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“Veri, günümüzde en 

değerli maden”

Dijital gelecek, sosyal medya fırsatları, büyük veri 
ve yüksek performans analitiğinin iş kararlarını 
nasıl etkileyeceği SAS Business Analytics Series 

2012’de İstanbul’da tartışıldı.

SAS tarafından 21 Mart 
2012’de Swissotel’de 
düzenlenen SAS 

Business Analytics Series 2012 Istanbul 
etkinliğinde, dijital gelecek, sosyal medya 
fırsatları, büyük veri ve yüksek performans 
analitiğinin iş kararlarını nasıl etkileyeceği 
konuları masaya yatırıldı. Bu alanlarda 
bankacılık, sigorta, telekom, perakende, 
kamu, enerji gibi farklı sektörlere 
yönelik yeni uygulamaların katılımcılarla 
paylaşıldığı etkinlikte bine yakın sektör 
temsilcisi ağırlandı. 
“Sosyal Medya”,  bu yıl dördüncüsü 
gerçekleştirilen etkinliğin ana konusu 
olarak belirlendi.

SAS Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Asya 
Genel Müdürü Gökhan Nalbantoğlu, 
“En Değerli Maden Veri...”  başlıklı 
açılış konuşmasında; “Önemli fırsatları 
yakalamak ve kilit iş kararlarını verebilmek 
için kurumların mevcutta tutulan ve 
hızla artan veri kitlelerini kullanılabilir 
ve anlamlı bilgiye dönüştürebilmeleri 
gereklidir. Analitik bizim bu veriyi 
karar almaya baz oluşturacak bilgiye 
dönüştürmekte kullandığımız en önemli 
gereçtir” dedi. 

Analitik sayesinde verinin içindeki 
trent ve ilişkilerin bulunup, geleceğe 
yönelik öngörüler yapılabildiğini aktaran 
Nalbanoğlu, analitiği kullanmadan rekabet 
etmek mümkün olmadığını belirtti. 
Kurumların çok daha başarılı olabilmeleri 

için analitiği kurumsal bir kültür olarak 
adapte edebilmelerini sağlamaya 
çalıştıklarını bildiren Nalbantoğlu, “Birçok 
kurum analitik konusunda hızlı adımlar 
atsa da bu konunun ne yazık ki halen 
yeterli derecede yaygın ve detaylı bir 
kullanıma sahip olduğunu söyleyemeyiz. 
Oysa veri, günümüzde en değerli maden. 
Hangi müşterilerin, hangi ürünleri hangi 
zamanda alacakları, hangi müşterilerin 
kurumu terk etme eğiliminde olduğu 
ve bunları önlemek için neler yapılması 
gerektiği, kârlılığı garantilemek için 
sigorta primlerinin nasıl belirlenmesi 
gerektiği, hangi işlemlerin suiistimal 
kapsamında olabileceği, hangi müşterilerin 
kredi başvurularının daha riskli olduğu 
gibi konular analitik kullanılarak 
çözümlenebilir” diye konuştu.

http://www.bilisimdergisi.org/s142
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“Sosyal medya markaların kâbusu mu?”

Etkinlikte ana konuşmacı olarak yer alan 
dünyanın en ünlü fütüristlerinden Mike 
Walsh; sosyal medya fırsatlarını, dijital 
geleceği ve veri analizi ile iş kararları 
arasındaki bağı anlattı. Sosyal medyanın 
geleceğinde “beğen” ya da “takip et” 
katılımlarından çok daha fazlasının 
olacağına işaret eden Walsh, bir ürün 
veya markadan memnun kalmayan 
kişilerin fikirlerini komşuları ile paylaştığı 
günlerin çok eskilerde kaldığını belirterek; 
kurumların ancak bu platformlardaki bilgi 
akışını doğru analiz ederek akıllı tüketici 
stratejileri geliştirebileceklerine dikkat 
çekti. 

Sosyal pazarlamanın günümüzde sadece 
ve sadece bir başlangıç noktasında 
olduğuna değinen Walsh, değişimin 
Facebook ve Twitter’ın çok daha ötesinde; 
tüketicinin birbiri ile bu derece yakın 
etkileşiminden tetiklendiğini bildirdi. 
Kurum liderlerinin markaları hakkında 
söylenenleri kontrol edememekten ötürü 
endişe duymamaları gerektiğini; buradaki 
datayı doğru analiz ederek; bu açıklığı 
doğru stratejileri kurgulamak adına 
kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Şimdiye kadar dijital devrimden en fazla 
etkilenen sektörlerin medya, eğlence ve 
iletişim olduğunu belirten Walsh, “Internet, 
bazı endüstrilerin sonunu getirirken; yeni 
alanlar, yeni servetler yarattı. Gözlenen en 
büyük değişim sahiplikten erişime geçiş 
oldu aslında” dedi.  
Medya, eğlence ve iletişim sektöründeki 
dönüşümün benzerinin yakın gelecekte 
perakende, finans ve sağlık sektörlerinde 
yaşanacağını belirten Walsh, buna 
paralelde olarak verinin doğru analiz 
edilmesinin daha da önem kazanacağını 
söyledi.

“Web yok olacak”
SAS Business Analytics Series 2012 
kapsamında İstanbul’a gelen ünlü 
fütüristlerden Walsh, “Web yok olacak” 
dedi. Hurriyet.com.tr’den Selim Öztürk’ 
konuşan Walsh, web’in geleceğini ve iş 
yaşamına olan etkisini anlattı.

-Her geçen gün büyüyen sosyal medya, 
yaşantımızın vazgeçilmezlerinden oldu. 
Sosyal medya bizlere neler sağlıyor 
sizce?

-Son hızla ciddi anlamda kritik bir noktaya 
ulaşmak üzereyiz; günümüzde dünya 
nüfusunun büyük çoğunluğu sadece “on-
line” yani çevirim içi olmakla kalmıyor; 
birbirleri ile bağlantı halinde yaşıyor. Bu 
da her şeyi, her şeyi değiştiriyor; iletişim 
şeklimizi, markaları keşfediş yollarımızı, 
kendimiz eğlendirme seçimleri, hükümet 
seçiş yöntemlerimizi ve son tahlilde 
diğer insanlar nezdinde kendimizi 

konumlandırma şeklimizi. CEO da 
olsanız, ülke lideri de olsanız şu 
gerçek değişmiyor; sosyal medya 
gerçek anlamda bir devrim.
 
-Dijital gelecek yaşamımızı ve iş 
yaşamını nasıl değiştirecek?

-Çok yakın gelecekte; petrol ve 
altının bile yerini  dünyadaki en 
önemli kaynak olarak “data” alacak. 
Bir çok şirket için data, halen 
maliyet anlamına geliyor. Ama işler 
değişiyor süratle. Geleceğin iş yapış 
biçiminde; mutlaka tüketici datasını 
doğru analiz ederek, şahsa özel 
pazarlama teknikleri öne çıkacak.  
Bugün özel hayatımıza müdahale 
yönünde şikâyetimiz varken; 
gelecekte nasıl olur da markaların ne 
istediğimizi kendilerine söylemeden 
bize getirecek kadar akıllı 
olamadıklarından yakınacağız.

-Web’in geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?

-Web yok olacak. Geleceğin çocukları 
“on line” olmak gibi bir terime 
aşina olmayacaklar, çünkü hiç “off 
line” olmayacaklar.  Browser’larla 
web’e bağlanmak da tarih olacak. 
Kullandığımız el aletleri, ev 
aletleri, her şey her şey yer an yanı 
başımızda olacak bir networkun 
parçası olacaklar. O gün geldiğinde 
en başarılı şirketler listesinde 
belki Facebook, Google veya Apple 
markalarını göremeyebiliriz. Onlar 
da 90’larda AOL, Microsoft and 
IBM’in karşılaştıkları zorluklarla 
karşılaşacaklar.  Hayatta kalmaları 
tamamen tüketiciyi doğru anlamak, 
analiz etmek ve istediklerini yerine 
getirmelerine bağlı olacak. 
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