
“QLIKVIEW, SON 
KULLANICILARIN BELLI IŞ 
PROBLEMLERINI TAMAMEN 
YENI YÖNTEMLERLE 
ÇÖZEBILMESINI 
SAĞLAMAK AMACIYLA, 
VERI KÜMELERI ÜZERINDE 
ARAŞTIRMA VE KEŞIF 
YAPILMASINI, GIZLI KALMIŞ 
BULGULARIN ORTAYA 
ÇIKARILMASINI SAĞLAYAN 
BIR IŞ KEŞFI VE ANALIZ 
PLATFORMU SUNUYOR.”

Kısaca firmanızı tanıtır mısınız? Firmanızın 
kurulduğundan bu yana yaşadığı evre-
leri kısaca anlatır mısınız? Büyüme oran-
larınız, kısa, orta vadeli hedefleriniz hak-
kında bilgi verebilir misiniz?

Firmamız, Türkiye pazarında 2009 yılın-
da aktivitelerini başlatan QlikView’in tek dist-
ribütörü konumunda olup, bugün itibariyle 
yaklaşık 120 referansımız bulunmaktadır. İş 
zekası dünyasında kurumsal performans 
yönetimi, anlık sorgulama, raporlama, OLAP, 
yönetim kokpitleri, iş keşfi, analiz (Business 
Discovery) ve iş analitiği konularında çözüm-
ler sunmaktayız.  

Türkiye’deki yapılanmamızda özellikle 
iş ortakları büyük bir önem sergilemekte. 
QlikView’la iş analitik çözümlerinin oluştu-
rulma aşamasında dikey/sektörel bilginin 
ön plana çıkması, iş ortaklarımızla çok 
verimli çalışma modellerinin ortaya çıkma-
sını sağlıyor. Bugün itibariyle gelirlerimizin 
yaklaşık yüzde 25-30’unun iş ortaklarımız-
dan geldiğini görüyoruz. Türkiye’deki 
QlikView’in 2009’dan beri gelişimini incele-
diğimizde her yıl yaklaşık yüzde 40-50 ara-
sında bir büyüme olduğunu görüyoruz. 
Ana firma da bu belirgin büyümenin sağla-
dığı etkiye paralel olarak Türkiye’nin son 
yıllarda artan önemini de değerlendirerek 
bu bölgeye çok daha fazla kaynak ayırıyor 
ve diğer bölgelerle karşılaştırdığımzda 
Türkiye’ye büyük önem verdiğini gözlemli-
yoruz. Bunun bir göstergesi olarak bu yıl-
dan itibaren pazarda distribütör olarak 
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“QlikView 
100’den fazla ülkede, 
26.000 kurum 
tarafından tercih 
ediliyor”

Müjde Işım Genel Müdür Yardımcısı 
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QlikView Türkiye adının kullanılması konu-
sunda ana firmayla bir görüş birliğine varıl-
dı. Bu sayede bundan sonra firmamızı 
pazarda QlikView Türkiye adıyla tanıtmaya 
çalışacağız. QlikView Türkiye olarak bizim 
hedeflerimiz de ana firmanın hedefleriyle 
paralel. 2013 yılında partner ağımızı kuv-
vetlendirerek QlikView’in kullanımını yay-
gınlaştırmak ilk hedeflerimiz arasında 
bunun yanı sıra OEM tarafı da bizim için 
çok önemli bu alanda da farklı uygulamalar 
yapmak istiyoruz.

Veri hacmi her sene artıyor.  Artan veri 
oranı ile birlikte firmalar bu verileri 
anlamlandırmak ve kullanmak duru-
munda. Bu gelişme,  iş zekası platformla-
rını nasıl ve ne yönde etkiliyor?

Veri hacimlerinin 
büyük hızla artması, 
iş zekası projelerinde 
geri planda özellikle 
veri tabanı yapıların-
da inovasyona dayalı 
teknolojilerin gelme-
sine neden oldu. 
Bununla birlikte bu 
büyük verileri anlam-
landırmak ve kullan-
mak durumunda olan 
kullanıcılar, iş zekası 
p l a t f o r m l a r ı n ı n 
önyüzlerinde yeni bir 
bakış açısına ihtiyaç 
duyuyor; çünkü son 
kullanıcıların rapor, 
döküman ya da kokpit 
başlığı altında üzerin-
de çalışmakta olduğu dosyaların 
boyutlarında da çok büyük bir artış 
söz konusu. Bu da özellikle iş zekası 
p l a t f o r m l a r ı  s e v i y e s i n d e 
In-Memory veri tabanlarının ön 
plana çıkmasına neden oldu 
ancak bugün problem 
daha farklı bir noktaya gel-
miş durumda. In-Memory 
veri tabanları her ne 
kadar büyük bir veri 
kümesini hafızaya alarak 
son kullanıcıların saniye-
ler bazında analiz yapma-

sına olanak tanısa da, çok büyük veri küme-
leri söz konusu olduğunda tüm bu veriyi 
hafızaya almaya çalışmak hem donanım 
maliyetlerini çok yüksek seviyelere çekmek-
te hem de belli bir aşamadan sonra dona-
nım kısıtlarından dolayı tekrar performans-
la ilgili sıkıntılar gündeme gelebilmektedir. 

Bu konunun daha verimli bir hale gelebil-
mesi, son dönemlerde hibrit yapıların ortaya 
çıkmasıyla sağlanabilecek gibi görünüyor. 
Hibrit yapılar sayesinde bir döküman içinde 
bazı bilgilerin In-Memory veri tabanından 
geliyor olması ve aynı doküman içindeki bazı 
başka verilerin de doğrudan “Big Data” sağla-
yan bir veri tabanından gelebiliyor olması-
nın, son kullanıcıların bir iş zekası platformu 
kullanarak verileri anlamlandırması ve kul-
lanması için en önemli yaklaşımlardan oldu-

ğunu düşünüyoruz.

Geleneksel iş zeka-
sının ne gibi sorun-
ları bulunuyor? 
Kurumlar neden 
yeni nesil iş zekası 
platformlarını ter-
cih etmeli?

Bugün iş zekası 
alanında “gelenek-
sel” ve “yeni nesil” 
şeklinde iki farklı 
yaklaşımdan söz edi-
yorsak, bunun teme-
linde yatan neden, 
öncelikle değişen iş 
alışkanlıkları nede-
niyle iş sahiplerinin 
iş zekasından olan 

beklentilerinin farklılaşması, 
mevcut teknolojilerin bu bek-
lentileri karşılamaktan çok 
uzak olmasıdır.

Konuya iş sahipleri açısın-
dan baktığımızda, iş sahip-

lerinin iş dünyasının 
rekabetçi koşullarında 

hızla bilgiye ulaşma, 
bu bilgi doğrultusun-
da hızlı ve çevik 

karar alma, bu 
kararları etkileşim-

li bir biçimde 

paylaşabilme ihtiyacı içerisinde olduğunu 
görüyoruz. Geleneksel iş zekası araçları, anlık 
sorgulamalar, yönetim kokpitleri, OLAP ana-
lizleri gibi konularda ayrı bileşenlerin bir 
araya gelmesi ile oluşan platformlar sunuyor.

Her bir bileşenin ayrı bir tasarım ve 
önyüz aracı, bunların öğrenme süreleri, bir-
birleri ile entegrasyonu derken, kullanımı zor, 
bakımı maliyetli, kullanıcıyı önceden belir-
lenmiş yapılarla kısıtlayan çözümler ortaya 
çıkıyor. Bu çözümleri hayata geçirme sürele-
rinin çok uzadığını ve iş dünyasının çevikliği-
ne ayak uyduramadığını görüyoruz. Yeni 
nesil çözümlerde uygulama sürelerinin gele-
neksel çözümlere oranla 1/4 – 1/5 oranında 
daha kısa olduğunu biliyoruz. Diğer bir konu, 
gittikçe büyüyen ve çeşitlilik gösteren veri 
hacmi. Farklı kanallardan üretilen, hızla deği-
şen, çeşitlilik gösteren ve doğru kullanıldığın-
da inanılmaz bir bilgi hazinesi olan bu veriyi 
kullanabilmek, iş birimleri için çok önemli.

İş birimleri, bu büyük veri üzerinde farklı 
bakış açıları ile analiz yapmak, problemleri 
keşfetmek istiyor. Ancak geleneksel BI araçla-
rı, bu büyük veriyi destekleyecek durumda 
değil. Bu çözümler, birkaç yüz bin satır ile 
ancak çalışırken, bir-iki milyon satıra ulaşan 
sorgu sonuçlarında bekleme sürelerinin çok 
uzadığını, hatta sistemin durma noktasına 
geldiğini biliyoruz. 

Halbuki yeni nesil araçlar, özel veri sıkış-
tırma mekanizmaları, bellek içi veri tabanı 
teknolojileri ile çok büyük veri hacimleri üze-
rinde bir-iki saniye süren sorgulamalar yapıl-
masına olanak sağlıyor. Değişen iş dinamikle-
rinde, son kullanıcı profilinin de zaman içeri-
sinde değiştiğini görüyoruz. Günümüzde, 
Google, Apple gibi uygulamalar ve çeşitli sos-
yal ağlar bilgiye ulaşım ve paylaşım yöntem-
lerinde büyük bir değişime neden olmaya 
başladı. Özel hayatlarında bu teknolojileri 
kullananan çok büyük bir kitle, artık aynı ola-
nakları iş hayatlarında da görmek istiyor. 
Teknoloji kullanımına yatkın bu son kullanıcı 
profili, artık bilgi sistemlerine ihtiyaç duyma-
dan kendi verisi üzerinde hiç bir kısıtla karşı-
laşmadan analiz yapma, bunu yaparken de 
kolay kullanımlı, görsel zenginliği yüksek,  
işbirlikçi çalışmayı destekleyen araçlar kul-
lanmak istiyor. Günümüzde tüm bu beklenti-
leri karşılayan İş Keşfi ve Analiz platformları-
nın ön plana çıktığını söyleyebiliriz. 

2013 YILINDA PARTNER 
AĞIMIZI KUVVETLEN-
DIREREK QLIKVIEW’IN 
KULLANIMINI YAYGIN-

LAŞTIRMAK ILK HEDEFLE-
RIMIZ ARASINDA BUNUN 
YANI SIRA OEM TARAFI 

DA BIZIM IÇIN ÇOK 
ÖNEMLI BU ALANDA DA 
FARKLI UYGULAMALAR 

YAPMAK ISTIYORUZ.
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QlikView avantajları nelerdir?
QlikView, son kullanıcıların belli iş prob-

lemlerini tamamen yeni yöntemlerle çözebil-
mesini sağlamak amacıyla veri kümeleri üze-
rinde araştırma- keşif yapmasını ve gizli kal-
mış bulguları ortaya çıkarmasını sağlayan bir 
iş keşfi ve analiz platformu sunmaktadır. 
Qlikiew’i iş zekası sektöründe tek ve benzersiz 
yapan özellikleri, patentli Associative kullanı-
cı deneyimi, QlikView’in çekirdek teknolojisi 
ve iş keşfi ve analiz platformunun benimsen-
me/uyum süreci şeklinde özetleyebiliriz.

Association teknolojisi, insan beyninin 
düşündüğü biçimde analize imkan tanıyan 
bir yaklaşım sunmakta olup, kullanıcıların 
veri kümeleri üzerinde istedikleri şekilde etki-
leşime geçmesine ve navigasyon yapabilme-
sine olanak sağlamaktadır. Bu aşamada hiye-
rarşilerin önceden tanımlanması, özet bilgi-
den hangi ayrıntılara inileceğinin bilgi işlem 
tarafından belirlenmiş olması ya da yönetim 
kokpitlerinin konfigürasyonun önceden 
yapılmasının gerekliliği gibi sınırlamalar 
ortadan kalkmaktadır. QlikView,  In-Memory 
Database teknolojisi ile analize konu olan 
tüm veri kümesini hafızada tuttuğu ve 
hesaplamaları hafızada anlık olarak gerçek-
leştirdiği için, milyar seviyesinde satır sayısı-
nın olduğu çok büyük veri kümeleri üzerinde 
bile saniyeler bazında sonuca ulaşılmasını 
sağlamaktadır.

QlikView ile gerçekleştirilen uygulamala-
rın hayata geçirilme süreci, geleneksel iş 
zekası platformlarıyla karşılaştırıldığında 
büyük farklılıklar göstermektedir. QlikView, 
patentli teknolojileri sayesinde uygulamalar 
haftalar, günler ve hatta bazen saatler bazın-
da hayata geçirilebilmektedir. Ürünün fonk-
siyonel ve basit kullanımı, yüksek perfor-
mansı, hiç bir kısıtlama olmadan soru-cevap 
şeklinde analiz yapılabilmesine olanak sağla-
yan teknolojisi, iş birimleri tarafından sahip-
lenilmesini, ürünün kurum içinde yagınlaş-
masını sağlamakta, yapılan yatırımın karşılı-
ğı çok kısa sürede alınabilmektedir.

 İş ortakları ile çalışma konusundaki yak-
laşımınızdan söz eder misiniz?

Ana firmamız Qliktech, iş ortaklığı konu-
suna çok önem vermekte olup, dünya çapın-
da 1.200 iş ortağı ile çalışmaktadır. Teknik 
bilgi birikimi, pazarlama faaliyetleri ve satış 

aktiviteleri süreçlerinde iş ortaklarının yet-
kinliğini artırmaya yönelik çeşitli programlar 
uygulamakta ve her aşamada iş ortaklarına 
destek olmaktadır. Ana firmanın bu yaklaşı-
mı çerçevesinde ve iş ortağı ile çalışmanın 
öneminin bilincinde olarak bizler de 
Türkiye’deki iş ortaklıklarımızı artırmak için 
çaba göstermekteyiz. Yazılım firmaları, sis-
tem entegratörleri,  dikey alanlarda sektörel 
uzmanlığa sahip firmalardan oluşan bir iş 
ortakları ağımız var. Bu iş ortaklarımızla salt 

ürün bazında teknolojik çözümler sunmak-
tan öteye giderek, konuya özel analitik uygu-
lamalarla kurumların iş zekası çözümlerin-
den en verimli sonuçları elde edebilecekleri 
yapıları oluşturuyoruz. Buna paralel olarak, 
OEM bazlı iş ortaklığı yapımızı da geliştirmek 
üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Herhangi bir alanda kendi yazılımının iş 
zekası katmanında QlikView ile entegre 
çözüm sunmak isteyen yazılım firmaları ile 
işbirliği içerisindeyiz. 

MÜŞTERILERINIZ HANGI SEKTÖRLERDE YOĞUNLAŞIYOR, 
REFERANSLARINIZDAN ÖRNEK VERIR MISINIZ?
QlikView, diğer kurumsal iş zekası ürünleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye pazarına oldukça 
geç girmiş bir oyuncu. Küresel pazar için de genç bir firma olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
Bununla beraber, bugün QlikView 100 den fazla ülkede, 26.000 kurum tarafından tercih 
edilmiş durumda. Iş zekası, sektör ya da kurumun büyüklüğünden bağımsız olarak eldeki 
verileri etkin biçimde kullanmak isteyen tüm kurumların değerlendirdiği bir konu artık. Bizim 
de Türkiye’de, hemen her sektörden ve her ölçekte kurumun yer aldığı bir müşteri 
portföyümüz var. Türkiye’de QlikView operasyonunun başladığı 2009 yılından itibaren, her biri 
kendi sektörünün liderleri arasında bulunan 120 kurum,  kurumsal iş zekası alanında 
QlikView çözümüne karar verdi. Referanslarımızın hepsini burada saymak mümkün değil 
elbette, yine de bir kaç örnek vermek gerekirse;  Türkiye Ekonomi Bankası, Türkiye Iş Bankası, 
Anadolu Sigorta, TTNet, Maliye Bakanlığı, Assan Alüminyum, CMC Çağrı Merkezi, AvivaSA 
Sigorta ve Emeklilik, GlaxoSmithKline, Kayseri Gaz, THY, Limango, Metro Grosmarket, Renault 
gibi Türkiye’de kendi alanında önde gelen kurumlar olduğu gibi daha küçük ölçekli firmalar 
olduğunu da görüyoruz. Bununla birlikte ihtiyaçların çok yüksek boyutlarda olmasından dolayı 
finans, telekom, perakende ve kamuda iş zekası konusunun daha geniş çapta ele alındığını ve 
bu sektörlerin lokomotif görevini üstlendiğini söyleyebiliriz. 

“QLIKVIEW 
OPERASYONUNUN 
BAŞLADIĞI 2009 
YILINDAN ITIBAREN, 
HER BIRI KENDI 
SEKTÖRÜNÜN 
LIDERLERI 
ARASINDA 
BULUNAN 120 
KURUM,  KURUMSAL 
IŞ ZEKASI ALANINDA 
QLIKVIEW 
ÇÖZÜMÜNÜ 
KULLANMAYA 
KARAR VERDI.”


