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Mehmet Susaklı
“QlikView tercihimizin ne kadar doğru olduğunu
geri dönüşlerden anlıyoruz…”
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Faaliyete geçtiği ilk günden
bu yana İş Zekası aracı olarak
QlikView’i tercih ettiklerini
belirten OdeaBank A.Ş. İş
Zekası Yöneticisi Mehmet
Susaklı bu sayede üst
yönetimden şube çalışanlarına
kadar geniş bir kitlenin
tüm analitik ihtiyaçlarını
karşılayabildiklerini söyledi.
En İyi Self Servis İş Zekası
Finans ödülünü QlikView ile
gerçekleştirdikleri çalışmalar
sonucu elde ettiklerini
söyleyen Susaklı, QlikView
Türkiye ile iş bilgisinde
profesyonel bir ekiple
çalışmak bizim için de büyük
bir keyif dedi…
Mehmet Susaklı
Odea Bank A.Ş. İş Zekası Yöneticisi
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Mehmet Bey, sizi kısaca tanıyabilir
miyiz? Kurumunuz hakkında ve
kurumunuzun teknoloji yaklaşımı
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Çeşitli bankaların IT departmanlarında Yazılım,
Veri Ambarı ve İş Zekası konularında görev aldım.
2012 Eylül ayından beri de Odeabank’ta İş Zekası
Yöneticisi olarak görev yapmaktayım.
Odeabank olarak, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu’nun 28 Ekim 2011 tarihinde
Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile kuruluş
iznimizi aldıktan sonra, 20 Haziran 2012’de lisans
başvurumuzu yaptık. 2 Ekim 2012 tarihinde
aldığımız operasyonel lisansımız ile faaliyete geçerek,
1 Kasım 2012 tarihinde Maslak’ta ilk şubemizi açtık.
Sektöre girişimiz öncelikle Türkiye’de 15 yıllık uzun
bir aradan sonra ilk kez bankacılık lisansı almamızla
ilgiyle takip edildi. 49. olarak girdiğimiz mevduat
bankaları sıralamasında bugün 14.’lüğe yükseldik.
2013 Ekim ayı verilerine göre aktif büyüklüğümüz
14,1 milyar TL’ye, kredileri 10 milyar TL’ye,
mevduatları ise 11 milyar TL’ye ulaştı. Mevcut şube
sayımız 28, 2013 yılı sonuna kadar hedefimiz ise 30
şube ve toplamda 1000 çalışana ulaşmak. 2014’te
de şubeleşmeye devam edeceğiz, 15-20 şube daha
açmayı planlıyoruz.
Odeabank olarak, hizmet politikamızı belirlerken
değişen müşteri ihtiyaçlarını göz önüne alarak,
onlara nasıl daha iyi cevap verebiliriz ve nasıl
farklılaşabiliriz diye kendimizi sorguladık. Bu
doğrultuda vizyonumuzu her müşterinin kendi
ihtiyaç ve beklentisini karşılayacak bankacılık
hizmeti sunduğumuz “kişiye özel bankacılık” olarak
tanımladık.
Bankacılığın her segmentinde hızlı ve verimli
bir şekilde hizmet vermek ve her müşterimizin
kendini özel hissedeceği bir bankacılık anlayışı
sunmak hedefindeyiz. Bunu gerçekleştirebilmek için
öncelikle müşterilerimizin şube deneyimlerini de en
üst seviyede gerçekleştirebilmek için şubelerimizi de
en ileri teknoloji standartlarıyla donattık, yanı sıra
direkt Bankacılık adı altında İnternet Bankacılığı,
Mobil Bankacılık, ATM, İletişim Merkezi, SelfServis Bankacılık, SMS Bankacılığı, Sosyal
Medya ve Uygulamalar gibi kanallarımızı hızla
müşterilerimizin hizmetine sunduk.
İş Zekası birimi olarak stratejimiz, iş zekası
teknolojilerini kullanarak tüm birimlere karar alma
noktalarında yardımcı olacak kaynak oluşturmak.

Bankacılık verilerini sosyal medya gibi 3. parti
verileri ile harmanlayarak, analitik yaklaşıma
yepyeni bir bakış açısı kazandırıyoruz.
Birim
olarak
mottomuz
“ölçemediğini
yönetemezsin”. Buradan hareketle yaptığımız ilk
çalışma ise Scorecard (Performans karnesi) oldu.
Sonrasında işkoluna veya ürüne özel 20’den fazla
Dashboard geliştirdik. Bireysel, Ticari ve Kurumsal
işkollarına özel hazırlanan Dashboard’ların yanı
sıra, İnsan Kaynakları, Satınalma, Dış Ticaret gibi
bölümleri için geliştirdiğimiz Dashboard’ları da
örnek verebiliriz. Ayrıca kredi kartı, bireysel krediler
gibi ürüne özel Dashboard’larımız da bulunuyor.
İşkolları bu analizleri kullanarak müşterilerimizi
daha iyi tanıyor ve hem müşterilerimize hem
ürünlerimize değer katıyor.
Odeabank İş Zekası birimi olarak, üst yönetiminden
başlayarak tüm kademelere ve tüm birimlere
hizmet veriyoruz. Analitik yaklaşımı banka geneline
yaygınlaştırıp, kurum kültürü haline getirme
hedefimize oldukça hızlı bir şekilde ilerliyoruz.
Analitik uygulamaları sadece Genel Müdürlük
çalışanlarının değil, şube çalışanlarının da
kullanımına uygun tasarlıyoruz.

Bahsettiğiniz uygulamalar
kapsamında iş zekasının yeri ve
önemi sizce nedir?
Bireysel Bankacılık’tan Satınalma’ya, Finans’tan
İnsan Kaynakları’na kadar çok geniş bir yelpazede
kullanıcı kitlemiz mevcut.
Finans ve Bireysel Pazarlama bölümleri için selfservis uygulamalarımızı pilot kullanıma aldık.
Kullanım sonuçlarına göre yaygınlaştırıp birçok
birimin self-servis analizler geliştirmesini sağlamayı
planlıyoruz.
Kullanıcılarımız analiz sonuçlarını gördükçe daha
fazlasını isteyip, daha derine inmek istiyor. Örneğin
Kredi Kartı Dashboard’unda Başvuru/Harcama/
Ödeme analizleri ile yetinmeyip kredi kartı internet
sitemiz olan www.bankocard.com.tr’nin Google
Analytics ziyaret istatistiklerini de aynı arayüz
üzerinden kullanıma açtık.
Sektöre 49. sıradan girip 10 ay içinde aktif büyüklükte
mevduat bankaları arasında 14. sıraya yükselen bir
banka için zaman en önemli dinamiklerden biri.
QlikView’un hızlı geliştirime elverişli ve esnek yapısı
sayesinde talepleri fazlandırıp oldukça hızlı cevap
verebiliyoruz. 15 ay gibi bir sürede 20’den fazla
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Dashboard geliştirebilmemiz
bunun en büyük göstergesidir.
Talepler değişime uğramaktan
ziyade, daha detaylı analizler
yapabilmek için derinleşiyor.
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Biriminizde iş zekası
aracı seçerken
aradığınız özellikler
neydi? QlikView
ürününe karar
verme sürecinizden
bahsedebilir misiniz?

IDC’nin En İyi
Büyük Veri ve İş
Analitiği Projesi
Ödülleri kapsamında
Odeabank, QlikView
Türkiye ile yürüttüğü
“Odeabank İş Zekası
Yolculuğu” projesi
ile En İyi Self Servis
İş Zekası Finans
ödülünü alarak fark
yaratmaya devam
ediyor...

2 Ekim 2012 tarihinde
bankacılık faaliyetine başladık. Ertesi günkü
rakamlarımız, ilk Dashboard’umuz üzerinden
takip edilebiliyordu. Bunu gerçekleştirebilmek için
hızlı geliştirim ve esnek analiz imkanı ihtiyacımızı
göz önünde bulundurarak seçimimiz QlikView
oldu. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler ve
kullanıcılarımızdan aldığımız olumlu tepkiler ne
kadar doğru bir seçim yaptığımızı gösteriyor.

QlikView ile yapılan işbirliği size
neler kattı. Yapılan işbirliğinden
önceki süreç ile işbirliği sonrası
süreci değerlendirir misiniz? Ne gibi
faydalar sağladınız?
Faaliyete geçtiğimiz ilk günden itibaren İş Zekası
aracı olarak sadece QlikView kullanıyoruz.
QlikView’la üst yönetimden şube çalışanlarına
kadar geniş bir kitlenin tüm analitik ihtiyaçlarını
karşılayabiliyoruz. Bu uygulama, kullanıcıların
dilediği bakış açısını yakalayabilmesini ve ihtiyacı
olan derinliğe inebilmesini sağlıyor. Ayrıca
kullanıcı, hazırladığımız analiz uygulamaları hem
PC hem de mobil cihazlar üzerinden banka içi ve
dışından 7 gün 24 saat kullanılabiliyor. Tüm bu
özellikler, QlikView’un kurum içinde kısa sürede
benimsenmesini sağladı. Ekim ayı itibariyle toplan
çalışan sayımız 1000’e ulaştı, 600’ün üzerinde
QlikView kullanıcı lisansına sahibiz. Yani her 2 banka
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çalışanından biri QlikView
analizleri yapabiliyor.

QlikView Türkiye
ile nasıl bir sinerji
oluşturdunuz,
proje uygulama
aşamasındaki
deneyimlerinizden
bahsedebilir misiniz?

QlikView
Türkiye
ekibi,
çalışmaya
başladığımız
ilk günden bu yana bizi
destekliyor. Gerek eğitim, gerek
danışmanlık
konularında
ihtiyaç duyduğumuz her anda kendilerinden yardım
alabiliyoruz. İş bilgisinde profesyonel bir ekiple
çalışmak bizim için de büyük bir keyif.

