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2015, “Büyük veri”cilerin 
yıl ı  olacak

Büyük veri uzmanlığına duyulan 
ihtiyaç artarken işverenlerin talep 
ettiği ilk üç uzmanlık Python, Linux ve 
SQL oluyor.

L
ouis Columbus’un Forbes için aktardığı 
bir araştırma, 2014’te “Büyük veri” 
uzmanlığına duyulan artan ihtiyacı 
rakamlar ve istatistiklerle ortaya koydu. 
bilgicagi.com sitesinde yayınlanan 
araştırmaya göre, bilgisayar sistemleri 

analistlerine olan talep son 12 ayda yüzde 89,9 
artmış, bilgisayar ve veri bilimcilerine yönelik talep 
artışı yüzde 85,40. Python program dili uzmanlarına 
olan istek ise yüzde 96,9 oranında artmış. Rekor 
artışlardan biri de bilgi teknolojileri konusunda 
uzman proje yöneticilerine olan talep; yüzde 123,60.
WANTED Analytics şirketinin gerçekleştirdiği pazar 
araştırması, “Büyük veri”de aranan dört “yetenek 
seti” üzerinden kurgulandı: veri analizi, veri edinme, 
veri araştırma ve veri biçimlendirme.  WANTED’ın 
araştırması 1 milyardan fazla farklı iş listesini ve 
150’den fazla ülkedeki işe alma eğilimlerine dair 
verileri içeriyor.  
“Büyük veri” uzmanlarının en çok arandığı beş lider 
endüstri şöyle sıralanıyor: Profesyonel, bilimsel ve 
teknik servis (yüzde 27,14), Bilgi teknolojileri (yüzde 
18,89), İmalat (yüzde 12,35), Perakende ticaret (yüzde 
9,62) ile Sürdürülebilirlik, atık yönetimi ve iyileştirme 
hizmetleri (yüzde 8,20). 

 Aralık 2014 itibariyle ABD’de “Büyük veri” uzmanlığı gerektiren işlere alım değeri 76 olarak veriliyor; 
yani her bir iş ilanına 12 aday başvuru yapmış. İşe alım değeri yükseldikçe eleman arayanların işe uygun 
adayı bulması zorlaşıyor. Bir “Büyük veri” uzmanının yıllık ortalama kazancı –yine ABD genelinde- 103 
bin Dolar.
 
  “Büyük veri” özelinde en çok eleman arayan şirketler Cisco, IBM ve Oracle olmuş. Cisco ve bağlı 
şirketlerinin “Büyük veri” uzmanlığı gerektiren açık iş pozisyonlarının sayısı şimdilik 3613. “Büyük 
veri”de işverenlerin talep ettiği ilk üç uzmanlık ise Python (yüzde 96,90), Linux (yüzde 76,60) ve SQL 
(yüzde 76) üzerine.
 

2015 teknoloji tahminleri

2014’ün sonra ermesiyle, “Büyük veri” endüstrisi uzmanları, 2015 yılındaki teknoloji trendlerine ilişkin 
beklentilerini paylaşmaya başladı. Qlik İş Analizleri Stratejisti James Richardson’un Silicon Angle 
sitesinde yayınlanan “Büyük veri”de 2015 Teknoloji Tahminleri’ne göre, veri görselleştirme ve veri 
analizleri için çözümler sunan bir veri keşfi yazılım sağlayıcısına ilişkin 5 beklenti şöyle:

1. “Bilgi aktivizmi” 
Kişisel ve profesyonel olarak veri dünyasında yaşıyoruz ve insanlar kendilerini yaptıkları işlerle ifade 
ediyor. Tüm organizasyonlarda, kullanıcılar verilere aktif bir şekilde bağlı olmak istese de bu teknolojiye 
henüz sahip değiller. 2015 yılında gerçek anlamda “self servis”e olanak tanıyan iş zekâsı (Business 
intelligence- BI) çözümlerine erişim kazandıkça, kullanıcılar pasif veri tüketiciliğinden aktif önemli bilgi 
toplayıcılığına geçecek.

2.  Veri sadece iç değil dış kaynaklardan da gelecek 
“Akıllı” organizasyonlar akıllı kararların veri kullanımından geldiğini biliyor ancak bu bilginin nereden 
geldiği de kullanımı kadar önem taşıyor. Trendler ve endüstriyel konular hakkında gerçek bir içerik 
edinmek için 2015 yılında organizasyonlar hem iç hem de dış kaynakları değerlendirecek. Sadece 
organizasyon içi verilere odaklanmak ve artan veri bombardımanından kaçınmak ise bir hata olur. 
Bilgiyi işlemek için çoklu kaynak ve çoklu görüşlerin kapsamlı çözümlerinden yararlanacak olan 
organizasyonlar önümüzdeki yıl liderliğe oynayabilecek.

3.  Sınırsız veri mümkün olacak
2015 yılında, raporlaması artan ancak etkileşim üzerinden analiz tarafı eksik kalan BI çözümleri 
geçmişte kalmış olacak. Raporlama merkezli olmadan analiz merkezli olmaya hareket eden BI 
platformu ihtiyaçlarındaki bu değişim, şirketlerin bir bakışta iç görü kazanıp bu iç görüyü kavramayı 
bekledikleri anlamına geliyor. Kullanıcılar, verilerini doğal bir şekilde anlayabilmeye ihtiyaç duyduğu için 
görselleştirme burada anahtar işlevi gösterecek. 2015’teki BI çözümleri göründükleri kadar iyi çalışacak 
ve çalıştıkları kadar iyi görünecek.

4.  Yönetilen veri keşfi çok önemli olacak: 
Veri keşfi cihazları bir organizasyonda daha fazla kullanıcıya yayıldıkça, şirketler karışıklığı kontrol 
altına almak için yönetim pratiklerini iyileştirecek. Veri yönetimi doğru yapıldığında verinin doğru ve 
etkili kullanımını sağlayarak kullanıcıların daha akıllı iş kararları almasını sağlamasının yanı sıra 
organizasyonun özel ihtiyaçlarına da uygun hale getirilecek.

5.  Veri anlatıcılığı, kararlar sunacak
Silolarda analizler yapıldığında bir sonuca ulaşmak için bulguları diğer çalışanlarla paylaşmak zor 
olabiliyor. BI artık rapor toplamak değil interaktif karar almayla ilgili olacağı için, 2015 yılında veri 
anlatıcılığı, kullanıcılara sonuçlarının ikna edici öykülerini anlatmalarını sağlayarak ekip üyelerini ikna 
edip yöneticilerin harekete geçmesini sağlayacak. Bununla birlikte istatistik öyküleri cevaplanmamış 
sorulara ve başarılı buluşmaların sonuna götürecek. Burada soruları yanıtlamak için verinin içine dalma 
opsiyonu ise başarının anahtarı olacak.
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