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üzerinden sorularına hızlı cevap alabilmelerini hedefledik. Bu 
proje, sektöre yön veren kişilerin günlük olarak prim üretimlerini, 
hasar tutarlarını, kaza sayılarını ve SBM’deki benzeri tüm verileri 
karşılaştırmalı olarak görmelerini sağlamalıydı.
Tüm bu hedefleri hayata geçirebilmek için; doğru ve eksiksiz 
veriyi hazırlayabilen teknik yetenek, üstün tasarım kabiliyetlerine 
ve yeterli iş bilgisine ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bu nitelikleri 
taşıyan kaliteli ve büyütmeyi planladığımız bir ekibe sahibiz.  

QlikView ile çalışma kararını nasıl 
verdiniz? Yapılan işbirliği size neler 
kattı? Yapılan işbirliğinden önceki süreç 
ile işbirliği sonrası süreci değerlendirir 
misiniz? Ne gibi faydalar sağlandı?
Ürün seçim sürecinde Qlikview’in yansıra in-memory (Bellek-içi) 
teknolojisine sahip diğer ürünlerle birer haftalık POC çalışması 
gerçekleştirildi. Bu çalışmalar neticesinde; ürün kurulumundan 
dashboard tasarımına tüm aşamaları ile Qlikview ürününün ön 
plana çıktığını gözlemledik. Özellikle esnek rapor tasarlayabilme 
olanakları ve güçlü yerel desteği bizi ikna etti. Ayrıca bellek-
içi işleme ve görsel tasarım noktalarında ki üstün performansı 
QlikView’i tercih etmemizde etkili oldu. 
Projede ilk hedefimiz, sektör üst yöneticilerinin büyük resmi 
etkili bir şekilde görmelerini sağlamaktı. Cep telefonu, tablet 
ve PC üzerinden aynı görüntü ve kullanım kolaylığını sunmak 
zorlayıcı bir işti. Fakat QlikView’in tasarımda sunduğu esneklikler 
ve yerel danışmanımızın yol göstericiliği sayesinde etkileyici 
dashboard’lar üreterek bu zorlukların üstesinden gelindi. Burada 
ekibimizin veri hazırlamadaki ve tasarımdaki etkinliğini, ürüne 
hızlı adaptasyonunu da mutlaka vurgulamak gerekiyor.
“SBM Kokpit” uygulaması olarak adlandırdığımız proje 
sonucunda elde edilen veriler 2014 Mayıs ayında performansı ve 
görselliği yüksek ayrıca kullanımı kolay ekranları ile sektöre yön 
veren kişilere açıldı.  

Gelecekte QlikView ile planlanan farklı 
projeler var mı?
Birinci Proje tasarım konusunda bizi daha fazla zorlamıştı. 
Ürünün doğal yeteneklerinden ziyade, rapora özel geliştirmelere 

ağırlık verildi. İkinci aşamada, sektör uzmanlarının derinlemesine 
analizler yapabilecekleri daha analitik dashboard’lar tasarlamak 
istiyoruz. Bunlar, kullanıcıların neden sorusuna  derinlemesine 
cevaplar bulacağı dashboard’lar olacak. Örneğin trafik ürününde 
bir ilde hasar prim oranı yüksek ise bunun hangi araç grubundan 
veya hangi sigortalı yaş grubundan kaynaklandığını analiz 
edebilecekler. Böylece şirketler kendi verileri ve sektör verileri 
arasında detaylı karşılaştırma sonucunda aksiyon alabilme 
imkânı bulabileceklerdir. 

QlikView Türkiye ile nasıl bir sinerji 
oluşturdunuz, proje uygulama 
aşamasındaki deneyimlerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Bilgi Teknolojisinde iş zekâsı araçları kadar insan faktörü de 
önemli bir rol oynamaktadır. Proje yönetiminde doğru ekibi 
kurmak çok önemlidir. Başarılı sonuçlar yeteneklerin bir 
araya gelmesi ile ortaya çıkıyor. Bunu beraberce başardığımızı 
düşünüyorum. Daha önce de değindiğim gibi, Qlikview seçimini 
yapmamızdaki en önemli etkenlerden biri Türkiye’de oturmuş bir 
destek ekibinin olmasıydı. POC çalışmaları da bunu çok net bir 
şekilde ortaya çıkarmıştı. Proje aşamasında da Qlikview Türkiye 
ile çok uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik. Danışmanımız ürüne 
ve sahasına son derece hâkimdi. Farklı ihtiyaçlarımız doğduğunda 
veya yaşadığımız problemlerde hep yanımızda ve proaktif olarak 
konuların içinde yer aldı. Bu da bizim sonucu görebileceğimize 
ilişkin inancımızı arttırdı. 

Bir cümle ile özetlemenizi istesek, 
QlikView’un kurumunuz ve günlük 
işlerinize katkısını nasıl ifade edersiniz?
Proje sayesinde sigorta sektörü üst yöneticilerinin her gün takip 
ettiği ve bizim de buna bağlı olarak her sabah doğru ve eksiksiz 
bir şekilde uçtan uca takip ederek hazırladığımız ve SBM için 
çok önemli bir sistemi hayata geçirmiş olduk. Doğru süreçlerle 
kaliteli çıktılara ulaşmanın yaptığımız yatırımın ne kadar doğru 
olduğunu göstergesidir.

Kurumunuz hakkında ve kurumunuzun 
teknoloji yaklaşımı hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, sigorta poliçeleri ve ilgili tüm 
bilgileri sistemlerinde toplayarak, geliştirdiği uygulamalar ile 
sistemi sürekli gözetleyerek, sigorta şirketlerine, kamuya ve 
sigortalılara bilgi hizmetleri sunmaktadır. Geliştirilen sistemler 
ile vatandaşlarımız, karıştıkları kazalar ile ilgili “kaza tespit 
tutanaklarını” ve “kusur oranlarını”, hasarlı araçları ile ilgili 
eksperlerin sisteme girdiği “eksper raporlarını”, kendilerine ait olan 
“poliçe bilgilerini” SBM web portaldeki sorgulama uygulamaları 
ile görüntüleyebilmektedirler. 
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak, 58 sigorta şirketine, 
47.000 acenteye ve banka şubesine, 1.900 ekspere, 80.000 üzerinde 
kayıtlı kullanıcıya, brokerlere ve milyonlarca sigortalıya hizmet 
vermekteyiz. Hayat, hastalık/sağlık, trafik, kasko, taşımacılık, 
ferdi kaza, mali sorumluluk, tehlikeli madde ve Tüpgaz 
sigortalarına ait “poliçe”, “hasar” ve “ödeme” verileri Hazine 
Müsteşarlığı’nın ortaya koyduğu kurallar ve sigorta sektörünün 
yönlendirmeleri çerçevesinde merkezi bir veri tabanında 

toplanmakta ve yine belirlenen kurallarla bu bilgiler güvenli 
bir şekilde sektör ile paylaşılmaktadır. Böylece, sigortacılık 
faaliyetlerinin daha kapsamlı ve etkin şekilde yürütülmesine, 
sektör genelinde uygulama birliğinin sağlanmasına, sağlıklı 
fiyatlandırma yapılabilmesine, suiistimallerin önlenmesine, 
güvenilir istatistiklerin oluşturulmasına ve sigorta sistemine olan 
güvenin artırılmasına katkı sağlamaktayız.
SBM tamamen Bilgi Teknolojileri tabanlı bir organizasyon yapısı 
ile 7/24 sektöre kesintisiz servis veren, mobil uygulamalar ile 
sektörün ve sigortalıların hayatını kolaylaştıran, iş zekâsı ve 
analitik çalışmaları ile verinin en iyi şekilde yorumlanmasını 
sağlayan, sektörün teknoloji gücü olarak kendisini konumlandıran 
bir kurumdur.

İş Zekâsı çözümleri kurumunuz 
bünyesinde nasıl bir yere sahip, neden 
bir iş zekâsı aracına ihtiyaç duyuldu? İş 
zekâsı çözümleriyle ilgili beklentileriniz 
nelerdi?
İş zekâsı ve raporlama SBM’nin en temel ve önemli fonksiyonlarından 
biridir. Sektörden toplanan verilerin Hazine Müsteşarlığı, TSB gibi 
düzenleyici kurumlara ve elbette ki sigorta şirketlerine doğru, hızlı 
ve anlamlı bilgiler halinde sunulması gerekmektedir. Veri Ambarı 
ve İş Zekâsı Müdürlüğü olarak istatistiki verilerin operasyonel 
veri tabanından toplanarak raporlar ve dashboard’lar halinde 
yayınlanmasından bizler sorumluyuz. Veri ambarında bilgilerin 
daha hızlı yapılandırılarak oluşturulması ve sektörün SBM’de 
toplanan verileri çok daha etkili değerlendirmesi amacıyla 2013 
yılında tüm sistem altyapısı ile beraber veri ambarı altyapımız 
da güçlendirildi. Bu kapsamda daha hızlı ve kesintisiz bir yapı 
kurmak için veri ambarı sunucularımızı yenileyerek, kurumsal bir 
veri aktarım(ETL) aracına geçiş yapıldı.
Altyapıyı güçlendirdikten sonra sektör yöneticilerinin SBM’de 
toplanan veriler ile görsel olarak tasarlanmış dashboard raporları 
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“SBM Kokpit” uygulaması, performansı ve 
görselliğiyle sektöre yön veriyor…

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Veri Ambarı 
ve İş Zekası Yöneticisi Ahmet Şişek ile İş Zekası 

üzerine gerçekleştirmiş oldukları QlikView 
yatırımı üzerine söyleşi gerçekleştirdik. 

Veri Ambarı ve İş Zekâsı Müdürlüğü olarak 
istatistiki verilerin operasyonel veri tabanından 

toplanarak raporlar ve dashboard’lar halinde 
yayınlanmasından sorumlu olduklarını belirten 

Şişek, bu noktada yaptıkları POC çalışmaları 
sonucunda İş Zekası üzerine yapmaları gereken 

en doğru yatırımın QlikView olduğuna karar 
verdiklerini söyledi….Ahmet Şişek

SBM Veri Ambarı ve İş Zekası Yöneticisi


