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    • Soru Sorma: Veriler tarafından cevaplanmasını 
istediğiniz soruları bulun.Örneğin beyaz spor 
otomobiller diğerlerinden daha sık kaza geçiriyor 
mu? Sorunuz için hangi veri analiz araçlarının en 
iyi sonucu alacağını bulun.

    • Veri Toplama: Soruları cevaplamak için yararlı 
olan verileri toplayın.Örneğin. polis kaza raporları, 
sigorta talepleri ve hastaneye yatış ayrıntıları gibi 
çeşitli kaynaklardan veriler toplanabilir.

    • Veri Düzeltme: Ham veriler, çok sayıda önemsiz 
değer ve karmaşa ile birkaç farklı biçimde toplana-
bilir. Veri analiz araçlarının içe aktarabilmesi için 
veriler temizlenir ve dönüştürülür. Göz alıcı bir 
adım değil ama çok önemli.

    • Veri Analizi: Yeni temiz verileri,veri analizi 
araçlarına aktarın.Araçlar, verileri keşfetmenize, 
kalıpları bulmanıza ve sorulan soruları yanıtlamanı-
za olanak sağlar.
    • Sonuç Çıkarma ve Tahmin Yapma: Verilerden 
sonuç çıkarınız. Sonuçlar doğru sonuçları almak 
için bir raporda, görsel olarak veya her ikisinde 
özetlenebilir.

 Veri Analizinin Kullanıldığı Başlıca Sektörler
-Telekomünikasyon ve Medya                                      
-Perakendecilik
-Bankacılık                                                                     
-Üretim
-Sigortacılık   
                                                                
Veri Analizi Unsurları Nelerdir?
-A/B Testi                                                                  
-Makine Öğrenmesi
-Veri Füzyonu ve Veri Entegrasyonu                       
-Nörolinguistik Programlama(NLP)              
-Veri Madenciliği                                                     
-İstatistik

Veri Analizi Ne İşe Yarar?
Veri analizi bize bir alanda,konuda daha önce 
yapılan,yapılması gerekilen eylemlerdeki bütün 
verileri toplayarak istatistiksel yöntem ve diğer alt 
unsurları kullanıp, sentezleyerek bir sonuca ulaşır.-
Bu sonucu dikkate alarak alan veya konu için 
ileriye dönük nasıl bir adım atıp-atmamamız gerek-
tiğini öngösteren bir analiz türüdür.

Sonuç
Bu çalışma İş zekası ve veri analizi konularının 
günümüz teknoloji dünyasında artık kullanılması 
bir ihtiyaç haline geldiğini bize göstermektedir. Bu 
araçlar kullanılarak adımları nasıl ön görerek ataca-
ğımız konusunda fikirler edinip bu şekilde şirketi-
mizin, işyerimizin veya kurum-kuruluşların nasıl 

strateji izlemesi gerektiğini gösteren yapı taşları 
haline gelmişlerdir. Bu nedenle bu konular hakkın-
da donanıma sahip her kurum veya kuruluş hata 
payı en az olacak bir şekilde strateji belirlemiş ve 
adımlar atmış olacaktır.
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Bu çalışma iş zekası ve veri analizi terimlerinin 
günümüz iş dünyasında rolünün ne olduğunu 
açıklamayı hedeflemektedir. Makalede bu iki terim 
bütün olarak değil ayrı olarak ele alınmıştır. Daha 
sonra, her iki terimin açıklaması,kullanıldığı başlıca 
alanlar,unsurları ve yararlarının ne olduğu her bir 
alt başlık olarak ele alınıp açıklanmaya çalışılmıştır.

İş Zekası Nedir?
Birçok alanda,sektörde kullanılan ve her geçen 
zaman kullanılma ihtiyacınında arttığı bir dönem-
deyiz.Günümüzde artık veriye ulaşmak çok kolay 
fakat bu ulaşılan verilerin istediğimiz bilgiye bizi 
ulaştırması ilk adımda çok zor.İş zekasıda bu kısım-
da devreye giriyor ve bu ham verilerin çok daha 
kullanışlı bir hale getirilmesini sağlıyor.Böylelikle 
bir araya gelen bu büyük verilerin kullanılıcak alan 
için verileri işleyerek bir sonraki adımın saptanması 
ve geliştirilmesi için bu işlenen ham veriler daha 
efektif ve fonksiyonel bir şekilde kullanılabilinir.
İş Zekasının Kullanıldığı Başlıca Sektörler
    
• Finans
• Enerji
• Telekomünikasyon
• Kamu
• Perakende
• Sağlık

İş Zekasının Unsurları Nelerdir?
Günümüzde birçok alanda kullanılan ve her geçen 
zaman kullanılma ihtiyacını hissettiren iş zekasının 
önemli sekiz unsurdan oluşmaktadır. Bu sekiz unsur 
ne kadar iyi kavralınırsa iş zekası o kadar iyi 
anlaşılmış olunur. Bu sekiz unsur;

-Raporlama                                                                 
Süreç Madenciliği                 
-Detaylı Analiz Süreci                                                          
-Karmaşık Olay Analizi
-Mantıksal Çözümlemeler                                                    
-İş Performans Yönetimi
-Veri Madenciliği                                                                 
-İş Süreçlerini Karşılaştırma

Bu unsurlar ile gerekli istek ve gereksinimler belir-
lenir, buna göre bir yol haritası izlenilir.

İş Zekası Ne İşe Yarar? 
Teknolojinin bireysel hayatımızda,aile hayatımız-
da,akademik yaşamımızda etkileri ne kadar çok ise 
iş hayatında da bu etkileri görmemiz kaçınılmaz bir 
gerçek.Teknolojinin erişebilirliğinden faydalanıl-
ması ile birlikte günümüzde uluslararası ticaret 
geçmişe kıyasla çok fazla artış gösterdi ve bu artış 
ile birlikte pazardaki rekabette büyük bir yarış 
ortaya çıkmıştır.Bu oluşan rekabet ortamını avanta-

ja çevirmenin en önemli koşullarından birisi iş 
zekası yöntemlerini kullanmaktır.

Rekabetin fazla olduğu bu ortamda risk seviyesini 
en düşük orana indirilebilmesi ancak iş zekası ile 
sağlanabilmektedir.Olası bir problem,sorun 
yaşanılmadan etkili ve güçlü şirketler arasında yer 
bulabilmek için doğru zamanda doğru kararın 
alınması gerekir.

Özet olarak doğru kararı ne kadar kısa zaman içinde 
verebilirsek rakiplerimizden her zaman bir adım 
önünde yer alınır.Bu sebeple iş zekasını iş yerlerin-
de,şirketlerde kısaca iş dünyasında kullanmaya 
duyulan ihyiyaç her geçen gün daha da  artarak 
devam etmektedir.

Veri Nedir?
Veri analizini açıklamadan önce veri kelimesenin 
ne anlama geldiğini açıklayalım.Veri(ham gerçek-
ler), işlenmemiş enformasyona dönüşmemiş yani 
işlenmeye tabi tutulmamış olduğu gibi aldığımı 
üzerinde analiz yapmadığımız ham gerçekleri 
temsil eder.Bu ham gerçekler insanlar,nesneler,algı-
lar olaylar vb. olabilir.

Örneğin, bir firmanın belirli bir bölgedeki satış 
elemanlarının isim,soyisim,telefon numarası,aylık 
satış rakamları,yükümlü oldukları müşteriler gibi 
bir içerik veri olarak ifade edilebilir.

Veri Analizi Nedir? 
Günümüz dünyası artık data(veri) dünyası olarak 
adlandırılmaktadır. Bu sebeple herhangi bir alanda 
veya konuda veriye ulaşmak çok kolay bir hale 
gelmiştir.Peki bu kadar fazla veri trafiği içerisinde 
biz hedeflenen,istenilen veriyi nasıl elde edip kulla-
nacağız ?
 
Bu sorunun cevabını konumuz olan,veri analizi 
cevabını vermektedir.Veri analizi istenilen veya 
hedeflenen belirli bir alanda,konuda toplanan tüm 
verileri istatistik yöntemleri kullanarak,bize bir 
sonraki adımımızın ne olması ile ilgili fikir sunan 
analizlerin tümüdür.Örneğin bir otomobil firması-
nın reklam faaliyetleri için harcadığı parayı ve bu 
raklam sonunda kazandığı parayı dikkate alarak bir 
sonraki yıl için reklam bütçesini arttırma veya azalt-
ma kararını, geçen yıl harcanan ve kazanılan parayı 
istatistiksel yöntemler kullanarak analiz edip çıkan 
sonuçdan yardım alarak kararı verilir. 

Veri Analizi Nasıl Yapılır?
Hedeflerin Tanımlanması: Açık ve net bir şeklide 
tanımlanmış hedeflerin ana hatlarını çizerek başla-
yın.Verilerden en iyi verimi alabilmek için hedefler 
çok net olmalıdır. 
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Bu çalışma iş zekası ve veri analizi terimlerinin 
günümüz iş dünyasında rolünün ne olduğunu 
açıklamayı hedeflemektedir. Makalede bu iki terim 
bütün olarak değil ayrı olarak ele alınmıştır. Daha 
sonra, her iki terimin açıklaması,kullanıldığı başlıca 
alanlar,unsurları ve yararlarının ne olduğu her bir 
alt başlık olarak ele alınıp açıklanmaya çalışılmıştır.
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