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“Büyük veri”, yapılan işlere değer katıyor
Elimizde hem saklamaktan 
vazgeçemediğimiz hem de 
henüz yönetemediğimiz büyük 
bir veri katmanı bulunuyor. 
“Büyük veri”,  sorunlarıyla 
birlikte, aynı zamanda 
organizasyonlara yaptıkları 
işe değer katmak için sayısız 
fırsatlar sunuyor.

T ürkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 
düzenlediği 15. Kamu-BİB Kamu 
Bilişim Platformu’nun ikinci günü 

gerçekleştirilen üçüncü oturumda  “Büyük 
veri” (Big data) konusu ele alındı. Yöneticiliğini 
TBD Başkanı Turhan Menteş’in yaptığı 
oturuma; SAFTAŞ Bilgi ve Bilgisayar 
Teknolojileri ve Ticaret A.Ş’den Oral Barkay, 
Teredata firması Çözüm Mimarı Burak Biçen, 
SAFTAŞ Bilgi ve Bilgisayar Teknolojileri ve 
Ticaret A.Ş Teknoloji Yöneticisi Öykü Gençay 
konuşmacı olarak katıldı.

 “Büyük veri”nin çok konuşulan bir konu 
olduğunu dile getiren Menteş, “Büyük 

veri”de altyapı ve alt merkezlerin çok önemli 
olduğunu vurguladı. Veri tabanlarının 
oluşturulduğu ve veri tabanı şirketlerinin 
kurulduğuna değinen Menteş, veri tabanı 
üreticileriyle olayın çok daha farklı boyutlara 
geleceğini söyledi. Menteş, “Büyük veri” 
konusunun Türkiye’de daha çok tartışılacağını 
ve yeni bir istihdam alanı yaratacağını 
belirterek, “Konuyu Türkiye gündemine 
taşımaya devam edeceğiz” dedi. 

Barkay: “Büyük veri ve NoSQL 
nereden çıktı?”
SAFTAŞ A.Ş’den Barkay, “Büyük veri ve 
NoSQL nereden çıktı?” sorusunu sorarak, 
“Büyük veri ne demek?, NoSQL nedir? Nasıl 
değerlendirilir? Nereden başlanır?” konularını 
aktardı.  Barkay, MapReduce ve Hadoop 
(Big data) açık kaynak projelerinin buradan 
doğduğunu ifade ederek, “Büyük Veri”nin 
terim olarak kurumsal bilişim endüstrisinde 
anılmasının tarihinin 2011 olduğunu açıkladı. 
“Büyük veri”nin real time (gerçek) veriler 
olduğunun altını çizen Barkay, “Büyük 
veri”nin idare edilmesi ile ilgili yeni 
birtakım teknolojilere ihtiyaç olduğunu 
kaydetti. McKinsey’in “Büyük veri tanımının; 
konvansiyonel veritabanı teknolojileri 
tarafından alınıp, yüklenip, evrilip, yönetilip 
analiz edilemeyecek kadar “Büyük veri” 

kümeleri olduğunu söyleyen Barkay, “Büyük 
veri nerede?” sorusunu yöneltti. “Büyük 
Veri”nin daha önceden baktığımız yerlerde; 
metin içerikleri, loglar, sosyal medya, sensor 
çıktıları ve konuşan sistem ve cihazlarda 
olduğunu belirten Barkay, çözümde başarının 
en önemli şartının; doğru yönetim, doğru aracı 
seçmek ve doğru veri yapısını modellemekte 
olduğunu dile getirdi. “Büyük veriye nereden 
başlanır?” sorusuna da yanıt arayan Barkay, 
yanıtını şöyle sıraladı: 
“Keşke veritabanında tutmasaydık dediğiniz 
bir konuyu seçin. Log dosyaları, tarihsel 
veriler, Web sunucu logları vb., doküman 
temelli bir veritabanını indirin ve kullanmaya 
başlayın. Üreticinizin size bir reçete yazmasını 
beklemeyin.”

Biçen: “Big veri”nin akışı önemli”
Teredata’dan Biçen, “Büyük veri”nin akışının 
önemli olduğuna işaret ederek, “Terebaytlarca 
veri akışı oluyor. Verinin çeşitliliği çok önemli” 
dedi. Saatlerce süren veri madenciliği 
işlemlerinin dakikalara sığdığını anlatan 
Biçen, Hadoop’la (Big Veri) başlayan çözümleri 
şöyle sıraladı:

-Veri ambarı (geleneksel),
-Hadoop; ilk verinin tutulduğu yer
-Verileri analiz edebilecek bir platform.  

SAFTAŞ’tan Gençay da konuşmasında “Big 
veri”nin kırılma noktasının 1997’ye dayandığını 
ifade ederek, durumun Hadoop gibi açık 
kaynak çalışmalarıyla ortaya çıktığını belirtti. 
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