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Bir  Yöneticinin Günlüğünden

Tayfun BULKAZ
asSET Bilişim

Yeni şirketimde işe başlıyorum.

Yeni şirketimde işime başlıyorum.

Satış ve Pazarlama bölümünün başında
olacağım. İş görüşmeleri sırasında Satış ve
Pazarlama‘nın bilgi altyapısı ile ilgili
çalışmalar yapmam da istendi.

Ben ‘Grafiklere Fısıldayan Adam’
bölümümü bilgi çağında, bilgi
okuryazarlığı konusunda iyi bir noktaya
getirmeyi de hedefleyeceğim.
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Şirkette ilk günlerim

İlk günlerim tanışmalar ve kısa toplantılarla geçiyor.
Aynı zamanda şirketin genel olarak durumunu merak
ediyorum.

Öncelikle ürünlerin satışları, pazar payı, vs.
konularında bir şeyler öğrenmek istiyorum.

Şirkette ilk günlerim

Bireysel ve grup olarak yapılan toplantılarda
dikkatimi çeken bir şey oldu. Bana gösterilen
bilgiler hep tablo halinde bilgiler, çok detaylı,
sayfalar dolusu excel tabloları var. Sadece bir kaç
yerde grafiklere rastladım. O da yönetim kuruluna
aylık olarak hazırlanan sunumlarda.

Satış ekibinden bana gösterdikleri tabloları hafta
sonu incelemek üzere istedim…



27/03/2019

3

Tablolar 

Bir sürü Excel tablosu… Her Excel’de onlarca
sayfa... inceliyorum...

Binlerce bilgi, her birinin formüllerine bakıyorum.
Sayfalar arası, bilgiler arası ilişki kurmaya
çalışıyorum.

Aslında Excel’i de iyi kullanırım ama zor oluyor...

Dün Bilgi İşlem yöneticisi ile Raporlama ve Veri
Analizi ile ilgili konuştuk.

Bilgi İşlem yöneticisi aslında İş Zekası projelerinin
geçen yıl başladığını, Qlik Sense’de bir kaç
dashboard hazırladıklarını tam istedikleri gibi
kullanılmadığını, ama çok esnek raporlama
sistemleri olduğunu, bana yollanan bu tabloların o
sistemden çıkarıldığını söyledi.

Tablolar 
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Selefim Ahmet Bey

Yerine geldiğim yöneticinin Ahmet Bey’in daha çok
tabloları kullandığı söylendi. Hatta kullandığı bir
tabloyu gösterdiler. Benim de dikkatimi çeken çarşaf
şeklinde geniş bir tabloydu.

Kağıda çıkardığınızda tam 34 sayfa oluyor.

Tablolar

Şirketi tanıdıkça başka Ahmet Bey’lerin de olduğunu
görüyorum. Onların da tercihi tablolar.

Excel bu sektörde bence en iyi, en yaygın kullanılan
harika bir yazılım... Ama bizim hedefimiz Kurumsal
Veri Analizi...
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Yöneticinin Önemi

Bugün Ahmet Bey’in kulaklarını çınlattık.

Ahmet Bey’in, geliştirme aşamasında bir raporun
28. sayfasında bir bilgiye bakıp ‘ .. bu rapor
yanlış..’ dediğini söylediler. Ahmet Bey tablolara
acayip hakimmiş.

Ahmet Bey’in dashboard geliştirme aşamasında
zaman zaman devrede olup olmadığını, neden statik
tablolar yerine veri analizi uygulaması
geliştirmediklerini sordum.

Ahmet Beyin çok iyi ve başarılı bir yönetici
olduğunu.... ‘Arkadaşlar bu tabloları ben önceki
şirketlerimde de kullandım. Siz yapın o
dashboard’u ama ben tablolarımı isterim.
Emekliliğime şurada az kaldı. Benden sonra
istediğinizi yaparsınız’ dediğini söylediler.

Dashboard

Yoğun tablolar arasında geliştirilen kullanılmadığı
söylenen dashboard’ları çok merak ettim. Tüm
Bilgi İşlem grubu ile toplandık. Geliştiren arkadaş
uygulamayı gösterdi. Çok hızlı,güzel kullanıyordu..
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Dashboard

Grafik / Obje yerleşimi

Simple is Perfect

Less is  More 

Short Time Memory Limits 

F Style 
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Prensipleri

Proximity

Similarity

Common Region

BudgetBudget ActualActual

Closure

Connection
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836Continuity

Dashboard
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Dashboard

Edward Tufte – Başarılı Görseller

1. Grafiksel Mükemmellik (Graphical Excellence)

2. Görsel Tutarlılık (Visual Integrity)

3. Maksimum  Bilgi Mürekkep Oranı (Maximizing the Data-Ink Ratio)

4. Estetik Şıklık (Aesthetic Elegance)

Edward Tufte
The Visual Display 
of Quantitative 
Information

Başarılı 
Görsellerin 
Özellikleri
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Grafiksel Mükemmellik

• Doğru grafik kullanma,
• Grafiklerin boyut ve hesaplamalarını doğru belirleme

Dashboard
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Dashboard

Görsel Tutarlılık



27/03/2019

11

Algılanan

Fresh Vegetable 
Fresh Fruit’in 
yaklaşık 2,5 katı

Görsel Tutarlılık

Algılanan

Fresh Vegetable 
Fresh Fruit’in 
2,5 katı

Gerçekte

Fresh Vegetable (12,8 M)

FreshFruit’in (7,1 M)  

1,8  katı

Görsel Tutarlılık
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Görsel Tutarlılık

Bilgi Mürekkep Oranı (Data Ink Ratio)

Bilgi Mürekkep Oranı =  
Bilgi için harcanan mürekkep

Tüm grafik için harcanan mürekkep(1 ya da 1’e yakın olmalı)
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Estetik Şıklık

• Basitlik,  Kolay Anlaşılabilirlik,
• Renklerin Etkin ve Anlamlı Kullanımı,
• Fontlar ve Boyutlarını İyi Kullanma.

Estetik Şıklık
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Çalışmalarımız

Bilgi İşlem grubu ile yapılan çalışmalar
toplantılar oldukça faydalı geçti. Bir takım
konularda fikir birliğine vardık. Bu konularla
ilgili eğitim alınmasının faydalı olacağını
düşünüyoruz. Grubumla yaptığımız
konuşmalar ve tartışmalar da oldukça
faydalı geçiyor.

Her fırsatta tablolar ile yapılan analizin,
uygulama ile etkileşimli bir şekilde analize
göre dezavantajlarından bahsediyorum.
Ancak hem Bilgi İşlem’den hem de
grubumdan bazıları uygulama üzerinden
etkileşimli analizin çok kolay kabul
görmeyeceğini, analizi yapacak
yöneticilerin bu tür uygulamaları
kullanmayı istemediklerini, daha çok
konuşarak bilgi aldıklarını söylüyordu…

Toplantı Kararı

Bugün Bilgi İşlem grubu ile Veri
görselleştirme ile ilgili, yöneticiler de dahil
tüm şirkette bir toplantı düzenlemeye karar
verdik. ‘ Tablolara karşı grafikler – Veri
Görselleştirme ve Veri Analizi‘ Genel
Müdürümüz de davet ettik. Geleceğini
söyledi....



27/03/2019

15

Büyük Toplantı

Tablolara karşı grafikler – Veri Görselleştirme ve Veri
Analizi toplantımızı yaptık. 

Büyük Toplantı
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Büyük Toplantı

Toplantı sonrası

Toplantımız birşeylerin başlamasına neden 
oldu. Farkındalık yaratmıştık. 

Artık tabloların yanında görselleştirilmiş
halini de koyuyoruz.. Yavaş yavaş
bakmaya başladılar…

Faaliyet raporunu da Story halinde
sunuyoruz.. Yine sunum şeklinde
kullanıyorlar ama... geçenlerde toplantıda
genel müdürümüz bir grafiğin üzerine
tıklayarak, uygulamaya geçti…

Bunlar güzel gelişmeler…
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Veri Görselleştirme, Veri Analiz uygulamaları... Bilgi 
Okuryazarlığının gelişmesi..... 

Bunlar birkaç toplantı ile başlar ama uzun bir süreç 
gerektirir. Şirket kültürünün ve  kişi profillerinin değişmesi 

iyi planlama ve eğitim demektir.
Bu süreci proje olarak ele almak, başrol oynayacak kişileri 

seçmek önemlidir. 

Bir başka önemli nokta iyi bir iş zekası ürünü kullanmaktır.
Qlik ile biz bu konuda oldukça şanslıyız...

Bu hikaye gerçek şirket, kişi / kişilerle ile ilgili değildir. 
Ancak genel olarak bazı olayların her şirkette benzer 

bir şekilde yaşandığı / yaşanabileceği  
gözlemlenmektedir.  

Bu nedenle bu sunumda anlatılanlar, yazılanlar basit 
anlamda bir şirketin bu çalışmalardaki yol haritası

olarak görülebilir.  

Teşekkürler


