir yapay öğrenme (machine learning) ve veri madenciliği kütüphanesi), Pig (paralel 

hesaplamalar için yüksek düzeyli bir veri akışı dil ve yürütme kütüphanesi), ZooKeeper (dağıtık 

uygulamalar için yüksek ölçekli koordinasyon uygulaması) projeleri geliştiriliyor. 

6. ŞİRKETLERDE BÜYÜK VERİ İLE NELER BAŞARILABİLİR? 

 

 Gerçek zamanlı veri analizi ve gerçek zamanlı işletme operasyon yönetimi.  

 Üst ve orta düzey yönetimde verinin kalite değerinin tutarlılaştırılabilmesi.  

 Öngörülü veri analizi yapılabilmesi. 

 Dinamik karar verme mekanizması. 

 Müşteri kayıpları ciddi manada önlenebilmesi. 

 Sosyal Medyadan en etkili şekilde faydalanılarak, marka değerinin yükseltilebilmesi 

 Öngörüye dayalı satış tahmin değerlerinin isabet oranını yükseltir. 

 Ürün ve servise ait pazara yönelik daha detaylı ve içerikli bilgi edinimi sağlar. 
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 Hedef müşteri kitlesinin daha tutarlı tablosunun çıkartılabilir. 

 Mutlu müşteri sayısında artış, kontrat iptal eden müşterilerde azalma sağlanabilir. 

 Ürün kalitesinin yüksek oranda arttırılabilmesi. 

 Rakiplerin önünde olabilme avantajı. 

 Müşteriye Özel ürün geliştirebilme. 

 İnsan kaynaklı karar verme merkezli hataların azaltılabilmesi. 

 Borsa değerlerinin görselleştirilebilmesi, Sosyal Medya ve şirket verileri ile bağlantısının 

tespiti.  

 Tamir ve bakım masraflarının öngörü analizler sayesinde azaltılabilmesi, ve daha az makine 

hatalarıyla karşı karşıya kalmak. 

 Makinelerin hatalarının öngörü analizi ile önceden tespit edilebilmesi ve önceden tespit edilip, 

beklenilen hataların, müşteriye direk teması söz konuysa, sosyal medya ile müşteri kitlesini 

önceden uyararak çağrı merkezi masraflarını düşürebilmek, ve daha az mutsuz müşteri 

kitlesini hedefleyebilmek.  

 Şirket bütçelerinin daha gerçeğe dayalı değerlere dayandırılabilmesi. 

 Herhangi bir hata oluşumundan önce hataya sebebiyet veren neden ve faktörlerin derin veri 

analizleriyle ölçülebilir, görsel değerlerle tespiti. 

 Sistemlerin birbirleriyle bağlantısının görselleştirilebilmesi, metrik değerlerle ölçülebilmesi 

 Dolandırıcılık oranlarının düşürülebilmesi.  

 Öngörü analizi ile piyasa da yeni bir ürünün ilk üreticisi olabilme olanağı. 

 Şirketler tüketici davranışlarını inceleyerek sadece ürünlere bakan, ancak satın almayan 

tüketicilere ürünlerin daha iyi sunulmasını sağlayabilir. 

 Bir mağaza ya da web sitesinde kullanıcıların ortalama ne kadar vakit geçirdiği, ilginin hangi 

noktalarda yoğunlaştığı ölçülebilir. 

7. BÜYÜK VERİNİN RİSKLERİ 

Büyük veri uygulamalarında öne çıkan riskler; gizlilik ve siber güvenlik, yanlış kararlar verilmesi 

ve veriye aşırı bağımlılık olarak görülmektedir. 

Gizlilik ve Siber Güvenlik: Büyük veri uygulamalarında en büyük problem gizlilik ve siber 

güvenlik konusudur. Gizlilik bir kişinin tanımlanması için kişisel olarak tanımlanabilir bilgi şeklinde 

açıklanmaktadır. İnternette kullanıcıların gizliliği üç boyutta endişe yaratmaktadır: 

 Hangi kişisel bilginin kiminle paylaşıldığı, 

 Mesajların başkası görmeden gönderilip gönderilemediği, 

 Kişinin anonim olarak mesaj gönderip gönderemediği ve gönderebiliyorsa nasıl gönderdiği.  
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Büyük verinin kullanılması büyük fırsat olarak değerlendirilmekle birlikte insanların bilgisi 

olmadan toplanan verilerin gizliliği konusu giderek daha önemli hale gelmektedir. Gizlilikle ilgili 

çalışanlar, büyük veri algoritmalarından çıkan sonuçların nasıl kullanılacağını tam olarak tespit 

edemediklerinden kişisel verilerle ilgili endişe duymaktadır. Siber güvenlik; ağların, bilgisayarların, 

programların ve verilerin saldırıya maruz kalması, zarara uğratılması ve yetkisiz erişimden korumak 

için olan teknolojilerin, süreçlerin ve uygulamaların merkezinde yer almaktadır. Siber güvenliğin en 

problemli konusu; sürekli değişen veri yönetimi teknolojilerinin ve çok geniş yelpazedeki veri 

analitiğinin güvenlik risklerini hızlı ve sürekli bir biçimde ortaya çıkarmasıdır. 

Farklı kaynaklardan gerçek zamanlı, büyük miktardaki verilerin bulunması ve erişilebilirliği 

sisteme sızıntı olması riskini artırmaktadır. Ayrıca kamu sektörü büyük verinin potansiyelinden 

faydalanmayı engelleyen gizlilik ve siber güvenlik politikaları ile karşı karşıya kalmaktadır. Büyük 

veri, büyük miktardaki yapılandırılmamış verinin toplanması yöntemini değiştirdiği için kamu kurum 

ve kuruluşlarının bu yeni veri toplama yöntemine ayak uydurması gerekmektedir. Güvenlik 

kılavuzları, veri koruma politikaları ve bilgi paylaşımı standartları her kurumda farklılık 

göstermektedir. Birçok kurum ya da kuruluş proaktif davranarak güvenlik politikalarını büyük veri 

devrimine ayak uyduracak biçimde yeniden gözden geçirmelidir. 

Yanlış kararlar verilmesi: Büyük veri analitiğinin yaratacağı en büyük değerlerden biri de farklı 

veri kaynaklarından örüntüler tespit ederek kullanıcılarına değişkenler arasındaki ilişkileri inceleme ve 

tahminlerde bulunma fırsatı vermesidir. Sadece birkaç değişken ele alındığında korelasyon da göreceli 

olarak düşük olacaktır. Bununla birlikte, tek bir analizde Terabyte boyutunda veri ve yüzlerce 

değişken ele alındığında korelasyonların sayısı çoğalacaktır. Sonuç olarak, büyük örnekleme boyutu 

(tüm popülasyon) ve çok sayıdaki değişkene (yüzlerce ya da binlerce) bağlı olarak herhangi iki 

değişken arasındaki korelasyonun belirginliğinin tespiti daha kolay hale gelecektir. Büyük veri 

işlendiğinde oluşturulan ilişkiler yanıltıcı olabilmekte ve yanlış kararlar verilmesine neden 

olabilmektedir. Ayrıca, analiz için büyük veri setlerinin bulunması tahmin gücüne güveni artırmakta 

ve zararlı sonuçlar doğuracak hatalara neden olabilmektedir. Büyük veri analitiği; bulgularını 

manipüle ederek durumu kendi lehine çevirmek isteyen bireyler ya da kuruluşlar tarafından yanlış 

yorumlanabilmekte ya da kötü amaçlı olarak kullanılabilmektedir. 

Veriye aşırı bağımlılık: Analistler ya da karar vericiler zaman zaman karar verirken veriye aşırı 

bağımlı kalabilmektedir. Bu durum yanlış karar verilmesine ya da önemli bir hususun gözden 

kaçırılmasına neden olabilmektedir. Büyük veri ne kadar kapsamlı olursa olsun (daha çok çeşit veri, 

daha büyük boyutta veri ve daha hızlı veri) veri tek başına bir problemi çözmekte ya da bir karar 

vermekte yeterli olmamaktadır. Uzun dönemli hedefler, güven, saygı ve hatta içgüdüler karar 

vermekte rol oynamalıdır. 
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8. BÜYÜK VERİ YÖNETİMİNİN KULLANILDIĞI ALANLAR 

8.1.  FİNANSAL SERVİSLER 

Bu alan Büyük Veriden faydalanma açısından en geniş alanlardan birisidir. Mobil para 

hizmetlerinden toplanan veri sektörler ve bölgeler arasında harcama ve tasarruf alışkanlıkları 

içerisinde derin kavrayış sağlamaktadır. Dijital ödeme tarihleri, emanetler ve diğer kredi tabanlı 

finansal servisler için onların talep ettikleri kredi tarihlerini yapılandırmak için kişilere imkân 

vermektedir. 

Bankalar, müşterileriyle ilgili olarak toplayıp sakladıkları bilgiler yoluyla, kullanıcısını tanıyan, 

internet şubesine o gün ne için girdiğini bilen ve buna göre ana sayfayı, menüyü en etkin hale getiren, 

müşterisine hatırlatmalar yapan, özelleştirilebilir ara yüzler sunan, zengin içerikli, hızlı ve kullanışlı 

bir 7/24 şube haline gelmişlerdir. 

Bankalar sosyal medya verilerini de değerlendirerek, bu yapısal olmayan verileri içindeki yapısal 

olan verilerle entegre ederek müşterileri ve hizmetleri ile ilgili düzenlemeler yapabilir, gerçek zamanlı 

aksiyonlar alabilir. Örneğin banka hakkında kötü bir tecrübe paylaşan müşteriye bunu telafi etmek için 

bir teklifte bulunulabilir veya kredi ihtiyacı olduğunu belirten bir müşteriye anında uygun bir teklif 

sunulabilir. Yine müşteri olmayan insanların paylaşımlarına göre ihtiyaçlarına uygun ürünler 

önerilebilir. Bankalar aynı zamanda sosyal medya üzerinde rakipleri ve ürünleri hakkındaki 

düşünceleri de yakalayabilir. 

Bununla birlikte müşterilerin sosyal medya/ağ erişim bilgilerini bankalar ve diğer kurumlarla 

paylaşmak istememesi bu noktada karşılaşılabilecek bir engel olarak göz önüne alınmalıdır, bankalar 

bu açıdan paylaşıma teşvik çalışmaları yapabilir. 

Çağrı merkezleri bankaların vazgeçilmez kanallarından biri ve müşterilere istedikleri bilginin ve 

bankacılık servisinin verilmesi ve müşterilerin iyi/kötü geri dönüşlerini almak için kullanılan dağıtım 

kanalıdır. Çağrı merkezi verimliliği için kullanılan ve yapısal verilerden elde edilen ortalama yanıt 

verme süresi, ortalama görüşme süresi, ortalama aktif/bekleyen çağrı sayısı birçok metrik olmasına 

rağmen aslında çağrı merkezinin en büyük verisini oluşturan, yapısal olmayan çağrı merkezi görüşme 

kayıtlarının analizi oldukça önemlidir. 

Ayrıca yine bu alanda dijital ortamlarda dolandırıcılık tespit konusu çok önemlidir. Buna da en 

çok ihtiyaç duyan bankalar ve benzeri finans kuruluşlarıdır. Bankacılık gibi kritik bir finansal sektörde 

en önemli konulardan biri güvenliktir. Her banka için her an dolandırıcılık tehdidi mevcuttur. ABD 

Adalet Bakanlığı Tüketici Koruma Ağı’nın verdiği rakamlara göre dünya çapındaki toplam kredi kartı 

dolandırıcılığı 5,5 milyar USD olup her geçen gün artmaktadır. Bu yüzden bankalar dolandırıcılığı 

tespit etmek ve engellemek için sistemler geliştirmeye ve bunları sürekli iyileştirmeye yönelik büyük 

yatırımlar yapmaktadır. 
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Dolandırıcılık tespitinin gerçek zamanlı yapılabilmesi için çeşitli kanallardan yüksek hızda gelen 

büyük hacimdeki verilerin gerçek zamanlı olarak işlenerek çıkarımlar yapılması gerekmektedir. 

Geleneksel sistemler genellikle geçmişe yönelik bu tarz durumların tespitini yapabilmektedir. Ancak 

büyük veri teknolojileri ile satış noktası, sosyal medya, müşteri veri tabanları ve veri sağlayıcılardan 

alınan yüksek hacimli veriyi kullanarak gerçek zamanlı tespit ile anında aksiyon alınabilmesi mümkün 

olmaktadır. 

Var olan müşterileri elinde tutmak ve yeni müşterileri cezbetmek bankaların en öncelikli 

hedeflerinden birisidir. Banka müşteri verilerinin kapsamlı olarak öngörülerek yapılan analizi ile 

sunulacak yeni ürün, servis ve hizmetler ile rekabet avantajı ve yeni gelir kapıları elde edilebilir. 

Bankalar her ne kadar hesap hareketleri ve bölümleme ile müşterileri hakkında bilgi sahibi olsalar da 

büyük veri teknolojileri ile birlikte müşterilerin davranış ve ihtiyaçları daha derin ve öngörü ile analiz 

edilerek teklif optimizasyonu ve çapraz satış gibi konularda fark yaratılabilir, gerçek zamanlı 

kişiselleştirilmiş ürünler ve servisler sunulabilir. 

8.2.  PAZARLAMA VE PERAKENDECİLİK 

Hem klasik ticaret hem de e-ticaret alanında Büyük Veri çok etkin bir biçimde kullanılan 

araçlardan birisidir. Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden alibaba.com, amazon.com, ebay.com 

müşterileriyle ilgili her türlü bilgiyi satışa dönüştürmek için Büyük Veri analizlerinden 

faydalanmaktadırlar. 

Büyük Veri pazar bölümlemesi, müşteri değerleme ve çapraz satış analizleri, satış noktası veri 

analizleri, alışveriş sepeti analizleri, tedarik ve mağaza yerleşim optimizasyonları şeklinde kullanılarak 

satışları ve karlılığı arttırmaya yönelik çalışmalar yapılabilmektedir. 

Verilerin dijital bir hale dönüşmesi sayesinde büyük verinin ilgili olduğu önemli pazarlama 

alanlarından biri kişiselleştirmedir. Büyük veri, tıklama akım verilerinden ve geçmişteki satın alma 

davranışlarından yola çıkarak kişiselleştirilmiş çözümler sunabilmektedir. 

Pazarlama operasyonlarında Big Data’dan faydalanarak aşağıdaki aktiviteleri planlanabilir: 

1)   Gelişmiş Segmentasyon : Dijital Pazarlama aktivitelerinin temel parçalarından biri olan e-

posta pazarlamasında gelişmiş listeler kullanarak Big Data’dan maksimum verim 

alınabilir.Kişiselleştirilmiş e-postalar ile müşteri bağları ve geri dönüş oranları artacaktır. Dijital 

pazarlama için olduğu gibi geleneksel pazarlama aktiviteleri için de müşteri segmentasyonunda Big 

Data önemli bir altyapı sunacaktır. 

2)   Müşteri Kazanma: Müşteri adaylarını yaş, lokasyon veya demografik verilere göre ayırmak 

dışında tercih ve davranışlara göre de gruplayarak Big Data’yı yeni müşteri grupları bulmak için 

kullanılabilir. 

3)   Mevcut Müşterilere Daha Fazla Satış : Mevcut veriler analiz edilerek teklifler optimize 

edebilir. Müşterilerin web sitenizdeki davranışları ve satın alma verileri üzerinde çalışarak daha doğru 
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tekliflere ulaşabilir. Bu stratejiyi en iyi uygulayan şirketlerden biri  Amazon’dur. Amazon, sepet ve 

inceleme verilerine göre sayısız alternatif teklifle karşınıza çıkarak satın alma psikolojisi üzerine doğru 

adımlar atmaktadır. Amazon şirketinin “Bu ürünü alan müşteriler şunları da aldı.” özelliği nedeniyle 

kullanıcıların ilave başka ürünler almalarına neden olmakta ve şirketin satış potansiyelini 

artırmaktadır. 

4)   Verimli Reklam: Hedef kitleye doğru reklamlarla ulaşmak, pazarlama ekiplerinin en temel 

problemlerinden biridir.  Veri üzerinden analizler hedef kitleye doğru reklamlarla ulaşmak için önemli 

bir araçtır. Tahmine dayalı modellemeler kullanarak büyük boyutta kitleler için reklam harcamaları 

optimize edebilir. 

5)   Yatırım Geri Dönüş Ölçümü(ROI – Return on Investment): ROI kavramı özellikle Dijital 

Pazarlama aktivitesi planlayan ekipler için zorlu olabilmektedir. Yeterli araçlar olmaması  ve 

kaynakları izlemedeki sıkıntılar doğru ölçümleme önündeki en önemli engellerdir. Big Data 

çalışmaları hem pazarlama aktiviteleri hem de ölçümleme için baştan planlayarak rakiplerden bir adım 

öne geçilebilir. 

8.3.  KAMU VE HÜKÜMETLER 

Hükümetler; yurttaşlarına yönelik bilgi ve hizmetleri işleyip, saklama konusunda oluşan çok 

büyük ölçekli veri ile çalışmak zorundadırlar. Örneğin, RTÜK kararları gereği, ülkemizdeki televizyon 

kanallarının son bir yıllık yayınlarını saklama zorunluluğu vardır. Saklanacak bilgiler, "Büyük Veri" 

olarak tanımladığımız türdendir. 

Kamu verisinin potansiyel değeri yüksektir. Bu verinin içinden gizli ve kişisel bilgi içeren kısımlar 

ayıklanıp, araştırmacılar, özel şirketler ve girişimciler ile paylaştırabilirse bu veriler üzerinde çalışan 

katma değerli hizmetler önemli ekonomik faydalar sağlayabilir. Kamu verisinin faydaları ekonomiye 

katkı, çevrenin korunmasına katkı, bilimsel gelişime katkı ve katılımcı demokrasiye katkı ana 

baslıkları altında incelenebilir. (European Commission, Aralık 2011, Open data, An engine for 

innovation, growth and transparent governance). 

Günümüzde e-devlet kavramı oldukça kritiktir. E-devlet uzmanlarının en önemli hedefi bilgiye eş 

zamanlı olarak ulaşmak ve daha iyi hizmet vermektir. E-devlet uygulaması gerçekleştirilen ülkelerde 

kamu kuruluşları ziyaretçilerin sayfalarını nasıl kullandığı, ihtiyaç duyulan formlara kolayca ulaşılıp 

ulaşılamadığı, web sayfa tasarımın nasıl en iyi kullanılabilir hale getirilebileceği, hangi sayfaların 

hangi sıra ile ziyaret edildiğinin anlaşılması, geçmişteki ziyaretçi davranışlarına göre kurumun web 

sayfasını vatandaşın ihtiyacına daha iyi yanıt verecek şekilde nasıl yeniden düzenlenmesi gerektiği 

sorularına çözüm aramaktadırlar. Bu anlamda Büyük Veriden faydalanabileceklerdir. 

https://www.amazon.com/
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8.4.  EĞİTİM 

Mobil katma değerli servislerin kullanımından elden edilen veri, kritik bilgiyi yaymak için daha 

fazla odaklama ve zamanlama girişimlerine izin vererek, bilgi boşluklarını ve eğitim ihtiyaçlarının 

anlayarak kamu sektörünün gelişmesi için kullanılabilir. 

Modern ve saygın teknik yükseköğretim kurumlarının çoğu şu anda kâğıtsız çevrimiçi eğitim 

sistemi ile çalışmak için gerekli adaptasyonu sağlamış durumdadır. Bu teknolojilere adaptasyon, yeni 

nesil eğitim sistemini hayata geçirmede daha iyi iletişim ve daha gelişmiş yetenekler sunarak, baskıyı 

azaltmakta ve zaman kazandırmaktadır. 

Kısaca şu faktörler yükseköğrenim kurumlarında Büyük Veri neslini oluşturmaktadır:  

  Akademik Trend: Yükseköğrenim kurumlarının çoğu farklı yönetsel iş amaçları için çeşitli 

özelleştirilmiş araçlar uygulamaya koymaktadırlar. Örneğin, öğrenci kayıt kabul, ücret toplama, 

öğretmenler ve diğer çalışanlar için personel takibi, rapor sistemi vb. iç değerleme, devam kayıtları, 

not tabloları, bilgisayar laboratuarı iş yükleri ve planlama gibi günlük öğrenci aktiviteleri büyük 

miktarda veri üretmektedir.  

Performans İzleme: Kurumların sağlıklı istatistiksel veriler elde edebilmeleri için bütün 

mezun ettikleri öğrencilerinin verilerini de korumaları gerekmektedir. Mezun olan öğrenci raporları, 

devam eden öğrenciler ile ilgili öngörüde bulunmakta fayda sağlamaktadır. Öngörü analizlerinin 

çıktılarından faydalanarak, öğrencinin yetenekleri belirlenir ve üzerinde durulur, eksik yanları tespit 

edilir ve tamamlanır. Böylece, öğrenciler en iyi donanıma yükseltilebilirler. 

Sanal Sınıflar: Akademik eğitimdeki yüksek rekabetin daha da artması ile öğrenciler 

yeteneklerini daha etkin bir biçimde güncelleyebilecekleri çeşitli mekanizmalara adapte olmaktadırlar. 

Gelişmiş eğitim yazılımlarıyla, uzman eğitmenlerin rehberlikleri sanal toplantılar ile kolayca 

sağlanmaktadır. Çeşitli tanınmış kurumlar şu anda bulut tabanlı sanal sınıflara adaptasyonu sağlamış 

durumdadır. Bu sınıflarda öğrencilerine en iyi eğitim paketleri ve çeşitli dijital içerikler 

sunabilmektedirler. Bu dijital içerikler genellikle PowerPoint sunumlar ve ses dosyaları halindedir. 

Bazı durumlarda sanal sınıflar öğrencinin sistemde onaylanması ile kayda izin vererek çevrimdışı de 

görünebilmektedir. Bu nedenle, bu tip sanal sınıflar çok büyük miktarda veri üretirler, geleneksel 

sunucular da barınamazlar ve bulut tabanlı depolama sistemlerine ihtiyaç duymaktadırlar.  

8.5.  SAĞLIK 

Mobil aygıtlardan toplanan veri, sağlık çalışanlarınca elde edilmiş, bireyler tarafından sunulmuş 

ya da serbest veri şeklindeki analizle, salgınları durdurma ya da sağlık eğilimlerini anlamada önemli 

bir araç olabilir. Bireysel elektronik sağlık kayıtları bağlamında toplandığında, bu veri sadece 

bireylerin bakımının sürekliliğini geliştirmez, aynı zamanda tedaviler ve çıktılar ile büyük veri setleri 

oluşturmak için kullanılabilir ve bunları etkin verim ve maliyetle karşılaştırabilir. 
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Hastaneler; hastalarına yönelik etkili, bireysel, kişiselleştirilmiş, tıbbi hizmetler sunabilmek için, 

bireysel bazda verileri kendi sayısal ortamlarında depolamaktadırlar. İlaç sanayisinde; örneğin "kanser 

araştırmaları" için oluşturulan büyük genomik veri tabanları, araştırmacıların sürekli erişimine açık 

olmak durumundadır. Büyük Verinin sağlık alanındaki faydaları şu ana kadar üç ana alanda kendini 

göstermektedir. Bunlar, hastalıkları önlemek, hastalıklar için risk faktörlerini değişebilir olarak 

tanımlamak ve farklı sağlık davranış değişimleri için müdahaleler tasarlamak olarak ifade edilebilir. 

Dünya çapında kurumlar Büyük Veri hareketini fark ediyor ve veri destekli karar alma ve bilgiyi 

keşfetmek için yeni girişimleri uygulamaya koymaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de de SGK, toplamış 

olduğu büyük miktardaki yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler üzerinde çeşitli analizler 

yaparak verimliliği artırmak, kayıp-kaçak oranlarını düşürmek ve hizmet kalitesini yükseltmek için 

büyük veri konusunda çalışmalara başlamıştır. 

8.6.  ENERJİ 

Enerji, yalnızca elektrik değil, gaz, petrol ve suyu da kapsayan geniş bir ihtiyaç ağını kapsıyor. 

Endüstri devrimine paralel olarak artan enerji ihtiyacı, bunu karşılayan şirketleri yeni üretim santralleri 

yapmaya, mevcut altyapılarını yenilemeye ve beraberinde gerek evsel gerekse endüstriyel 

müşterilerine daha verimli ulaşmaya yönlendiriyor. Enerji firmaları, akıllı şebeke ve sayaçlar 

kullanarak, abonelerinin bireysel kullanımlarıyla ilgili oluşan büyük miktardaki veriyi saklayıp 

işlemek durumundadırlar. 

Akıllı Şebekelerin veriyle olan dostluğu, kendini sık periyodlarla yeniliyor. Klasik sistemde ayda 

bir kez sayacın yerinde okunmasıyla toplanan veriler, Akıllı Şebekelerin çift taraflı veri iletişimine izin 

veren, uzaktan kontrol ve müdahale sağlayan yapısıyla artık 15 dakikalara kadar inen aralıklarla 

toplanıyor. Bu durum, tek bir enerji dağıtım şirketinin bile, sahip olduğu milyonlarca aboneye ait 

inanılmaz büyüklükte bir veriye erişmesi anlamına geliyor. Benzer bir durum, çok fazla sayaca sahip 

endüstriyel tesislerde de kendini gösteriyor. Örneğin 30-40 bin sayaçlık bir şebekeyi yöneten bir 

dağıtım şirketi,15’er dakikalık aralıklarla veri aldığında bu yılda 1 milyara yakın kayıt anlamına 

geliyor. 

8.7.  TRAFİK YÖNETİMİ 

Bir başka Büyük Veri’den istifade eden alan ise trafik yönetimi ve kontrolü ile ilgilidir. Dünya 

üzerinde hükümetler trafik sistemlerinde trafiğin yoğun ve akıcı olmalarına göre farklı ödeme 

sistemleri kullanmaktalar. Bu sistemler ile araçların ve yolların kullanım farklılıklarına göre farklı 

ücretlendirme yapılmaktadır.  

Şehir planlayıcıları personel lokasyon verisinin analizinden yol ve toplu ulaşım için yapım 

aşamasında karar vermek ve trafik yoğunluklarını azaltmak için faydalanmaktadırlar. Bu tip çalışmalar 

sadece trafik yoğunluğunu azaltmak amaçlı değil aynı zamanda hava kirliliğini düşürmek içinde 

kullanılmaktadır. Bir başka faydası araç sürücülerine gerçek zamanlı trafik bilgileri sayesinde yol 
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yoğunluk durumları ve trafik kaza durumları gibi bilgilerin analiz edilmesi ile yeni yol planlaması 

yapmalarına fayda sağlamaktadır.  

Otomotiv telematikleri ise yenilik alanının bir başka alanıdır. Navigasyon sistemleri takılı araçlar 

yakıt tasarrufu ve sürücülerin yakıt istasyonlarının lokasyon bilgilerine göre seyahat güzergâhlarını 

düzenlemeleri veya klimalarının uzaktan kontrol edilerek sürücü aracı çalıştırmadan önce açık konuma 

getirilmesi gibi faydaları vardır. 

8.8.  TELEKOM FİRMALARI 

Telekom sektöründe en önemli sorun müşteri kaybıdır. Kuruluşlar hangi müşterilerini 

kaybedebileceklerini önceden belirleyebildikleri takdirde bu müşterilerini elde tutma amaçlı stratejiler 

geliştirebilir, düşük maliyetli ve etkili kampanyalar düzenleyebilirler. Kaybetme olasılığı olmayan bir 

müşteriye kalıcılığını sağlama amaçlı bir mesaj göndermek hem müşterinin kendisine verilmek istenen 

mesajın ne olduğunu algılamasını zorlaştıracak hem de maliyetleri artıracaktır. 

8.9. TARIM 

Bir çiftçi için büyük veride farklı olan şey; sensörler tarafından alınan verilerin kullanılması, farklı 

kaynaklardan verilerin birleştirilmesi, verinin işlenmesinin gerçek zamanlı olarak yapılması ve çiftçiye 

uzaktan akıllı cihazlarla ya da bilgisayarlarla sanallaştırma araçlarıyla kontrol imkanı sağlanmasıdır. 

Tüm bunlar zirai piyasaları birleştirilebilmekte, lojistik ve yeni sezon yatırımlarının değiştirilmesine 

neden olabilmektedir. 

8.10.  AKILLI ŞEHİRLER - Büyük Veri Şehirleri Nasıl Akıllı Yapıyor? 

Büyük veri ile şehirler kontrol edilebilir. Ticari açıdan bakılırsa rakiplerine fark atan şirketlerin en 

önemli kozu büyük veriyi doğru kullanmasıdır. Bu yaklaşım kent yöneticileri içinde geçerlidir. Ancak 

gelişmekte olan şehirlerde ne yazık ki büyük verinin önemi hala anlaşılamamıştır. Oysaki büyük 

verinin tam anlamıyla doğru şekilde kullanılması hizmet memnuniyetini artırabilir. İş gücü yönetimini 

yaparak daha iyi bir hizmete olanak sağlar.  

Akıllı Şehirleşmede, elde edilen veriler çok değerli bir etkeni oluşturmaktadır. Bu bize yine Büyük 

Verinin( Big Data) konusunun önemini göstermektedir. Toplanan verilerin tamamen verimli şekilde 

kullanılmasını sağlamak adına yeni bir bütünsel sistem kurmak gerekir. Büyük veriyi kontrol eden 

operasyon merkezleri kurularak, bu merkezlerde oluşan anlamlı veriye, şehir yöneticileri uzmanlar 

tarafından ulaşabilmeli, yapılan analizlerin sonucuna göre hizmetler halka sunulmalıdır. Kameralar, 

sosyal medya, anketler, kayıt cihazları gibi birçok teknolojik cihazlar veri kaynağı olarak 

kullanılabilir. Bunun sonucunda yüksek toplum memnuniyeti, kaynakların tasarruflu kullanılması ve 

çağdaş şehirlerin elde edilmesi kaçınılmazdır. 
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9. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BÜYÜK VERİ 

Şirketler yapacakları analizler ile çalışan yönetimi konusundaki politikalarına yön verebilir ve iş 

sonuçlarına doğrudan katkıda bulunabilirler. Örneğin belirledikleri alanlarda başarılı iş sonuçları alan 

çalışan profillerini analiz edebilir ve bu profilden yapacakları yeni alımlar için faydalanabilirler. 

Şirketin yedekleme planını oluşturmak, şirkete bağlılığı arttırmak ve gelecekte oluşması muhtemel 

işgücü kayıplarını azaltmak için yapacakları analiz çalışmalarından faydalanabilirler. Günümüzde İK 

alanında bu kapsamda çalışmalar yapılmaya ve başarılı sonuçlar alınmaya başlanmıştır. 

Bugün bazı şirketler büyük veri analizini yüksek performanslı çalışanlarını belirlemek için 

kullanıyor. Bersin tarafından yayınlanan bir rapora göre, şirketin danışmanlık hizmeti verdiği finans 

sektöründeki bir müşterisi iyi üniversitelerden yüksek not ortalamasıyla mezun olmuş çalışanların işe 

alımına öncelik veriyordu. Bu özelliğe sahip çalışanların yüksek performans sergileyeceklerine 

inanıyor, şirketin işe alım ve şirket içi terfi politikalarında akademik başarıyı esas alıyordu. 

Bundan birkaç yıl önce bir şirket analisti, şirketin satış rakamları ile şirket çalışanlarının çalışma 

süreleri arasındaki ilişkiye dayalı istatistiki bir analiz yaptı. Bu çalışmada analist, şirket çalışanlarının 

işe başladıkları ilk iki yıl içerisindeki toplam performanslarını göz önüne alarak çalışanın toplam 

performansının ve şirkete bağlılığının nelere bağlı olduğunu ortaya koydu. Bu analize göre satış 

çalışanının hangi okula gittiğinin, hangi notla mezun olduğunun ve referans kalitesinin performansı 

üzerinde doğrudan bir etkisi yoktu. Analiz sonuçları, şirketin inandığı sistemden çok daha farklı bir 

sonuç ortaya koyuyordu. Bu sonuçlar şirket tarafından dikkate alındı ve yeni bir işe alım sistemi 

hayata geçirildi. Bu değişikliği takip eden ilk mali dönemde şirket gelirlerinde 4.000.000 $ üzerinde 

artış oldu. 

EQuest tarafından verilen başka bir örnekte ise, şirketin danışmanlık hizmeti verdiği finansal bir 

kuruluşun işe alım süreci performansının arttırılması hedeflendi. EQuest, yaptığı analiz sonucunda 

şirketin 48 farklı kariyer sitesinde iş ilanı yayınladığını ve bu siteler için yılda ortalama 175,000$ 

harcama yaptığını tespit etti. Danışmanlar yaptıkları veri analizi ile bu sitelerin 45 tanesinin şirket 

ilanları konusunda etkin olmadığı ve yeterli sayıda iyi adayı yönlendirmediği sonucuna vardılar. Bu 

nedenle şirkete bu sitelerden 3 tanesi ile devam etmesini ve diğer sitelerle olan anlaşmasını iptal 

etmesini önerdiler. Danışmanlar bu araştırmayla aynı zamanda adayların iş ararken sıklıkla 

kullandıkları kelimeleri de tespit ettiler ve şirketin ilanlarını buna uygun olarak revize etmesini 

sağladılar. Bu çalışmaların sonucunda şirket ilanlarına başvuru yapan aday sayısı %175 oranında arttı 

ve ilanlar için yapılan yıllık harcama miktarı %50 oranında azaldı. 

Bu örneklere ek olarak, büyük veri analizini eğitim programlarının etkinliğini ölçmek ve eğitim 

ihtiyaçlarını analiz etmek için de kullanılabilmektedir. Örneğin müşteri şikâyetleriyle ilgili verileri 

veya çalışanların kullandıkları sistemlere ilişkin hata loglarını alarak en fazla hata yapılan noktaları 

tespit edebilir, bu konulara yönelik eğitimler planlanabilir. 
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10. PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SOSYAL MEDYA VE BÜYÜK VERİNİN ÖNEMİ 

Bugün hızla değişen ve gelişen önemli sektörlerinden birisi de perakende sektörüdür. Çünkü bu 

sektörü şekillendiren en önemli öğelerin başında insanlar ve onların alışkanlıkları gelir. Kişilerin 

teknolojide yaşanan olumlu atılımlardan ve trendlerden etkileşimi satın alma davranışlarına da aynı 

ölçüde yansır.Bu nedenle büyük kitleleri bir anda organize etmeyi bile başaran son zamanların en 

büyük trendi olan sosyal medyanın da perakende sektörünü etkilemesi kaçınılmazdır. 

Günümüzde, sosyal medya analizleri ve bilinirliğin ölçülmesi rekabeti doğrudan etkilemekte bu 

nedenle perakende firmaları için büyük önem kazanmaktadır. Sosyal medya, bloglar ve webde geçen 

diyalogların, çağrı merkezindeki sesli konuşmaların metne dönüştürülmesi ile hangi müşterinin hangi 

konudan memnun olup olmadığı “Sentiment Analizi” denen yöntemler ile anlaşılabilmektedir. Bu 

verinin POS ya da internetten yapılan satışların verisiyle birleştirilmesi, ortaya hedef müşteri kitlesinin 

marka hakkında ne düşündüğü bilgisini çıkartmaktadır. 

Şu an perakende sektörü sosyal medyadan gelen geri dönüşleri toplamaktadır. Bu sektör, ileride 

hızla oluşan sosyal medya verilerini toplayıp analiz edebilmek ve bu verilerle yeni segmentler 

yaratarak duyarlığı ölçmek için “Büyük Veri” teknolojilerini de etkin şekilde kullanmaya 

başlayacaktır. 

Yakın zamanda, mobil teknolojiler sayesinde elde edilen anlık lokasyon bilgisi, bir müşterinin 

hangi mağazaya girdiğinin tespit edilmesini sağlayacak ve önceden elde edilmiş bilgiler ile, müşteri 

değeri hesaplanarak o müşteriye özel otomatik öneriler sunulabilecektir. 

Bunun için önceden yapılmış alışverişlerin verileri, Facebook’ta beğendiği ve ilgi gösterdiği 

sayfalar, diğer kanallarda hangi kategorideki ürünlere ilgi gösterdiği, çağrı merkezlerinden, sosyal 

medyadan girmiş olduğu şikayetler, öneriler, online mağazalarda hangi ürünleri incelediği, hangi web 

sayfalarında vakit geçirdiği ile ilgili gelen anlık veri, müşteri ile üçüncü parti veri kaynaklarından 

sağlanan - yaşadığı il, ilçe ve semt bilgilerine göre satın alma gücü gibi - veriler ile müşteriye doğru 

zamanda, yani müşteri mağazaya adım attığında anlık önerilerde bulunmak mümkün hale gelecektir. 

Ayıca elde edilen bu geniş bilgilerle müşteriler mikro segmentlere ayrıştırılabilecektir. 

Gelecek yıllara yön verecek olan Big Data trendini yakalayarak sosyal medya analizlerinde etkin 

rol oynayacak şirketler uzun vadede rakiplerine göre çok avantajlı hale geleceklerdir. Bu yılın Gartner 

raporlarına göre CIO’ların %42’si de 2013 yılı içinde Big Data yatırımı yapmaları gerektiğini 

düşünmektedir.  

11. BÜYÜK VERİ VE IOT (INTERNET OF THINGS) 

Nesnelerin interneti için pek çok tanım bulunmakla beraber, fiziksel ortamdaki nesnelerin iletişim 

ağlarına bütünleşik olarak fiziksel ortamları ve benlikleri ile ilgili verileri işlemeleri/üretmeleri olarak 

tanımlanabilir. "Nesne" ya da "şey", çok geniş bir cihaz portföyü anlamına geliyor. Bunların içinde 
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kalp izleme cihazları, çiftlik hayvanları üzerindeki çipler, araba bilgisayarları, ev aletleri, akıllı 

termostatlar, izleme sistemleri, yangın erken uyarı sistemleri gibi yüzlerce değişik cihaz bulunuyor. 

1999 yılında Kevin Ashton, P&G için RFID teknolojisi uygulamasının firmaya faydalarını sıraladı 

ve kullanılmasını önerdi. Önerdiği sistem; "internet of things" kavramını ortaya çıkaran radyo 

dalgaları ve sensörlere dayalı bir küresel sistem standardı idi. 

Nesneler,  algılayıcılar ve elektronik devreler ile donatıldığında insanlarla iletişime geçerek durum 

bilgilerini güncelleyebilecek yetenekler kazanırlar. Mobil ağlar ve internetin gelişimiyle birlikte bu 

nesnelerin kişiler ile iletişim kurmaları kolaylaştı ve insanlar da onları her yerden, her zaman 

gözlemleme ve kontrol etme şansına sahip oldu. Bunun yanında IPv6 protokolüne geçiş, IP 

çakışmalarının önüne geçilmesini adına önemli bir engeli ortadan kaldırarak ciddi bir gelişme sağladı. 

Bir bakıma, büyük veri ve nesnelerin interneti birbirlerini tamamlayan teknolojiler olarak 

düşünebilir. Nesnelerin interneti tanımındaki farklı tipteki cihazlar (örnek sensörler, mobil telefonlar), 

hem diğer cihazlarla hem de internetle iletişim haline geçerek fiziksel dünyadaki değişimi gözeten 

veriler üretmektedir. Bu cihazların internete bağlı olması ve milyonlarca sensör tarafından üretilen 

veriler bir bakıma büyük verinin oluşmasına imkân sağlamaktadır. 

 

Şekil-6. IOF Yıllara Göre Kullanım Tahmin Grafiği 

 

Yapılan araştırmalara göre bugün internete 10-11 milyar cihazın bağlı olduğu tahmin edilmekte ve 

bu rakamın 2020 yılına gelindiğinde 50 milyar cihaz seviyesine çıkması öngörülmektedir. Aynı 

araştırmalara göre; 2003 yılında dünyada kişi başına düşen birbirleriyle bağlantılı cihaz oranı 0,08 iken 

bu oranın 2020 tahmini ise 6,48’dir.  

http://www.karel.com.tr/iletisim-urunleri-ve-cozumleri
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12. BÜYÜK VERİ VE MAKİNE ÖĞRENMESİ 

Büyük miktardaki veriyi elle işlemek ve analiz etmek kolay bir süreç değildir. Bu nedenle bazı 

durumlarda eldeki bilgilerle bir programın yazılması mümkün olmayabilmektedir. Makine öğrenimi 

ile bu süreç kolaylaşmakta, insan çabasının problemleri basitleştirmede harcanması ve belli formüllere 

bağlı kalınması gibi sorunlar giderilmektedir. Makine öğrenmesi ile sonuçları bilinen verilerden 

hareket edilerek bir model geliştirilmesi ve kurulan bu modelden yararlanılarak sonuçları bilinmeyen 

veri kümeleri için sonuç değerlerin tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. İlk etapta görülemeyen 

bilgilerin ortaya çıkarılabilmesi, makine öğrenmesi ile mümkündür. Örneğin bir firma sattığı ürünleri 

analiz ederek, bu ürünler arasındaki bağları keşfedebilir ve ilerideki kampanyalarına buradan çıkardığı 

sonuçlara göre yön verebilir. Bu doğrultuda makineler insanların işgücüne yaptıkları katkıyı beyin 

gücüne de yapabilmekte, insanın taşıdığı beyinsel yük, makinelerle paylaşılarak yazılan programlarla 

bilgiye ulaşmak çok daha kolay olmaktadır. Apple (Siri uygulaması), Google Now, Alexa, Gmail, 

Facebook, Twitter ve yüzlerce başka teknoloji ürünü/şirketi bugün Makine Öğrenme ve Büyük Veri 

algoritmalarını kendi sistemlerine entegre etmiş durumdadır. 

13. GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN GÜÇ - BÜYÜK VERİ VE SEMANTİK 

 

Şekil-7. Web Teknolojilerinin Gelişimi 

 

Web 1.0 internetin ilk dönemi için kullanılmaktadır. Bu dönemde kullanıcılar web sitelerine 

sadece bağlanıp okuyabiliyorlar, ancak kullanıcıların verilen içeriğe yorum yapma, katkıda bulunma 

ve içerik üretme gibi bir olanakları yoktu. Dönem içerisinde internet kullanımının artmasıyla beraber 
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kullanıcılar internette ihtiyaçlarını karşılayacak içeriğe ulaşamamaya başladılar. Sunulan içeriklerin 

yetersiz olması, bunlara müdahale etme isteği, kendi içeriğini oluşturma, paylaşma ve etkileşim hali 

Web 2.0 sürecinin doğmasına neden oldu. Web 2.0 dönemi ile kullanıcılar içerik oluşturmaya, bu 

içerikleri paylaşmaya ve yorumlamaya başlamışlardır. Wikipedia, Youtube bu dönemin ilk web 

sitelerindendir. 

Web 3.0 ise “Semantik Web” kavramının ortaya çıktığı dönemdir. İnternette yaptığımız 

aramalarda işimize yarayacak sonuçları bulmakta zaman kaybedebiliyoruz. Semantik Web mantığının 

oturmasıyla bu aramalar geçmiş dönemlerde internette bıraktığımız izler doğrultusunda bir süzmeden 

geçirilerek bize sonuç çıkaracak. Örneğin, Google’da arama kutucuğuna spor yazarsak hemen hemen 

hepimize aynı sonuçları listeleyecektir. Semantik Web ile “Spor”  un benim için basketbol mu futbol 

mu olduğu ya da Fenerbahçe mi Galatasaray mı olduğunu geçmişteki paylaşım ve kullanım 

alışkanlıklarıma göre belirleyerek karşıma sonuç çıkarmış olacak. Bu dönemin temelleri geçtiğimiz 

yıllar içerisinden atılmaya başladı, buna dair uygulamaya başlayan siteler de mevcut. Bu dönemde 

değişim süreci ilk olarak yazılar üzerinde daha sonra imajlar ve videolar üzerinde devam 

edecek. Görsel içerik tarafında oluşacak gelişmelere  facebook üzerinden bir örnek verilebilir. Bugün 

facebook’ta fotoğraf eklediğinizde yüz tanıma özelliği ile size etiketleme de kolaylık sağlıyor. Yaz ve 

görsel alanda Web 3.0 ‘ın tam oturmasının ardından, Web 3.0 video alanında da arama yapabilmemize 

olanak tanıyacak. Örneğin Cem Yılmaz’ın standuplarında sesin belli bir desibelden yüksek çıktığı 

bölümleri arayarak, gösterinin en komik yerlerini hızlıca izleyebileceğiz. Semantik Web, kısaca 

insanlarla ve birbirleriyle anlamlı ilişkilendirmeler çerçevesinde anlaşabilen web sistemlerine işaret 

etmektedir. 

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı araçlar, ağ toplumunda bağlantıların 

kurulmasında önemli bir unsurdur. Bu bakımdan gelecek nesil web uygulamaları (web 3.0/4.0), sanal 

oyun ve ortamlar, IP TV, mobil teknolojiler ve yapay zekâ uygulamaları gelecek on yıl içerisinde ağ 

toplumunun şekillenmesinde etkili olacaktır. 

Web 4.0 ile çalışması için sadece internet tarayıcısına ihtiyaç duyan, bir sunucudan birçok 

kullanıcıya hizmet veren, iletişim sistemleri (WebOS) günlük hayatımıza girmiştir. Ancak ülkemizde 

pek fazla bilinmemektedir. Günümüzde web üzerinden hizmet veren YouOS, G.ho.st, Glide, Goowy, 

DesktopTwo ve çevrimiçi ofis için Google Docs & Spreadsheets gibi bazı WebOS uygulamaları 

kullanıma girmiş durumdadır. 

Bu sistemlerin şuan için sunduğu uygulamaların en önemli özellikleri ise bireye özel bir alanda 

bilgisayarınıza hiçbir program kurmaya gerek kalmadan web üzerinden çalışan mp3 oynatıcı, RSS 

okuyucu, hazır mesaj servisi, ofis uygulamaları, html düzenleyici, içerik yönetim araçları, not defteri, 

dosya yükleyici, takvim, hesap makinesi, adres defteri, sohbet, belge yaratma, resim görüntüleme, e-

mail programıdır.  Web 4.0, Saniyede 100 Gigabit bağlantı ve bant aralığı olan her şeyin artık yerel 
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disklerden uzaklaştığı ve online networklar üzerinden kurulduğu ayrıca bilim kurgu filmlerinde 

görüldüğü üzere yapay zekaya sahip işletim sistemi ve web teknoloji mimarisidir. 

Web işletim sistemleri ile oyunlar, kişisel veri saklama alanları, çevrimiçi ajandalar, sık 

kullandığımız bağlantılarla ilgili ana sayfamız ve benzer birçok web tabanlı uygulama, bilgisayarımıza 

herhangi bir yazılım kurmadan internet bağlantısı ile kullanılabilir. Kişisel bilgisayarlarda sabit diskler 

önemini yitirmiş olup, tüm verilerin ve yazılımların bilgisayarlarda tutulduğu bir web seviyesine 

ulaşan Web işletim sistemlerinin bu uygulamaları sağlayabilecek düzeye gelmesiyle birlikte köklü 

değişiklikler meydana gelmiştir. 

14. BÜYÜK VERİYİ ÖZETLEMENİN YOLU - GÖRSELLEŞTİRME 

Şirketler, toplu veriyi değerlendirmek için artık kısıtlı kalan infografikler ve şemalar yerine veri 

görselleştirmesini tercih ediyor. Veri görselleştirmesi, karmaşık verinin sentezlenerek farklı kitleler 

tarafından anlaşılmasını sağlayan en etkin araç olarak beliriyor. Görsellik, insanların verideki 

değişimleri ve trendleri net olarak görmesine ve anlamasına yardımcı oluyor. 

Açık programlama uygulama arayüzleri(API) ve etkileşimli Web’e dayalı görselleştirme araçları 

ile uygulamalar artık hızlı bir şekilde harita, grafik, kelime bulutları, RSS besleme ve diğer görselleri 

oluşturabilmektedir. Ayrıca görselleştirmeler veri değişikliklerini Web’e dayalı teknolojiler 

kullanarak, veriye doğrudan bağlantılarla yapabilmektedir. Böylelikle görselleştirmeler otomatik 

olarak güncellenebilmektedir. 

 

Şekil-8. Büyük Veri Görselleştirme Örnekleri 
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Enformasyonun görselleştirilmesi öncülerinden Ben Schneiderman, bir görselleştirme aracının 

temel özelliklerini şöyle belirtmektedir. “Bu tür bir araç kullanıcının incelediği veriyi kuşbakışı görme 

olanağı sağlamalıdır, zoom’lama ve filtreleme olanakları sağlamalıdır, birim düzeyinde ayrıntıları 

vermeli ve birimler arasındaki ilişkileri göstermeli ve veri kümesinin hedeflenen alt kümelerini elde 

etme olanağı sağlamalıdır.” 

Veri görselleştirmesi için kullanılan bazı örnek araçlar: 

Zingchart : JavaScript tabanlı şema kütüphanesi, zengin uygulama programlama arayüzleri (API) 

sayesinde interaktif Flash veya HTML5 tabloları hazırlamanıza da izin veriyor. Uygulamada 

yararlanabileceğiniz 100'den fazla tema bulunuyor. 

Timeline : Zaman çizelgesi şeklinde veri görselleştirme aracı sunan Timeline, birçok bilgiyi 

kronolojik olarak sıralayabileceğiniz interaktif bir görsel oluşturuyor. Zaman çizelgesine 

yerleştirdiğiniz tüm bilgilere detay ekleyebiliyor, birçok bilgiyi tek bir şemada toplayabiliyorsunuz. 

ModestMaps : Web tasarımcıları için basit bir harita aracı olan ModestMaps, sayfanızda 

birbirleriyle entegre ve interaktif haritalar oluşturmanızı sağlıyor. API desteğiyle tasarımcılara 

kendilerine özgü içerikler oluşturmalarına izin veren uygulama, plugin (eklenti) desteğiyle tema 

seçeneklerinin artırılmasını sağlıyor. 

 

 

Şekil-9. Twitter Kullanıcıları Arasındaki Bağı Analiz Eden Örnek Bir Büyük Veri Analizi 

http://www.zingchart.com/
http://www.simile-widgets.org/timeline/
http://modestmaps.com/
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WolframAlpha: Dünyanın bir numaralı dijital matematik platformu, veri karmaşasını grafiklere 

dökmek için de araçlara sahip. Eğer kamunun erişimine açık veri sunmak istiyorsanız, sayfanızda 

kullanabilmenz için istatistikleri görsele sokabileceğiniz araçlar mevcut. 

FusionCharts: FusionCharts Suite XT, 90'dan fazla şema seçeneği, 965 veri haritası, istatistik 

panosu ve sunum araçları içeriyor. Geniş bir JavaScript API uyumluluğu olan program, AJAX 

uygulamaları ve JavaScript iskeletiyle çalışıyor. Oluşturduğunuz şemalar, haritalar ve panolar 

interaktif olabildiği gibi tüm mobil cihazlar ve işletim sistemlerinde çalışıyor. 

 

Şekil-10. Ernewein’s starry - Twitter’da Gerçek Zamanlı Aktivitelerin Gösterimi 

 

Şekil- 8’de yıldızlı gece aslında twitterdaki gerçek zamanlı aktiviteleri göstermektedir. Kelime ve 

karakterler görüntülenebildiği gibi, her içerikteki en son sözler ve hashtag’ ler(başlık verileri) takip 

edilebilmektedir. 

15. BÜYÜK VERİ VE BULUT BİLİŞİM (CLOUD COMPUTING) 

Bulut Bilişim (Cloud Computing), kullanıcıların yerel konumlarında yazılım, veri erişimi veya 

servis altyapısı gerekmeksizin alınacak ihtiyacın hizmet olarak sağlanmasıdır. Bulut Bilişim hizmeti 

Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) olarak 3 

şekilde sunulmaktadır. Bulut bilişimin düşük maliyet, yüksek erişebilirlik,platform bağımsızlığı, 

ölçeklenebilir hizmet, kolay bakım ve yedekleme gibi kazandırdığı avantajlar vardır. Bununla birlikte 

bulut bilişimin, internet bağımlılığı ve hizmet bağımlılığı gibi dezavantajları bulunmaktadır. 

Şirketlerde veri güvenliğine dair endişeler bulunmaktadır. 

http://www.wolframalpha.com/
http://www.fusioncharts.com/
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SaaS yazılım hizmeti, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu CRM, ERP, finans ve muhasebe yazılımları 

gibi programları bulut üzerinde sağlar. Farklı lokasyonlarda faaliyet gösteren firmalar için SaaS ekstra 

yazılım maliyeti oluşturmayarak ciddi ekonomik avantaj sağlar. SaaS için en uygun örnek Gmail’dir. 

 PaaS Platform hizmeti,  uygulama geliştiricilere donanım ve yazılım katmanları sunarak 

projelerini geliştirme imkanı sağlar. Bu hizmet sistem yönetimi, işletim sistemi, programlama dili 

ortamı, veri tabanı vs. gibi platformlar sunar. Sistem yönetimi hizmet sağlayıcı tarafından 

gerçekleştirildiği için şirketler sadece uygulamaları ve verilerini yönetirler.  

IaaS Altyapı hizmeti, Bulut Bilişim’in en temel hizmetidir. IaaS ile sanal sunucu oluşturulup 

kullanıcılara bulut sunucu hizmeti sunulmaktadır. Bulut altyapısı ile sanal sunucu kaynakları şirketlere 

özel olarak tahsis edilir. Kullanılan kaynaklar, Bulut Bilişim’in esnek yapısından faydalanılarak 

istenildiği zaman arttırılıp/azaltılabilir. 

Büyük veriyi saklamada ve işlemede kurumlar için bulut bilişim çözüm olabilmektedir. Bulut 

bilişim üzerinde sunulan büyük veri analizi, sosyal medya analizi ve veri madenciliği uygulamaları, 

kurumları daha verimli hale getirirken, depolama maliyetlerini düşürerek, iş süreçlerini hızlandırmakta 

ve kârlılığı maksimize etmek için yeni yöntemler sunmaktadır.  

16. BÜYÜK VERİNİN İNSAN YÖNÜ - VERİ BİLİMCİ 

Büyük veri analitiğini kullanan kurumların ihtiyaçlarında zaman içinde oluşan değişim, uzmanlık 

gerektiren yeni bir meslek dalının da doğmasına neden oldu: Veri bilimci. Neredeyse her kaynaktan 

toplanan bilgileri analiz etme yeteneğine sahip olan veri bilimcileri kullanan şirketlerin çok önemli 

avantajlar elde edeceklerine inanılıyor. 

 McKinsey Global Enstitüsü’nün 2011 yılında yazdığı bir rapor, önümüzdeki dört yıl içinde 

sadece ABD’de 140.000 ile 190.000 arasında veri analizci ve veri bilimci açığı olacağını ve bunun 

yanı sıra bu analizleri değerlendirecek yaklaşık 1,5 milyon yönetici kadrosu açığı olacağını öngörüyor. 
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Şekil-11. Mckinsey 2011 Report 

Veri Bilimci bulunduğu kurum ve sektördeki erişebildiği bütün veri kaynaklarına erişerek bunları 

kullanılabilir hale getirir. Sonrasında işleyip bu yığından işe yarar bilgiler çıkarır, görselleştirir ve 

bunları kurumuna, yöneticisine veya müşterisine anlayacağı dilden sunup, aksiyon alınmasını 

sağlar. Bunu yapabilmek için, ideal bir veri bilimcinin şu niteliklere sahip olması gerekiyor: 

 İstatistik, veri madenciliği ve makine öğrenimi yetkinliği, 

 İleri seviyede programlama becerileri, 

 İş zekasını da içerecek şekilde, veri ambarı ve veri yönetimi konularında bilgi sahibi olmak, 

 İyi iletişim kurabilme ve “meslek dilini konuşma” yetkinliği - Anlamı diğer teknik insanlara 

ve olası olarak teknik olmayan insanlara sunabilmek, 

 Ekip oyuncusu olma isteği, 

 Zengin veri kaynakları bulma ve erişmede uzmanlık, 

 Dağıtımlı sistemlerle, donanım, yazılım ve bant genişliği sınırlamalarından bağımsız büyük 

veri hacimleri ile çalışabilme becerisi, 

 Birden fazla veri setini bir araya getirerek sorunların nasıl çözüleceği bilgisi, 

 Veriyi görselleştirme yeteneği. 
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17. DÜNYADA BÜYÜK VERİYİ KULLANAN ŞİRKET ÖRNEKLERİ 

GOOGLE 

Google veri bilimcilerini temel arama ve reklam yerleştirme algoritmalarını ilerletmek için 

kullanıyor. Google büyük veri algoritmaları kullanılan Gmail, Google +, Google Apps ve benzeri yeni 

ürün ve hizmetleri sürekli geliştiriyor. 

2012 yılının Mayıs ayında Google, “Bilgi Ağı (knowledge Graph)” adlı yeni bir arama 

teknolojisini yarattı. Yeni teknolojide bir kişiyi aradığınızda, size kişinin doğum tarihi, yakınları, 

eğitimi vs. de veriliyor. Gazeticiler ve bilim insanları bu noktayı, bilgisayarın insanlara benzer bir 

şekilde düşünmeye başladıkları an olarak değerlendiriyor. Bildiğimiz gibi, Google elindeki büyük 

verinin yardımıyla, bize “Şunu mu demek istediniz?” diye sorarak yazımı düzeltilmiş sorgu 

sonuçlarını verir. Google’ın algoritması çift yazan harfler ,hecelemede insan psikolojisi gibi şeyleri hiç 

bilmeden, hipotezleri, kuramı kullanmadan ampirist bir bakış açısı ile sadece insanların bir hata 

yaptıktan sonra neyi yazdıkları ile ilgilenerek sorunu çözüyor. Örneğin, önce “inisan” yazıp ardından 

“insan” yazdığımızda, Google ‘ın Büyük Veri ‘si bu hatayı öğreniyor ve daha sonra da bu bulgulardan 

hareketle neyi yazdığımızda neyi demek istediğimizi anlıyor. Sonra da alternatifler geliştirerek doğru 

heceleme yapmamızı sağlıyor. 

Google ‘ın yeni arama teknolojisi olan “Bilgi Ağı”, tv yazılımlarında sesli ve yeni teknoloji 

çerçevesinde arama yapmayı mümkün kılıyor. Örneğin, “Kravat nasıl bağlanır?” sorusunu bu tür bir 

akıllı televizyona sorduğunuzda, televizyondaki yazılım size bir YouTube videosuyla cevap verebilir. 

Aslında “Bilgi Ağı” bir öğrenme süreci. İnsanlar bu ağı sorguladıkça, Google’ a nelerle ilgili 

olduklarını, nasıl hata yaptıklarını öğretiyorlar.  Sonuçta Google’ın elindeki sorgu sayısı ile bunların 

bağlantıları giderek artıyor. Bir anlamda, yapılan her hata, Google ‘a yeni bir şey öğretiyor. 

Google, Apple ile olan rekabeti çerçevesinde Iphone telefonlarındaki kişisel asistan Siri’den 

daha iyisini yapma çabası içinde. Akıllı telefon sahibinin telefonuna olan veri akışını toplayarak, o 

kişinin bir sonraki adımda neyi sorabileceğini kestirmeye çalışıyor.  Sonuç olarak Google, elindeki 

büyük verinin yardımı ile Apple’ı zorluyor. 

Google’ın bir arama motoru olarak başarısı, sayfa sırası algoritmasından gelmemektedir. 

Başarının temel nedenleri arasında bir sayfaya yapılan bağlantıları, o sayfanın popülaritesinin bir 

ölçütü olarak kullanmakta, o sayfanın bulunmasında kullanılan metnin (anchor text) tartılanarak sayfa 

sırasının hesabında kullanmasıdır. Aynı anlama gelmek üzere anchortext (demirleme metni), bağlantı 

etiketi, bağlantı metni veya bağlantı başlığı bir hyperlink ‘teki tıklanabilir metindir. Anchortext’teki 

metnin içerdiği kelimeler, arama motorlarınca verilen sayfa sırasını belirler. Normalde anchortext 60 

karakterin altında kalan bir metindir. Kısaca Google iki yeni veri kümesini kullanarak sayfa sırası 

algoritmasını uygulamakta ve sonuçta verinin akıl almaz etkinliğinden yararlanmaktadır. 
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LINKEDIN 

Linkedln kurucu ortağı ve CEO’su Reid Hoffman şirket için veri bilimcilerden bir ürün grubu 

oluşturdu ve bu takım Tanıyor Olabileceğiniz Kişiler, Beğenebileceğiniz Gruplar, İlgilenebileceğiniz 

İş İlanları, Profilinizi Kimler Görüntüledi ve benzeri birçok ürün yarattı. 

Tanıyor Olabileceğiniz Kişiler özelliği Linkedln üyelerine temas kurmak isteyecekleri diğer 

kişileri önerir. Bu özellik olası yeni bağlantıları belirleyebilmek için ortaokul, iş, coğrafi konum ve 

bağlantıları da kapsayan çok faktörlü bir yaklaşım kullanır. Bu bağlamda Linkedln birçok yeni müşteri 

kazanmıştır. Tanıyor Olabileceğiniz Kişiler mesajları, LinkedIn ‘in siteyi tekrar ziyaret etmeleri için 

müşterilerine gönderdiği diğer iletilerine göre yüzde 30 daha fazla tıklanma oranı elde etti. Normalde 

yapamayacakları halde milyonlarca insan siteyi tekrar ziyaret etti. Bu özellik sayesinde LinkedIn ‘in 

büyüme eğrisi önemli ölçüde yükseldi.  

LinkedIn büyük veriyi satış ve pazarlama kampanyalarının da dahil olduğu iç süreçlerinde de 

kullanıyor. Örneğin, şirket kendi iç verilerinin bir kısmını hangi şirketlerin LinkedIn ürünleri alacağını 

ve hatta şirketlerde kimlerin satın alma ihtimalinin en yüksek olduğunu tahmin etmek için de 

kullanıyor. Bu çalışma satış takımının veriyi bir araya toplamasını çok daha kolay hale getiren bir 

tavsiye sisteminin ortaya çıkmasına neden olmuş ve satışa dönüş oranını yüzde birkaç yüz arttırmıştır. 

GENERAL ELECTRICS  (GE) 

Dünyanın en büyük ve başarılı şirketlerinden biri olan General Electrics (GE), hem de büyük 

verinin en ateşli uygulayıcılarından biri-  büyük veriye esas olarak hizmetlerini iyileştirmek için 

odaklanıyor, endüstriyel ürünlerin hizmet sözleşmelerini ve bakım aralıklarını optimize etmek için veri 

bilimini kullanıyor. 

General Electrics, yazılım ve büyük veri alanlarında çalışmak üzere San Francisco körfezi 

bölgesinde bir merkez oluşturup birçok veri bilimcisini işe aldı. Bunlar GE’nin finansal hizmetler ve 

sağlık gibi geleneksel olarak veri yoğun iş kolları üzerinde çalışacaklar. GE ‘nin lokomotif, jet motoru 

ve gaz türbini gibi endüstriyel uygulamalarında bazı potansiyel değerler var. GE bu gibi sektörlerde 

kullanılan cihazlardan “dönen şeyler (things that spin)” olarak bahsediyor ve tamamının olmasa da 

çoğunun, yakında kendi dönüşleriyle ilgili verileri kaydedip iletebilecek duruma gelmesini bekliyor.  

Bu tür dönen cihazlardan biri de GE müşterilerinin enerji üretmek için kullandıkları gaz 

türbini. GE şimdiden bin beş yüzden fazla türbini merkezi bir tesisten izliyor, elde edilen büyük 

verinin performans artırımı için kullanıldığı oldukça önemli bir altyapıya sahip. Ağ ve yazılım 

optimizasyonu, daha iyi hizmet dağıtımı ve gz/enerji sistemlerinin uyumluluğunun arttırılmasıyla, 

şirket izlenen türbinlerde en az yüzde 1 verim artışı elde edebileceğini tahmin ediyor. Bu, gelecek on 

beş yılda 66 milyar dolarlık yakıt tasarrufu anlamına gelebilir. 

GE bugünlerde gelirinin büyük kısmını endüstriyel ürün hizmetlerinden elde ediyor, elinde bu 

ürünlerin nasıl çalıştığı ve ne zaman bozulduğuna dair bir kullanıcı verisi olursa, müşterilerine vaat 

ettiği operasyonları daha etkin hale getirebileceği gibi, hizmet operasyonlarının maliyet ve etkinliğini 

de optimize edebilir.  
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ZYNGA 

Zynga, NASDAQ’da işlem gören, 2007 yılında kurulmuş San Francisco merkezli video oyunları 

(online oynanan sosyal oyunlar) hizmeti veren, CityVille ve FarmVille gibi oyunları üreten bir şirket. 

Şirket pokerden çocukların oynadıkları video oyunlarına kadar çok sayıda oyun oynatıyor. Zynga veri 

bilimcileri oyunları ve oyunla ilgili ürünleri müşterilere hedeflemekte kullanıyor. Sürekli olarak oyun 

oynayan müşterilerini izliyor ve veri toplayıp oyun deneyimini optimize ediyor. Zynga kullanıcıların 

kimler olduklarını ve ne yaptıklarını izleyerek, inanılmaz miktarda veriye sahip olmuş durumda. Önce 

kişilerin oyunla zaman içinde nasıl etkileştikleri analiz edilerek, başarılı bir oyunun özellikleri 

belirleniyor. Örneğin, oyuncuların oyunda ne kadar süre içinde ne kadar bina yaptıkları veya ne kadar 

canavar öldürdükleri Zynga için önemli. Şirket oyun oynayanları amaçlarına ulaşmaları için 

cesaretlendirecek çözümlerin neler olduğunu bu şekilde belirleyip uyguluyor. Sürekli olarak oyun 

süreçlerini izleyip test ederek, temel ölçüler geliştirmeye çalışıyor. 

AMADEUS 

Online seyahat sistemleri şirketi olan Amadeus, Featured Results adlı büyük veri hizmeti 

geliştirmiştir. Amadeus ‘un  -hızla artan “görüntüleme-rezervasyon” oranları (yani bir uçak bileti 

rezervasyonu için yapılan online sorguların sayısı) karşısında- müşterisi olan seyahat distribütörlerinin 

kendi müşterilerine cazip teklifler sunabilmesi için bir yol bulması gerekiyordu. Featured Results 

hizmeti kullanıcı sorguları, “yüzlerce milyon” dinamik bilet fiyatı ve yarım milyar rezervasyon 

kaydının veri tabanlarını kullanarak, müşterilerin özellikle ilgilenebileceği dört olası yolculuk 

programı belirliyor. Vayama – Amadeus’un bir seyahat acentesi ortağı- ile yapılan bir beta testinin 

sonuçları, sorgu başına gerçekleşen satış oranında yüzde 16’lık bir artış olduğunu gösteriyor. Amadeus 

büyük veriyi daha iyi karar sonuçları almak amacıyla kullanmak için müşterileriyle birlikte çalışıyor. 

Örneğin, farklı sürümlerin denenmesinde web sitelerinin nasıl optimize edilebileceği, müşteri 

tercihlerinin rezervasyon kanalları, havaalanlarında kiosk veya insan temsilcisi kullanımı, bagaj teslim 

süreleri ve başka birçok konu üzerinde havayolları şirketleriyle birlikte çalışıyor. Kendi sistemindeki 

yolcu ve uçuş kayıtlarına ek olarak şirket, seyahat alanında elli farklı veri türlerini birleştiriyor. 

HEATHROW AIRPORT HOLDINGS 

British Airport Authority olarak bilinen Heathrow Airport Holdings, Heathrow 

Havaalanında uçak iniş kalkışlarını yöneten bir uygulama geliştirmiştir. Havalanı yılda 65 milyon 

yolcu alıyor ve günlük bin üç yüz uçuş için yüzde 98 uçuş kapasitesiyle çalışıyor ve doğru bir şekilde 

karar verebilmesi, başarısı için oldukça önemli. Örneğin, park sürelerini kısaltmak karbondioksit 

salımında yılda otuz bin tona kadar tasarruf sağlayabiliyor. Heathrow uçuş operasyonlarının 

yönetiminde yıllardır yarı otomatik bir sistem olan Havalanı Birlikte Karar Alma (Airport 

Collaborative Decision Making – A-CDM)  sistemini kullanıyor. Sistem, birtakım karar prensipleri ve 

süreç akışlarını kullanarak, uçakşarın havaalanına inişinden tekrar kalkışına kadar geçen sürede 

gerçekleştirilen tüm operasyonları otomatik olarak planlayıp dinamik bir şekilde koordine ediyor. Bu 
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operasyonlar bir uçağın tam olarak ne zaman iniş yapacağını, hangi kapıda park edeceği, ne kadar 

bagaj indirileceği, yakıt ikmalinin ne zaman yapılacağı, bir sonraki uçuş ekibinin ne zaman geleceği, 

yolcuların uçağa biniş zamanı ve uçağın geri çıkma ve kalmaz zamanı gibi konularla ilgili. Akıllı iş 

süreci yönetimi (BPM) sağlayıcısı Pegasystems ile çalışan Heathrow, iki ayın biraz üzerinde bir sürede 

sistemin ilk aşamasını tamamlayarak zamanında kalkış oranını hızla yüzde 60 ‘tan 85’e çıkarmıştır. 

Havaalanının ve sistemin operasyonel performansını iyileştirebilmek için karar prensipleri, 

öngörücü ve optimizasyon modelleriyle giderek daha fazla destekleniyor. Heathrow’un sistemi uçak 

iniş kalkışlarıyla ilgili daha fazla veri alabilmek için Avrupa ağındaki diğer havaalanlarıyla bağlantılı 

hale getirildi. Büyük veri kullanımıyla artık sistemdeki uçuş pistleri, uçaklar, yakıt kamyonları ve 

bagaj arabaları gibi araçlardaki algılayıcılardan gelen verinin miktarı da giderek artmaktadır.  

BOEING 

Veri analizleri uzun zamandır uçak sanayisinin bir parçası olmuştur ve bu sanayinin büyük 

veriyle çok önceden tanıştığı söylenebilir. Uçaklarda, uçuş sırasında yükseklik, hız ve diğer detaylara 

ait birçok veriyi toplayan sayısız sensör bulunmaktadır. Boeing 373 gibi bir uçakta çift motor 

bulunmaktadır ve her bir motor için 5000 sensör olduğu belirtilmektedir. Bu sensörlerden motor 

başına saniyede 10 gigabaytlık veri oluşmaktadır. Amerika’da ülke sınırları içinde bir uçuş ortalama 6 

saat sürmekte ve günlük ticari uçuş sayısının 28537 gibi ortalama bir rakam olduğu belirtilmektedir. 

Bu da Amerika’daki sadece ticari uçaklardan günlük toplam 12milyon 327 bin terabayt büyüklüğünde 

veri toplandığını göstermektedir. Bu toplanan veriler sayesinde uçak daha havadayken bir problem 

meydana gelirse, toplanan verilerden ne sorun olduğunu yerden tespit edilebilmektedir. Uçak daha 

inmeden ineceği yere, yedek parça teminini gerçekleştirilebilmektedir.  

Her uçağın ömrü, yapabileceği uçuş saati ve planlı bakımları uluslararası kurallar ile belirlidir. 

Bu nedenle uçaklar pistte ne kadar beklerse, hava yolu şirketleri için o kadar maliyet demektir. 

Havayolu şirketinin verimliliği ve kârlılığı uçaklarının “havada kalma” süreleriyle orantılıdır. 

Toplanan veriler sayesinde her uçuş sonrasında düzenli check-up yapılmasına gerek kalmaz, böylece 

zaman ve para tasarrufu sağlanmış olur. 

Ayrıca uçak firmaları tüm bu toplanan verilerden edindikleri bulgular ile yeni tasarımlar 

geliştirmektedirler. Çöl, okyanus, soğuk, ısı ve diğer çevresel durumların performansı nasıl 

etkilediğini analiz edip, performans arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. 

UPS KARGO ŞİRKETİ 

Şuanda günde 8,8 milyon müşteriye ait 16,3 milyon kargo verisini izlemekte olan UPS şirketi, 

müşterilerinden günlük olarak ortalama 39,5 milyon izleme talebi alıyor. Şirketin elinde 16 petabayt’ın 

üzerinde veri bulunmaktadır. 

Ancak son zamanlarda alınan büyük verinin çoğu, kırk altı binden fazla araçtaki telematik 

algılayıcılardan geliyor. UPS kargo arabalarından(kamyon) gelen veriler arasında hız, yön, fren ve 

transmisyon performansı verileri de var. Bu veri sadece günlük performansı izlemek için değil, UPS 
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sürüş rotası yapıları üzerinde uygulanan büyük bir yeniden tasarım projesini yönlendirmek için de 

kullanılıyor. ORION (on-road integrated optimization and navigation –karayolu entegre optimizasyon 

ve navigasyon projesi) adlı bu girişimin dünyanın en büyük operasyonel araştırma projesi olduğu idda 

edilebilir. Online harita verilerine önemli ölçüde dayanan proje, sonunda sürücülerin yükleme ve 

boşaltımlarını gerçek zamanlı olarak yeniden şekillendirebilecek. Proje 2011’de günlük rotaları 85 

milyon mil kısaltarak, 8,4 milyon galon yakıt tasarrufu yaratmış. UPS sürücü başına günde sadece bir 

mil tasarruf yapmanın şirkete 30 milyon dolar kazandıracağını tahmin ediyor. Şirket aynı zamanda 

büyük veri ve analitik kullanarak kendisine ait iki bin hava aracının günlük uçuş verimini de optimize 

etmeye çalışıyor. 

DHL Lojistikte Riskleri Azaltmak için Büyük Verinin Gücünden Faydalanıyor 

DHL, tanıttığı risk yönetimi aracı “DHL Resilience360” ile lojistik süreçlerde Büyük Verinin 

avantajlarından yararlanan ilk lojistik şirketi oldu.  Şirket yeni geliştirdiği “DHL Gönderi Hacmi 

Hesaplayıcı” ve “DHL Geovista” gibi uygulamalarda Büyük Veri teknolojilerinden yararlanmaya 

devam ediyor. 

Dünyanın lider lojistik şirketi DHL, “Lojistikte Büyük Veri” konulu trend raporundan elden 

ettiği bulguları yeni risk yönetimi aracı “Resilience360” ile müşterilerinin hizmetine sunuyor. 

Resilience360 tedarik zincirlerindeki olası riskleri erken tespit etmek için kullanılıyor. Kapsamlı bir 

veri havuzu oluşturan şirketin “Resilience360” aracı tedarik zincirinde risk yönetimi için Büyük Veri 

analitiğinden faydalanıyor. DHL böylece müşterilerine tedarik zincirlerinde oluşabilecek muhtemel 

aksamalar konusunda önceden bilgi verebiliyor. Şirketin oluşturduğu kapsamlı bilgi havuzu sayesinde, 

şu an pilot çalışması yapılan diğer uygulamalar arasında “DHL Gönderi Hacmi Hesaplayıcı” ve “DHL 

Geovista” uygulamaları da bulunuyor.  

DHL’in geliştirmekte olduğu “Geovista” uygulaması karmaşık coğrafi verilerin detaylı olarak 

analiz edilmesine ve değerlendirilmesine olanak tanıyor. Böylece lojistik sağlayıcılar KOBİ’lerin de 

satış rakamları hakkında önceden tahminde bulunabiliyor.  

MCDONALDS 

McDonalds 34.000 restoranı ile günlük 69 milyon müşteriye hizmet eden 118 ülkede faal olan, 

saniyede 75 burger satan dev bir zincir firma. Yıllık 27 milyar $ geliri, 750.000 den fazla çalışanı ile 

Big Data'yı etkin kullanmayı amaçlıyor. 

Drive-thru (araç ile gelip araca teslim şeklinde siparişleri alma) sisteminde yapılan gözlemler 

sonucu Big Data araştırmaları ile sistem optimize edilip müşteri bağlılığı ve karlılık artırılmıştır. Bir 

minibüs içerisindeki aile uzun sürecek bir sipariş verebileceğinden arkalarında aracında tek başına 

bekleyen kişinin sadece milkshake siparişi verebilme ihtimalinden yola çıkılarak "predictable" (tahmin 

edilebilir) paternler oluşturularak drive thru ‘lardaki bekleme süreleri minimize edilerek karlılık ciddi 

oranda artırılmıştır. Bu iyileştirmeyi yapabilmek adına toplanan big data için birkaç yıl boyunca gelen 

araçların ne sipariş verdiği ile ilgili bir veri bankası oluşturulmuş ve hangi aracın ne büyüklükte bir 
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sipariş verebileceği öngörülebilir hale getirilmiştir. Bu şekilde gelen araçlara öncelik sırası verilip 

siparişleri önden alınarak bekleme süresi kısaltılmıştır. 

Bunlara ek olarak, müşteri hizmetlerini geliştirmek adına, McDonalds uzun süredir mağazalarının 

geliştirilmesine özen gösteriyor, mağaza içi müşteri trafiğini,müşteri ilişkilerini, sipariş paternlerini, 

video ve sensor datalarını sürekli kullanıp gözlemleyerek mağazalarını mükemmelleştirmeyi 

amaçlıyor. 

TESCO 

Tesco, tüm ülkelerdeki mağaza ve depolarında 70 milyon adet veri toplama noktası oluşturarak 

buzdolabı-soğutucu gibi cihazlardan gelen bilgileri kaydetti. Kaydedilen bu bilgiler big data 

araştırmaları amaçlı kurulan veri ambarlarına aktarılıp analiz edildi ve cihazların bakım zamanının 

belirlenmesinde, çalışma veriminin korunmasında yardımcı olurken ayrıca elektrik tüketiminin de 

ciddi oranda düşürülmesini sağladı. 

COCA COLA 

Coca Cola big data' yı uzun süredir ve etkin kullanan firmalardan bir tanesi. Yıl boyunca aynı tat 

ve kalitedeki portakal suyunu üretebilmek için farklı yaklaşımlarla ileri teknikler geliştirmiş. Portakal 

yılda sadece 3 ay yetiştirilebilirken "Black Book" adlı bir algoritma geliştirilerek uydu 

görüntülerinden, atmosferik değişimlerden, rekolte beklentilerinden, fiyat artışlarından,yerel tüketici 

eğilimlerinden faydalanıp hazırlanan yazılımlar ile analizler yapılarak 600 farklı aroma ve asitlik-

tatlılık oranı arasından sürekli aynı kalitedeki portakal suyunu üretmeyi başarmış. Chief Big Data 

Insights Officer konumunda çalışan ve Big Data projelerini yürüten de bir Türk, Esat Sezer (CIO). 

NİKE 

Nike’ın ürünleri giyilebilir teknolojilere örnek olarak gösterilebilir. Nike GPS Watch kullanan 

kişiler yapmış oldukları önceki koşuların tarihçesini takip edebilmektedir. Nike+ Connect ile saatteki 

detayları internet üzerindeki hesaba aktararak, yapmış oldukları koşuların detaylarını Nike Running 

uygulamasında görülebilmektedirler. Koşunun zamanı, süresi, uzunluğu ve ne kadar kalori harcandığı, 

kişisel yapılan rekorlar, toplam kaç km koşulduğu, en hızlı derece ve en uzun yapılan koşu gibi bilgiler 

görülebilmektedir. Nike GPS Watch ‘a ayrıca nabız ölçer band gibi ek sensörler tanımlanabilmektedir.  

Nike tüm bu kullanıcılarının gönderdiği verileri toplayarak, kişilere özel antrenmanlar için öneriler 

sunmaktadır. Kullanıcılarına yapacakları egzersizlerde motivasyon sağlamayı hedeflemektedir. Nike 

uygulamaları sayesinde kişiler antrenman bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşıp, yarışabilmektedir. 

  

SHELL’ DE İNNOVASYON 

Yatırım kararlarını Big Data ‘ya bağlı olarak alan herhangi bir şirket için inovasyon oldukça 

önemli bir alandır. Shell gibi… Shell de  petrol ve gaz a geleneksel yöntemlerle ulaşım gittikçe 

zorlaşıyor. Sismik araştırmalar 50 ile 100 petabaytlar  arasında veri üretiyor. Daha önceki zamanlarda  
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günde maksimum birkaç bin veri toplayabilen sensörler şimdilerde belki milyonların üzerinde veri 

toplayabiliyor. ‘’Teknik Ve Rekabetçi Bilgi Teknolojileri(TACIT)’’ 3 boyutlu ve 4 boyutlu veri 

görüntüleyebilecekleri teknolojiler üzerinde çalışıyorlar. Bu birim en yenilikçi enerji şirketlerinin 

stratejik hedeflerinde çok önemli bir yer tutuyor. 

 Shell stratejik amaçlarına ulaşabilmek için eskisinden yüzlerce kat fazla bilgisayar gücüne 

ihtiyacı olduğunu öngörebiliyor. 30 metre derinliklerinde sondaj yapma girişiminde petrol bulunup 

bulunamayacağı belirlenebilir. Her sondajın maliyeti 100 milyon dur. Böyle bir durumda en mantıklısı 

veriyi görselleştirip işleyebilen makinelerle en iyi analitikleri kullanmaktır. Bu sebeple Shell TACIT 

ile işbirliği yaparak toplanan verilerin işlenebilmesini ve gereksiz sondaj maliyetlerini azaltmıştır.  

UBER 

Uber, San Francisco, California menşeli Amerikan uluslar arası ulaşım şebekesi şirketidir. Uber 

mobil uygulaması geliştirir, pazarlar ve işletir. 28 Mayıs 2015 itibariyle, bu hizmet dünya çapında 58 

ülkede ve 300 şehirde kullanılmaktadır. 

Uber, dinamik fiyatlandırma stratejisi ile ulaştırma sektörünü tamamen değiştirdi. Bunu 

kullanıcılardan aldığı verilerle yaptı ve bu verileri hizmet halinde kullanıcılara sunmuştur. 

Artık çoğu kişinin ismine aşina olduğu Uber, dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde 

taksinin rakibi oldu. Uber ile ilgili pek bilinmeyen gerçek ise büyük veriyi hizmetlerini en iyi hale 

getirmek için muhteşem bir şekilde kullandığıdır. 

Veri analizleri sayesinde Uber yolcuların nereye gitmek istediklerini önceden tahmin edebiliyor ve 

bu bilgiyi sürücülere gönderiyor. Girişimin ilginç veri cambazlığı senaryolarından bir diğeri de, 

sürücülerine şehri dolaşmak yerine sürekli aynı yerde kalırlarsa daha fazla para kazanabileceklerini 

söylemesi. Bu gerçekten işe yaradı. Uber, belirli bölgelerde sürekli artan talep gördüğünde, sürücülere 

önerdiği fiyatı artırarak sokağa daha fazla Uber otomobili çıkarmayı başarıyor. 

EBAY 

EBay internet üzerindeki en büyük açık artırma usulü alışveriş sitesidir. 112 milyon aktif 

kullanıcısı ve 400 milyonun üzerinde alım-satım işlemleri yapılmaktadır. EBay, aynı zamanda, hacmi 

50 bin Terabayt’ı yani 50 Petabayt ’ı bulan verisi ile dünyanın en büyük analitik verisine sahip şirket 

konumunda bulunuyor. Bu büyüklükteki veriyi anlamlı bilgiye dönüştürmek ve pazardaki liderliğini 

korumak için, uzun yıllardır big data analitiklerini kullanıyor. EBay.com büyük veri analizleri için 7.5 

petabayt ve 40 petabayt ’lık 2 veri deposuna sahiptir ve bunlardan 40 PB hafızaya sahip olan veri 

deposu kullanıcı alışkanlıklarına yön verme ve satış bilgilerini yönetme amacı ile kullanmaktadır. 

EBay CMO’u Richelle Parham’ın yaptığı en büyük yeniliklerden biri, eBay’e “feed” , yani 

besleme ve “follow” yani Twitter’daki gibi belli kategorileri takip etme olanağı getirmesidir. 

Kullanıcılar EBay’de “takip ettikleri” kategorileri seçtikten sonra, “the feed” ekranında bu kategorilere 

ait yeni ürünleri takip edebilmektedirler. Bunun pazarlama açısından önemi ise şudur: EBay pazarlama 

https://www.uber.com/
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birimi, kullanıcıların en çok hangi kategorileri takip ettiklerini kolayca izlenebilmekte, ayrıca 

müşteriler de zaten ilgileri olan ürünlere çok daha kolay yönelebilmektedirler. 

YANDEX 

Yandex, büyük veriyle çalışan kurumlar için farklı türdeki verileri anlamlandırabilen ve tüm 

endüstrilere kolaylıkla adapte edilebilen Yandex Data Factory projesini duyurdu. Yandex'in ses ve 

görüntü tanıma, yapay zeka öğrenimi, üstün teknolojilerini kullanarak eldeki büyük miktardaki veriyi 

de anlamlandırmayı sağlayan ürün, ses ve görüntü kayıtlarından işlem taleplerine kadar çok farklı 

veriyi değerlendirip kurumların potansiyel müşterileri hedeflemesini, iş hedefleri koymasını mümkün 

kılıyor.  

DANONE 

Danone Bebek gıdaları, İngiltere’de bir numaralı bebek gıdası markası olan Cow&Gate ve 

Aptamil’i temsil etmektedir. Bünyelerinde çalıştırdıkları bebek gıdası uzmanları ile 30 yıllık bir 

tecrübeye sahiptirler. 

Kriz ve itibar yönetimi için tüm sosyal medyayı takip eden Meltwater firması ile anlaşma 

yapmışlardır. Örnek bir vaka olarak, Avrupa’da bazı ürünlerin içinde at DNA’sı olduğuyla ilgili bir 

haber sosyal medya taramasında yakalanmış ve bu haber yayılmadan saatler öncesinde konu Danone 

firması ile paylaşılmıştır. Bu sayede Danone kendi ürünlerinde gerekli kontrolleri yaparak, haber 

yayılarak hit olmadan önce tüm müşterilerini bilgilendiren bir bildiri yayınlayarak ortaya çıkan krizin 

şirket itibarına etki etmesi önlenmiştir. 

Ayrıca, Danone firması tüm sosyal medya taramasıyla bebekler ile ilgili bilgi istekleri, yapılan 

paylaşımlar ve bilgi alışverişlerini takip edip analizini yaparak müşteri-potansiyel müşteri istek ve 

ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmalarını yürüterek muhtemel değişimlere önceden hazırlıklı olmaya 

çalışmaktadır. 

Ek olarak, yayına giren reklam kampanyaları ile ilgili olarak kişilerin görüşlerini tüm sosyal 

medya üzerinden takip ederek, reklam kampanyasının ne kadar etkili olduğu üzerine çalışma 

yapmaktadırlar. 

18. TÜRKİYE’ DE BÜYÜK VERİYİ KULLANAN ŞİRKET ÖRNEKLERİ 

TURKCELL 

Turkcell, Gebze'de ülkemizin en büyük veri merkezini açtı. Bu veri merkeziyle beraber büyük 

içerik sağlayıcılarının verilerini Türkiye'de tutması bekleniyor. Gebze'de yer alan ve 33 bin metre 

karelik alana yayılan veri merkezi, veri saklama ve bulut gibi ihtiyaçlar için şirketlerin herhangi bir 

yatırım yapmadan anahtar teslim hizmet almasına olanak tanıyacak. 

Türkiye’nin en büyük veri merkezinin hizmete girmesiyle YouTube, Google ve Facebook gibi 

içerik sağlayıcıların da verisini Türkiye’de tutmasının yolu açılacak. Uluslararası standartlara uygun 

olarak inşa edilen merkez, aynı zamanda Türkiye’nin verisinin de Türkiye’de kalmasını sağlayacak. 
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TÜRK TELEKOM 

CRM programı ile 17 milyonu aşan tüm müşterilerinin data kullanımları kaydediliyor. Tüm baz 

istasyonları aracılığı ile lokasyon bazlı tüm müşterilerin aramaları, sms’leri, data kullanımları bölgesel 

kayıt altına tutuluyor. Bütün bu büyük veri içerisinden bölgesel bazlı yapılacak promosyon ve paket 

çalışmaları için veriler kullanılıyor. 

Örneğin, İstanbul Üsküdar ilçesinde kullanımın beklenenden az olduğu tespit ediliyor. Firma bunu 

göz önünde bulundurarak, sadece Üsküdar ilçesinde yaşayan Türk Telekom telefon hattı 

kullanıcılarına özel sahur vakti boyunca 100dk kullanım ücretsiz olarak hediye edilebiliyor. Daha 

spesifik ölçekte örneğin ACAR Kent sitesinde beklenen oranda data kullanımı satışı yakalanamamış 

ise sadece o sitede bulunan kullanıcılara özel 200MB belirlenen saat aralıklarında hediye data 

kullanımı gönderilebiliyor.  

Sonuç olarak, Müşterinin ürün kullanımını arttırılarak hem memnuniyet hem daha fazla paket 

satışı gerçekleştirilerek hedef cirolara ulaşılabiliyor. 

 

MET GLOBAL  TR 

Met Global Türkiye’nin en büyük e-ticaret yapan turizm şirketidir. Türkiye’nin ilk online otel 

rezervasyon sitesini 15 yıl önce kurmuş, daha sonrasında bu sektörde farklı kanallarda farklı markalar 

geliştirmeye başlamıştır. Met Global ‘in markaları tatil.com(Türkiye’deki markası),  HotelsPro (BTB 

markası), otel.com(yurtdışındaki BTC markaları), Paytrek(Metglobal’in ödeme altyapısı), 

Gezi.com(tripadvisor gibi bir sosyal paylaşım platformu). İstanbul, Amerika, İngiltere ve Dubai’de 

500 üzerinde çalışanları bulunmaktadır.  

Dünyanın yaklaşık 45-50 ülkesinde 20.000’e yakın ürünlerini kullanan acenteleri var. 300 bin otel için 

365 gün boyunca farklı tiplerdeki odalar için değişen fiyat bilgisi tutuluyor. Ayrıca sistemlerinde bir 

kullanıcı araması için ortalama 500 satır log tutuluyor, günde ortalama 80 milyon arama yapılıyor ve 8 

TB’lık veri oluşuyor. Müşterilerin kendi sayfalarında oluşturduğu her türlü log bilgisini, tripadvisor, 

gezi.com gibi seyahat sosyal paylaşım platformlarında yapılan tüm yorumları inceleyerek analizler 

yapılarak satış tahminleri yapılıyor ve müşteriye özel öneriler sunulmaya çalışılıyor. Sosyal 

medyadaki paylaşımların otel rezervasyonlarına etkisi metin işleme yöntemleri ile analiz ediliyor. 

Twitterda kötü bir yorumun otel rezervasyonlarındaki düşüşünü belirleyebiliyorlar. Müşteriler için 

profil bilgisi oluşturularak, daha önceki otel rezervasyonlarından, sayfa ziyaretlerinden hangi 

destinasyonları tercih edebileceği tahmin edilip, kişiye özel öneriler sunuluyor. 

AVEA 

Türkiye’nin en inovatif mobil operatörü Avea’nın kurumsal müşterilerine yönelik sunduğu Büyük 

Veri çözümü IntelliMap, Best in Biz Uluslararası Ödülleri’nde “Yılın Kurumsal Ürünü” dalında Altın 

Ödül kazandı. 

Avea abonelerinin sinyal aldıkları lokasyonlara göre yoğunluk haritalarını gözlemleyen 

IntelliMap, yaşa, cinsiyete, müşteri gelir ve yaşam segmentine, kullanılan cihaz tipine, ev&iş yeri ya 
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da tatil yerleri gibi lokasyonlara göre Isı Haritası (Heat Map) çıkarıyor. Elde edilen veriler bankacılık, 

perakende, akaryakıt, ulaşım, mağazacılık, hızlı tüketim gibi birçok sektörde hizmet veren firmaların 

doğru hedef kitleye ulaşarak yatırımlarını yönlendirme, satış/pazarlama aktivitelerini daha verimli ve 

efektif şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.  

Grup olarak bayi lokasyonları, sosyal medya, medya satın alma, bölgesel kampanyalar, müşteri 

deneyimi ve ürün ile servis alanlarında Büyük Veri’yi kullanmaktalar. 

SOMERA 

Somera, Türkiye’de Sosyal Medya Ölçme, Analiz ve Araştırma hizmeti vermektedir. Büyük veri 

teknolojilerini kullanarak, internet ve sosyal medyada oluşan bilgiyi 7/24 topluyorlar. Milyonlarca 

haber ve blog yazılarıyla birlikte topladıkları tüm veriyi yaptıkları analizlerde kullanıyorlar. 

 Sosyal medyadaki spam(sahte hesapların filtrelenmesi), duygu analizi, cinsiyet belirleme, 

fotoğraflardan yaş çıkartma, dil anlama yöntemleri (Türkçenin anlaşılması zor bir dil olması –  

örneğin; bir kelime ya da bir cümle dizi ile mi alakalı net şekilde anlamlandırma çalışmaları) gibi 

birçok teknoloji kullanıyorlar.Ürün yerleştirme analizleri yapılıyor. Yerli dizi senaryo analizleri 

yapılıyor ve bazı senaryolar bu analizlere göre yeniden yazılabiliyor. Yapım şirketleri, televizyon 

kanalları ve firmalar bu yapılan analizlerden faydalanmaktadır. 

Sosyal medyada televizyonlarda oynayan programlara yorum yapanlar ile firmalar hakkında 

yorum yapan ortak kitleleri belirleyerek, firmalara yakın ve uzak olan kişilerin hangi programları 

izlediği belirlenebilmektedir. Firmalar reklam verirken kendi firmalarıyla ilgili kitleye ya da rakip 

firmaların kitlelerine hitap etmek istediklerinde, analiz sonuçlarına göre belirlenen televizyon 

programlarına ürün entegrasyonu ya da alt bant reklamları verebilmektedirler. 

İŞ BANKASI 

İş Bankası’ndaki bankacılık işlemlerinin %80’i internet şubesi, bankamatik ve mobil bankacılık 

kanallarında gerçekleşiyor. Bu sebeple, banka bu kanallardaki risk ve tehditleri izlemek, raporlamak 

ve olası kayıpları önlemek için 2011 yılında büyük veri metodolojisinin dar kapsamlı olarak hayata 

geçirilmiş bir modeli olan Fraud İzleme Sistemi projesi başlattı. Gerçek zamanlı veri madenciliği 

algoritmalarını kullanan Fraud İzleme Sistemi aynı zamanda banka müşterilerinin kanallar arası 

davranışlarını da inceleyerek anormallikleri saptayabiliyor. Fraud İzleme Sistemi sayesinde, son 

dönemde bankacılık sektöründe belirgin olarak ön plana çıkan sosyal mühendislik, zararlı yazılım 

kaynaklı dolandırıcılık, gelişmiş malware saldırıları ve kart kopyalanması gibi risk ve tehditler de 

izlenip kontrol altına alınabiliyor. 

İş Bankası’nın dijital dönüşümünü desteklemek üzere dünyanın teknoloji merkezi Silikon 

Vadisi’nde kurulan MaxiTech, yeni oluşum ve teknolojilerle ilgili gelişmelerin merkezinde yer alarak, 

Banka ve iştiraki olan yazılım şirketi SoftTech için dijitalleşme fırsatlarını araştıracak.  

İş Bankası’nın dijital dönüşümünde; mobil platformlar, sosyal medya, büyük veri, bulut 

hizmetler, nesnelerin interneti, siber güvenlik ve çevik yazılım gibi alanlar başta olmak üzere, yeni 
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teknolojilerin son derece önemli bir yeri bulunuyor. Bu amaçla, Silikon Vadisi’nde kurulan MaxiTech 

ile yüksek teknoloji firmalarını ve fintech şirketlerini yakından izleme imkanına sahip olunması 

hedefleniyor. 

YEMEK SEPETİ 

Yemeksepeti, elindeki büyük veriyi kullanarak hayata geçirdiği projeler ile 1 yılda toplam 4,5 

milyon TL’lik katma değer sağladı. Bu projeler, hedefli kampanyalar, özel içerik çalışmaları, Fakat İyi 

Yedik projesi ve doğru segmentasyon ile kurgulanmış özel çalışmaları kapsıyor. 

Yemeksepeti ürün geliştirmeden operasyona, yeni web sitesi altyapısından mobil 

güncellemelere kadar her alanda aldığı kararları büyük veri incelemeleri sonunda alıyor.  

Yemeksepeti BI (İş Zekası Departmanı) ekibi diğer tüm departmanlarla dirsek temasında 

çalışıyor. 4,5 milyon kullanıcının verileri, farklı kaynaklardan edinilen verilerle karşılaştırılıyor ve 

şirketin içgörüleri ile yorumlanarak anlamlı sonuçlar elde ediliyor. Derbi sonuçlarına ya da  dizi 

saatlerine bakılarak, kullanıcıların hareketlerindeki değişiklikler yorumlanabiliyor. Google arama 

verileri ile kendi sipariş verilerindeki değişimi karşılaştırarak yeme-içme alanındaki trendleri 

görebiliyorlar. 

Yemeksepeti’nin geçtiğimiz yıl en çok konuşulan büyük veri projesi, markaya 8 ödül getiren 

‘Fakat İyi Yedik’, sanal dünyada etkileşimi tetikleyerek markanın kullanıcıları ile arasındaki duygusal 

bağın pekişmesini de sağladı. Mikro siteyi kısa süre içinde 670 bin tekil kullanıcı kullandı. 2,5 milyon 

sayfa görüntülenmesi ve 5 binin üzerinde tweete ulaşıldı. 

MİGROS 

Migros, müşteri dataları, lojistik dataları, sosyal medya dataları, meyve ve sebze dataları, etkinlik 

ve olay dataları, sayaç ve soğuk dolap dataları gibi çok miktarda veriyi sistemlerinde takip etmektedir. 

Müşterilerinin marketleri içerisinde alışveriş alışkanlıklarını ve hangi raflarda ne kadar zaman 

harcadıkları gibi verileri sistemlerine kaydediyorlar. Örneğin, daha az zaman geçirilen raflar tespit 

edilerek iyileştirmeler ve daha cazip hale getiren promosyonlar  vb gibi uygulamalar yapıyorlar.  

Bu sayede, daha önce daha az satış yapılan raflarda ki satış oranları arttırılarak ciro artışı ve hedef 

satışlarını yakalayabiliyorlar. Zincir mağazalarında satış yapmak isteyen tedarikçilere Raf satış 

grafiklerine göre belirlenen raf kiralama bedellerine göre raf satışı sağlayarak hem tedarikçilerinin 

satışlarını arttırıyor hem de bu strateji ile raf kiralamalarından daha etkin şekilde kar elde ediyorlar. 

19. BÜYÜK VERİ ANALİZİ VE HOLLYWOOD FİLMLERİ 

Big data terimi daha herkes tarafından bilinmeden önce, büyük veri analizleri ile 

yapılabilecekler ve sonuçlarının neler olabileceği konusunda senarist ve yönetmenler hayal güçlerini 

Hollywood filmlerinde ortaya koymuştur. Büyük veri analizleriyle neler yapılabileceğine dair bir 

hayal gücü oluşturması için bu tarz filmleri izlemek faydalı olabilir. Büyük veri analizine odaklı 

tarihteki Hollywood filmlerinden birkaç örnek verebiliriz. 
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Colossus - The Forbin Project  (1970) 

 

Filmde bir veri bilimci,  soğuk savaş döneminde Rusya’ya karşı 

savunma amacıyla Amerika’nın tüm savunma varlıklarını ve bilgilerini 

yönetmek için bir süper bilgisayar yapar. Ruslar, kendi süper bilgisayarları ile 

karşılık verirler. 

 

 

 

 

 

WarGames - Savaş Oyunları  (1983) 

 

Bazı iyi niyetli veri bilim adamı tarafından programlanan süper bir 

bilgisayara tüm Amerika Birleşik Devletleri Savunma varlıklarının 

kontrolü verilir.  Bu süper bilgisayar her türlü veriyi toplar ve Ruslara 

karşı bir nükleer savaşı kazanmada en iyi strateji belirlemek için bütün bu 

mevcut verileri kullanarak kitlesel tahminleri modeller ve simülasyon 

programları çalıştırır. Bu bilgisayarı hacklemek ne yazık ki çok kolaydır 

ve Matthew Broderick kazayla Rusları yok etmek için girişimde bulunur. 

 

 

Matrix (1999) 

Bir bilgisayar korsanı esrarengiz isyancılardan kendi varlığının 

gerçek sebebini ve sanal gerçeklikte yaratılmış dünyayı kontrol edenlere 

karşı savaştaki rolünü öğrenir.Sanal gerçeklik dünyası yine insanlar 

tarafından yazılmış yapay zekaya sahip yazılımlar tarafından 

yönetilmektedir. 

Bu tür yazılımlar şimdiki yıllarda Big Data ve Endüstri 4.0 ile 

ulaşılması hedeflenen veri toplayan ve sonuçlar çıkaran ve bu sonuçlara 

göre aksiyon alan yazılımlarla birebir örtüşmektedir. 
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Minority Report  - Azınlık Raporu (2002) 

 

Azınlık Raporu geleceğinde aşırı zeki bilim adamları - sadece 3 

bilim adamı- bir cinayetin ne zaman, kim tarafından gerçekleşeceğini ve 

kimin öldürüleceğini önceden tahmin edebilmektedir, ancak filmin 

heyecanlı kısmı cinayetin nerede işleneceğini bilmemeleridir. Tahmine 

dayalı analitiğin, Washington D.C. de gelecekte olacak olan cinayetler 

önceden engellemede kullanıldığı görülmektedir. 

 

 

 

I Robot - Ben Robot (2004) 

 

 Filmde diğer bir süper bilgisayar olan VIKI (Virtual Interactive Kinetic 

Intelligence) gelecek nesil iş zekası olarak karşımıza çıkıyor. VIKI büyük 

miktardaki veriyi ve işlemsel gücünü kullanarak, insanoğlunu korumak 

için robotların dünyasını kontrol altına almaya çalışıyor.  

 

 

 

 

Live Free Die Hard  - Zor Ölüm (2007) 

 

Bir veri bilimci tüm Amerika’nın network ağını, video 

kameralarını, mobil trafiğini ve veritabanlarına siber saldırıda bulunur. 

Amacı, tüm mevcut veri ve teknolojileri tam erişim ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nin finansal sistemini çökertmektir.  Veri bilimci,  tüm bilgi 

sistemlerindeki gerçek zamanlı verilere erişip, analiz ederek, harekete 

geçmekte ve filmdeki kahramanların kurtulma girişimlerini önlemektedir. 
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Eagle Eye - Kartal Göz (2008) 

 

 

Süper bir bilgisayar dünyadaki tüm verileri (yapılandırılmış, 

yapılandırılmamış, video, ses, titreşim) ele geçirir. Filmdeki kahramanları 

şaşırtmak için videoları ve işlemsel verileri manipule eder. Başarılı 

olasılıkları belirlemek için sürekli tahmin edici modelleri günceller ve 

sadece serverlar kapatıldığında duracaktır.  Filmdeki bilgisayarın ismi 

“Autonomous Reconnaissance Intelligence Integration Analyst” (ARIIA), 

yani otonom bütünleşmiş keşif - zeka analisti. 

 

Captain America: Winter Soldier (2014)  

 

  Dr. Arnim Zola adındaki filmin kötü adamının hazırladığı özel 

yazılım, sosyal medya ve internet aracıllığıyla hedeflerine engel 

olabilecek potansiyeldeki insanları seçer.  

Big Data tam olarak bu amaçla ortaya çıkmıştır. Hedef kitlenizi 

bulmak çok zordur, genelde müşteri size gelir. Fakat big data ile bu filmde 

olduğu gibi hedef kitlenizi milyonlarca insan arasından süzebilirsiniz. 

 

 

 

The Human Face of Big Data (2014) 

 

Yeryüzündeki her şey veri üretiyor. Sadece bilgisayarlar, akıllı 

telefonlarımızla değil, sosyal medya ve online alışveriş başta olmak üzere 

internetteki her hareketimizle büyük veriyi besliyoruz. Evlerimiz, 

otomobillerimiz, hatta vücudumuz bile sürekli veri üretiyor. Büyük Veri 

ile yeni bir çağ başlıyor. “The Human Face of Big Data” (Büyük Verinin 

İnsani Yüzü) belgesel filmi Büyük Veri’nin insanlığa sunduğu fırsatlar ile 

birlikte, oluşturduğu riskleri de anlatmaktadır. 
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20. ŞİRKETİMİZDE BÜYÜK VERİ İLE NELER YAPABİLİRİZ? 

 

ÜRETİM  

1- İmalat makinelerinde online takip ile bakım ve arıza zamanlarının önden tespiti ve buna karşı 

önlemlerin alınması için kullanılabilir. 

2- Single liner konveyörleri , aktarma organları üzerinde bulunan motorlara sıcaklık sensörleri 

takılarak bu veriler takip edilebilir ve motor sınır sıcaklığa ulaştığında arızalanmadan bakımı 

yapılarak ürün ve malzeme kaybının önüne geçilebilir. Ayrıca; rulman, motor, redüktör gibi 

tüm sarf malzemelerin ömür verileri kayıt altına alınarak marka bazında kullanım süreleri 

değerlendirilip fiyat /ömür oranları çıkarılabilir. Satın alma süreci bu verilere göre yapılabilir.  

3- Forkliftlere GPS takılarak çalışma süresi dataları izlenebilir. Doluluk oranı az olan forklifler 

iptal edilerek işgücü ve forklift maliyeti azaltılabilir.   

4- Fabrika ve ürün verimliliği değerleri aşağıdaki verilerle karşılaştırılarak, ürün ve zaman 

kaybına neden olan parametreler çeşitlendirilip raporlandırılabilir. Örneğin;  

- Otomatik kalite kontrol makinesi tarafından ıskartaya ayrılan ürünlerin verileri kampanya 

bazlı olarak kayıt altına alınarak, hatalar detaylandırılabilir. Bir sonraki üretimde bu 

veriler şekillendirme tarafında kullanılabilir.   

- Şekillendirme, kalite kontrol ve paketleme operatörlerinin isimlerine göre vardiya 

verimliliklerinin takibi ve raporlanması yapılabilir. 

- Verimlilik raporları hava, su, ortam sıcaklıklarına göre, kullanılan yağ, kalıp malzemesi, 

cam kompozisyonu gibi parametrelere göre detaylandırılabilir. Böylece verimlere bu 

öngörülmeyen faktörlerin verime etkisi gözlenmiş olur.  

 

PAZARLAMA VE SATIŞ  

1- Büyük Veri Pazarlama Otomasyonu ile; 

– Satın almadan siteyi terk eden müşterilere alternatif ürünleri e-posta ile gönderilebilir. 

– Periyodik satın almaları otomatik olarak belirleyip kişiye özel hatırlatmalar yapılabilir. 

– Müşterinin daha önceki satın almalarına bakarak ilgilenebileceği ürünleri web sitesi ziyareti 

sırasında gösterilebilir. 

– Firma ile ilişkisi kesilmesi ihtimali(churn)  olan müşterilere özel teklifler yapılabilir. 

– Müşteri özellikleri ile ürünler arasındaki ilişkinin otomatik olarak saptanması ve  

uygun özellikteki müşterilere web sitesine girdiklerinde uygun ürünlerin önerilmesi. 

2- Web sitemize, facebook üzerinden bağlanabilme imkanı verilerek, kullanıcıların sosyal, ailevi, 

akademik vs durumları göz önünde bulundurularak kullanıcı profil grupları oluşturulabilir. 

Daha sonra siteden alışveriş yapan bu kullanıcıların en çok hangi ürünleri aldıkları veya hangi 

ürünlere bakıp, alıp almadıkları bilgisi kullanılarak aynı veya benzer profil grubundaki 
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kullanıcılara bu ürünler tavsiye edilebilir. Bu yolla yapılan satışların, toplam satışlara oranı 

hesaplanarak, yöntemin başarı durumu değerlendirilebilir ve yöntem daha da geliştirilebilir. 

3- Kriz ve İtibar Yönetimi (sosyal medya, forumlar vb aracılığıyla şirketimizle, cam sektörüyle 

alakalı görüş, düşünce, paylaşım, haberlerin takibi ve bizi etkileyebilecek bazı durumlarda 

konu hit olmadan önce gerekli tedbirleri alıp müşterilerimize gerekli bilgilendirmeleri 

yapılabilir. 

4- Reklamlarımızın, yaptığımız kampanyaların müşteriler, potansiyel müşteriler üzerinde 

oluşturduğu etkileri yine sosyal medya, forumlar vb yerlerden derlenecek verilerle analizi ve 

bu analizlerden elde edilecek bilgileri satış ve pazarlama faaliyetlerimizde tüketici istek ve 

ihtiyaçlarının şekillendirilmesinde, reklamlarımızın şekillendirilmesinde kullanabiliriz. 

5- Bilhassa internet satışlarımızda müşterilerin baktığı, beğendiği, aldığı ürünleri izleyerek, 

veritabanı oluşturarak, müşteriler için tıpkı Amazon'un yaptığı gibi kişiselleştirilmiş deneyim 

sunmak (personalized shopping experience). Müşteriler A ürünüyle birlikte ne almış, buna 

benzer ürünler web sitesinde sağda veya altta muhtemel beğenebileceğiniz ürünler diye 

çıkabilir. Bunu alan müşterilerin yüzde şu kadarı şuna da baktı şeklinde vb. öneriler 

sunulabilir.  

İNSAN KAYNAKLARI 

1- Organizasyonda boşalan bir pozisyonun olduğunda, bir IK  uzmanının bütün verileri belli 

başlı kriterlere göre tarayıp, uygun birkaç aday belirlemesi yerine, büyük veri analizleri 

kullanılarak mevcut cv veritabanımızı ve/veya mevcut çalışan veritabanımızın tamamını 

olabilecek tüm olası kriterlere (aldığı eğitimler, daha önceki iş tecrübeleri, ilgi alanları, 

yetenekleri, ailevi yapısı, sosyal statüsü) göre tarayıp bir pozisyon değişikliği veya zincirleme 

pozisyon değişiklikleri öneren bir sistem geliştirilebilir. 

2- Verilen yan haklar, kullanılan özlük hakları (yıllık izin kullanımı vs gibi), alınan eğitimler 

veya şirketin çalışanlar için yaptığı motive edici aktivitelerin çalışanların performansı 

üzerindeki etkisi analiz edilerek, kullanıcı motivasyonu artırılabilir. 

İNSAN KAYNAKLARI & KALİTE KONTROL 

1- Vardiya çizelgeleri ve kalite kontrol sonuçları veya müşteri şikayetleri karşılaştırılarak, en çok 

hangi çalışanın olduğu günlerde hata olduğu veya hataların kaç saatlik bir çalışma sonrasında 

artmaya başladığı sisten tarafından tespit edilip, bu hatalara sebebiyet vermemek için mevcut 

iş gücüyle nasıl bir planlama yapılması gerektiği sistem tarafından yöneticilere önerilebilir. 
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 

1- Mevcut internet ve sistem kullanım logları analiz edilerek, hangi saatlerde personelin 

performansının düştüğü, internette hangi saat dilimlerinde veya yılın hangi periyotlarında ne 

tip aramalar yapmaya yönlendikleri analiz edilebilir. Buradan çıkan sonuçlara göre 

kullanıcıların motivasyonunu yeniden yükseltmek için, performansı düşüren unsurların 

içeriğine göre bir takım aksiyonlar alınabilir. 

2- Mevcut internet ve sistem kullanım logları analiz edilerek, şirket içi network ağındaki 

yavaşlama ve kopmaların nedenleri ortaya konulabilir. 

3- Veri logları incelenerek, verinin ne zaman hangi kullanıcı tarafından nereden nereye 

aktarıldığı tespit edilip, olası güvenlik zafiyetleri ve veri kayıplarına karşı alarm vermesi 

sağlanabilir. Her kullanıcının hareketi kişisel olarak izlenip, raporlanabildiğinden, taşınan 

verinin önemli olup olmadığına bakmaksızın her veriye aynı katılıkta uygulanan güvenlik 

tedbirleri yerine, gerçekten güvenlik gerektiren durumlarda sıkı politikalar uygulanıp, 

kullanıcının kişisel verileri gibi şirket için önemsiz verilerde bu politikaların gevşetilmesi 

sağlanabilir. 

PLANLAMA 

1- Mevcut satışların hangi dönemlerde, hangi ürünler üzerinde yoğunlaştığı yüzlerce parametre 

açısından anlık değerlendirilip, önümüzdeki dönemde neler satacağı tahmin edilebilir. Bu 

tahmin verileri anlık olarak satış verileriyle karşılaştırılıp, tahminin başarım oranı otomatik 

olarak hesaplanıp, yine otomatik olarak yeni tahmin yöntemleri geliştirilip, sistemin kendi 

kendine öğrenmesi üzerine kurulu bir planlama stratejisi geliştirilebilir. 

DEKOR 

1- Şimdiye kadar çalışılan dekorlardan oluşan dekor arşivimizde dekorları tek tek etiketleyip, 

arşivin etkin şekilde kullanılabildiği bir ortam oluşturulabilir. Böylece her yeni briefte eski 

çalışmalardan da yararlanılarak talebe daha hızlı cevap verilebilir. 

2- Aynı bıçak izini kullanan farklı kalemler var. Aynı bıçak izini kullanan kalemler için biribiri 

ile bağlantı sağlanabilir ve paydaşlar tarafından da erişilebilinir. 

DİĞER 

1- Ana işletme malzemelerinin hatlar bazında ölçümlenerek verilerinin tutulması (Hangi hatta 

hangi tarihte ne kadar yağ tüketilmiş, vb) => Ürün maliyetleri üzerinde ana işletme malzeme 

(değişken gider) dağılımının net olarak görülmesi sağlanacaktır. 

2- Kompresor havalarının kullanım merkezlerine göre ölçümlenmesi ve verisinin tutulması 

(hatlar, harman, vs.) => Kompresorlerin elektrik giderinde en büyük paya sahip olduğu 

düşünülecek olursa elektrik maliyet dağılımı bu sayede çok daha sağlıklı olacaktır. 
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EK 1 - MAKALE ÖZETLERİ 

1. DAHA İYİ FİYATLANDIRMA İÇİN BÜYÜK VERİYİ KULLANMAK 

Dünya geneli ortalamada bir ürün için yapılmış olan % 1 oranındaki fiyat artışı, işletme 

kazancını % 8,7 oranında arttırmaktadır (Satış hacminde bir kayıp olmadığı varsayılmıştır). Ancak 

fiyatlandırma stratejisinin doğru kurulması ve ürünlerin müşteriler için almaya gönüllü olacakları bir 

fiyat politikasının izlenmesi konuları her zaman büyük problem teşkil etmiştir.  

“Using Big Data to Make Better Pricing Decisions” makalesinde bahsedildiği gibi, şirketlere 

akışı sağlanmış ve karmaşık halde bulunan bütün son kullanıcı datalarının –büyük verinin- anlamlı 

hale gelecek şekilde yorumlanması ve değerli bir kaynağa dönüştürülmesi, fiyatlandırma kararlarının 

alınmasında daha sağlıklı ilerlenebilinmesini sağlayacaktır. 

Baker, Kiewell ve Winkler’in birlikte yazmış oldukları makalenin “Four Steps to Turn Data into 

Profits” başlığı altında değerlendirilen ve şirketlerin stratejik anlamda doğru karar almalarına yardımcı 

olacak dört maddeye değinilecek olursa; 

 Veriyi Anlamak 

Günümüzde firmaların sahip oldukları verilerle doğru ürün-fiyat ayarlamalarını yapmamaları için 

hiçbir sebep olmadığından bahsedilmiştir. Özellikle bu konunun, bir veri karmaşıklığından değil; 

onları doğru analiz edebilmenin ve kullanılabilir, anlamlı bir nihai sonuca ulaştırabilmeden beslendiği 

vurgulanmıştır. İyi bir analizle, müşterilerin segmentine ve ürünlerin konumlandırılmasına göre en 

doğru fiyatlandırma, firmaları en iyi sonuçlara ulaştıracaktır. 

 Otomatikleştirme 

Ürün portföylerinde bulunan yüzlerce kalem ürünün tek tek analiz edilerek fiyatlandırma veya 

herhangi farklı bir çalışmanın yapılması çok uzun zaman alıcı, dolayısıyla da maliyeti arttıracak olan 

bir durumdur. Sistemin otomatiğe bağlanarak, ürün kategori gruplandırmalarının ve segment 

ayrıştırmalarının doğru bir şekilde yapılması için geçmiş verilerin kullanılması gerekmektedir. Hem bu 

sayede, belli bir düzene oturtulmuş fiyatlandırma politikasının her sene için yeniden kurulmasına 

ihtiyaç olunmayacağı gibi; aynı işlerin tekrar yapılarak zaman kaybı yaşanmasının da önüne geçilmiş 

olacaktır. 

 Beceri ve Güven İnşa Etme 

Veriyi anlayıp doğru analiz etmek ve otomatik bir sisteme oturtmak doğru fiyatlandırmanın 

belirlenmesindeki içsel gereksinimlerdir. İşin bu kısmından sonra yeni fiyatların hayata 

geçebilmesindeki etmen, operasyonel zorluklara bağlı olduğu gibi iletişim zorluğunu da beraberinde 

getirmektedir. 

Başarılı şirketlerin ortak özelliği, ilgili fiyat değişikliklerini belirleyen ekipler ve üst yönetim, satış 

ekiplerine  -dolaylı yoldan da müşterilerine- bu fiyatlandırmanın temelinin neye dayandığını, hangi 
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etmenlerin baz alındığını, piyasa şartlarının kendi şirketleri açısından değerlendirmelerini ve orta-uzun 

vadeli hedeflerinin ne olduğu bilgilerini vakit kaybetmeden aktararak, birlikte hareket edebilmeyi 

sağlamaktadırlar. Böylelikle satış ekipleri, yeni fiyatlandırmaya inanarak, kendi kişisel ve kurumsal 

becerileriyle müşterilere aynı ürünleri daha yüksek fiyatlarda satılmasını sahiplenerek, doğru iletişimle 

ve kendilerine aktarılan tüm bilgilerle müşterileri yeni duruma ikna edebilmek için daha özverili bir 

davranış gösterirler. 

 Performansı Etkin Yönetmek 

Firmalar performans yönetimini geliştirmek için satış ekiplerine anlamlı hedefler yükleyerek, 

doğru fiyat stratejisinin belirlenmesi anlamında satış ve pazarlama ekiplerinin ortak paydada 

buluşabilmelerini sağlamalıdırlar. Böylelikle, performans olumlu bir şekilde etkilenirken, bölümlerin 

bir arada çalışma alışkanlıkları kazanmaları sağlanmış olacak ve belki de en önemlisi fiyat stratejileri 

belirlenirken pazardaki fırsatların ne olduğu ve nasıl değerlendirilebileceği konuları da kendiliğinden 

masaya yatırılmış olacaktır. 

Aynı makalede bahsedildiği üzere, yazılım, kimya, yapı-inşaat, telekomünikasyon gibi çok farklı 

sektörler için benzer olan durum, büyük verinin doğru analiz edilerek anlamlı veriler bütünü haline 

gelmesiyle birlikte çok daha sağlıklı fiyatlandırma kararlarının alınabileceğidir. Tüm bu sektörlere ait 

firmaların çok fazla sayıda ürün adetleri ve kategorileri olmasına rağmen, fiyatların her sektör için 

doğru belirlenmesi ancak ve ancak büyük verinin sağladığı avantajlardan faydalanılarak olabilir. 

 

2. BÜYÜK VERİYİ ANLAMLI HALE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN SAHA YGULAMALARI 

Büyük veri analizlerinin doğru şekilde yapılmaması, verilerin yorumlamasının kullanılmak 

istenen firma ve sektöre uygun olmaması durumunda, şirket stratejileri yanlış bir öngörüyle 

oluşturulabilir ve alınacak olan kararlarda yönetici ve çalışanları olmaması gereken şekilde 

yönlendirebilir. Çoğu zaman büyük verinin pek çok bölümü etkileyecek girdileri, birbirleri arasında 

etkileşim varmış gibi gözükse de, yanlış korelasyonların kurulması ile hatalı sonuçlar 

doğurabilmektedir.  

Bu duruma örnek teşkil edebilecek nitelikte, makale için incelenmiş olan büyük bir 

perakendeci firma, çabuk bozulabilen gıda maddelerinin büyük ekran TV’ler ile bir korelasyon 

içerisinde olduğunu saptamıştır. Mağazaya gelen müşteriler eğer çabuk bozulabilen gıda maddesi 

alıyorlarsa, büyük ekran TV almaya da eğilimli oldukları üzerine bir gözlem yapmışlardır. Bunun 

üzerine veriyi tam olarak irdelemeden harekete geçmiş olan şirket yetkilileri ve pazarlama yöneticileri, 

çabuk bozulabilen tüm gıda ürün gruplarıyla alakalı aktiviteler düzenleyerek, büyük ekran TV 

satışlarını artırıcı bir etki yaratmaya çalışmışlardır. Zamanla görülen ise, yapılmış olan 

kampanyalardan ötürü çabuk bozulabilen gıda ürünlerinin satışları hızla artmasına rağmen, büyük 
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ekran TV alımlarında herhangi bir etkiye yol açmadığıdır. Hatta, gıda ürünlerinin tüketimindeki ve 

satışlarındaki artış, yapılmış olan pazarlama yatırımlarını karşılayacak boyutlarda bile değildir. 

Örnekte bahsedildiği gibi, iyi değerlendirilmemiş ve analiz edilmemiş büyük veri 

topluluklarının, şirketlere yarar sağlamaktan öte; kötü alınmış stratejik kararlarla birlikte şirketleri 

felakete sürükleyebileceği söz konusudur. Kontrollü deney gruplarının oluşturularak, odak grup 

çalışmalarının yapılması, uygulama pilot noktalarının belirlenerek etkiyi öncelikle küçük 

örneklemlerde gözlemlemek büyük veri analizlerinin güvenilirliğini ve muhtemel pozitif sonuç 

ihtimalini arttırıcı etmenlerdir. 

Sonuç olarak, büyük veri şirketlere geçmişe dönük dataların kullanılarak gerçek zaman 

değişikliklerine kolay adapte olabilecekleri, iş çevresindeki, müşteri ihtiyaçlarındaki ve müşteri satın 

alma davranışlarındaki değişimlere hızlı cevap verebilecekleri bir database sağlamaktadır. Ancak 

unutulmamalıdır ki yanlış kullanılmış ve yorumlanmış veriler de, yöneticilerin ve bizlerin 

düşünebileceğinden daha büyük ve olumsuz sonuçlar da doğurabilmektedir. Dikkatle uygulanmış saha 

uygulamaları, şirket yöneticilerini ve çalışanlarını veri gruplarının etkisini olumlu yönde 

gösterebilmeleri adına yardımcı olacaktır. 

 

3. BÜYÜK VERİ ÜRETİMDE NASIL KULLANILIR? 

McKinsey’in global kurum raporuna göre, yakın gelişmelere rağmen fabrika üretimi diğer 

sektörlere nazaran verimlilik geliştirme sorunlarıyla daha çok karşı karşıyadır.Kimse üretimin artan 

rekabet zorlukları ve geliştirilmiş verimlilik arayışının önemini tartışamaz.Bu rekabet zorlukları ile 

mücadele edebilmek için zaten bir çok üretici tedarik zinciri, akıcı ve otomatik iş süreçleri, optimize 

üretim ve en gelişmiş üretkenlik gibi verimlilik kavramlarına adapte olarak tüm maliyetleri minimize 

ederek katma değer kazandırmayan şeylerden kurtulmuş durumdadır. Bu noktadan sonra fark 

yaratacak aydınlanma Big Data ve internet of things’in birleşimi ile elde edilebilir. Bu iki son derece 

sinerjik ve üstün teknoloji kavramı sayesinde gizli kalmış, hesaba katılmamış verileri ortaya çıkararak 

daha etkin üretim süreç değişiklikleri, müşteri bağlılıkları ve yeni iş modellerinin hesaba katılarak 

ilerlenmesine olanak sağlayacaktır. 

Büyük veri sadece sisteminize kurarak iyi sonuçlar alabileceğiniz bir yazılım veya teknoloji 

aracı değildir. Bunun aksine stratejisi ile başlar ve stratejinizi oluşturmak için iyi düşünmek gerekir. 

Bunun için bazı örnekleri aşağıda bulabilirsiniz. 

 Geliştirilmiş Talep Yaratma (Improved Demand Generation) 

Daha etkin stok kullanımı ve fazla sevk edilmeyecek ürün üretimi için küçük üretim tahmin 

modellerinde ki küçük geliştirmeleri nakit akışı gereksinimlerinin azaltılması ve en önemlisi daha 

fazla ürünlerinizi talep eden müşterilere ne zaman ürün isterlerse istesinler daha iyi müşteri 

memnuniyeti anlamına gelir. 



58 

 

Fakat ürün yaratma modelleri sadece geçmiş ürün alım verilerine bakarak Pazar değişkenliği 

ve gerçek anlık müşteri taleplerini dikkate almaz. Büyük veri bu noktada benzersiz bir talep tahmini 

fırsatı yaratacaktır. Örnek olarak, Büyük plak şirketi EMI işlerini talep yaratma ve talep edilecek 

ürünü tahminleme sürecini geliştirmek amacı ile Big data veri sağlayıcı şirketler ile anlaştı.Online  

müzik sağlayıcı servislerinin verilerini dinlenen müziğin hangi bölgeye ve alt kültürden daha çok talep 

edildiğini inceleyerek ve dinlenen müziğin cinsine göre müzik sağlayıcı web tabanlı sitelere ve mobil 

uygulamalara müziği dinleyen kişinin bölgesine ve kültürüne göre en çok dinlenen müzikleri ve diğer 

dinlemiş olduğu müziklerden ruh halinin tahmini yaparak kullanılan ara yüzünde ikinci ekran olarak 

uygun müzikleri göstererek gerçek zamanlı anlık müşteri talepleri oluşturmada kullandı. Bu veriler 

ilgili pazar alanında big data veri sağlayıcılardan alınabilir. 

Potansiyel müşterilerin davranışlarına, ruh hallerine sosyal medya içerisinde neyi beğenip 

paylaştıklarına, neyi beğenmediklerine göre değerlendirmeler yaparak müşteri tüketimine uygun anlık 

tahmin edilebilir alım talebi yaratma için büyük veri kullanılarak talep yaratma modelleri 

şekillendirilebilir. 

 Yeni Ürün Başarıları  (More New Product Successes) 

Her zaman yeni ürünler girişimciler için büyük risk taşımaktadır. Online fikir ve büyük veri bu 

riskleri azaltarak ürün inovasyonunu hızlandırır ve Ar-Ge harcamalarını düşürerek müşterinin en çok 

isteyeceği ürünü bulup geliri arttıracaktır. 

Üreticiler online mecralarda müşteri geri bildirimleri ile müşterilerin fikirleri ve eleştirileri Ar-

Ge konseptlerini daha hızlı test etmek mümkün olabilmektedir. Gerçek zamanlı büyük hacimlerde 

müşteri fikirleri üreticilere hızlı deneme olanakları sağlayarak daha önce yapılan deneme-yanılma 

sürecinin önüne geçerek yeni ürünlerin hem daha çabuk üretimine hem daha başarılı sonuçlar 

yakalanmasına olanak sağlıyor. Müşterilerin geri bildirimleri haftalar sonra alınırken birkaç dakikada 

online ortamda alınarak ne-eğer analizlerinin daha çok yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. 

Müzik endüstrisinde kullanılan, çıkarılacak müziğin küçük bir bölümünün lansmanını yaparak 

müşterilerden alınan geri bildirimlere göre o müziğin satışa çıkıp çıkmayacağının kararı çok daha hızlı 

bir şekilde verilerek piyasaya sürüldükten sonra karşılaşılabilecek başarısızlığın önüne geçilmiş ve 

birçok maliyetten kaçınılmış olunuyor. Bu kolektif yetenekler sayesinde Pazar analizleri, kilit 

değişkenler (coğrafi, demografik, tüketici segmenti vs) ölçüm teknikleri hızlandırılarak daha iyi 

hizmet ve kazanç elde edilmiş oluyor. 

 Daha Güvenilir Tedarik Zinciri (More Reliable Supply Chain) 

Tedarik zincirlerinde oluşabilecek kesintiler her zaman maliyetlidir. Üreticilerin müşterilerinin 

yanlış hamleleri hem perakendeci ve müşteri ilişkilerini zedeler hem de gelirin etkilenmesine yol açar. 

Bu karmaşık tehdidi azaltmak için bazı yenilikçi tedarik zincir ortakları büyük veriden 

faydalanmaktadır. 
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Üreticileri müşterilerinin yapılanmış ödeme döngülerine(kredilendirilme notları) ve 

yapılandırılmamış (basın yayın organlarında çıkan haberler, finansal analistlerin yorumları verilerine 

bakarak) iş ortaklarının yaşayabileceği sorunları öncesinden görerek zamanında ve satışlarını en uygun 

şekilde kontrol altına alarak kendilerini güvence altına alabilirler. Üretici Firmalar, bu verilerin 

farkındalığı olmadan yaşanabilecek bir sıkıntıda kendilerini finansal zorluklara sokabilirler. Örnek 

olarak bir ziynet eşya üreticisi, Çin’de fason yaptırdığı üretim hanedeki çalışma şartları, düşük maaşlar 

ve çocuk işçi çalıştırıyor olmasından kaynaklı  - müşterileri cephe almış- ciddi finansal zarara 

uğramıştır.  

 Ürün Inovasyonu (Product Innovation) 

Araç üreticileri, Formula1 yarışlarında kullanılan araçlara yarış esnasında araçlara esnemeyi 

algılayan, titreşim, yük ağırlığı, aşınma, sıcaklık, darbe algılayıcıları gibi motorun performansını 

etkileyen her şey için veri toplayan sensörler ile donatmışlar. Değişken hava durumuna göre bu 

verileri toplayan araçlar için yarış öncesi veya yarış esnasında toplanan verileri simülasyonda 

görüntüleyerek motor verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar neticesinde inanılmaz gelişmeler 

kaydedilmiş ve birçok yarışın kazanılması sağlanmıştır. 

 Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (Product Lifecycle Management) 

Makine tabanlı sensörler sayesinde gerçek zamanlı kullanım görünürlüğü sağlanarak, ürün 

kullanım ömrünün sonuna yaklaşıldığı veya ne zaman bakım gerektiği, kullanım ömrünün ne zaman 

biteceğine dair veriler takip edilebilmektedir. 

Gerçek eş zamanlı makine sağlık bilgisi, makinenin ne kadar hırpalandığına ve ne gibi bakım-

onarım işlemlerinin olması gerektiği gibi bilgilerin alınabilmesini sağlamaktadır. Yapılması gereken 

bakımın süresine göre servislerin bakıma ne kadar zaman harcamaları gerektiği gibi bilgileri de 

aktararak firmaların en etkin ve uygun zamanda yapılacak bakımları planlamasına ve zamanlarını en 

verimli şekilde kullanmalarına olanak sağlamaktadır. Bu uygulamayı en iyi yürüten üretici olarak 

XEROX’u örnek verebiliriz. Milyonlarca fotokopi ve baskı makinesini ve diğer ürünlerinin takibini 

online olarak yapmaktadır. Bu şekilde bir bakım veya onarım gerekliliğinde sadece müşterilerinden 

alacakları geri bildirimlere göre hareket etmeyerek, yanlış müdahalenin önüne geçerek, zaman ve 

maliyetten tasarruf ederek, en doğru zamanda en uygun aksiyonu alarak satmış oldukları ürünlere 

müdahale etmektedirler. Yarış arabalarından yazıcılara kadar uzanan geniş ürün yelpazesinde 

üreticilerin ürünlerinin sağlıklı ve kullanışlı kalmalarını sağlayarak, müşteri memnuniyetini 

arttırmaları ile elde edilen zaman ve kazanç yeni ürünlere odaklanmalarına yardımcı olmaktadır. 

Özet olarak, ürün kullanımı gerçek ve eş zamanlı takip edildiğinde imalat iş süreçleri derin bir 

değişime tabi olacaktır. Örnek olarak, ürün değiştirme öngörülebilir hale getirilerek envanter kontrolü 

sürekli ve doğru yapılabilir. Sensör-tabanlı veri bayrak sapmaları, ürün tanımları ve ürün performansı, 
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kaliteyi ve uzun kullanım ömrünü artırmak için zamanında ve düşük maliyetli denemeleri 

kolaylaştırarak simülasyonlara izin verir. 

 Gartner’a göre 2020 yılına kadar 26 milyar makine(ürün)’ün internete bağlı şekilde olacağını 

öngörmektedir. Sensörler aracılığı ile bu makinelerin büyük veriye muazzam veri sağlayacağı ve bu 

verilerden tüm gelişmiş üreticilerin yararlanacağını ön görmektedir. Bu verileri değerlendirmesini 

bilen üreticiler bu bilgileri görmezden gelen üreticiler karşısında çok ciddi avantajlar elde 

edeceklerdir. 

 

4. FORMULA 1 EKİPLERİ BÜYÜK VERİYİ NASIL KULLANIYOR? 

Formula bir ekiplerinden Redbull’ un garajına bakıldığında Nasa’nın görev kontrol odalarına 

yakın bir görüntüyle karşılaşılır. Burada birçok monitör ve onları takip eden kişiler görülmektedir. 

Yarıştan üç gün önce mühendisler yerlerine oturur ve ellerindeki verilerle simülasyonlar yaparlar. 

Eğer iki yıl öncesi gibi bir Brezilya Grand Prix’i varsa ne yapacaklarını bilirler ve kazanmak veya 

kaybetmek onların hazırlanmasına bağlıdır. Mühendisler ellerindeki bilgilerle yüzlerce gigabaytlık 

veriler üretir. Bunlar her bir yarış arabasının verileridir ve Formula1 ekiplerinin en büyük başarı 

sırrıdır. Yarış takımları Grans Prix’te iken AT&T telekomünikasyon şirketine göre bir aydan daha kısa 

zamanda 243 terabayttan fazla bilgi toplamaktadır ve ellerindeki verilerle yarış daha başlamadan önce 

bitişi tahmin edebilmektedirler. 

Yarış arabalarındaki yüzlerce sensör binlerce veri sağlamaktadır, bunlar lastik basıncı, yakıt 

patlaması vb. detaylardır. Yarış ve araç verileri fiber optik kablolarla birkaç salisede İngiltere’deki 

merkeze gönderilmektedir.  

Formula1 Ekiplerinden Red Bull Racing teknik ortaklıklar başkanı olan Al Peasland, yarış 

başlamadan, iki saat sonra olabilecekleri inceleyip, yarışı kaçıncı olarak bitirebileceklerini tahmin 

etmeye çalıştıklarını belirtmiştir. 2012’de Red Bull Takımı pilotu Vettel’in  lig şampiyonu olması için 

üç birinciliğe ihtiyacı vardı fakat ilk yarışta lastik arızasından dolayı spin attı ve sonunculuğa kadar 

geriledi. Fakat ikinci kaza olduğunda mühendisler yeni bir aksiyon planı oluşturdu, öncelikle yarışı 

tamamlamak istiyorsa telemetri bilgisini belirlemeliydi. 

Birinci turun sonunda ekip aracın hasarını kontrol ettiğinde balansında sorun vardı ve bu motorun 

ve lastiklerin zarar görmesine neden oluyordu. Ekip yeni plan oluşturdu ve diğer araçların 

simülasyonunu yaparak kazanma stratejisini buldu.  

Bu Formula bir ekiplerinin veri analizi konusunda büyük bir başarı elde ettiğinin göstergesi oldu. 

Artık yarışlar daha fazla veriye dayanarak yapılan planlarla çok daha gelişti.  
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5. OBJELERİN İNTERNETİ - FIRSATLARI ARTTIRMAK 

Yarı iletken (çip üretimi için) endüstrisinin 2010-2013 arasındaki %5 lik büyümesinde tablet 

telefon gibi mobil wifi donanımlı cihazların yaygınlaşmasından kaynaklandığı belirtilmektedir. 

Elektronik cihazların birbirlerine bağlanmasını sağlayan internet of things "objelerin interneti" cihazlar 

üzerindeki sensörlerden bilgiler toplayıp aktüatörler yardımıyla cihazlar arasında etkileşim sağlayıp 

çıktılar alınmasını sağlamak için geliştirilmiştir. Bu ağ kullanılarak sistemlerde yapılan 

optimizasyonlar sayesinde çeşitli başarılı sonuçlar alınmıştır. Örneğin elektrik şebekesinde kullanılan 

bu ağ, ihtiyaç saatlerine göre santrallerdeki elektrik tüketimini artırıp azaltabilmektedir. Bunu dağıtım 

hatlarına yerleştirilen sensörler sayesinde talebi ölçüp otomatik olarak santrale iletiyor ve santral arzı 

artırmaktadır. Periyodik testler ya da bakımlar yapmak yerine sürekli alınan veri akışıyla sorunların 

öngörülmesinde büyük faydalar sağlanmaktadır.  

McKinsey global araştırma enstitüsü tarafından hazırlanan raporda internet of things’ in global 

piyasada 2025 yılında 6.2 trilyon dolarlık bir hacim yaratacağı belirtilmiştir. Ayrıca 2020 yılında bu 

şekilde birbirine bağlı olarak çalışan cihaz sayısının toplamda 50-100 milyar arasında olacağı da 

belirtilmektedir. Apple ve Google şu an internet of things üzerine platformları olan ve geliştiren sektör 

liderlerindendir. Internet of things ‘in ilk jenerasyonu olarak sayılabilecek fitness bileklikleri, akıllı 

saatler, akıllı termostat gibi cihazlara talebin artması fiyatların da düşmesini sağlayacaktır. 2010 

yılında 170 milyon adet akıllı telefon satılmış iken 2014 ‘te bu rakam bir milyardan fazla olmuştur. 

Şuan kullanılan teknoloji ile wifi ya da bluetooth modemlere, akıllı evlerin ihtiyacı olan sensör lamba 

termostat gibi 50-100 den fazla cihazı bağlayıp aynı ağda çalıştırmak zor olsa da önümüzdeki yıllarda 

bu problemin de çözüleceği tahmin edilmektedir. Ayrıca bu kadar fazla cihazın güç tüketimi de ayrıca 

çözümlenmesi gereken bir sorun olacaktır. 

6. OBJELERİN İNTERNETİ (IOT) İÇİN YÖNETİCİ REHBERİ 

Internet of things’ in son 5 yıldır popülerlik kazanmasından sonra yöneticiler bu konu hakkında 

oldukça heyecanlandılar. Fiziksel kaynakların sensörlerle donatılması ile üretim efektifliği, dağıtım ve 

her alanda inovasyon sağlanarak yeni oyun kuralları yarattılar. 

B2B marketlerin genişleyen değer havuzları, operasyonel mükemmeliyet ve yenilikçi iş modelleri 

ortaya çıktı. Bununla birlikte yöneticiler, organizasyonel sapmalar, teknolojik çalışmalar, analitik 

engeller ve bilgi güvenlik riskleri ile uğraşmak zorunda kaldılar. 

Global B2B Değerleri Yaratmak 

IOT’ yi daha anlaşılır kılmak için, giyilebilir teknolojiler, fitness aletleri ve akıllı evlere 

odaklanmak gerekmektedir. Şimdilik araştırmalar bu alanlarda yapılmaya devam etmektedir ancak 

önümüzdeki 10 yıl boyunca  üretim, tarım, sağlık madencilik, inşaat gibi alanlara yayılması ve yıllık 

11trilyon dolarlık global bir değer yaratması tahmin edilmektedir. 

B2B marketlerdeki potansiyeli ise, üreticiden son tüketiciye kadarki süreç IOT’ye adapte 

edilecek. Önümüzdeki 10 yılda gelişmiş ülkelerde IOT’in toplam ekonomik etkisi çok daha etkili 
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olacak, bu ülkeler giderlerini çok daha fazla düşürecek ve çok daha hızlı adapte olacaklar. Örneğin, 

devasa ve sürekli büyüyen fabrikalarıyla Çin, sadece üretimde değil dağıtımda da önemli farklar 

yaratacak. 

Operasyonları Optimize Etmek 

IOT ile sensörlerin üretim ekipmanlarına takılması ve ürünlerin elektronik olarak üretim 

hattında takip edilmesi değer yaratma denkleminin sadece başlangıcı. Çalışmalar, yeni iş modellerinin 

çoğunun operasyonları optimize ettiğini göstermektedir.Örneğin fabrikalarda, sensörler prosesleri daha 

verimli yapıyor, iş akışlarının ve istihdamın yeniden düzenlenmesine olanak sağlıyor. 

 Sensör verileri ekipmanlar yıprandığında ya da tamir edilmesi gerektiğinde yüzde 40 daha 

ucuza sorunun çözülmesine ve beklenmedik hat durmalarının önüne geçebilir. 

 Envanter yönetimi radikal bir biçimde değişebilir.  

 Madencilikte, otomatik makineler verimliliği yüzde 25 arttırırken, sağlık ve güvenlik 

giderlerini de kazaları azaltarak önlüyor. 

İnovatif İş Modelleri Yaratmak 

IOT, yarışmacı dinamikleriyle yeni iş modellerini teşvik edebilir. Örneğin, IOT dataları ve 

bağlantıları endüstriyel makineleri ve malları servislere dönüştürebilir. Bu trendin öncülerinden jet-

engine üreticisi, iş modellerini fiziksel makineler satmaktan, yardımcı servis sunmaya başlamıştır. Bu 

değişkenlik, endüstriler arasında yaygınlaşmaktadır. Servis olarak nakliyat, uygulamalar ve lokasyon 

cihazlarıyla, araç satmaktan daha cazip hale gelmektedir. 

Organizasyonu Sıralamak 

IOT geleneksel organizasyon rollerini değiştirecek. Bilgi teknolojileri envanterlerle, ürünlerle ve 

operasyonlarla iç içe girecek. Bilgi teknolojilerinin büyüyen rolüyle, diğer bütün departmanların da 

sorumlulukları etkilenecek.Diğer bütün operasyondaki çalışanlar, yöneticiler kendi sistemlerini 

entegre etmek zorunda kalacaklar.Hatta bazı durumlarda kritik kararları artık algoritmalar 

verecek,yöneticiler ise bunları izleyip, kendi hareket tarzlarını düzenleyecekler. 

Birlikte çalışabilirliğin ve analitik zorlukların üstesinden gelmek 

IOT data’yı efektif olarak kullanan stratejiler ile birlikte değerlendirilmelidir. Tahmin edilen 

potansiyel değerin neredeyse yüzde 40’ı, farklı IOT sistemlerinin diğer entegre datalarına ihtiyaç 

duymaktadır. Şirketlerin bu ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli yazılımlar hala yok, bu da faklı 

kaynaklardan entegre data toplayabilen şirketler ve geliştiriciler için fırsatlar yaratmaktadır. 

Güvenlik Zorunluluğuyla Yüzleşmek  

IOT’ nin organizasyonun her alanına yayılması, sensörler, iletişim araçlarının her biri aynı 

zamanda hackerlar için potansiyel oluşturmaktadır. Özellikle hastane gibi yerlerde bunlar hayati 

tehlikeler arz edebilir. Şirketler bunlardan kaçınmak için 'dijital direnç' göstermek zorundadır. 
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7. BÜYÜK VERİ İÇİN SİZİN PLANINIZ NEDİR? 

 Başarılı vaka analizleri gösteriyor ki operasyonlarında veri ve analitiği derinlemesine kullanan 

şirketlerin verimlilik ve karlılıkları rakiplerine kıyasla 5% ila 6% oranında daha fazla olmaktadır. 

 Veri güdülü işletmelerde operasyonların gerçekte nasıl yürüdüğüne ilişkin şeffaflık, daha 

başarılı tahminler ve daha hızlı testler cazibe oluşturmaktadır. 

 Hem maddi anlamda hem de yönetimsel kararlılık anlamında gerekli yatırım oldukça büyük 

olabilmektedir. 

 Big data’nın bedelini ve etkilerini görebilmek için ilk yapılması gereken şey bir plan 

geliştirmektir. 

 Bir plana sahip olmanın gücü büyük dönüşler sağlayacak alanların ve başlamak için birkaç 

yerin seçimi konusunda uzmanlar, teknoloji profesyonelleri, veri analistleri ve yönetim 

arasında ortak bir dil oluşmasını sağlamasıdır. 

 Şirketlerin birçoğu yakın zaman içerisinde veri ve analiz planının big dataya geçişte olmazsa 

olmaz ilk adım olduğunu anlayacaktır. 

 Big data ve analitik planlamanın ilk zamanlarında ele alınması gereken ana konular : 

- Entegrasyonunu sağlayacakları iç ve dış data seçimi. 

- İş hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik en uygun analitik modellerin ve araçların 

seçiminin yapılması. 

- Potansiyeli artıracak organizasyonel yetkinliklerin inşa edilmesidir. 

Big Data için Yapılacak Plan Neleri İçermektedir? 

Başarılı bir planın odaklandığı 3 nokta vardır: 

 Data: Datanın bir araya getirilmesi ve entegrasyonu için bir planının olması gerekmektedir. 

Şirketler genelde yatayda iş üniteleri ve dikeyde fonksiyonlardan gelen bilgiler içinde boğulmaktadır. 

Kritik veriler ise müşteri servisleri, fiyatlandırma ve tedarik zinciri üzerinden akan verilerde 

olabilmektedir. İşi karmaşıklaştıran yeni dönüşüm ise artık kritik bilginin genel olarak şirket dışında,  

sosyal ağ iletişimi gibi yapılandırılmamış formlarda olmasıdır.  Bu bilgilerin kullanışlı ve uzun süreli 

bir malvarlığı haline getirilmesi genellikle büyük bir yatırım gerektirmektedir.  Planlar belki de girift 

bilgi havuzunda eleme yapılması, belirsizliğe yer vermeyen veri yaratılması ve sistematik biçimde 

tutarlılık sağlayan data yönetim standartlarının uygulanması gibi veri mimarisinde köklü bir 

değişikliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayabilir. Kısa vadede problemi çözmek için yeterli veri toplamada 

cloud tabanlı yazılım kullanan veri analistleri aracılığıyla dışarıdan destek alınabilir.  

 Analitik Modeller:   Veri entegrasyonu tek başına değer yaratamaz.  Veri güdümlü 

optimizasyonun ve tahminlerin sağlanması için ileri analitik modellerin kullanılmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Plan modellerin nerede değer yaratılabileceği, kimlerin bunu kullanabileceği, 

tutarsızlıkların ve modeller şirkete yayılırken gereksiz proliferasyonun nasıl önlenebileceğini 



64 

 

tanımlamalıdır.  Veri kaynaklarının artmasıyla birlikte iş üniteleri ve fonksiyonlar arası daha kapsamlı 

optimizasyon problemlerinin çözülmesi için şirketler bu modelleri birbirine bağlamak isteyeceklerdir.  

Modeller göz kamaştırıcı biçimde sağlam olsa dahi analitik mükemmelliği sağlamak ve sürdürmek çok 

önemlidir ancak değişkenlerin artmasıyla oluşan karmaşıklık modellerin uygulanmasını ve 

sürdürülmesini güçleştirmektedir. 

 Araçlar:  Modellemenin çıktıları zengin bir içeriğe sahip olabilir ancak yöneticiler ve ileri 

gelen çalışanların bunu nasıl kullanacaklarını bilmeleri halinde değerlidir.  Fazla karmaşık çıktılar 

abartılı olabilir ya da güven verici olmayabilir. Gerekli olan şey sezgisel araçlarla verilerin günlük 

proseslere entegre edilmesi ve modelleme çıktılarının somut aksiyonlar haline dönüştürülmesidir. Bazı 

şirketler bu adımı planlama ve düşünme aşamasında tamamlayamadıkları için verimlilik düşük 

olabilmektedir. 

Data, analitik modelleme ve araçların kullanımını mümkün kılan kritik bir eleman ise 

organizasyonel yeteneklerdir. Şirketlerin doğru insan ve gerekli yeteneklere sahip olmadığı 

durumlarda büyük big data planları hayal kırıklığı yaratabilir. Stratejik planların büyük bölümü bu 

eksiklik yüzünden başarıya ulaşamamaktadır. Şirketler doğru büyüklükte ve karışımda bir yetenek 

havuzu oluşturabilmek için bir yol haritası belirlemeli; veri bilimcilerini, analitik modelleyicilerini ve 

ön safta yer alan elemanlarını yeni veri güdülü çevre için nasıl yeterli olgunluğa eriştireceklerini 

planlamalıdır.  

Planlamada Karşılaşılan 3 Ana Problem  

 Yatırım önceliklerinin iş stratejisi ile eşleştirilmesi: Örneğin düşük maliyet ve yüksek hacimli 

iş stratejisi güden bir satıcı stok ve işçilik maliyetini tahmin edebilmek adına satış datalarını kullanan 

bir model tercih edebilir. Tam tersi lüks ve pahalı ürün ve hizmet sunan bir satıcı ise daha büyük bir 

yatırım ve toplu müşteri verisi gerektiren modeller tercih ederek müşteri bağlılığını artırmayı, 

müşterileri yüksek kar marjlı ürünlere sürüklemeyi hedefleyebilir. 

 Hız, maliyet ve kabullenmeyi dengelemek:  Veri sahibi olan şirketler genellikle bunu hemen 

aksiyona dönüştürme konusunda çok istekli olabilmektedir. Düşük maliyetli uygulamalar ve 

algoritmik modeller bulmak ve bu modelleri verilerle ilişkilendirmek kolay ve hızlı olabilir ancak 

kalitesiz uygulamalar olma ihtimali vardır. Bu yüzden karşılanabilirlik ve hız arasında dengeyi kurmak 

önemli olmaktadır. Kağıt üzerinde çok iyi çalışan bir model pratikte pek de başarılı olmayabilir. Big 

data planlaması yönetimsel bir problem olmasının yanında teknik de bir konu olmaktadır.  Kritik bir 

başka konu ise yeni veri modelleri ve analitik modellerin getirileri ile iş riskinin dengelenmesi 

gerektiğidir. Bu yüzden “koşmadan önce yürü” felsefesi ile öncelikle pilot uygulamalar yapılabilir.  

 Öncü taahhütler ve yeteneklere odaklanmanın garanti edilmesi:   Big data planlamasının bir 

diğer bileşeni ise şirketin hedefe odaklanmasının sağlanması gerektiğidir. Modeller yöneticilere 

tecrübelerini ve yargılarını iş çıktılarına uygulamalarını sağlayacak, kolay kullanılabilir karar verme ve 

destek araçları ile desteklenmelidir. Öncü yöneticilerin gerekli beceri ve eğitimleri almamış olmaları 
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ve güçlü bir analitik geçmişe sahip olmamaları halinde veri ve analitik yatırımlarının başarıya 

ulaşması pek de mümkün değildir.  Planlama aşamasında göz önünde bulundurulması gereken dağılım 

yüzdesi %50 data ve modelleme, %50 eğitim şeklinde olmalıdır. 

Özet olarak  büyük veri  çalışmalarında izlenecek adımlar : 

 Veriyi entegre etmek 

 Pilot projeleri başlatmak 

 Yeni araçların yaratılması 

 Eğitim ve yeteneklerin geliştirilmesi şeklinde olmalıdır. 

 

8. ÜRETİMDE BÜYÜK VERİYİ ETKİN KULLANABİLMENİN 5 YOLU 

Veriyi kullanabilmek çok önemlidir:  2012 ‘de yapılan MIT Sloan anketine katılan firmaların üçte 

ikisi analitiği kullanmanın onlara rekabet üstünlüğü kazandırdığını belirtmiştir. Çoğu firma yükselmek 

için büyük veriyi kullanmıştır. 

Üretim aktiviteleri ağustos ayında Kuzey Amerika’da yavaşlamıştır. Tedarik Yönetimi 

Enstitüsü’ne göre Amerika üretim aktiviteleri bir ay önce 52.7’den 51.1’e düşmüştür-iki yılın en kötü 

oranı-. Kanada’da temmuz ayında, RBC Satın Alma Yöneticileri Indeksi 50.8’den 49.4’e düşmüştür. 

Her pazarda, şirket müdürleri şirketlerin optimize edilmiş prosesi ve bu proseste düşük maliyet için 

sürekli bir baskı altındadır. Büyük veriyi şirketlerde uygulamaya değecek 5 ölçü; 

 Ürüne göre hat hızı  

Big data araçları makine bazlı bilgi yakalamada en iyisidir.  Ne zaman ve ne sıklıkla hattın belirli 

tip ürünleri üretir bilgisini alabilir ve araçları kullanarak zamanı takip edip her biri için anlamlı 

çıktıların oluşmasını sağlayabilir. Böylelikle yüksek karlı üretim için nelerin bağdaştırılması gerektiği 

öğrenilebilir. 

 Parçalı bilgiden faydalanma 

Fabrika ne zaman en iyi ürününü üretiyor. Hangi günler? Hangi saatler?  Tekrardan, buradaki 

fikir, en iyi ürünlerin hangi koşullar sayesinde ortaya çıktığını bulmak ve daha sonra bu koşulları 

düzenli olarak uygulamaktır. 

 Ürüne ve çalışan ile ilgili hata oranları  

Hatalardan kaçınmak üretimdeki bileşimin ve saatlerin optimizasyonu kadar önemlidir.  Big datayı 

ve bu süreçteki araçları kullanarak hata oranları ile buna neden olan ürün ve çalışan bağlamı 

bulunabilir. 
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 Ürün ve çalışan tarafından montaj hızı 

 Önemli olan dikkatli ve hatasız üretimdir. Fakat hız da büyük hacimli fabrikalar için bir anahtar 

görevindedir. Big data ve araçlarını kullanarak hangi ürünlerin daha hızlı ve kolay üretilebildiği 

bulunabilir ve bunun nedeni araştırılabilir. Özellikle bu ürünlerde farklı olan nedir çıkarılabilir. 

 Prototipe göre maliyet  

Bazen komple sistem üretiminden önce ürünü test etmenin yararı olabilir.Projeye ilişkin üretilecek 

prototip için gerekli zaman ve maliyeti ölçüp bu data değerlendirilmek için saklanabilir. Böylelikle 

ihale süreçleri başlamadan önce hangi projenin karlı olacağı hakkında fikir sahibi olunabilir. 

 

9. ÜRETİM İÇİN BİG DATA VE BULUT 

Endüstriyel nesnelerin interneti  (IIOT), Endüstri 4.0 ve basit elektronik servisler yerel 

serverlardan, internet temelli yazılımlarla bulutlara taşınıyor. Makine imalatçıları ve son kullanıcılar 

makineleri uzaktan gözlemlemek için bulut temelli servisler kullanmaktadır. Nesnelerin interneti 

projesi için 4 adım şöyledir; 

Endüstriyel Nesnelerin interneti (IIOT) ve Endüstri 4.0 tartışmaları sık sık gelişmiş 

bağlanabilirliğe odaklanır. Bağlanabilirlik uygulama için önemli olduğunda bütün girişim altyapısı ve 

sistem yapısı düşünülmüş olmalıdır. Yıllardır küçük ve büyük ölçekli işletmelerin tamamında e-

mailler, database’ler ve diğer uygulamalar ERP sistemlerinde depolanmaktadır. Günümüzde hiper 

bağlantılı dünya, bazı basit elektronik servisler bulutlara taşınsa bile, yerel kurulumlu ve bakımlı 

server’lar yerine internet temelli servisler kullanmaktadır. Bu sistemler servis için yazılım (SaaS) 

olarak bilinirler. Benzer olarak Cloud bazlı servisler de “Endüstriyel internet of things” ve Endüstri 4.0 

için benimsenmiştir. 

Makine İmalatçıları  

En yaygın uygulamalar,  makine imalatçıları, orijinal ekipman üreticileri ve son kullanıcılar, bulut 

bazlı servisler ile birbirlerinden uzak dağınık tesislerdeki makineleri uzaktan gözlemlemektir. Bu 

uygulama bulut database’ine birkaç kuruluşun, enerji tüketim dataları, üretim dataları ya da doğrudan 

sensör data bilgilerini, “log” ları toplayabilir ve analiz edebilir, bu sayede üreticiye kayda değer 

büyüklükte veri sağlar. Datanın analizinden toplanan sezgi, karar vericilerin kontrol panellerine 

işlenebilir veriler de getirir. Bu veriler tesis iyileştirme süreçlerine ve öngörülü bakım faaliyetlerine 

çerçeve oluştururlar. Üretim hattındaki arıza uyarıları ya da bakıma ihtiyaç duyacak makinelerin 

uyarıları gibi yaşamsal bilgiler e-mailler ya da cep telefonlarına push servisler aracılığıyla cloud bazlı 

mesajlaşma servisleriyle izlenebilmektedir.  

Endüstriyel uygulamalar için bulut bazlı servisler oldukça hızlı büyümektedir, ilişkilendirilmiş 

teknoloji de aynı hızda gelişmektedir ve bu yenilikler IT uzayından daha geniş kapsamda bulunurlar. 
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Servisler endüstriyel veri yığınları için ve analizler için kullanışlı olabilir. İnternet of things için bir 

bulut bazlı merkez, hub’ın bulut merkezine bağlı  endüstriyel ekipmanları ve cihazları için basit, 

tamamen ölçülebilir method yaratır. Modern kontrol vendorları (sonuçları) mesaj transfer 

protokollerini (MQTT) ve gelişmiş mesaj kuyruk protokollerini (AMQP ) içeren başlıca IoT 

protokolleridir. Yeni jenerasyon bulut servisleri uygulandığında akıllı fabrika çalışmalarındaki 

engeller çok küçük olacaktır. 

İhtiyaç Duyulan Veri 

Daha fazla ilişkili aletlerle ve daha fazla toplanan veri ile üretimciler, ham verileri işlenebilir 

bilgiye dönüştüren, bir operasyon planı kadar iyi gelişmiş analizlere ihtiyaç duyarlar. Basit makine 

analizleri sınırlı analog ve dijital değerleri, operasyonel çalışma zamanını içerir,  toplam,  minimum, 

maksimum ve ortalama program durum hesaplarının tamamı analiz edilmiş veri olarak gözükmektedir.  

Bu veri standart formatlarda sıkıştırılmış olarak, lokal olarak kontrolörlerde, bulut bazlı çözümlerde ya 

da kuruluşların ağ serverlarında ya da halka açık bulutlarda saklanabilir. Çalışma saat sayaçlarından, 

frekans analizlerinden ya da RMS hesaplarından gelen log verileri, yüksek performanslı  durum izleme  

gibi uygulamalara imkan verir. Sistem farklı proses verileri için limit değer izlemeye olanak verir. 

Aykırılıkların ve tekrarların tespiti için kayıtlı verilerle şekil tanıma süreç-bölüm güvenirliliğini 

arttırır.  

Analizler ve Toplam Ekipman Etkinliği (OEE- Overall Equipment Effectiveness)  

Analiz yazılımları sistemleri modernize etmek için sayısız seçenek sunar. Durum analizleri, OEE 

için sistemlerin ve makinelerin optimize edilmesinde bilgi ihtiyacını giderir.  

Kaydedilen veri için “logger” lar, yazılım bazlı alanlar, RMS hesaplarındaki fonksiyon blokları 

özellikleri ya da maksimum veri şeffaflığı için yazılım simülasyonları platformları hizmet ihtiyacı 

artmaktadır. Bu durumda analizler “Batch-size-one” bir üretimdeki her bir ürün için geniş kapsamlı bir 

üretim dokümantasyonu sağlayabilir.  

Gerçek dünyada, bir internet bağlantısı üzerinden bir OEM makinesi operasyonel verileri buluta 

gönderebilecek kontrolörlerle yapılandırılmıştır. Bu veri, alarmları, çalışma ve durma zamanlarını, 

ortalama döngü zamanını, kontrolör işlemci sıcaklığını ve isteğe bağlı olarak ürün boyutlarını 

içerebilir.  

Elde edilen bilgi yeni jenerasyon makinelerin innovasyonunu arttırır. Belki de geleneksel 

yöntemlerle bulunamayacak genel bir hata uyarısı makineden uzakta kurulu bir “base” de bilinerek 

paha biçilemez bir bilgi akışı sağlanmış olacaktır. Bu, mühendisliği ve tasarım kaynaklarını daha iyi 

ayırarak şirketlerin, geleceğin makinelerinde daha rekabetçi çözümler için yapacağı iyileştirmeleri 

daha kesin bilmesini sağlar.  
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Daha İyi Varlık Kullanımı 

  Ek olarak, çalışan ürünün boyutları gibi verilere erişim, makinenin çoğunlukla nasıl 

kullanıldığının analizleri, yeni jenerasyon makine dizaynları ve makine operasyonlarının 

optimizasyonlarına yardımcı olabilir. Örneğin, boyutları 5mm ile 500mm olan ürünlerde çalışacak bir 

makine alın, zamanının %98’ini boyutları sadece 120mm. den 220mm. ye kadar olan ürünlerin üretimi 

kurulmuş olsun. Bu sistem OEM ‘lere ürün boyu maksimum 220 mm. olacak şekilde, maliyet ve boyut 

optimizasyonuna odaklanan yeni makine modelleri sunar.  

Makine ve ekipman tedarikçileri ayrıca son kullanıcılara kestirimci bakım ve durum izleme 

özellikleri gibi ek faydalar getirir. Katılım bazlı modelden verilerin toplanması ve yönetimi son 

kullanıcının makinesinin mümkün olduğunca verimli çalışmasını ve operasyon esnasında görülen 

anormalliklerle ilgili uyarıların ilgili kişiye haber verilmesini sağlar. Bu ekipman tedarikçilerinin 

entelektüel yapısının ve teklif değerinin artması nedeniyle rekabet yarışında önde olmasını sağlar. 

Endüstriyel nesnelerin interneti (IIOT) projesi hazırlamak için 4 yol 

Uygulama için nereden başlamalı? 

IIOT projelerinin başlangıç yeri olarak tanımlı iş zorlukları ve gerçek dünya durumları 

kullanılabilir. İhtiyaçlar genel olarak, kalite, üretim çıktı verileri, kestirimci bakım, genel ekipman 

sağlığı olarak dallanmıştır.  

1- Makine çalışma süresini arttırma yollarını aramak: Üretim müdürleri, üretim 

hatlarında sorunlarla karşılaşıldığında ya da üretim verileri belirlenen sınır değerlerin altına 

indiğinde gerçek zamanlı uyarıları cep telefonlarına alabilmektedir. Bu parametrelerde artış 

tanımlayarak, projeye tanım ve kapsam kazandırır.  

2- Verinin toplanması ve yayınlanması, analiz yapmayı ve uyarıları mümkün kılar:  

Bu, tesis içindeki makine kontrolörleriyle,  hangi database tipinin, yazılım analiz aracının takılmış 

olduğunun tanımlanmasını ve bu araçlarla haberleşme protokolü seçimini gerektirir. Bazı var olan 

endüstriyel kontroller IOT protokollerini desteklememesine rağmen, çoğu gelişen ve güçlü analiz 

araçları üretim için IOT protokollerini desteklemektedir.  

3- Otomasyon teknolojileri ve bilgi teknolojileri kesişme avantajını şu anda 

yakalamaktadırlar: Bu PC bazlı kontrolörlerin olduğu yerlerde, sermayenin birleşmesiyle ve yeni 

programlama standartlarının hızlı ve verimli uygulamalarıyla her şeye rağmen otomasyon ve 

kontrol alanında ya da IT dünyasında yer almaktadır.  

4- Tesis entegrasyonunda yazılım ve donanım kullanımı : Bazı endüstriyel tedarikçiler, 

PLC lerle kontrol platformlarına doğrudan erişerek MQTT , AMQP gibi protokolleri 

uygulamaktadır.  Ayrıca PC bazlı kontrolörler eski haberleşme protokollerini kullanarak,  

geleneksel PLC lere bağlanabilir, küçük ve esnek “Gateway “ lerde kullanılabilir ve verileri IOT 

protokolleri olarak çevirip lokal ya da bulut bazlı server’lara gönderebilir. Bu gelişen akıllı 
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fabrikalardaki - henüz kısıtlı özelliklerdeki geleneksel PLS donanımlı bir fabrika olsa dahi - 

“otomasyon adasını” oradan kaldırır.  

 

Somut Faydalar 

 IIOT ve Endüstri 4.0 şirketlerde daha fazla yer aldıkça somut faydaları daha net görülecektir. 

Sürekli iyileştirme ve makine optimizasyonu  gelişen global firmalarda anahtar kelimelerdir ve PC 

bazlı kontrol, yeni jenerasyon analizler çoğu rekabetçi üretimci için akıllı yatırımlardaki son hedefe 

ulaşması için bir zırhtır.  

Yazılımlar, cloud bazlı bağlantılara ve IIOT uygulamalarına yardımcı olur 

Çeşitli yazılım paketleri IIOT uygulamalarına yardımcı olur. 

- E-mail, databaseler, ERP sistemleri gibi uygulamalar birkaç kuruluşun ağını 

kapsayabilir ve Microsoft Azure SQL gibi Cloud database’ine bilgi “log” layabilir. Bu 

uygulamalar üretimcilere, enerji tüketim verileri, üretim verileri ya da doğrudan sensör verileri 

gibi kayda değer birçok veri sağlar. 

- Microsoft Azure endüstriyel veriler için birkaç farklı servis sunar. Azure IoT Hub’ı, 

endüstriyel ekipmanları ve cihazları Azure cloud’a bağlı basit ve tamamen ölçeklendirilebilir 

bir method yaratır.  

- Kontrol satıcıları -Beckhoff otomasyon gibi-  cloud servislerinin bütünleşmesini 

sağlayan MQTT ve AMQP’ı içeren başlıca IOT protokollerini uygular.   

- Hata analiz desteğine ek olarak, Beckhoff otomasyon TwinCAT analiz yazılımları 

makine modernleştirme seçenekleri sunar. 

- Kayıtlı veriler için “logger” lar, yazılım bazlı alanlar, RMS hesapları için fonksiyon 

blokları ya da The Mathworks’ün Mathlab / Simulink platformu gibi analiz araçları, 

maksimum veri şeffaflığı için artan talebi karşılayabilir. 

 

10. BIG DATA KULLANIMINDA UYGULAMALI ÖRNEKLER 

Son yıllarda, Big data’nın kullanımı ve yeni ürün üretimindeki analizleri, pazarın davranışını ve 

trendleri tahmin etmede birçok çarpıcı örneklerini görüyoruz. Bu örneklerden bahsetmek gerekirse; 

Macy’s ve Gerçek Zamanlı Fiyatları 

Macy’s USA’ deki en önemli perakendecilerden biri konumundadır ve e-ticaret de iddialıdır. 

SAS Enstitüsü teknolojisini  (SAS Business Analytics and Business Intelligence Software) kullanarak, 

gelirleri ve kullanıcının deneyimleri üzerinde gelişmeler kaydetmiştir. Analizlerin hızları ve yeni 

teknolojiler sayesinde elde edilen raporlar, Macy’s şirketinin yıllık maliyetlerini 500.000 dolar 

düşürmesini sağlamıştır. Bugün Macy’s bültenlerinin ve bildirimlerinin etkilerinin tamamen farkında 
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ve müşterilerinin nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmayacağı konusunda en iyi bilgilere sahip 

olduğunu belirtmektedir. Big data, Macys’ e müşterilerini segmentlere ayırmasını sağlamıştır. Macy’s, 

algoritmalar, talep-stok kontrolü kullanımı ile çapraz teklif sürecini, fiyat düzenlemelerini ve 

indirimlerini satıştaki 73 milyon ürün için başlatmıştır. 

Spor  ve Milyonlarca Veri 

Neredeyse herkes Moneyball filmini duymuştur. Spor yöneticisi Billy Beane, yeni fikirler 

yaratan genç ekonomist Preter Brand’i işe aldıktan sonra, kulüpte ve beysbol genel bilinenlerinde 

devrim yaratır. Film, kısıtlı bir bütçeye sahip olan “Oakland Athletics” takımının adeta baştan 

kurulması ve zengin rakiplerine meydan okumasıyla ilgiliydi. Bunu yaparken teknik 

heyet, beysbol inançlarını sorgulayarak, çok çeşitli analizler sonrasında oyunu baştan ele almıştır. 

Günümüzde Big data’nın spor dallarında kullanılmasıyla ilgili birçok çalışma bulunmaktadır.  NBA 

her maçtan önce planlama stratejileri için big data’ yı uygulamaktadır. NFL(National Football League)  

‘in data analitiğine bağlı karar vermek için 32 takımdan oluşan bir platformu bulunmaktadır: çimlerin 

konumundan hava koşullarına,  ya da her oyuncunun üniversitedeki zamanlarına kadar birçok veriyi 

kayıt altına alarak, her birini farklı sonuçlar elde etmek için kullanmaktadırlar. Örneğin; oyuncuların 

sakatlanmasını önlemek gibi. Kullandıkları uygulama sayesinde taraftarların tercihlerini de analiz 

etmektedirler. Bu sayede taraftarlara özel kanallar ve  komik videolar sunarak, tercihlere göre 

amigolar takıma veya oyuncuya göre değişim seçilebilmektedir. 

Obama’nın Segmentlere Ayrılmış Seçim Kampanyası 

Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkanı Obama ilk seçiminden sonra, 2012’ deki 

seçimlerde Big datayı kullanmaya karar vermiştir. Seçim kampanyası için analiz departmanında 100 

kişi çalışmıştır.  50 kişi merkez ofiste tam zamanlı, diğer 30 kişi ise ülkenin farklı genel merkezlerinde 

ve kalan 20 kişi ise elde edilen data’nın yorumlanmasında ve değerlendirilmesinde çalışmıştır. Yapılan 

ilk analizler sonrasında, kampanya çalışmaları  üç grup üzerine yoğunlaşmıştır: oy vermeyi taahhüt 

eden seçmenler, oy vermede tereddüt eden seçmenler ve kesinlikle destekleyen oy verecekler- 

inden emin olunan seçmenler. İlk defa bu seçimde, her bir gruba özel seçim kampanya stratejileri 

oluşturmuşlardır. Tüm bu çalışmalarda HP Vertica akıllı platformu kullanılmıştır. Bu platform 

sayesinde sahadaki veriler toplanmış, emailer ile seçmene hızlı geri dönüşler yapılmış, televizyonlarda 

reklamların en etkin olduğu zamanlar belirlenmiş, lokasyon bazlı seçmen verileri belirlenmiştir. 

Obama’ nın takımı yaptığı analizler sayesinde, iletişimi optimize etmiş ve demokratik 

seçmenlerin tepkilerini değerlendirerek, onların partisini desteklemeyen seçmenlere kaynak, zaman ve 

para harcamayı önlemiştir. 

  

http://mustafaakca.com/tag/oakland-athletics/
http://mustafaakca.com/tag/beyzbol/
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BBVA:  Mobil Dünya Kongresi - Madrid Turizmi 

Mobil Dünya Kongresinin ekonomik etkileri Barselona’da 2012 yılında ölçüldü. Bu amaçla, 

hem bir önceki haftanın hem de kongre haftasının kredi kartlarında yapılan işlemlerin dataları 

çıkartıldı. Sonuçlarda, mekanlar, günler ve zamanların aktivite ile bağlantıları ortaya çıkartıldı. Bu 

analizler,  perakendecilerin benzer bir etkinlikteki satış ve pazarlama aksiyonlarına destek sağlamada 

ya da turistlere özel promosyonlar yapılmasında kullanılabilir. 

BBVA 2011 yılında  da Paskalya Haftasında İspanya’daki  market-yiyecek, bar-restorant, moda 

ve benzin istsyonları olmak üzere 4 sektördeki kredi kartı kullanımlarını inceleyerek analizler 

yapmıştır. Diğer bir çalışma ise Madrid Şehir konseyi ile yapılmıştır. Madrid’deki turizm dinamikleri 

adı altında yapılan bu çalışmada, 2012 yılında turistlerin yaptıkları alışverişler analiz edilmiştir. 

Toplanan veriler ile turistlerin nereler gittiği, en çok nelere para harcadıkları gibi birçok bilgi 

edinilmiştir.  

 

 

 


