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Abstract 

The aim of this study; to give information about data science, data scientist 
and the importance of data science for businesses. Advances in computer 
and cloud technologies have led to a significant increase in the structure and 
amount of data produced and stored. This increase in the amount of 
information has created a new area of interest called “data science”. Data 
science is a multidisciplinary field that uses a variety of fields such as 
mathematics, statistics, computer science, and business strategy to generate 
added value from data. Data science not only uses data, but also converts 
data into a format that can be analyzed quickly and efficiently. Data science is 
especially important for large companies that produce large amounts of data. 
Today, companies solve many complex business problems using data. 
Companies also increase their profit rates by making their marketing 
strategies customer-oriented. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı; veri bilimi,  veri bilimci ve veri biliminin işletmeler için 
önemi hakkında bilgi vermektir.  Bilgisayar ve bulut teknolojilerinde yaşanan 
gelişmeler üretilen ve saklanan verinin yapısında ve miktarında büyük artışa 
sebep oldu. Bilgi miktarında yaşanan bu artış “veri bilimi” olarak 
adlandırılan yeni bir ilgi alanının ortaya çıkmasını sağladı. Veri bilimi, 
veriden bir katma değer elde etmek için matematik, istatistik, bilgisayar 
bilimleri ve işletme stratejisi gibi çeşitli alanları kullanan çok disiplinli bir 
alandır. Veri bilimi sadece verileri kullanmakla kalmaz, aynı zamanda 
verileri hızlı ve etkili bir şekilde analiz edilebilir bir formata 
dönüştürmektedir. Veri bilimi, özellikle büyük miktarda veri üreten büyük 
firmalar için hayati öneme sahiptir. Bugün firmalar veriyi kullanarak 
karmaşık birçok iş problemini çözmektedir. Firmalar ayrıca, pazarlama 
stratejilerini müşteri odaklı yaparak kar oranlarını büyük ölçüde 
arttırmaktadır. 
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1. Giriş 

Veri biliminin 10 yıl önce olmadığı aslında tam olarak doğru değildir. Veri bilimi ilk 
olarak 1960 yılında "bilgisayar bilimi"nin yerine kullanılmıştır (Frankenfield ve 
Banton, 2019). Aslında veri bilimi, uygulamalı istatistikler kadar eski bir alandır. 
Ancak son derece yeni olan şey, bilgi işlem gücü, veri depolama kapasitesi ve veri 
düzenlemede kullanılan araçlardır. “Veri bilimi” terimi ilk kez William Cleveland 
tarafından 2001 yılında, “Veri Bilimi: İstatistik Alanının Teknik Alanlarını 
Genişletmek İçin Bir Eylem Planı” adlı makalede kullanılmıştır. Cleveland’in 
makalesinde şunlar yazıyordu, “Bu belge, istatistiğin temel alanlarını genişletmek 
için bir plan önermektedir. Bu plan temel bir değişimi belirtmekte ve değişen alan 
veri bilimi olarak adlandırılacaktır.” 2001 yılında veri bilimi bağımsız bir disiplin 
olarak tanıtıldı (Frankenfield ve Banton, 2019). Davenport ve Patil 2012 yılında 
“Veri Bilimci: 21. Yüzyılın en Seksi İş” isimli bir makale yayınladı. 

21. yüzyılda dünya büyük veri çağına girdiğinde, veri depolanmasına daha fazla 
ihtiyaç duyuldu. 2010 yılına kadar işletme endüstrileri için en büyük zorluk ve 
endişe verilerin depolanmasıydı. İşletmelerin ana odak noktaları ise veri 
depolamak için yeni çözümler oluşturmaktı. Bu amaçla geliştirilen Hadoop ve diğer 
bazı teknolojiler depolama sorununu başarıyla çözdüğünden, işletmeler bu 
verilerin işlenmesine yöneldi. Veri bilimi buradaki verilerin analizi sürecinde gizli 
bir sos görevi görmektedir. Hollywood bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz tüm 
fikirler aslında veri bilimi tarafından gerçeğe dönüşebilir. Veri bilimi, Yapay 
Zeka’nın geleceğidir. Bu nedenle, veri biliminin ne olduğunu ve iş hayatına nasıl bir 
değer katabileceğini anlamak önemlidir (Edureka, 2019). 

Geleneksel olarak, sahip olduğumuz veriler çoğunlukla basit İş Zekası (BI) araçları 
kullanılarak analiz edilebilecek şekilde yapılandırılmış ve küçük 
boyutludur. Çoğunlukla yapılandırılmış olan geleneksel sistemlerdeki verilerden 
farklı olarak bugün verilerin çoğu yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış 
formattadır. Yapılan bir araştırmaya göre 2020’de dünyadaki verilerin %80’inden 
fazlasının yapılandırılmamış formattaki veriler olacağı tahmin edilmektedir 
(Eudreka, 2019). Bu veriler finansal kayıtlar, metin dosyaları, multimedya formları, 
sensörler gibi farklı kaynaklardan üretilmektedir. Basit BI araçları, bu devasa 
hacimdeki ve çeşitlilikteki verileri işleyemez. Bu nedenle, bu verilerden anlamlı 
bilgiler elde etmek, analiz etmek ve görselleştirmek için daha karmaşık ve gelişmiş 
analitik araçlara ve algoritmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Eudreka, 2019). 

Veri biliminin ne olduğu ile ilgili yapılan konuşmalar son on yılda değişkenlik 
göstermiştir. Veri bilimi analitikten fazla görselleştirme ile ilgili yöntemlere ve 
şimdi de veri ürünlerinin oluşturulmasına doğru evrilmiştir. Veri 
ürünleri, verilerinden değer alan ve karşılığında yeni veriler üreten, kendiliğinden 
adapte olan ve geniş çapta uygulanabilir ekonomik motorlardan eğitilmektedir. 
Bugün veri ürünleri, küçük işletmelerin, teknoloji girişimlerinin, daha büyük 
kuruluşların ve devlet kuruluşlarının verilerini görme şeklini değiştiren yeni bir 
bilgi ekonomisi devrimi gerçekleştirmiştir (Bengfort ve Kim, 2016). 

Günümüzde şirketler, tüketicilere değer katmak için günlük faaliyetlere büyük veri 
ve veri bilimini uyguluyorlar. Bankacılık kurumları, sahtekarlık tespiti yapmak için 
büyük verilerden yararlanmaktadır. Varlık yönetimi şirketleri, bir güvenlik 
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fiyatının belirtilen bir zamanda yukarı veya aşağı yönde hareket etme olasılığını 
tahmin etmek için büyük verileri kullanmaktadır. Netflix gibi şirketler, 
kullanıcılarına hangi ürünleri sunacağını belirlemek için büyük verileri 
kullanmaktadır. Netflix ayrıca, kullanıcıların görüntüleme geçmişlerine göre 
kişiselleştirilmiş öneriler oluşturmak için algoritmalar kullanır. Veri bilimi hızlı bir 
şekilde gelişmektedir ve uygulamaları yaşamı geleceğe dönüştürmeye devam 
edecektir  (Frankenfield ve Banton, 2019). 

 Bugün artık herkes veri biliminin önemli olduğunu biliyor. Çoğu insan geleceği 
tahmin etmek, işinde devrim yapmak, hatta bir sektörü bozmak için veri bilimini 
kullanan şirketler hakkında hikayeler duymuştur. Pek çok insan, veri bilimcilerin 
modeller oluşturduğunu, algoritmalar yazdığını ve tahminler yaptığını bilmektedir. 
Diğer taraftan  çok az insan “veri bilimi” ve “veri bilimci”nin gerçekte ne anlama 
geldiğin bilmektedir. Fakat neden kullanıldığını bilmemektedir. Bu yüzden bu 
çalışma veri bilimi ve veri bilimci hakkında daha fazla bilgi edinmek ve veri bilimi 
alanında çalışmak isteyenler için yol gösterici bir kaynak niteliğindedir.  

Bu çalışmanın ikinci bölümünde, veri bilimi nedir? sorusuna yanıt aranmıştır. 
Üçüncü bölümde, veri bilimci kimdir? sorusuna yanıt aranmıştır. Dördüncü 
bölümde, veri biliminin işletmeler için önemi hakkında genel bilgiler verilmiştir. 
Çalışmanın beşinci bölümünde ise veri bilimini kullanan bazı şirketler hakkında 
bilgi verilmiştir. Sonuç bölümünde ise, veri bilimi ve veri bilimcinin geleceği ve 
önemi hakkında birtakım bilgiler verilmiştir. 

2. Veri Bilimi Nedir? 

Bilgi iş dünyasında güç anlamına gelmektedir ve veri bu gücü yaratan 
yakıttır. 2020 yılına kadar, veri hacminin 44 trilyon gigabayta ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. Bu verinin gücünden veri bilimi ile yararlanabilmek çok önemlidir 
(Insidebigdata, 2018). “Veri bilimi, bilginin çıkarılması, hazırlanması, analizi, 
görselleştirilmesi ve korunması ile ilgilidir. Veri bilimi, verilerden içgörü elde 
etmek için bilimsel yöntem ve süreçleri kullanan disiplinler arası bir alandır 
(Dataflair Team, 2019).” Veri biliminin çekirdeği, başlangıçta ham olan, daha sonra 
düzenlenmiş ve bir veri ambarında depolanan verilerdir. Bu büyük miktardaki 
veri, önemli iş değerleri üretmeye yardımcı olmaktadır (Bkz. Şekil 1). Esasen veri 
bilimi, verilerden elde edilen bilgileri keşfetmekle ilgilidir (Dua, 
2019).  O'Reilly'den Mike Loukides, veri biliminin, verilerin yalnızca bilgiye değil, 
aynı zamanda ürünlere de dönüştürülmesi olduğunu söylemektedir. Bu açıdan 
bakıldığında, veri bilimi, modern çağın bir altın madenidir ve bilgi dağlarındaki 
değerli külçeler (veriler) için rekabetçi bir araştırma alanıdır (Jones, 2013). 
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Şekil 1: Verinin İş Değerine Dönüşme Süreci (Lo, 2019) 

 

Veri biliminde verilerin iş değerine dönüşme süreci, verilerden elde edilen 
bulguları ortaya çıkarmakla ilgilidir. Karmaşık davranışları, eğilimleri ve 
çıkarımları belirlemek ve anlamak için verileri ayrıntılı bir şekilde incelemek 
gerekmektedir. Bu süreç, şirketlerin daha akıllıca iş kararları almalarına yardımcı 
olacak gizli bilgileri ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, Netflix verileri, kullanıcının 
ilgisini çeken şeyleri anlamak için film izleme modellerini kullanmakta ve bu 
sayede Netflix’in hangi orjinal serisinin ürecetileceğine karar verilmektedir. Yine 
Proctor & Gamble, üretim seviyelerini daha iyi planlamaya yardımcı olmak ve 
gelecekteki talebi daha iyi anlamak için zaman serisi modellerini kullanmaktadır 
(Lo, 2019). 

Veri bilimi, bilginin nereden geldiği, neyi temsil ettiği ve İşletme ve Bilgi 
Tejknolojisi (BT) stratejilerinin oluşturulmasında nasıl değerli bir kaynağa 
dönüştürülebileceğini incelemektedir. Veri bilimi veya veri güdümlü bilim, karar 
verme amacıyla verileri yorumlamak için istatistik ve hesaplamadaki farklı çalışma 
alanlarını birleştirmektedir (Frankenfield ve Banton, 2019). Veri bilimi, bilginin 
veriden çıkarılmasının sistematik bir çalışmasıdır (Dhar 2012 ). Veri bilimi, 
sadece neler olup bittiğini açıklamak için değil, aynı zamanda kararlar ve 
tahminlerde bulunmak için verilerden harekete geçirilebilir bilgileri keşfetmeyi ve 
çıkarmayı amaçlamaktadır. 

Veri Bilimi, makine ve insanın sanayi ve toplumla ilgili en acil soruları cevaplamak 
için büyük veriyi kullanma çabalarını desteklemektedir. Bu amaçlar veri biliminin 
disiplinlerarası doğasına işaret etmektedir (Martinez, 2017). Veri bilimi, 
matematik, istatistik ve bilgisayar bilimleri gibi çeşitli disiplinleri kullanır 
ve makine öğrenmesi, küme analizi, veri yönetimi, veri madenciliği ve 
görselleştirme gibi alanlarda geliştirilen metodolojilerden yararlanmaktadır (Bkz. 
Şekil 2) (Rouse, 2017). Bununla birlikte veri bilimi, veri ürünleri üretmek için 

https://searchcio.techtarget.com/definition/IT-strategy-information-technology-strategy
https://searchcio.techtarget.com/definition/IT-strategy-information-technology-strategy
https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/machine-learning-ML
https://searchsqlserver.techtarget.com/definition/data-mining
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kullanıcı verilerini toplama, birleştirme ve inceleme konusundaki bütünsel 
yaklaşımında istatistiklerden farklıdır. Bugün endüstride ve toplumda birçok alan 
veri biliminin sunduğu olanakları keşfetmeye başlasa da, veri bilimini neyin 
oluşturduğu fikri hala belirsizliğini koruyor (Martinez, 2017). 

Şekil 2: Veri Bilimi Ven Şeması (Conway, 2010) 
 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri bilimi, bugün dünyadaki hemen hemen tüm sektörlere hâkim oldu. Dünyada 
bugün veri kullanmayan bir sanayi yoktur. Bu nedenle, veri bilimi endüstriler için 
yakıt haline gelmiştir (Dataflair Team, 2019). Veri bilimi bankacılık, finans, üretim, 
ulaştırma, enerji, e-ticaret, perakende satış, tarım, eğitim ve sağlık gibi birçok 
endüstrilerde kullanılmaktadır. 

Veri bilimi farklı alt disiplinlerin birleşiminden oluşmaktadır. Bu disiplinlerden 
bazısı Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 3: Veri Bilimi Alt Disiplinleri 

 İstatistikler: Bu disiplin tipik olarak tanımlayıcı istatistiklere (örneklem 
verileri, örneğin ortalama, standart sapma ve frenaks) ve çıkarımsal 
istatistiklere (tüm verilerin özelliklerini tahmin etmek veya bir hipotezi test 
etmek için örneklem verilerini kullanmak ) ayrılmaktadır. Kısacası, veri 
biliminin kökleri istatistiklere dayanmaktadır. 

 Veri madenciliği: Veri madenciliği süreci, yoğun veri depolama ve güçlü 
hesaplama teknolojilerini içeren karmaşık bir süreçtir. Veri madenciliği 
sadece verilerin çıkarılması ile sınırlı değildir, aynı zamanda dönüşüm, 
temizleme, veri entegrasyonu ve desen analizi için de kullanılmaktadır 
(Dataflair Team, 2019). Veri madenciliğinde girdi verileri tipik olarak bir 
tablo olarak verilir ve çıktılar, kümeler, ağaç yapıları, grafikler, denklemler 
ve modeller olabilmektedir. Kısacası, veri madenciliği istatistiklere, 
veritabanlarına ve algoritmalara dayanmaktadır. İstatistiklere kıyasla, veri 
madenciliğinin odak noktası ölçeklenebilirlik ve pratik uygulamalar 
üzerinedir. 
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 Makine öğrenmesi: Makine öğrenmesi genellikle veri bilimi içerisine dahil 
edilmektedir. Makine öğrenmesi, temel olarak veri biliminin veri işleme 
bölümünü otomatikleştiren bir Yapay Zeka (AI) aracıdır. Makine öğrenmesi, 
kendi başına öğrenen ve bir insanın harcayacağı zamanın bir kısmında 
büyük miktarda veriyi işleyebilen gelişmiş algoritmaları birleştirmektedir 
(Rouse, 2017). 

 Süreç madenciliği: Süreç madenciliği teknikleri, günümüz bilgi sistemlerinde 
yaygın olarak bulunan olay günlüklerinden bilgi elde etmektedir. Bu 
teknikler, çeşitli uygulama alanlarında süreçleri keşfetmek, izlemek ve 
iyileştirmek için yeni araçlar sağlamaktadır (Rudnitckaia, 2015). 

 Stokastik: Stokastik sistemler ve süreçler, rassal değişkenlerin etkisinden 
dolayı öngörülemeyecek şekilde davranır. Stokastik disiplini, bu gibi belirsiz 
bağlamlarda özellikleri (örneğin akış zamanını) tahmin etmeyi 
amaçlamaktadır. Stokastik süreçlere örnek olarak, parametreleri verilerden 
tahmin edilebilen Markov modelleri ve kuyruk ağları verilebilir (van der 
Aalst ve Damiani, 2015). 

 Veritabanları: Veri olmadan veri bilimi düşünülemez. Dolayısıyla, veritabanı 
disiplini, veri biliminin temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Veritabanı 
Yönetim Sistemleri iki amaca hizmet etmektedir: (1) verileri kolayca 
yönetilebilecek şekilde yapılandırmak ve (2) uygulama programcılarının 
veri depolama konusunda endişelenmesine gerek kalmaması için 
ölçeklenebilirlik ve güvenilir performans sağlamaktır. Yakın zamana kadar, 
ilişkisel veritabanları ve Yapılandırılmış Sorgu Dili (SQL) ihtiyacı 
karşılamaktaydı. Ancak artan veri hacmi nedeniyle, kitlesel dağıtılmış 
veritabanları ve Yapılandırılmamış Sorgu Dili (NoSQL) veritabanları ortaya 
çıktı. NoSQL veritabanları, bellek içi bilgi işlem sorularını gerçek zamanlı 
olarak cevaplamak için kullanılmaktadır (van der Aalst ve Damiani, 2015). 

 Algoritmalar: Büyük miktarda veriyi ele almak ve karmaşık soruları 
yanıtlamak için, iyi ölçeklenen algoritmalar hayati öneme 
sahiptir. Algoritmik iyileştirmeler, öncekinden daha büyük problemlerin 
analizine izin vermektedir. Örneğin, MapReduce paradigmasına dayalı 
dağıtılmış algoritmalar veya zamanın bir kısmında yaklaşık sonuçlar veren 
algoritmalar geliştirilmiş algoritmalardır (van der Aalst ve Damiani, 2015). 

 Büyük ölçekli dağıtılmış hesaplama: Bazen sorunlar tek bir bilgisayar 
kullanılarak çözülemeyecek kadar büyüktür. Ayrıca, verilerin bir yerden 
başka bir yere taşınması da gerekmektedir. Bu gibi durumlarda güçlü bir 
dağıtık altyapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin, Apache Hadoop, büyük 
ölçekli dağıtılmış hesaplamaya yönelik özel bir açık kaynaklı yazılım 
çerçevesidir (van der Aalst ve Damiani, 2015). 

 Görselleştirme: Görselleştirme, veri biliminin ayrılmaz bir parçasıdır ve 
karmaşık veri analizlerini yapmak için gereklidir. Görselleştirme, veride var 
olan eğilimleri ve kalıpları açık bir şekilde göstererek verileri görsel bir 
bağlamda temsil etmektedir. Bu model ve eğilimler metin tabanlı verilerde 
açık olmayabilir. Görselleştirme de kullanılan çoğu araç, kullanıcının 
ihtiyacına göre verilerin değiştirilmesine izin vermektedir. Veriler, resimler, 

https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/AI-Artificial-Intelligence
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diyagramlar, animasyonlar, çizgi grafikleri, sütun grafikleri, tablolar ve 3-
boyutlu gibi farklı biçimlerde görselleştirilebilir. 

 Davranışsal: Davranış bilimi, insan davranışının sistematik olarak analizi ve 
araştırılmasıdır. Sosyal bilimler, bir sosyal sistemin süreçlerini ve 
toplumdaki bireyler arasındaki ilişkilerini incelemektedir. Çeşitli analitik 
türlerin sonuçlarını yorumlamak için insan davranışını ve insanların ve 
kuruluşların faaliyet gösterdiği sosyal bağlamı anlamak önemlidir (van der 
Aalst ve Damiani, 2015). 

 Endüstri mühendisliği: Veri bilimi, süreçlerin mümkün olduğu kadar verimli 
ve etkili olması gereken işlerde uygulanmaktadır. Endüstri mühendisliği, 
hesaplama, lojistik, üretim, finans, tedarik, satış, pazarlama, depolama ve 
taşımacılık bilgisi gerektirmektedir (van der Aalst ve Damiani, 2015). 

 Gizlilik ve güvenlik: Gizlilik, hassas bilgileri gizleme yeteneğini ifade 
etmektedir. Gizlilik kısmen verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve 
kullanılabilirliğini sağlamayı amaçlayan güvenlikle ilgili bir alandır. Veriler, 
yetkisiz erişime izin vermeyecek şekilde doğru ve güvenli bir şekilde 
saklanmalıdır. Veri bilimi uygulamalarında gizlilik ve güvenlik iyi 
düşünülmelidir. Bireyler, verilerin saklanma ve aktarılma yöntemlerine 
güvenebilmelidir (van der Aalst ve Damiani, 2015). 

 Etik: Somut mahremiyet ve güvenlik ihlallerinin yanında “iyi” ve “kötü” 
davranışlarla ilgili etik kavramlar olabilmektedir. Mümkün olan bütün 
analiz türleri ahlaki açıdan savunulabilir değildir. Örneğin, madencilik 
teknikleri belirli grupları destekleyebilir. Ayrıca, yeterli veri eksikliği 
nedeniyle, azınlık grupları yanlış sınıflandırılabilir. Ayrımcılığa duyarlı veri 
madenciliği teknikleri, sonuçları “adil” olmaya zorlayarak bu sorunu 
gidermektedir (Pedreshi, Ruggieri ve Turini, 2008). 

3. Veri Bilimci Kimdir? 

Günümüzde verilerin katlanarak artması işletmelerin büyümesi için önemli 
avantajlar yaratmaktadır. Artan bu verilerin eğilimleriyle birlikte anlaşılması için 
çok sayıda analiz ve araştırmanın yapılması gerekmektedir. Veriyi anlamaya 
yardımcı olacak ve verilerin iş büyümesine nasıl yol açacağı ve değişen işlevlerin 
gerekli değişimi nasıl getireceği sonucuna varmak için özel beceriler 
gerektirmektedir. Tüm bu işler bugün veri bilimciler tarafından yapılmaktadır 
(Educba, 2019).  Bir veri bilimcisi, bir istatistikçi ile karşılaştırıldığında, 
programlama hakkında çok daha fazla şey bilmektedir. Ancak, bir yazılım 
mühendisiyle karşılaştırıldığında, kodlamadan çok istatistik hakkında çok şey 
bilmektedir (Zola, 2019). 

Bir veri bilimcisi, bir işletmenin operasyonlarını iyileştirmesine ve rakipleri 
karşısında rekabet üstünlüğü kazanmasına yardımcı olacak yöntemleri belirlemek 
için büyük miktardaki veriyi; toplamak, analiz etmek ve yorumlamaktan sorumlu 
profesyonellerdir (Rouse, 2017). Veri bilimcileri, çalıştıkları dijital bilgileri; akıllı 
telefonlar, Nesnelerin Interneti (IoT) cihazları, sosyal medya, anketler, satın 
almalar ve internet aramaları ve davranışları gibi kaynaklardan almaktadır. Veri 
bilimciler bu büyük veri kümelerini sıralayarak, veri madenciliği olarak bilinen bir 

https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/IoT-device
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süreç olan veri analizi yoluyla sorunları çözecek kalıpları belirlemektedir (Rouse, 
2017). 

Her ne kadar çeşitli güçlü uygulamalar geniş bir kodlama bilgisine sahip olmadan 
da kullanılabilse de veri biliminin en önemli aşamaları olan özel analiz ve 
görselleştirme, programlama dili hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan ele 
alınamaz. Bu nedenle veri bilimciler günlük hayatta çok çeşitli araçlar 
kullanabilmelidir. Bu araçlar, verilerin çıkarılması ve temizlenmesinden, verilerin 
taşınması ve istatistiksel metotlar veya makine öğrenmesi yoluyla algoritmik 
analize kadar birçok veri ile ilgili görevler için kullanılır. Genellikle bir veri 
bilimcisinin kullanması gereken araçlardan bazısı aşağıdaki gibidir: 

 Python: Veri bilimciler tarafından kullanılan çok yönlü nesne 
yönelimli programlama dillerinden biridir. Python programlama 
dilinin en önemli uygulamalarından biri makine öğrenme 
alanıdır. Python,  hemen hemen her iş için kullanılabilecek çok 
çeşitli kütüphaneleriyle birlikte, makine öğrenme ve veri bilimi için 
mükemmel bir araçtır. 

 R Programlama: R, bilimsel bilgi işlem ve istatistiksel analizlerde yaygın 
olarak kullanılan programlama dillerinden biridir. R, verilerin ayrıntılı 
analizini yapmak ve ondan değerli çıkarımlar elde etmek amacıyla 
İstatistikçiler ve Veri Analistleri tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır 
(Dhiman, 2019). 

 SQL: SQL, veri bilimciler tarafından kullanılan en popüler araçlardan 
birisidir. SQL, yapılandırılmış veriyi anlamlandırmaya ve ilişkisel veritabanı 
yönetim sistemleri üzerinde çalışmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca, SQL 
aracı Veri Mühendisleri tarafından da yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 Java: Java Sanal Makinesi'nde (JVM) çalışan son derece popüler, genel 
amaçlı bir dildir. Çok sayıda kuruluş, özellikle MNC kuruluşları bu dili arka 
uç sistemleri ve masaüstü/mobil/web uygulamaları oluşturmak için 
kullanır. Java, platformlar arasında taşınabilirliği destekleyen Oracle 
destekli benzersiz bir bilgi işlem sistemidir (Babul, 2019).  

 Scala: Scala (ölçeklenebilir dil), en büyük kullanıcı tabanlarından birine 
sahip en iyi bilinen dillerden biridir. Acala, JVM'de çalışan genel amaçlı, açık 
kaynaklı bir programlama dilidir. Scala, yüksek hacimli veri setleri ile 
çalışanlar için ideal bir dil tercihidir (Babul, 2019). 

 MATLAB: MATLAB, hızlı, istikrarlı ve tüm akademi ve endüstride kullanılan 
sayısal hesaplama dili için güçlü algoritmalar sağlamaktadır. MATLAB, 
fourier dönüşümleri, sinyal işleme, görüntü işleme ve matris cebiri gibi 
karmaşık matematiksel modellerle ilgilenen matematikçiler ve bilim 
adamları için uygun bir dildir. Uygulamalar veya günlük rol gibi istatistiksel 
analizlerde yaygın olarak kullanılan MATLAB, matematikte yoğun, gelişmiş 
işlevsellik gerektirmektedir. MATLAB’ın bu özellikleri onu veri bilimi için 
önemli bir seçenek haline getirmiştir (Babul, 2019). 

 Hadoop: Hadoop bir tür veritabanı değil, büyük ölçüde paralel 
hesaplamaya olanak sağlayan bir yazılım ekosistemidir (Lo, 2019). Hadoop 
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veri bilimi için önemli bir bileşendir, çünkü dağıtılmış veri işleme için 
ölçeklenebilir bir çerçeve sunmaktadır. Tüm veri bilimi problemleri büyük 
veri işleme gerektirmez, ancak probleminiz İnternet ölçeğinde veri 
içerdiğinde Hadoop en idealidir (Jones, 2013). Hadoop ekosisteminin temel 
unsuru, temelde yoğun veri işlemlerini alan ve potansiyel olarak sınırsız 
sayıda sunucuya (genellikle Hadoop kümesi olarak adlandırılan) yayılan bir 
hesaplama modeli olan MapReduce'dır (Lo, 2019). 

 SAS: SAS birçok Veri Analisti tarafından kullanılan gelişmiş bir analiz 
aracıdır. Bir dizi veriyi ayıklamak, analiz etmek ve raporlamak için güçlü 
özelliklere sahiptir. Veri Bilimciler verilerini değerli iş görüşlerine 
dönüştürmek için istatistiksel işlevlerin yanı sıra GUI (Grafik Kullanıcı 
Arayüzü) ile birlikte çok sayıda analitik araç setini de kullanmaktadır 
(Intellipaat, 2019). 

 Tableau: Tableau, mükemmel raporlama yeteneklerine sahip en popüler İş 
Zekası ve veri görselleştirme aracıdır. Tableau Veri Analistleri tarafından 
analiz sonuçlarının herkes tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde 
göstermek için kullanılmaktadır. 

Büyük veri setlerini analiz etmek için kullanılan tüm bu araçların ana hedefi 
giderek çeşitliliği ve hacmi artan, yani daha karmaşık veri setlerini 
anlamlandırmaktır. İşletmeler bu teknolojilere giderek daha fazla yatırım 
yapmaktadır. Çünkü geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı veya daha fazla 
maliyetli olduğu her durumda yeni nesil veri analizi araçları karşımıza çıkmaya 
devam edecektir.  

Kaggle tarafından 2018'de yaklaşık 24.000 veri uzmanı tarafından yapılan bir 
ankette Python, SQL ve R'nin veri biliminde en çok kullanılan programlama dili 
olduğunu sonucuna varılmıştır. Anket, “Düzenli olarak hangi programlama dillerini 
kullanıyorsunuz?”, “En sık hangi özel programlama dilini kullanıyorsunuz?” ve 
“Veri bilimini ilk kez öğrenmek isteyen bir veri bilimcisine hangi programlama 
dilini önerirsiniz?” sorusunu içeriyordu. . İlk soruya göre, ortalama olarak, veri 
bilimcisi 2018'de 3 programlama dilini kullanmıştır (Hayes, 2019). 

 Şekil 4'te görüldüğü gibi, 2018'de en çok kullanılan programlama dili Python, onu 
takip eden SQL ve R diliydi.  
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Şekil 4: 2018'de Veri Bilimcilerin En Çok Kullandığı Programlama Dilleri (Hayes, 2019) 

 

Ayrıca, ikinci soruya göre, Şekil 5'te görüldüğü gibi, veri bilimcilerinin yarısından 
fazlası Python (%54) programlama dilini kullanmaktadır. 

Şekil 5: Veri Bilimcilerin En Sık Kullandığı Programlama Dilleri (Hayes, 2019) 

 

Son olarak, üçüncü sorunun yanıtları Şekil 6’da görüldüğü üzere, veri bilimcilerinin 
neredeyse tamamının (%75) Python'u veri bilimcileri için öğrenilecek ilk 
programlama dili olarak önereceğini göstermektedir. 
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Şekil 6: Veri Bilimcilere En Çok Önerilen Programlama Dilleri (Hayes, 2019) 

 

Sonuç olarak, Kaggle araştırmasına göre Python, veri biliminde bugüne kadarki en 
popüler programlama dilidir. Python'un veri bilimi ve makine öğrenimi için 
varsayılan programlama dili haline geldiği açıkça görülmektedir. Ayrıca, veri 
bilimcilerin yalnızca Python programlama dilini değil, aynı zamanda R ve SQL'i de 
öğrenmeleri gerektiği açıkça görülmektedir. 

İyi veri bilimcilerin maaşları da yüksektir. 2017 yılında Hired vakfı tararfından 
yapılan bir araştırmada, bir veri bilimcisinin ortalama yıllık kazancı İngiltere’de 
£56.000 ve ABD'de $129.000 dır (Hired, 2017). Ayrıca veri bilimi yöneticilerinin 
maaşları neredeyse doktorlara eşit veya daha fazladır. Birinci seviyedeki veri 
bilimi yöneticileri yılda $140.000’a kadar kazanabiliyor. İkinci seviyedeki 
profesyoneller yıllık $190.000 kazanırken, üçüncü seviyedeki veri bilimi 
yöneticileri ise yıllık $250.000 kazanıyor. Bu miktar bir psikiyatristin, bir iç 
hastalıkları doktorunun veya bir çocuk doktorunun kazandığından daha fazladır 
(Simpliv, 2019). 

Veri bilimi alanındaki büyüme daha fazla iş için fırsat sunsa da, bu pozisyonları 
kalifiye ve yetenekli profesyonellerle doldurma zorluğuyla karşı 
karşıyayız. Wanted Analytics tarafından yapılan son bir çalışmaya göre, Amerika 
Birleşik Devletleri'ndeki 332.000 bilgisayar programcısının sadece %4'ü şu anda 
veri bilimi için gerekli becerilere sahiptir. Global yönetim danışmanlığı firması 
McKinsey & Company, 2018 yılına kadar ABD'de 4 milyon büyük veri ile ilgili 
iş olacağını ve 140.000 ila 190.000 veri bilimci eksiğinin olacağını öngörüyor 
(Goulart, 2016). 

Veri bilimciler yüksek derecede eğitimli kişilerdir. Veri bilimcilerin %88'i en az 
Yüksek Lisans derecesine ve %46'sı doktora derecesine sahiptir. Bunun yanı sıra 
bazı istisnalar da vardır. Genellikle bir veri bilimcisi olmak için gereken bilgi 
derinliğini geliştirmek için sağlam bir eğitim altyapısına sahip olmak 
gerekmektedir. Veri bilimcisi olmak için, Bilgisayar bilimi, Sosyal bilimler, Fiziksel 
bilimler ve İstatistik alanlarında lisans derecesine sahip olunabilir. Veri 

https://www.wantedanalytics.com/analysis/posts/programmers-see-biggest-growth-in-big-data-hiring
https://www.wantedanalytics.com/analysis/posts/programmers-see-biggest-growth-in-big-data-hiring
http://www.wallstreetandtech.com/careers/universities-increasing-programs-for-data-scientists/d/d-id/1318139?_mc=MP_IW_EDT_STUB
http://www.wallstreetandtech.com/careers/universities-increasing-programs-for-data-scientists/d/d-id/1318139?_mc=MP_IW_EDT_STUB
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation


Journal of Current Research on Social Sciences, 2019, 9 (3), 235-256.  247 
 

bilimcilerin en yaygın çalışma alanları Matematik ve İstatistik (%32), bunu 
Bilgisayar Bilimi (%19) ve Mühendislik (%16) izlemektedir. Bu eğitimlerden 
herhangi birinden bir dereceye sahip olanlar büyük verileri işlemek ve analiz 
etmek için gereken becerilere sahip olacaktır. Ayrıca veri bilimci olmak için bir 
lisans programından mezun olmak yeterli değildir. Gerçek şu ki, çoğu veri bilimcisi 
yüksek lisans veya doktora derecesine sahiptir ve aynı zamanda Hadoop veya 
büyük veri sorgulama gibi özel bazı beceriler öğrenmek için çevrimiçi eğitim 
almaktadırlar. Bu nedenle veri bilimciler; Veri Bilimi, Matematik, Astrofizik veya 
ilgili herhangi bir alanda yüksek lisans programından eğitim alabilir. Diğer 
taraftan lisans programı sırasında öğrenilen beceriler, veri bilimine kolayca 
geçmeyi sağlamaktadır (Kdnuggets, 2018). 

4. Veri Biliminin İşletmeler İçin Önemi  

Veri bilimi, dünyaya yeni bir sanayi devrimini yarattı. Dünyadaki her endüstri 
veriye ihtiyaç duymaktadır. Bugün hesaplama alanında yaşanan gelişmeler 
sayesinde, şirketler büyük ölçekli verileri analiz etmekte ve bu büyük verilerden 
gelen görüşleri anlamlandırabilmektedir. Bugün ayrıca, veri bilimi sayesinde 
endüstriler veriye dayalı uygun kararlar alabilmektedir. Sayılara, gerçeklere ve 
istatistiklere dayanan analitik bir yaklaşım benimsemek, ilk bakışta görünmemiş 
gibi görünen makul bir çözüm sağlayabilir. Veri biliminin sunabileceği içgörüler 
nedeniyle, giderek daha fazla sayıda işletme kanıta dayalı kararlar almak, 
çalışanların eğitimini geliştirmek ve müşterilerini anlamak için veri biliminin 
gücünü kullanıyor.   

Dünyanın her yerindeki işletmeler, herhangi bir zamanda çok sayıda projeye 
katılmaktadır. Veri bilimcileri iş dünyasına girerken, “iş” ve “veri bilimcisi”  ile 
birlikte çalışmanın başarılı stratejiler tanımlamaya başlaması her geçen gün daha 
önemli hale gelmektedir. İşletmeler, analitik yatırımlarını en üst düzeye çıkarmak 
için veri bilimcilerin teknik ve yöntemlerinden haberdar olmak zorundadır. Aynı 
zamanda, veri bilimcileri, sürekli bir değişime uğramış bir işletme ile nasıl ilgili 
olacağını öğrenmesi gerekmektedir. İş açısından bakıldığında, bir veri 
bilimcisinden ne bekleyeceğinizi bilmek ve veri bilimcilerin makul bir veri bilimi iş 
akışı geliştirmesini sağlamak, “Veri Bilimi Denizi” nde kaybolan diğer şirketlere 
kıyasla çok büyük bir rekabet avantajı yaratabilmektedir (Mingle, 2015). 

Geleneksel İş Zekası, doğada daha açıklayıcı ve statiktir. Ancak, veri biliminin 
eklenmesiyle, kendisini daha dinamik bir alan haline getirmiştir. Veri bilimi, İş 
Zekası’nın, çok çeşitli iş operasyonlarını bir araya getirmiştir. Veri hacmindeki 
büyük artış ile birlikte işletmelerin, verileri analiz etmesine ve anlamlı bir içgörüyü 
çıkarmasına daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anlamlı bilgiler, veri bilimi şirketlerinin bilgiyi büyük ölçüde analiz etmelerine ve 
gerekli karar verme stratejilerini kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Karar verme 
süreci içerisinde çeşitli faktörlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Karar verme dört aşamalı bir süreçtir (Dataflair Team, 2019): 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence
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Şekil 3: Karar Verme Süreci (Dataflair Team, 2019) 

 

1. Çözülmesi gereken problemin bağlamının ve niteliğinin anlaşılması. 

2. Verilerin kalitesini araştırılması ve ölçülmesi. 

3. Sorunlara çözüm bulmak için doğru algoritmanın ve araçların uygulanması. 

4. Daha iyi bir takım anlayış için görüşlerin çevrilmesi için hikâye 
anlatıcılığının kullanılması. 

Bu dört süreç sayesinde işletmeler karar alma sürecini kolaylaştırmak için veri 
bilimine ihtiyaç duyarlar. 

Bir kurumda veri bilimini kullanmanın sağladığı temel avantaj karar vermenin 
güçlendirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır. Veri bilimcileri olan kuruluşlar, iş 
kararlarını ölçülebilir, veri temelli kanıtlarla alabilirler. Bu veri odaklı 
kararlar sonuçta karlılığın artmasına ve operasyonel verimlilik, iş performansı ve 
iş akışlarının iyileştirilmesine imkan sağlamaktadır. Müşteriye yönelik 
organizasyonlarda, veri bilimi, hedef kitleleri belirlemeye ve hassaslaştırmaya 
yardımcı olmaktadır. İşe alım çok yorucu bir çaba gerektirebilmektedir. Ancak veri 
bilimi ile bu işlem daha hızlı ve daha doğru hale gelir. Sosyal medya, kurumsal 
veritabanları ve iş siteleri nedeniyle yetenekler üzerine mevcut olan tüm veri 
noktaları sayesinde şirketler bu veri noktaları üzerinde çalışabilir ve kuruma en 
uygun adayları bulmak için analitik yöntemler kullanabilirler. 

Veri biliminin kendine özgü yararları, şirketin hedefine ve sektörüne bağlı olarak 
değişmektedir. Örneğin, satış ve pazarlama departmanları, dönüşüm oranlarını 
iyileştirmek veya bire bir pazarlama kampanyaları oluşturmak için müşteri 
verilerini değerlendirebilmektedir. Bankacılık kurumları sahtekarlık tespitini 
geliştirmek için madencilik verilerini kullanmaktadır. Netflix gibi akış hizmetleri, 
kullanıcı verilerini kullanarak hangi TV programlarını veya filmleri üreteceğini 
belirlemektedir. Veri tabanlı algoritmalar Netflix'te, kullanıcının görüntüleme 
geçmişini temel alan kişiselleştirilmiş öneriler oluşturmak için de kullanılır. DHL, 
FedEx ve UPS gibi nakliyat şirketleri en iyi teslimat yollarını ve zamanlarını ve 
ayrıca gönderileri için en iyi ulaşım modlarını belirlemek için veri bilimini 
kullanmaktadır (Rouse, 2017). 

Veri bilimi günümüzde işletmeler içinde gelişmekte olan bir alandır. Çünkü büyük 
miktarda yapılandırılmamış verilerin tanımlanması ve analizi şirketler için çok 
karmaşık, pahalı ve zaman alıcı olabilmektedir. Şirketler müşterilerini ürünlere 
çekebilmek için müşterilerin gereksinimlerine uygun ürünler geliştirmeli ve 
garanti memnuniyet sağlamalıdırlar. Bu nedenle, endüstriler, ürünlerini en iyi 
şekilde geliştirmek için veriye ihtiyaç duyarlar. Karar süreci, ürünlere en 
uygun olanı bulmak için müşteri verilerinin analizini içermektedir. Bu analiz veri 
biliminin gelişmiş analitik araçları sayesinde yapılmaktadır (Dataflair Team, 2019). 

Problemi 
Anlama 

Verileri 
Ölçmek 

uygulama 
Araçları 

Çeviri Anlayışı 
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5. Veri Bilimini Kullanan Bazı Şirketler 

Bugün artık şirketler, veri bilimini kullanarak, müşterilere göre ürünleri önermek 
ve satmak için yeterince akıllı hale geldi. Aramadan bahsettiğimizde akla ilk 
“Google” gelmektedir. Ancak Yahoo, Bing, Ask, AOL, Duckduckgo vb. gibi pek çok 
arama motoru daha vardır. Tüm bu arama motorları (Google dahil), arama 
sorgumuz için saniyeler içinde en iyi sonucu almak için veri bilimi algoritmalarını 
kullanmaktadır. Google’ın her gün 20 petabayttan fazla veri işlediği gerçeğini göz 
önüne alındığında veri bilimi olmasaydı, Google bugün bildiğimiz “Google” olmazdı 
(Analytics Vidhya, 2015). 

Google, veri ürünleri oluşturma konusunda uzmandır. Google’ın kullandığı birkaç 
veri ürünü örneği şöyledir (Loukides, 211): 

 Google’ın buluşu, bir arama motorunun sayfadaki metin dışında bir girdi 
kullanabileceğinin farkına varmasıdır. Google’ın PageRank algoritması, 
sayfanın dışındaki verileri kullanan, özellikle bir sayfaya işaret eden 
bağlantı sayısını kullanmaktadır. İzleme bağlantıları, Google aramalarını 
çok daha kullanışlı hale getirdi ve PageRank, şirketin başarısının önemli bir 
bileşeni oldu.  

 Yazım denetimi çok zor bir sorun değil, ancak Google yanlış yazılmış 
aramalar için düzeltmeler önererek ve kullanıcının yanıt olarak ne 
tıkladığını gözlemleyerek bunu çok daha doğru hale getirdi. Bunlar ortak 
yazım hataları, düzeltmeleri ve gerçekleştikleri bağlamların sözlüğünü 
oluşturdular. 

 Konuşma tanıma her zaman zor bir problem olmuştur. Ancak Google, 
topladıkları ses verilerini kullanarak çok büyük ilerlemeler katetti ve sesli 
aramayı çekirdek arama motorlarına entegre edebildi. 

 2009 yılında Domuz Gribi salgını sırasında, Google salgınla ilgili konuları 
araştırıp takip ederek salgının ilerleyişini takip edebildi. 

Facebook bugün dünyanın sosyal medya lideridir. Dünyanın dört bir tarafında 
milyonlarca kullanıcısı olan Facebook, insanların sosyal etkileşimleri hakkında 
bilgi edinmek için veri bilimi yoluyla büyük ölçekli nicel araştırmalardan 
yararlanmaktadır. Facebook, kullanıcı davranışını incelemek ve ürünlerini 
geliştirmek için veri biliminde ileri tekniklerin kullandığı bir inovasyon merkezi 
haline geldi. Facebook, derin öğrenme denilen veri biliminde ileri teknolojiden 
yararlanmaktadır. Derin öğrenme sayesinde Facebook, yüz tanıma ve metin 
analizini yapmaktadır. Yüz tanımada Facebook, fotoğraflardaki yüzleri 
sınıflandırmak için güçlü sinir ağları kullanır. Facebook kullanıcı cümlelerini 
anlamak için “DeepText” adlı kendi metin anlama motorunu 
kullanmaktadır. Facebook ayrıca, insanların ilgisini anlamak ve fotoğrafları 
metinlerle aynı hizaya getirmek için Derin Metin kullanır (Dataflair Team, 2019). 

Amazon, “tek çatı altında her şey” modelini benimseyerek gelişmiştir. Bununla 
birlikte müşteriler, böylesine geniş bir seçenek yelpazesiyle karşı karşıya 
kaldıklarında, genellikle kendilerini bunalmış hissedebilirler. Amazon binlerce 
seçenekle etkin bir şekilde veri bakımından zengindir. Ancak içgörü açısından zayıf 
olduğundan müşteriler için en iyi satın alma kararının ne olacağı konusunda çok az 

http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank
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https://data-flair.training/blogs/deep-learning-tutorial/
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fikir sahibidir. Amazon, bununla mücadele etmek için, müşterilerinden toplanan 
büyük veriyi kullanarak öneri motorunu oluşturup ince ayarlar yapıyor (Marr, 
2019). Amazon'un, kullanıcıları tarafından satın alınması en muhtemel olan 
ürünleri tahmin etmek için büyük veriler kullanan tahmini bir nakliye modeli 
vardır. Bu model satın alımlarınızın modelini analiz eder ve ürünleri gelecekte 
kullanabileceğiniz en yakın deponuza gönderir. Amazon aynı zamanda kullanıcı 
etkinliği, sipariş geçmişi, rakipler tarafından sunulan fiyatlar, ürün bulunabilirliği, 
vb. gibi çeşitli parametreleri göz önünde bulundurarak web sitelerinin fiyatlarını 
optimize etmektedir. Bu yöntemi kullanarak, Amazon popüler eşyalarda indirim 
sağlar ve daha az popüler eşyada kar kazanır (Dataflair Team, 2019). Amazon'un 
öneri teknolojisi işbirliğine dayalı filtrelemeye dayanıyor; bu, kim olduğunun bir 
resmini oluşturarak ne istediğini düşünmekte ve ardından benzer profillere sahip 
insanların satın aldığı ürünleri önermektedir. Amazon, siteyi kullanırken 
müşterilerinin her biri hakkında veri toplar. Satın aldığınız şeylerin yanı sıra, şirket 
neye baktığınızı, gönderim adresinizi izler (Amazon, nerede yaşadığınıza bağlı 
olarak gelir düzeyinizde şaşırtıcı derecede iyi bir tahminde bulunabilir) ve geri 
bildirim bırakıp bırakmamanıza bakar (Marr, 2019). 

Uber, bir yere gitmeye istekli sürücülerle, gezmeye istekli olan kullanıcıları 
birbirine bağlayan, akıllı telefon uygulaması tabanlı bir taksi rezervasyon 
hizmetidir. Hizmet, geçim kaynaklarını tahrip ettiğini iddia eden taksi şoförleri ve 
şirketin sürücülerinin düzenlenmesi konusundaki endişeleri nedeniyle oldukça 
tartışmalıdır. Buna rağmen Uber, başarılı olmaktan hiç vazgeçmedi. Uber, 2009'da 
San Francisco'ya hizmet vermek üzere başlatıldı ve Antarktika hariç her kıtada 
birçok büyük şehre yayıldı. Uber’deki iş, büyük veriye bağlı ve bu verileri 
geleneksel taksi firmalarının yönettiğinden daha etkili bir şekilde kullanmak 
başarısında büyük bir rol oynadı. Uber'in tüm iş modeli, kalabalık kaynak sağlama 
konusunda çok büyük veri ilkesine dayanmaktadır. Arabasıyla, birisinin gitmek 
istediği yere gitmesine yardım etmek isteyen herkes, oraya gitmelerine yardımcı 
olabilir.  Uber, kapsadığı tüm şehirlerde geniş bir sürücü veritabanına sahiptir; bu 
nedenle, bir yolcu bir yere gitmek istediğinde, en uygun sürücülerle anında 
eşleşebilir. Ücretler, GPS, sokak verileri ve şirketin seyahatin muhtemel olduğu 
zamana göre ayarlamalar yapan kendi algoritmalarını kullanılarak otomatik olarak 
hesaplanmaktadır. Bu Uber’i düzenli taksi servislerinden ayıran önemli bir farktır. 
Çünkü ücret müşterilerin kat ettiği yol mesafesinden değil yolculuk süresi 
üzerinden alınır (Marr, 2015). 

Walmart dünyanın en büyük perakendecisidir. Walmart, işletmeyi daha verimli 
hale getirmek için büyük verilerden yararlanan büyük sektörlerden 
biridir. Walmart, müşteri verilerinin bolluğunu yönetir. Müşterilerden her saat 
yaklaşık 2,5 petabayt veri toplanır. Bu veri, Hadoop ve NoSQL aracılığıyla 
kullanılan yapılandırılmamış formattadır. Walmart mağazalarındaki satışları 
etkileyebilecek çeşitli faktörleri izlemektedir. Walmart, mağaza çıkışlarını daha 
verimli hale getirmek için veri bilimini kullanıyor. Çıkışların kalabalık olabileceği 
günün belli zamanları vardır. Bu, Walmart çalışanlarının yoğun saatlerde 
müşterileri yönetmesini zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte, tahmine dayalı 
analitiklerin yardımıyla, Walmart verileri analiz edebilir ve her mağaza için en iyi 
ödeme şeklini, yani kendi kendine ödeme ve kolay ödeme yöntemini 
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belirleyebilmektedir (Dataflair, 2019). Walmart, müşterilerin satın alma 
modellerini analiz etmek için gerçek zamanlı analitikler kullanmaktadır. Bu, talep 
edilen ürünler ve gelecekte talep görecek ürünler için çeşitli faktörlere dayanarak 
stok yapmalarını sağlamaktadır. Ayrıca, Walmart, veri bilimi yardımıyla tedarik 
zinciri ve lojistiği yönetmektedir. Walmart envanterini yönetir ve tükenme oranını 
analiz eder, böylece etkin lojistik yolunu azaltmak için gerekli adımları 
atar. Walmart ayrıca, şirketin kamyonlarının takip edeceği nakliye rotalarını de 
analiz etmektedir. Şirket, veri bilimini kullanarak optimize edilmiş bir rota belirler, 
böylece maliyet ve zamandan tasarruf edilir (Dataflair, 2019). 

Bank of America (BoA), müşterilerine mobil bankacılık sağlayan ilk finansal 
şirketlerden biridir. Son zamanlarda, BoA ilk sanal finansal asistanı olan Erica'yı 
başlattı. Erica finans alanında dünyadaki en iyi yenilik olarak kabul edilir. Şu anda, 
Erica dünya çapında 45 milyondan fazla kullanıcıya müşteri danışmanı olarak 
hizmet vermektedir. Erica ayrıca, veri bilimi alanında teknolojik bir gelişme olan 
müşteri girdilerini almak için Konuşma Tanıma'yı da kullanıyor (Dataflair, 2019). 

BoA gibi diğer bazı bankalar veri bilimi ve tahmine dayalı 
analitikten faydalanmaktadır. Bu bankalar veri bilimini kullanarak, ödemelerde ve 
müşteri bilgilerindeki sahtekarlıkları tespit edebilmektedir. Ayrıca sigorta, kredi 
kartı ve muhasebe ile ilgili sahtekarlıkları da önler. Kayıpları en aza indirmek için 
bir bankanın sahtekarlığı daha erken tespit etmesi gerekir. Bunu gerçekleştirmek 
için, bankalar veri bilimcilerin, nicel bilgilerini ilişkilendirme, kümeleme, tahmin 
etme ve sınıflandırma gibi algoritmalar kullanırlar (Dataflair, 2019). 

Risk modellemesi, bankaların finansal faaliyetleri düzenlemek için denetlediği 
önemli bir alandır. Makine Öğrenimi kullanarak, bankalar risk modellemeyi en aza 
indirebilmektedir. Analitik çözümler sayesinde, bankalar şeffaflık ve risk analizine 
dayanan veri odaklı kararlar alabilmektedir. Ayrıca, BoA büyük veri teknolojisini 
kullanarak yüksek riskli hesapları tespit etmektedir (Dataflair, 2019). 

Airbnb, 65.000'den fazla şehirde ve 191 ülkede milyonlarca eşsiz konaklama 
yerine erişim sağlayan bir topluluk pazarıdır. Konaklama özelliklerine ek olarak, 
Deneyimler ile Airbnb yerel topluluklara ve ilgi alanlarına benzeri görülmemiş 
erişim sağlarken, Yerler ile orada yaşayan insanların önerilerini keşfetmelerini 
sağlar. Airbnb, konaklama birimlerine ev sahipliği yapmanın yanı sıra mobil 
uygulaması ve web sitesi aracılığıyla konaklama yerini bulunmasını sağlayan 
uluslararası bir konaklama şirketidir. Şirketin başarısının büyük bir kısmı veri 
bilimi ekibinden kaynaklanmaktadır. Veri bilimi, Airbnb'de şirketin kuruluşundan 
bu yana çok önemli bir rol oynadı. Bu platform müşterilerine daha iyi arama 
sonuçları sağlamak için veriyi kullanmaktadır. Müşteriler ve ev sahipleri Airbnb ile 
etkileşime girdiğinde, web sitesi ve birbirleriyle olan etkileşimleri verilerle temsil 
edilir. Trendler ve kalıplar için bu veriler gözden geçirerek, müşterilerin istekleri 
daha iyi anlaşılır (Bion, Chang & Goodman, 2018). Airbnb, milyonlarca misafir ve 
ev sahibi tarafından platformda gerçekleştirilen eylemleri izler, daha sonra 
uygulamayı iyileştirmenin yollarını bulmak için gözlemlerini kullanarak bu 
verilerden değer elde etmek için algoritmalar oluşturmaktadır. Bu veri odaklı ürün 
geliştirme yaklaşımı, Airbnb'ye kullanıcılara daha fazla değer katmanın 
ölçeklenebilir ve objektif bir yolunu sunar (Rey, 2018).  
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Son zamanlarda, Airbnb veri bilimleri departmanını ve yeni, makine öğrenmeye 
dayalı araçları kuruyor. Bu araçları, sistemlerini çevreleyen güveni artırmak ve 
misafirler ile ev sahipleri arasındaki eşleşmeleri geliştirmek için 
kullanıyorlar. Örneğin, güveni arttırmak için Airbnb, düzensiz kullanıcı 
davranışlarını belirleyerek dolandırıcılıkla mücadele etmek için makine öğrenmeyi 
kullanıyor (Wiggers, 2018). 

Spotify, kişiselleştirilmiş müzik önerileri sağlamak için veri bilimi kullanan 
çevrimiçi bir müzik akışı platformudur. 100 milyondan fazla kullanıcısı olan 
Spotify, büyük veri ile ilgilenmektedir. Spotify, kullanıcı deneyimini arttırmak için 
algoritmalarını oluşturmak üzere kullanıcılar tarafından oluşturulan 600 GB 
günlük veriyi kullanmaktadır. Spotify, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş müzik çalma 
listeleri sağlamak için büyük verilerden yararlanan, veri odaklı bir şirkettir. Spotify 
ayrıca, Sanatçılar için Spotify uygulamasıyla sanatçılara çeşitli analitik özellikler de 
getirdi. Bu, sanatçıların ve yöneticilerin takipçlerini, hayran beğenilerini ve 
Spotify'ın birçok çalma listesi boyunca oluşturdukları hitleri analiz etmelerini 
sağlamaktadır (Dataflair, 2019). 

Veri bilimi ayrıca, DHL, FedEx, UPS gibi lojistik şirketlerinde operasyonel 
etkinliklerini artırmak için kullanılmaktadır. Veri bilimi sayesinde, bu şirketler, 
geminin en iyi yolunu, en uygun teslim zamanını ve maliyet etkinliğine yol açan en 
iyi nakliye yöntemini bulmaktadır. Dahası, bu kuruluşların tanıtılan GPS'i 
kullanarak ürettikleri veriler, onlara veri bilimini kullanarak araştırma yapmaları 
için pek çok olası imkanı sunmaktadır (Josh, 2019). 

6. Sonuç ve Tartışma 

İçinde bulunduğumuz çağda bilgi devrimi yaşanmaktadır. Bu bilgi devrimi her 
ekonomik devrim gibi, toplum, akademi ve iş dünyası üzerinde dönüştürücü bir 
etkisi oldu. Ağ bağlantılı iletişim sistemleri ve internet tarafından yönlendirilen bu 
devrim, değerli yeni bir materyali (veriyi) arttırdı ve hepimizi hem tüketiciye hem 
de üreticiye dönüştürdüğü için benzersizdir. Üretilen büyük miktarda veri 
muazzamdır. Veriler, yediğimiz yiyeceklerden, sosyal etkileşimlerimize, çalışma ve 
oyun oynama şeklimize kadar hayatımızın her yönünü giderek daha fazla 
etkiliyor. Sonuç olarak, kişiselleştirilmiş ve titizlikle ayarlanmış ürünler ve 
hizmetler için, vücudumuza, yaşamlarımıza ve işletmelerimize ince ayarlanmış 
yeni bir bilgi teknolojisi pazarı olan veri ürünü için makul bir beklenti geliştirildi. 

Bu çalışmada, veri bilimi, veri bilimci, veri ürünü ve bazı işletmelerin veri bilimini 
nasıl kullandıkları konusunda birtakım bilgiler verilmiştir. Yapılan 
araştırmalar veri bilimi öğreniminin şu anda büyüme eğiliminde olduğunu 
göstermektedir. Çünkü bu alanda uzman olanlar için, sayısız iş pozisyonu 
bulunmaktadır. Ayrıca, veri bilimi sektörde nispeten yeni bir alandır. Bu nedenle 
bu alanda daha az rekabet vardır. Daha az rekabet, iş olanaklarına olan talebin 
artması demektir. Bu alandaki bir iş pozisyonu da iyi miktarda maaş sunmaktadır. 
Veri bilimi eğitim, sağlık ve finans gibi çeşitli sektörlerde iş seçeneklerinin kapısını 
açmakta ve önümüzdeki yıllarda giderek daha fazla kullanılacaktır. 

Veri bilimi bugün toplumu dönüştürücü bir etkiye sahiptir. Veri bilimi verilere 
anlam katmaktadır. Veri bilimi ham verileri, endüstriler tarafından öngörü 
oluşturmak ve piyasa eğilimlerini tanımak için kullanılabilecek anlamlı ürünlere 
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dönüştürmektedir. Uzman Veri Bilimci arzındaki yetersizlik ve talebin hızlı bir 
şekilde artmasıyla, veri bilimci kazançlı bir kariyer olan çok büyük bir gelir kapısı 
haline gelmiştir. Bu nedenle  içinde yaşadığımız çağda veri bilimini öğrenmek bir 
ihtiyaç haline geldi. Ayrıca gelecekteki işleri yürütmek için veri bilimi 
okuryazarlığına daha fazla önem vermek gerekmektedir. 

Veri bilimi gelişmeye devam ediyor ve bu yüzden birçok tanımı vardır. Akademik 
bir program olarak veri bilimi nispeten yeni bir alandır. Veri biliminin nasıl 
öğrenildiği sorusunun tek bir cevabı yoktur. Yine de veri biliminde matematik, 
istatistik, büyük veri, makine öğrenmesi ve derin öğrenme konuları bulunmalıdır. 
Ayrıca, Python, R, Tableau ve SQL ile ilgili yazılım bilgisi ve doğrusal cebir bu 
programa dahil edilmelidir. Tüm bu disiplinleri birleştirmek için veri bilimi 
dersleri olmalıdır. Veri bilimini öğrenmek için çok sayıda projede çalışmak ve 
eğitim çerçevesinde staj yapmak gerekmektedir. 

Veri bilimi bugün artık yerleşik bir bilim disiplini haline geliyor ve bu güne kadar 
çok sayıda yararlı sonuç verdi. Bugün veri biliminin hangi sonuçları ve öngörüleri 
sağlayabildiğini anlamaya başladığımız zamandayız. Aynı zamanda, bu sonuçların 
son kullanıcı için sistematik olarak nasıl sunulacağı henüz belli değildir. Başka bir 
deyişle: Veri ürünlerini kullanıcı için uygun garantili fayda sağlayan bir süreçte 
nasıl tasarlanır? Sorusuna henüz yanıt bulunamamıştır. Ayrıca, bir veri ürünü 
olduğunda, ürün sahibine ekonomik değer sağlayacak bir yönteme ihtiyaç 
duyulmaktadır. Yani, veri merkezli iş modellerinin de tasarlanması gerekmektedir. 

Günümüzde, veri bilimi finans, enerji, seyahat ve hükümet dahil birçok sektörde 
büyük ölçüde büyümüştür. Ancak daha da önemlisi, üniversiteler bu alanda kurslar 
ve programlar sunmanın önemini fark etmeye başladı. Columbia  ve MIT'deki 
girişimler  ve  UC Berkeley ve NYU'daki yeni yüksek lisans programları, 
öğrencilerin veri bilimini inceleme ve veri bilimi alanında kariyer geliştirme 
fırsatını sunmaktadır. Ayrıca, Columbia Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsü'nden 
Context XSeries'te Veri Bilimi ve Analitik sunulmaktadır. Seçkin profesörlerden 
oluşan bir ekip tarafından verilen bu XSeries,  öğrencilerin veri bilimindeki temel 
kavramları daha iyi anlamalarını ve istatistik, makine öğrenmesi ve algoritmaların 
temellerini öğrenmelerini sağlamaktadır (Goulart, 2016).  

Türkiye de ise 2019 yılı itibariyle veri bilimi alanında kayda değer büyük bir 
gelişme olmamakla birlikte, 2014 yılında ilk kez Sabancı Üniversitesi IBM ile iş 
ortaklaşa Veri Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans programı açmıştır. Yine aynı yıl 
İstanbul Şehir Üniversitesi IBM Türk Ltd. Şti işbirliği ile Veri Mühendisliği Tezli 
Yüksek Lisans Programını açmıştır. 2019 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi 
İstatistik Bölüm’ünde Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı açıldı.   
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