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Büyük Veri: 

  Sosyal medya,  ilişkisel veri tabanları kayıt 

dosyaları gibi farklı kaynaklardan toplanmış 

birbiriyle alakalı veri setleri ne büyük veri denir.  

 Aslında büyük veri isminden de anlaşılacağı gibi 

büyük olmalıdır ve büyüklükten kastedilen 

terabyte, petabyte seviyeleridir.   

 Bununla beraber büyük verinin tek özelliği büyük 

olması elbette değildir.  

 İngilizce kaynaklarda büyük verinin 5 

özelliğinden söz edilir ve bu 5 özellik V harfi ile 

temsil edilir.  

 Volume, 

 Variety,  

 Veracity,  

 Value,  

 Velocity.  



Büyük Veri: 

 Türkçeye uyarladığımızda ise bu 5 V yerine 5 D diyebiliriz:  

 Devasalık (Volume),  

 Değişkenlik (Variety),  

 Doğruluk (Veracity),  

 Değerlilik (Value),   

 Değişim Hızı (Velocity).  

 Bunun yanı sıra büyük veriye ek bir özellik olarak Devamlılık da eklenebilir 

(Volatility)  

 



Büyük Veri: 

 Değişkenlik özelliğinden kasıt, büyük verinin görüntü, ses, harita, metin gibi 
değişik format ve kayırlardan bir araya getiriliyor olmasıdır.  

 Doğruluk ise toplanan verinin yanlış, sahte vs. gibi özelliklere sahip olmamasıdır. 
Büyük verinin önemli bir kısmı kullanıcı tarafından oluşturulmuş veriler (User 
Generated Data) olduğu için doğruluk özelliği son derece dikkatle incelenmesi 
gereken bir özelliktir.  

 Ayrıca, bu veriler içinden yararlı bilgilerin çıkartılabileceği değerli veriler olmalıdır.  

 Büyük verinin ortaya çıkmasında en önemli etken sayısal ortamda verilerin büyük 
bir hızla çoğalmasıdır. Bu da büyük veriye değişim hızı özelliğini 
kazandırmaktadır.  

 Bu değişim hızıyla devasa boyutlara ulaşan verilerin büyük veri olarak 
tanımlanabilmesi için bu verilerin devamlı olması gerekmektedir. Yani veriler bir 
zaman diliminde üretilmiş ve tekrarlanmayan veriler olmamalı. Bu verilerden 
çıkarılacak olan örüntü ve kuralların pratikte kullanılabilmesi için tekrarlanıyor 
olması gerekmektedir. 



Büyük Veriyi Nelerle Kullanabiliriz? 

 Veri Madenciliği 

 Metin Madenciliği 

 Web Madenciliği 

 Business Intelligence  

 Robotics 

 Makine Öğrenmesi 



Sağlık Alanında Big Data Kullanımı 

 Klinik Araştırmalar 

 Önleyici Tıp 

 Önlenebilir Gereksiz İlaç Kullanımı Analizi 

 Dolandırıcılık (Sağlık Sigortası) 

 Toplum Sağlığı Analizleri ve Risk Yönetimi 

 Hasta İlişikleri Yönetimi ve Koçluk 

 Gerçek Zamanlı Hasta İzleme 

 



Teknolojik ve Ticari Çözümler 

 Hadoop  

 Cloudera  

 Hortonworks  

 MapR  

 



Herşeyin Başı Veri…Sonra Veri Ambarı 



Teknolojik ve Ticari Çözümler 
 Giyilebilir cihazlar,  

 Fitbit, Jawbone, Applewatch, Samsung Gearfit 

 Apple IBM Watson Health Girişimi 

 



Örnek Çalışmalar 

 Asthmapolis GPS temelli Bölge ve inhaler kullanım analizi, Polen, Kül vs. 

 Ginge.io Akıllı telefon hareket özelliği ve diabet hasta monitörü 

 mHealthCoach risk altındaki hasta takibi ve koçluk. 

 Pitsburgh Health Data Allience 

 Pittsburg Universitesi, UPMC, Carnegie Mellon Universitesi 

 

 


