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Veri Analitiği Alanları

Descriptive

Analytics

Predictive Analytics

Katmadeğer ve Rekabetten Farklılaşma
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İLERİ ANALİTİK

Geleceğe OdaklıGeçmişe Odaklı

Yeni Nesil Büyük Veri Teknolojileri

Geçmişte neler oldu?
• Sene başından beri toplam 

satışımız ne kadar olmuş?
• 2016 senesinde en çok hangi 

ürünler satmış?

Prescriptive Analytics

Gelecekte neler olacak?
• Önümüzdeki ay ne kadar satış 

yapmayı bekliyoruz?
• 2017 satış hedeflerimizi 

tutturabilecekmiyiz?

İstenen sonuçların elde edilmesi için
ne yapılması lazım?
• Satış etkinliğimizi arttırmak için hangi spesifik aksiyonları 

almamız lazım (optimal fiyat düzenlemeleri, kampanya ve 
promoyonlar, stok iyileştirmeleri, …)?

Analiz çalışmalarını etkili şekilde desteklemek için gerekli veriyi en etkili nasıl işleyebiliriz?



İleri veri analitiğinin tüm sektörlerde bir çok farklı alanda uygulama 

fırsatları ve yüksek katmadeğer yaratma potansiyeli vardır
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SEKTÖRLER ALANLAR
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Veri Analitiği – Ekonomik Katmadeğer Potansiyeli

McKinsey tarafindan gerceklestirilen bir calismanin sonuclarina gore:

1. Buyuk veri analitiginin, 2020 yilina kadar sadece ABD perakende ve uretim sektorlerinde

yaratacagi katmadeger ile ABD GSMH’nin 325 milyar dolar artacagi ongorulmektedir.

2. Yine 2020 yilina kadar ABD’de sadece saglik ve kamu sektorlerinde 285 milyar dollarlık maliyet

kazanci uretilebilecegi ongorulmustur

Sadece bu 4 sektorde yaratilan katmadeger, Türkiye’nin GSMH’na denk gelmektedir

Kaynak: McKinsey



Günümüzde İleri Veri Analitiği Adaptasyonu

Data 
Gathering

Data Quality
Reporting & 

BI
Predictive 
Analytics

Prescriptive 
Analytics

Cognitive & 
AI

Data Analytics Maturity Curve

1 “The percentage of companies that believe they are fully capable of developing predictive models doubled, from 4 percent in 2015 to 8 percent in 
2016. In 2015, only 24 percent of companies felt ready or somewhat ready for analytics; this year, that number jumped by one-third, to 32 percent.”
http://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/human-capital-trends/2016/people-analytics-in-hr-analytics-teams.html

Bir çok kurumun yetkinlik seviyesi 
günümüzde bu bölgede olmasına 
karşın, bu durumun hızla değiştiği 
gözlemlenmektedir1. 

Tahminsel ve ileri analitik alanlarına geçişin son 2 sene içinde önemli 
derecede hızlanmaya başladığı gözlemlenmektedir.1

http://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/human-capital-trends/2016/people-analytics-in-hr-analytics-teams.html


Büyük Veri Analitiği Yazılım ve Çözüm Zenginliği

Descriptive

Analytics

Predictive Analytics

Yeni Nesil Büyük Veri Teknolojileri

Prescriptive Analytics



Büyük Veri Analitiği Yazılım ve Çözüm Zenginliği



• Yine LinkedIn’e göre, "İstatiksel Analiz ve Veri Madenciliği" 2014’den 

beri her sene, en çok aranan 2 yetkinlikten biri durumunda.

• Sadece ABD içinde LinkedIn üzerinde aktif olarak gözüken açık 

pozisyon sayısı:
▪ 19,000’den fazla “Big Data”

▪ 11,000’den fazla “Data Science”

• Yakın geçmişte yapılan CIO 

anketlerine göre bu alandaki 

yetkinlik açığı %40 ile açık ara 

lider.

Yetkinlik Açığı



Veri Analitiği Çalışmalarının Başarısız Olmasının Başlıca Nedenleri

• #1 İş ihtiyaçlarının ve hedeflerin yeteri kadar net ve anlaşılır olmaması

• #2 Veri problemleri (verinin eksik/yetersiz/kirli olması)

Sürece veriyi toparlayarak değil, doğru soruları sorarak ve doğru iş 

hedeflerini belirleyerek başlayın.

Veri analitiği çalışmalarının etkili olması ve sonuca ulaşması için, sürecin en başından

doğru iş ihtiyaç ve hedeflerini belirliyor olmak kritik önem taşımaktadır.

İhtiyaç ve 
Hedefleri
Belirleme

Veri 
Toplama &
Derleme

Analiz &
Modelleme

Öngörü ve 
Bulgu 

Çıkarma

Aksiyon
Alma

İteratif süreç

İleri Analitik Çözümlerin Adaptasyonunda Yaşanan Zorluklar



1. İş ihtiyaçlarına odaklanarak başlayın
▪ Katma değer potansiyeli yüksek konular

▪ Başarı ihtimali ve kısa vadede ses getirme olasılığı yüksek konular

2. Katma değeri gösterdikten sonra üst yönetimin de desteği ile 

operasyonelleştirme ve ölçeklendirme çalışmalarına başlayın
▪ Pilot çalışmalarda elde edilen bulguların hayata geçirilmesi

▪ Farklı yeni konularda ileri analitik çalışmalarına başlanması

▪ Kurumsal yetkinliklerin geliştirilmesi

3. Çok gecikmeden yetkinlik geliştirme stratejinizi belirleyin
▪ Farklı boyutlarının beraber entegre olarak değerlendirilmesi

• İnsan

• Teknoloji

• Süreç

▪ İçeride yetkinlik geliştirme vs dışarıdan ortaklıklarla çalışma

▪ Kurumsal yapılanma
• Merkezi organizasyon vs dağınık organizasyon

• CDO, CAO rollerinin oluşturulması

Tavsiyeler…



Advanced Analytics 
Integration
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What makes our approach unique

Qlik’s Associative Model working with all third party engines

• Third party engines quickly process 

smaller, user-specific data sets

• Far more speed than conventional batch 

techniques

• Results for each user are sent back to Qlik 

Sense in real-time

• Connectors can be built for any third party 

engines, through open APIs

• As the user explores, only a small set of 

chosen and relevant data is sent

• Results are instantly visualized for the user, 

allowing for further exploration
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How it works

1
User interacts with app, 
making a selection or a 
search

2
Hypercube recalculated by 
QIX Engine to the new 
context

3 In-context data and script 
sent to external engine

4
External engine runs and 
sends results to QIX 
engine

5 QIX engine combines 
hypercube with new data6

Combined hypercube 
Is visualized for the user in 
the app
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Advanced Analytics Integration

• Direct integration with 3rd party advanced 
analytics engines through server-side extension 
APIs

• Allows data to be directly exchanged between the 
QIX engine and external tools during analysis

• Leverages Qlik’s Associative Model to pass relevant 
data based on user context

• Full integration with Qlik Sense expressions and 
libraries

• Connectors can be built for any external engines

• Open source connectors to be made available by 
Qlik for R and Python

Leverage the power of advanced analytics 
calculations in Qlik Sense

Etc..
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The old way

Data Acquisition

Data Preparation

Data Selection

Model Selection

Result Generation

Result Presentation

Action Steps

Model Creation

Business AnalystData Scientist Business User

Results Interpretation
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Roles are changing

Model Creation

Governance & Oversight

Data Selection

Basic Parameterization

Result Generation

Result Presentation

Action Steps

Data Acquisition

Data Preparation

Advanced Parameterization

Automated Model Selection

Business AnalystData Scientist Business User
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The benefit – advanced insights for everyone

• Advanced analytics in Qlik Sense deliver powerful insights to business users

• Data scientists build advanced models and calculations

• Business decision makers can utilize them in the context of associative exploration

• Analytics are calculated and visualized in real-time as the user explores, based on selected 
context


