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Büyük verinin gücü

Fujitsu’nun düzenlediği 
5. Kamu Yararına 
Teknoloji Konferansı’nda 
gerçekleştirilen “Büyük 
verinin gücü” paneli 
yoğun ilgi gördü. Panelde 
dünyadaki cihazlar 
arasındaki “Hiper bağlantı” 
konusu ele alındı.

F
ujitsu, 5. Kamu Yararına Teknoloji 
Konferansı’nı Ankara’da düzenledi. 
Konferansta gerçekleştirilen 
“Büyük Verinin Gücü” panelinin 
moderatörlüğünü Türkiye Bilişim 

Derneği (TBD) Yönetim Kurulu Başkanı Turhan 
Menteş üstlendi. Cihazlar arasındaki bağlantı; 
hiper bağlantıdan söz edilen panele, Fujitsu 

Türkiye ve Balkanlar Genel Müdürü Ali Kançal, 
SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin ve Intel 
Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Yalım Eriştiren 
katıldı.
TBD Başkanı Menteş, “Bilişim sektörü olarak 
sivri kelimeleri severiz” diyerek, “Büyük veri”nin 
de bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi. 
Büyük verinin ucu bucağının olmadığını anlatan 

Menteş, çok büyük verileri çok kısa sürede 
değerlendirip sonuç alınmaya başlandığına 
değindi. Menteş konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Türkiye’de büyük veri ile ilgili hangi fırsatlar 
bizi bekliyor? Türkiye’nin geleceği yazılımda 
olabilir. Ama donanım geliştirme tarafımızı 
hiç kullanmadık. Türkiye’nin geleceği dar 
bir alana; yazılım alanına sıkıştırılmamalı. 
Ekosistemler yaratmamız gerekiyor. Büyük 
data üreten firma sayısı dünya ölçeğinde 
sınırlı. Büyük verinin başka bir sorunu da 
güvenlik kısmı. 
Bu noktada kamu 
kurumlarının evrim 
geçirmesi gerekiyor. 
Veriyi yaratmak kadar 
veriyi korumak da 
önemli.”

SAP Türkiye Genel 
Müdürü Keskin de 
büyük veri kavramı, 
depolanması 
ve saklanması 
konusunun her zaman 
gündemde olduğunun 
altını çizerek veriyi 
üreten mecraların 
çok değiştiğini ifade 
etti. Büyük veri 
kavramının çok ama 
çok önem kazandığının 
belirten Keskin, 
veriyi korumanın ve 
saklamanın yanında 
nasıl kullanılacağının 
da önem kazandığını 
vurguladı.  Büyük veri 
deyince; 53.4 milyar 
dolarlık bir pazardan söz edildiğine dikkati 
çeken Keskin, büyük verinin yüzde 10 bütçe 
tasarrufu sağlayacağından söz etti. 
Trendin artık bu veriyi nasıl analiz edeceğiz, 
nasıl bilgiye dönüştüreceğiz noktasına 
geldiğini yineleyen Keskin konuşmasına şu 
şekilde devam etti: 
“Teknoloji geliştikçe etrafındaki uzmanlık 
ve hukukun birlikte gitmesi ve gelişmesi 
lazım. Big data inovasyonla iç içe giden bir 
konu. İnovasyonu tetikleyen mekanizmaları 
oluşturmamız lazım. İnovasyona yatırım 
yapılması gerekir. Her teknoloji beraberinde 
güvenlik sorununu da getiriyor. Güvenlik, 
bulut, mobil ve büyük veri için çok önemli. 
Şirketlerin uyguladıkları politikaları güncel 
tutmaları ve bilişim hukukunun da buna 

paralel yürümesi gerekiyor.” 
Intel Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Eriştiren 
ise, bulutun hayatımıza girmesinin İnternet’in 
gelişmesi ile olduğuna değinerek, bulutun 
büyümeyi tetiklediğini kaydetti. İntel’in network ve 
depolama ekipmanlarının içinde yer aldığına işaret 
eden Eriştiren, “Cihazların akıllı olması ve entegre 
çalışması gerekiyor” diye konuştu. Eriştiren 
sözlerine şöyle devam etti: 
“Nesnelerin İnternet’i hayatımıza girmeye 
başladı. Nesnelerin İnternet’ine gerekli 

yatırımları yapıyoruz. 
Cihazlar birbirleriyle 
konuşup hayatımızı 
kolaylaştırmaya 
başlayacaklar. Sağlık 
sektörü ve giyilebilir 
teknolojiler büyük önem 
kazanacak. 2015’te 15 
milyon cihaz birbiriyle 
konuşacak. Bu 15 milyon 
hedef anlamına geliyor. 
Burada güvenliği nasıl 
sağlayacaksınız sorusu 
akla geliyor. İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Teknokent’te açtığımız 
Ar-Ge merkezinde eğitim, 
nesnelerin İnternet’i ve 
giyilebilir teknolojilere 
ağırlık veriyoruz.”
 
Fujitsu Türkiye ve 
Balkanlar Genel Müdürü 
Ali Kançal, büyük veriyi 
buluttan ayrı tutarak ele 
almanın çok zor olduğuna 
dikkat çekip Türkiye’de 
iş zekâsı ve analitik 

alanındaki firmalar olarak her iki konuya da büyük 
önem verdiklerini vurguladı. Hukuksal altyapının 
sadece yerel değil global olarak kurulması 
gerektiğine işaret eden Kançal, “Fujitsu olarak 
sadece donanım alanında değil, yaşamın her 
alanına dokunan teknolojilere de odaklanıyoruz” 
dedi. 

Kançal, büyük veri ve bulut teknolojilerinin hızla 
ilerlediği günümüzde “Hiper Bağlı” bir dünya 
teknolojisi üretmeye çalıştıklarını kaydetti. 
5. Kamu Yararına Teknoloji Konferansı’nda Japon 
Büyükelçisi Yutaka Yokoi, Fujitsu İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Akira Kabemoto ile Fujitsu 
Servis ve Çözümler Grubu Başkan Yardımcısı Ian 
Hunter da birer konuşma yaptılar.  
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