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2017'ye yön verecek başlıca  
10 iş zekası trendi

Geçtiğimiz birkaç yılda veriler, işletmelerin can damarı 
haline geldi. Çalışanlarına sunduğu olanaklarla bu 
verilerin gücünden yararlanmayı başaran işletmeler 
rekabet avantajı kazandı ve daha hızlı yenilik yapabilecek 
noktaya ulaştı. Bu değişim, iş zekası konusundaki eski 
tarz yöntemlerle yeni, modern yaklaşımlar arasındaki 
fark yüzünden işletmelerde bir gerginliğe yol açtı.  
Kontrol ile hız ve self servis ile yönetişim  arasındaki 
gerginlik arttı. Ardından, verilerin etkisini en üst düzeye 
çıkarmak için Bilişim Teknoloji (BT) departmanı ile  
iş birimleri birlikte çalışmaya başladı.

Bizi neler bekliyor?  

Dünyanın dört bir yanındaki yüz  

binlerce müşteriye hizmet sunan 

uzmanlarımızın fikirlerini  

ve gözlemlerini derledik.  

İşte tahminlerimiz.



Modern iş zekası yeni norm oluyor 
2016'da işletmeler modern iş zekası yöntemlerine geçmeye başlayınca,  
verileri analiz etme gücü küçük gruplardan çok daha büyük gruplara doğru kaydı. 
Gartner'ın 2016 Business Intelligence Magic Quadrant raporuna göre, “10-11 yıldan 
uzun süredir devam eden BT odaklı raporlama platformlarından modern iş zekası 
ve analiz platformlarına geçiş sürecinin kritik noktasını” geride bıraktık. İşletmeler, 
güvenilir ve ölçeklenebilir platformlar sayesinde, analist olmayanların bile yönetilen 
verileri incelemesine ve edindikleri bilgileri kullanarak iş birliği yapmasına olanak 
sağlıyor. 2017'de modern iş zekası, global şirketlerden yeni kurulan girişimci 
şirketlere kadar her tür işletmenin bir numaralı önceliği haline gelecek.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: 
Modernize using the BI & Analytics Magic Quadrant (İş Zekası ve Analiz Magic Quadrant raporunu kullanarak modernleştirme) 
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http://blogs.gartner.com/rita-sallam/2016/07/22/modernize-using-bi-analytics-magic-quadrant
http://blogs.gartner.com/rita-sallam/2016/07/22/modernize-using-bi-analytics-magic-quadrant/


Birlikte çalışmaya dayalı analiz giderek  
önem kazanıyor 
Günlük hayatta olduğu gibi iş analizi konusunda da iş birliği yapmak, çok daha iyi 
sonuçlar alınmasını sağlar. 2017'de, yönetilen verilere erişimin kolaylaşması ve 
bulut teknolojisinin sağladığı veri paylaşımı olanakları sayesinde birlikte çalışmaya 
dayalı analiz daha önemli bir rol üstlenecek. Bu durum, bilgi akışının tek yönlü 
olduğu bir dönemin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Verilerin PowerPoint sunumları 
veya içeriği sabit PDF belgeleri aracılığıyla paylaşıldığı günler geride kaldı. 
İnsanlar artık işleriyle ilgili kararlar verirken canlı, interaktif pano (dashboard) 
ve raporlarını paylaşacak. Birbirlerinin çalışmalarına katkıda bulunacak ve 
kendi sorularını yanıtlamak için bu çalışmalardan yararlanacaklar. İletişim 
halinde olmak için bulut teknolojisini ve e-posta uyarıları ile abonelikler gibi 
diğer paylaşım işlevlerini kullanacaklar. Panolarını (dashboard) diğer kurumsal 
uygulamalara entegre ederek bulundukları yerden diğer insanlara ulaşabilecekler. 
İşletmedeki rolü ne olursa olsun tüm çalışanlar panolardaki (dashboard) verileri 
kullanarak kendi analizlerini hazırlama ve edindikleri bilgileri diğer çalışanlarla 
paylaşma gibi pek çok olanağa kavuşacak. 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: 
Tech ‘democratization’ seen fueling analytics boom (Teknolojik "demokratikleştirme" analiz alanındaki gelişmelere katkı sağlıyor)

2

https://www.datanami.com/2016/02/04/tech-democratization-seen-fueling-analytics-boom


Tüm veriler eşit değer kazanıyor
2017'de artık verilerin değeri, verinin önem derecesine 
veya boyutuna bağlı olmayacak. Söz konusu verinin 
büyük veri veya basit bir Excel tablosu olmasının hiçbir 
önemi olmayacak. İnsanların verilere hızlı ve kolay 
bir şekilde erişip bunları diğer veri türleriyle birlikte 
kullanarak işleriyle ilgili sorulara yanıt bulabilmeleri 
ve elde ettikleri sonuçları geliştirebilmeleri önem 
kazanacak. Önümüzdeki yıl iş zekası, insanların her 
boyutta, biçimde ve türde veri üzerinde araştırma 
yapabildiği ve görüşlerini paylaşarak karar alma 
sürecine dahil olduğu bir ortama doğru yönelecek. 
İş birimleri için verilerinin Hadoop’ta, Redshift’te 
veya bir Excel dosyasında depolanmasının bir önemi 
olmayacak. Ellerinin altında kaç farklı veri kaynağı 
olursa olsun, verilerin gücünden yararlanabilecekler.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: 
‘Big data’ is no longer enough: It’s now all about ‘fast data’ ("Büyük veri" artık 
yeterli değil, yeni trend "hızlı veri")
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https://www.entrepreneur.com/article/273561
https://www.entrepreneur.com/article/273561


Self servis analiz, 
veri hazırlığını da içeriyor 

Self servis veri keşfi standart uygulama haline gelse 
de veri hazırlığı BT departmanının ve veri uzmanlarının 
egemenliğinde kaldı. Bu durum 2017'de değişecek. 
Gartner'e göre, "İş zekası ve analiz pazarlarına yıkıcı bir 
yenilik getiren kolay ve hızlı olana yönelme trendi,  
veri entegrasyonunda da görülmeye başladı."  
Veri ayrıştırma, JSON ve HTML’den veri alma ve veri 
dönüştürme gibi yaygın veri hazırlama işleri artık 
yalnızca uzmanlar tarafından yapılabilen işler olmaktan 
çıkacak. Yakın gelecekte herkes bu işleri kendi analiz 
iş akışlarının bir parçası olarak yapabilecek. Bu durum 
veri yönetişimi konusunda yeni endişeleri beraberinde 
getirecek olsa da, başarılı BT grupları bu fırsatı şimdiden 
değerlendirmeye başladı. BT departmanları self servis 
veri hazırlığına geçişte rehberlik hizmeti sunarak 
işletmedeki herkesin verilere erişmesini ve insanların 
güvenli bir veri ortamında çalışmasını garantiye alabilir. 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: 
Self-service data prep is the next big thing for BI (İş zekası için bir sonraki büyük 
adım: self servis veri hazırlığı)
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http://searchbusinessanalytics.techtarget.com/feature/Embedded-BI-tools-need-to-be-put-in-their-proper-place
http://searchbusinessanalytics.techtarget.com/feature/Embedded-BI-tools-need-to-be-put-in-their-proper-place


Entegre iş zekası sayesinde 
analizler artık her yerde kullanılıyor 
Analizler insanların iş akışının doğal bir parçası olduğunda en iyi sonucu 
verir. Giderek daha fazla sayıda işletme, analizlerin  çalışanların elinin 
altında olmasını sağlayacak.  Bunun için ayrı bir uygulama kullanmak yerine 
genellikle Salesforce gibi mevcut bir iş uygulamasına entegre etmeyi tercih 
edecekler. 2017'de analizler iyice yaygınlaşacak ve analizlerin her iş sürecini 
zenginleştirmesi beklenecek. Dolayısıyla tezgahtarlar, çağrı merkezi çalışanları 
ve kamyon sürücüleri gibi daha önce hiç veri araştırması yapmamış kişiler bile 
analizlerle tanışacak. Entegre iş zekası analizlerin kullanım alanını öylesine 
genişletecek ki Netflix'teki film veya Pandora'daki müzik önerileri için tahmine 
dayalı analizlerde olduğu gibi pek çok kişi farkına bile varmadan analiz 
sonuçlarını kullanacak.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: 
Embedded BI tools need to be put in their proper place (Entegre iş zekası araçlarını doğru yerde kullanmak gerekiyor)  
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http://searchbusinessanalytics.techtarget.com/feature/Embedded-BI-tools-need-to-be-put-in-their-proper-place


BT departmanı veri kullanımını 
kolaylaştırma görevini üstleniyor 
BT departmanları yıllardır işletmelerin veri taleplerini 
desteklemek üzere durmadan rapor hazırlamaktan 
bunalmış durumda. Sonunda BT departmanlarının bu 
döngüyü kırıp üretici konumundan sağlayıcı konumuna 
geçme vakti geldi. Büyük ölçekte self servis analize 
geçişin kontrolü BT'nin elindedir. Gartner'a göre  
yüksek performanslı işletmelerde analiz ekipleri 
"güvenilir bir iş ortağı olarak iş birimleriyle birlikte 
çalışıyor". BT, işletmenin yenilikler yapmak için ihtiyaç 
duyduğu esnekliği ve hızı sunarken yönetişim,  
veri güvenliği ve yasal uyumluluk konusunda da bir 
denge sağlıyor. İşletmelerin veriye dayalı kararları 
hızlı bir biçimde almasına olanak sağlayan BT 
departmanları, bundan böyle veri kullanımını 
kolaylaştırarak iş dünyasının geleceğini şekillendirmeye 
yardımcı olan kahramanlar olarak karşımıza çıkacak. 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:  
Gartner makes it official: The age of self-service is upon us (Gartner açıkladı: Self 
servis analiz dönemi başladı)  
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https://upside.tdwi.org/Articles/2016/02/17/Age-of-Self-Service.aspx?Page=1
https://upside.tdwi.org/Articles/2016/02/17/Age-of-Self-Service.aspx?Page=1


İnsanlar verilerle çalışmak için 
daha doğal yöntemler 
kullanmaya başlıyor
Verilerimize açılan pencere pek çok değişikliğe sahne 
oldu. Gelişen teknoloji sayesinde komut kodlamanın 
ve özet (pivot) tabloların yerini sezgisel sürükle-bırak 
arayüzleri aldı. 2017'de, doğal dil işleme ve üretme gibi 
alanlardaki gelişmelerin de katkısıyla veri arayüzleri 
daha doğal bir hale gelecek. Doğal dil arayüzleri, 
yeni iş zekası araçlarından biridir. İnsanların doğal 
metinler ve diller aracılığıyla verilerle etkileşime 
girmesini sağlayarak verileri, tabloları ve panoları 
daha kolay erişilir hale getirir. Gartner'a göre bu, 
"standart raporlamadan hikaye anlatımına geçişteki 
yeni aşama"dır.  Bu yeni alana kuşkuyla yaklaşılsa da, 
doğal dil arayüzlerinin gelişimini izlemekte yarar var.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: 
Natural language generation: A revolution in business insight (Doğal dil oluşturma: 
işle ilgili öngörüler edinme konusunda devrim niteliğinde bir gelişme)
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http://www.dataversity.net/natural-language-generation-revolution-business-insight/
http://www.dataversity.net/natural-language-generation-revolution-business-insight/


Buluta geçiş hızlanıyor
Şirketlerin verilerini bulut ortamına taşımasıyla birlikte analizlerin de bulutta 
yapılması gerektiği fikri yaygınlaşacak. 2017'de şirketler, verilerin büyüklüğü 
nedeniyle analiz araçlarını verilerin bulunduğu yerde kullanıma sunmaya 
yönelecek. Amazon Redshift gibi bulut veri ambarları son derece rağbet  
gören veri depolama alanları olmaya devam edecek ve bunun sonucunda bulut 
üzerinde analiz daha da yaygınlaşacak. Pek çok şirket bulut çözümleri ile şirket 
içi çözümlerden oluşan hibrit bir yapı kullanmaya devam etse de, bulut üzerinden 
analiz daha hızlı ve daha ölçeklenebilir bir çözüm halini alacak.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: 
Data gravity pulls to the cloud (Verilerin büyüklüğü şirketleri buluta yönlendiriyor)
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https://www.datanami.com/2016/05/16/data-gravity-pulls-cloud/


İleri düzey analiz daha kolay 
erişilebilir hale geliyor
İş birimleri artık veriler hakkında daha bilgili. İleri düzey 
analiz de daha kolay erişilebilir hale geldi. 2017'de,  
ileri düzey analizin iş birimleri için standart bir uygulama 
haline gelmesiyle bu iki gelişme bir noktada birleşecek. 
İleri düzey analiz artık sadece verilerle uğraşan bilim 
adamlarının ve uzmanların tekelinde olmaktan çıkacak. 
İş birimlerindeki kullanıcılar, tahminleme ve k-means 
kümeleme gibi güçlü analiz işlevlerini şimdiden 
kullanmaya başladı. 2017'de de analiz becerilerini 
geliştirmeye devam edecekler. 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: 
2016 Advanced and Predictive Analytics Market Study (2016 ileri düzey analiz  
ve tahmine dayalı analiz için pazar araştırması)
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http://www.marketwired.com/press-release/dresner-advisory-services-publishes-2016-advanced-predictive-analytics-market-study-2154253.htm
http://www.marketwired.com/press-release/dresner-advisory-services-publishes-2016-advanced-predictive-analytics-market-study-2154253.htm


Veri okuryazarlığı,  
geleceğin önemli becerilerden 
biri haline geliyor
2016'da LinkedIn, işe alımlarda avantaj sağlayan 
en önemli becerilerden birinin iş zekası olduğunu 
duyurdu. 2017'de veri analizi, tüm çalışanlar için 
zorunlu bir temel yetkinlik haline gelecek. Microsoft 
Word, Excel ve PowerPoint programlarındaki yeterlilik 
gibi analiz konusundaki yetkinlik de iş dünyasının 
vazgeçilmez beklentilerinden biri olacak. Bu ihtiyacı 
karşılamak için analiz ve veri programları ilk ve 
ortaöğretim müfredatına girecek. İş yerinde insanlar 
sezgisel iş zekası platformlarının her düzeyde karar 
verme sürecine yön vermesini bekleyecek.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: 
Step aside, coding: Time for analytical thinking in big data (Kodlamanın devri 
bitiyor: Şimdi büyük veride analitik düşünme zamanı)
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http://www.idgconnect.com/blog-abstract/18083/step-aside-coding-time-analytical-thinking-big-data
http://www.idgconnect.com/blog-abstract/18083/step-aside-coding-time-analytical-thinking-big-data


Tableau Hakkında
Tableau, insanların verilerden eyleme dökülebilir öngörüler çıkarmasına yardımcı 
olur. Sınırsız görsel analizlerle verileri araştırmalarını  sağlar. Sadece birkaç 
tıklamayla panolar (dashboard) oluşturma ve özel analizler yapma olanağı sunar. 
Çalışmalarınızı diğer kişilerle paylaşmanızı ve işinizde fark yaratmanızı sağlar. 
Global şirketlerden yeni kurulan girişimci şirketlere kadar her tür işletmede 
insanlar verilerini görmek ve anlamak için Tableau'yu kullanıyor. 

lTABLEAU.COM/TRIAL

http://www.tableau.com/products/trial

