
“Görsel zenginlik, 
kullanım kolaylığı ve hız: 
QlikView”

“2012 Yılında İş Zekası 
Yetkinlik Merkezi 

(Business Intelligence 
Competency Center) 

Anadolu Sigorta’da 
hayata geçirildi. BICC 

yapılanması sayesinde, 
belirlenmiş standartlar 

çerçevesinde 
oluşturulan 

analizler dahili 
kullanıcılarımıza 

ve acentelerimize 
sunulmaya 

başlandı. Bu çalışma 
modelinin en önemli 

kazanımlarından 
birisi de değişik 

birimlerin ihtiyaçları 
doğrultusunda 

oluşturulan raporların 
tutarlı değerler 
içermesi oldu”

Kurumunuz hakkında ve kurumunuzun tek-
noloji yaklaşımı hakkında bilgi verebilir mi-
siniz? 
Şirketimiz, 1 Nisan 1925 tarihinde, Ulu Önder Atatürk’ün 
girişimiyle, ilk ulusal bankamız olan Türkiye İş 
Bankası’nın öncülüğünde kuruldu. Kurulduğu günden 
bu yana sektöründe yeniliklerin takipçisi ve uygulayı-
cısı olan Anadolu Sigorta, bünyesinde bulundurduğu 
uzman ve deneyimli kadroları, güçlü teknolojik ve fi-
nansal alt yapısı, sürekli gelişme ve iyileştirme anlayışı, 
deneyimli ve yaygın acente ağıyla, sigortalılarına kali-
teli ürün ve hizmet sunmakta ve bunların sürekliliğini 

sağlamaktadır. Banka şubeleri de dahil olmak üzere 
beş bine yakın noktada sigortalısıyla buluşan Anadolu 
Sigorta, son yıllarda gerçekleştirdiği birçok teknolojik 
altyapı yatırımı sonucunda, teknolojiyi en iyi şekilde 
kullanarak, müşterilerine daha iyi hizmet vermek hede-
fine doğru kararlılıkla ilerlemektedir.  

İş Zekası çözümleri kurumunuz bünyesinde 
nasıl bir yere sahip, neden bir iş zekası ara-
cına ihtiyaç duyuldu? İş zekası çözümleriyle 
ilgili beklentileriniz nelerdi? 
Dünyada bugüne kadar üretilmiş verilerin yaklaşık yüz-
de 90’ı son iki yıl içinde üretilmiş durumda. Her daki-
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ka 100.000’den fazla Tweet atılırken, Youtube’a her 
dakika 48 saatlik video yükleniyor. Yapısal ve yapısal 
olmayan verilerdeki bu müthiş büyüme, verinin analiz 
edilmesini çok zorlaştırırken, veri analizi beklentileri-
ni de aynı oranda artırmaktadır. Veri hacmindeki hızlı 
büyümeye rağmen, daha karışık veri analizinin hızla 
gerçekleştirilmesi ve kurum stratejilerine yön verecek 
şekilde kullanıma sunulması artık bir zorunluluktur. 
Ayrıca müşterilerimize beklentileri doğrultusunda hiz-
met vermek, veriyi doğru incelemekten geçmektedir. 
Mobilitenin artması, sosyal medya üzerinden bilginin 
hızla paylaşımı ve sektörümüzde yaşanan yoğun reka-
bet, belirtilen büyük verinin sürekli analizini gerektir-
mektedir. Alışılmış yöntemler ve donanımlar ile veri 
ambarılarının günlük oluşturulması artık günümüz 
ihtiyaçları için yeterli olmamaktadır. 
Değişen veri büyüklüğü ve veri analizi ihtiyaçlarına ce-
vap verebilmek için kurum içinde belirli standartların 
konulması, veri sözlüğü, rapor kataloğu ve veri sahipli-
ği gibi kavramların  netleştirilmesi gerekmektedir. Bu 
amaçla 2012 yılında İş Zekası Yetkinlik Merkezi (Business 
Intelligence Competency Center) Anadolu Sigorta’da ha-
yata geçirildi. BICC yapılanması sayesinde, belirlenmiş 
standartlar çerçevesinde oluşturulan analizler dahili kul-
lanıcılarımıza ve acentelerimize sunulmaya başlandı. Bu 
çalışma modelinin en önemli kazanımlarından birisi de 
değişik birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan 
raporların tutarlı değerler içermesi oldu. 

QlikView ile çalışma kararını nasıl verdi-
niz? Yapılan işbirliği size neler kattı. Ya-
pılan işbirliğinden önceki süreç ile işbirliği 
sonrası süreci değerlendirir misiniz? Ne 
gibi faydalar sağladınız? 
Yöneticilerimize ve acentelerimize, ihtiyaçlarına özgü 
raporları tablolar şeklinde sunmanın yanı sıra görsel 
zenginliği fazla olan gösterge panosu (Dashboard) şek-
linde sunmak için piyasada bulunan alternatif ürünler 

incelendi. Görsel zenginliğin yanı sıra son kullanıcıla-
rımızın da kolay ve hızlı bir şekilde raporlar oluştura-
bilmeleri önemli bir gereksinim idi. Bu konuda alter-
natif birçok ürün incelendi. QlikView ürününü, hem 
kullanım kolaylığı, hem görselliği, hem de in-memory 
çalışması sebebiyle tercih ettik. QlikView ürününü kul-
lanmamız sayesinde, acentelerimiz ve yöneticilerimiz 
verilerine rahatlıkla ulaşabilir hale geldiler. Kolay ve 
esnek kullanım olanakları sayesinde, bir yandan kulla-
nıcı memnuniyeti sağlarken bir yandan da önyüzlerde 
gösterilen verinin güvenilirliğini sağlamış olduk. Qlik-
View ürününü acentelerimiz için kullanmak isterken, 
ürünün kurum içinde de kullanılmasını destekledik. İş 
birimlerinin standart önyüz dokümanlarını oluştura-
rak, şirket içinde QlikView kullanımını arttırdık. Veriye 
hızlı ulaşmak, kullanıcıların kaynak sistemlerden veri 
elde etme ihtiyacımızı da ortadan kaldırdı.

QlikView Türkiye ile nasıl bir sinerji oluş-
turdunuz, proje uygulama aşamasındaki 
deneyimlerinizden bahsedebilir misiniz? 
QlikView ürününün kolay kullanılabilirliğinin yanısıra, 
QlikView Türkiye ekibinin verdiği destek sayesinde, 
projemiz kısa sürede hayata geçti.  QlikView Türkiye 
ekibinin gerek onsite gerekse offsite çalışmaları saye-
sinde, zaman kaybetmeden kullanıcılarımıza ön yüz-
lerimizi sunmayı başardık. Ekibimize, ürünü kullanma 
konusunda yol gösterip, bilgi ve tecrübelerini paylaş-
tılar.  Proje bitiminden sonra da, ürün özelinde yeni-
likleri paylaşmaları ve her türlü sorunumuzda destek 
olmaları, hem bizlerin hem de diğer kullanıcıların ha-
yatını epey kolaylaştırdı.

Bir cümle ile özetlemenizi istesek, QlikView’un 
kurumunuz ve günlük işlerinize katkısını nasıl 
ifade edersiniz? 
QlikView, veriye görsellik katarak hızlı bir şekilde kulla-
nıcılarımızı mutlu eden bir üründür.

“QlikView ürününün 
kolay kullanılabilirliğinin 
yanısıra, QlikView 
Türkiye ekibinin verdiği 
destek sayesinde, 
projemiz kısa sürede 
hayata geçti.  QlikView 
Türkiye ekibinin gerek 
onsite gerekse offsite 
çalışmaları sayesinde, 
zaman kaybetmeden 
kullanıcılarımıza ön 
yüzlerimizi sunmayı 
başardık. Ekibimize, 
ürünü kullanma 
konusunda yol gösterip, 
bilgi ve tecrübelerini 
paylaştılar.  Proje 
bitiminden sonra da, 
ürün özelinde yenilikleri 
paylaşmaları ve her 
türlü sorunumuzda 
destek olmaları, hem 
bizlerin hem de diğer 
kullanıcıların hayatını 
epey kolaylaştırdı”
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