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BÜYÜK VERİKAÇYILDIR
HAYATIMIZDA?



Londralı tüccar John Graunt, bir yığın veriden

istatistiksel çıkarım setini oluşturan ilk kişi

1662 yılında yazdığı bir kitapta Ölüm Oranı

hakkında haftalık ve yıllık ölümleri raporlamada

farklı bir yaklaşım geliştirdi

Matematiksel istatistiğin doğuşunu sağlayan bu

çalışmayla Büyük Verinin esasları da ortaya

konmuş oldu

1662



1889 yılında Herman 

Hollerith ilk hesaplama

sistemini icat etti. 

Bu sistem nüfus verilerini

düzenlemek için kullanıldı.

1889



İngiliz biliminsanları II. Dünya

Savaşı’nda Nazilerin şifrelerini

çözmek için ilk veri işleme

makinesini, Colossus’u icat etti.

Colossus saniyede beş bin 

karakter veri işleyebiliyordu.

1943



Büyük Veri sandığımızdan çok daha uzun zamandır hayatımızda

İlk kez 2005 yılında dile getirilmiş olması bu durumu

değiştirmiyor.

2005



Büyük Veri?

Yapısal olan veya olmayan büyük hacimli veri

Sadece verinin miktarı değil, veriyle yapılanlar?



Facebook;

4 Petabyte/gün yeni veri

40.000 saatlik bir TV programının hacmine eşit

İzlemek 8 yıl

BÜYÜK
VERİ

HACİMLİDİR



Dünyada her gün ortalama 500 milyon tweet

Bu devasa veri akışı hızla işleniyor

BÜYÜK
VERİ

HIZLIDIR



Her veri aynı değil; yazılar, resimler, 

videolar, tweetler, ses kayıtları, el 

yazısı, vb

BÜYÜK
VERİ

ÇEŞİTLİDİR



BÜYÜK VERİ =

• Güçlü Kararlar : Büyük Veri büyük resmi gösterir.

• Sorun çözme : Büyük Veri soruna yol açan sebepleri gösterir.

• Tasarruf – Verimlilik : Büyük Veri operasyona hız kazandırır, maliyeti düşürür.

• Stratejik Planlama : Büyük Veri dünü, bugünü gösterir, yarına ışık tutar.



BakanlığımızdaBüyük Veri



Herkese sağlık kayıtlarına erişim imkanı  (14.1 Milyon)

Hekimlere bilgi ve karar desteği

Yöneticilere raporlama, gelecek tahminleme

Gereksiz-mükerrer işlemleri önleme

Güçlü log, aşamalı şifreleme teknikleri ile maksimum güvenlik

e-Nabız  Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi



Giyilebilir cihazlardan veri aktarımı

Kan ve organ bağışı beyanı 

Acil durum bilgileri, 

Tanıya yardımcı  fotoğraflar

Çevreci alt yapı

Aile Hekimi değiştirme

Aşı kartı

Randevu

En yakın….



Teleradyoloji Sistemi

• Dünyanın en büyük radyolojik görüntü arşivi

• Zaman/mekan bağımsız raporlama

• On/off-line konsültasyon

• Endoskopik görüntü işleme

• DICOM uyumlu olmayan cihazlardan da 

görüntü aktarımı

• EKG

• Görüntü sahibinin de erişim imkanı

• Yapay zeka

• Kalite kontrol

• Akademik çalışma, eğitim



Mekânsal İş Zekası (MİZ)
Harita üzerinde veri görselleştirme

• Güçlü kararlar

• Hizmete erişimi kolaylaştırma 

• Lokasyonlar arası karşılaştırma 

• Hakkaniyeti tesis 

…………………………………………………



MHRS, e-Rapor, SİNA, EKİP, İTS, ÜTS, ÖBS, HSYS,
ve daha fazlası…

Anahtarımız Büyük Veri

Çalışan ve hasta güvenliğini sağlamak, etkin ve ekonomik , kaliteli ve
hızlı sağlık hizmeti için stratejik atılımlara giden kapıları bu anahtarla
açıyoruz.



Teşekkürler..


