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İnternet alışverişinin yaygınlaşması ve 
özellikle sosyal medyanın “patlaması”yla 
günümüzde takip edilmesi, işlenmesi 
ve saklanması gereken veri saniyede 
terebaytlar düzeyinde artıyor. Tamamen 
sayısal kayıtlarla çalışan parakendeciler, 
finans, sağlık, e-devlet uygulamaları 
ve benzerleri de eklenince dünyadaki 
veri miktarını artık zetabaytlarla 
ölçüyoruz. Elimizde hem saklamaktan 
vazgeçemediğimiz hem de henüz 
yönetemediğimiz büyük bir veri katmanı 
var. 
Sorunlar olmakla birlikte, “Büyük Veri” aynı 

zamanda organizasyonlara yaptıkları işe değer katmak için sayısız fırsat da sunuyor. BİMY’20 
kapsamında ikinci gün düzenlenen “Büyük Veri’nin Efendisi Olmak” panelinin yöneticiliğini  
Türkiye bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Kemal Cılız üstlendi. Konuşmacılar, 
SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin ve Teradata Türkiye Genel Müdürü Gamze Aydın, veri 
odaklı yeni iş modellerinin nasıl yaratıldığını, “Büyük Veri”yi iyi yönetmenin yaratacağı fırsatları 
izleyicilerle paylaştılar. 

“Büyük veri”nin işlenmesi, saklanması ve 
paylaşılmasında, hukuki ve teknik sorunlar var

TÜBİSAD Başkanı Cılız, bilişim sektöründeki tahmini veri 
büyüklüğünün 2-3 zetebayt, 2020 öngörüsünün ise 35 zetebayt 
olduğunu bildirirken SAP Türkiye Genel Müdürü Keskin, veri 
güvenlik uzmanlarının arttırılması, güvenlik politikalarını 
hükümetin uygulaması gerektiğine işaret etti. Türkiye’de 
konunun biraz daha öne çıkarılmasını öneren Teradata Türkiye 
Genel Müdürü Aydın ise, ciddi anlamda “veri bilimcisi” ihtiyacı 
olduğuna dikkat çekti. 
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Cılız: Bilişim 
sektöründeki veri 
büyüklüğü, 2020’de 
35 zetebayt olacak
Panel yöneticisi TÜBİSAD Başkanı Cılız, 
verilerin büyümesi ile birlikte ciddi 
sorunların da beraberinde geldiğini 
belirtip verilerin akıllı bir şekilde 

kullanılması gerektiğini söyledi. Bilişim 
sektörünün 30-35 yıllık genç bir sektör 
olduğunu ve bilişimsel veri tabanlarının çok 
aktif kullanılmaya başlandığını anlatan Cılız,  
“Big data (büyük veri) son yılların en popüler 
konularından bir tanesi” dedi. 
Sektörün hızla geliştiği, 2000’lerden sonra çok 
hızlı bir ivmeyle veri birikiminin katlanarak 
büyüdüğünü ifade eden Cılız, “Bugün bilişim 
sektöründe şimdiki tahmini veri büyüklüğü 
2-3 zetebayt. 2020 öngörüsü de 35 zetebayt. 
Verinin büyük olması işlenmesi, saklanması ve 

paylaşılması noktasında ciddi sorunlar 
ortaya çıkıyor, hem hukuksal hem 
teknolojik boyutlu sorunlar yaratıyor” 
diye konuştu. 
Denetleme ve saklamanın maliyetle ilgili 
bir sorun olduğunu burada teknolojik 
olarak bir sorun bulunmadığına işaret 
eden Cılız, “Verinin büyüklüğü arttıkça, 
içinden istenen bilgiyi çıkarmak 
zorlaşıyor. Burada sektör adına ve Ar-Ge 
yapan üniversitelerdeki araştırmacılara 
büyük görevler düşüyor. Üniversiteler, 
konuyla ilgili çalışmalar yapan şirketler, 
bu alanda ciddi fırsatlar olduğunu 
düşünüyor. ‘Büyü veri’de güvenlik ciddi 
bir sıkıntı. Veri arttıkça multidisipline 
doğru gidiyoruz. Verinin akıllı bir şekilde 
izlenmesi ve ‘ne yapalım da gereksiz 
veriyi kaybetmeyelim’in yollarını 
aramamız gerekiyor” diyerek sözlerini 
bitirdi.

Aydın: Türkiye’de 
“büyük veri” konusu 
biraz daha öne 
çıkarılmalı
“Büyük veri”nin dijitalleşme ve sosyal 
medyanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıktığına 
değinen Teradata Türkiye Genel Müdürü Aydın, 

tüketiciler açısından kişisel verilerin 
saklanmasının izne tabi olması gerektiğini 
vurgulayarak, “Veri, çok önemli ve gizli. 
Veriyi istediğimiz şekilde saklayabilir, 
bilimsel olarak kullanabilirsiniz” dedi.  
Teredata’nın 30 yıllık uzman bir şirket 
olduğunu bildiren Aydın, verinin akıllı bir 
şekilde paylaşılması noktasında firmaların 
çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verdi, 
Teredata’nın, Turkcell’e günlük 5 terebayt 
işlem yaptığını açıkladı. 
“Veri inanılmaz derecede katlanarak 
büyüyor. Maliyet açısından verilerin 
büyümesi ile bir sıkıntı oluşuyor. İşin bir 
de maliyet boyutu var” diyen Aydın, şunları 
söyledi:
“Entegre verilerin paylaşılması ve 
organizasyon içinde dağıtılması gerekiyor. 
Verinin hepsine baktığımızda ilişkisel veri 
tabanlarını desteklemiyor. Bir zamanlar 
Linux’un yaşadığı sorunları Hadoop’ta 
(Big Data) yaşıyor. Dikkatli olmamız lazım. 
Sosyal ortamda Hadoop’ta kullanılabilir. 
Teradata’nın yaklaşımı tamamen bu 
düzeyde. Büyük veri çözümünü bir 
mimari olarak öneriyoruz. Bu kadar çok 
veride hangisi değerli? Büyük verinin 
kullanılmasında hız çok önemli. Verinin 
analizi büyük veriyi daha iyi anlamaktan 
geçiyor.”
Verinin keşfinin önemli olduğunu, her 
verinin veri ambarına atılmayacağını 
anlatan Aydın, Türkiye’de bu konunun 
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biraz daha öne çıkarılmasını; üniversitelerde 
business analitikler yetiştirilmesini; çok 
net bir şekilde planlama ve yol haritalarının 
oluşturulmasını ve konunun hükümet, kamu 
ve özel sektörün öncelikleri arasında yer 
almasını istedi.
Güvenlik anlamında çözüm sunduklarını 
belirten Aydın, Türkiye’nin ciddi anlamda 
“veri bilimcisi- data scientist”ne ihtiyacı 
olduğuna dikkat çekti.
 

Keskin: Kurumların 
yatırım kalemleri 
mobilite ve büyük 
dataya kayıyor
İleride maliyet, uygulama ve istihdam 
açısından kurumların en büyük yatırım 
kalemlerinin büyük data ve mobilite 
alanında gerçekleşeceğini bildiren 
SAP Türkiye Genel Müdürü Keskin ise, 
önümüzdeki yıl yatırımların yüzde 83’ünün 
büyük data etrafında yoğunlaşacağını, bu 
konuda yatırım yapmayan kurumların çok 
başarısız olacaklarını söyledi.
Verilerin gizliliği ve saklanması konusundaki 
çözüm uygulamaları, SAP HANA platformu 
ve onun genişleyen ekosistemi hakkında 
bilgi veren Keskin, “büyük veri”nin sadece 

teknik bir sorun olmadığını belirtti. Güvenlik 
politikaları ve bilincin oluşturulması, veri 
güvenlik uzmanlarının arttırılması, güvenlik 
politikalarını hükümetin uygulaması 
gerektiğine işaret eden Keskin, “Büyük verinin 
tek başına anlamı yok, işlenmesi ve analiz 
edilmesi önem taşıyor” dedi.
“Büyük veri  aslında doğal bir sonuç” diyen 
Keskin, sözlerine şöyle devam etti:
“Kurumların kaynaklarını iyi yönetmesi 
amaç. Bu büyük veriyi de tüketmemiz lazım. 
Büyük veri etrafında bütün teknolojilerin 
tamamlanması gerekiyor. ABD Başkanı 
Obama’nın seçimleri kazanması anlık verileri 
kullanmasına bağlı. Obama, büyük veri 
inisiyatifine 200 milyon Dolar gibi bir bütçe 
ayırdı.  
SAP’nin eko sistemle ilgili güvenliğin 
sağlanmasına katkısı oluyor.  Güvenlik 
danışmanları, veri yönetici ve veri güvenlik 
uzmanlarının yetiştirilmesi gerekiyor. İş 
analitiği ve iş zekâsı (Business  Intelligence) en 
önemli konulardan bir tanesi.  Kişisel verilerin 
korunmasında kişilere de bir inisiyatif düşüyor. 
Büyük veri maliyet gerektirecek yatırım 
gerektiriyor.” 
SAP’nin 41 yıllık bir şirket olduğunu ve son 2 
yıldır verileri gerçek zamanda işleyip analiz 
ettiğini anlatan Keskin, “Bizim gibi çözümleyici 
firmalara çok iş düşüyor. İş analitiği (Business 
Analytics) uzmanları yetiştirmemiz gerekiyor” 
diye konuştu.
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