
“Zurich Sigorta ile çalıştığımız süre içerisinde amacımız bütçeleme sürecinde şeffaflık 
ve uyumluluğu geliştirerek, iş adaptasyonunu artırarak yönetim mükemmelliğini 
sağlayabilmekti. Zurich Sigorta yönetimi ile yakaladığımız sinerji sonucunda  memnun edici 
sonuçlar elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”
Feyza Narlı Güleç, İnnova İş Çözümleri Grup Yöneticisi  

Zurich Finansal Hizmetler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Zurich Sigorta A.Ş. yangın, nakliyat, kaza, sağlık, hukuksal koruma, kredi 
sigortaları ve mühendislik branşları olmak üzere hayat dışı sigorta alanında hizmet veriyor. Yaklaşık 60 bin çalışanı ile 170’den fazla ülkede 
hizmet veren Zurich Finansal Hizmetler Grubu, aralarında Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik ve Latin Amerika’nın olduğu çeşitli 
pazarlardan oluşan global iştirakler ve ofis ağlarına sahip.

iNNOVA Bilişim Çözümleri A.Ş, farklı teknolojilerde bilgi birikimine sahip 450 kişilik profesyonel kadrosu ile Türkiye’nin önde gelen yazılım 
entegratörü konumundadır. 1999’dan bugüne telekomünikasyon, finans, üretim, kamu ve hizmet sektörleri başta olmak üzere her sektörden 
kuruluşlara platform bağımsız çözümler sunan iNNOVA, sahip olduğu ISO 9001:2000 sertifikasıyla ürettiği çözümleri şimdiye kadar 18 ülkeye 
ihraç etmeyi başarmıştır. 2007 yılında Türk Telekom grup şirketleri bünyesine dahil olan iNNOVA, faaliyetlerine İstanbul, Ankara, İzmir ve 
Dubai ofislerinde devam etmektedir.   
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Daha hızlı, katılımcı ve merkezi
bütçe planlama dönemi 

Artık bütçeyi revize etmemiz gerektiğinde çok küçük parametrelerle oynayarak, çok 
kısa bir süre içerisinde hatasız olarak bütçe sonuçlarını görebiliyoruz. Eskiden, bütçe 
sahipliği Genel Müdür ve bazı Genel Müdür Yardımcıları’nda oluyordu, şu anda bütün 
şirket çalışanları istenildiği her an kendi yaptıkları işlemleri rahatlıkla takip ediyor. Bütçeyi 
bölgelere kadar indirebiliyoruz. Bu sayede kendi performanslarını değerlendirebiliyorlar, 
açıklarını görüp, her an eksiklerini tamamlama şansı yakalıyorlar.

Özkan Okumuş
Zurich Sigorta CFO

Başarı Öyküleri
Kurumsal İş Uygulamaları

ZURICH SİGORTA
BÜTÇE PLANLAMA UYGULAMALARI

“Zurich Sigorta olarak, bu projede kendini kanıtlamış bir firma ile çalışmak istedik. Birkaç şirket 
içerisinde değerlendirme yaptığımızda teknik altyapımıza en uygun sistemin Innova tarafından 

sunulduğunu gördük. İnnova’nın dünya çapında çalıştığı şirketler var, bu büyük bir bilgi birikimi 
anlamına geliyor.” 

Özkan Okumuş, Zurich Sigorta CFO



 Proje başlamadan önce Zurich Sigorta’nın ihtiyaçlarının kapsamlı bir analizi ya-
pıldı. Bütçe konusunda ihtiyaçlar net olarak ortaya koyuldu ve buna paralel ola-
rak, nasıl modellenmesi gerektiği üzerine detaylı bir şekilde çalışıldı. Bu analiz-
lerin arkasından, anahtar kullanıcılar belirlendikten sonra hedef kitle oluşturul-
du ve yine yapılan testlerle birlikte proje hayata geçirildi. Bu analizler kapsamın-
da satış bütçesi, hasar bütçesi, teknik bütçe, sabit kıymet bütçesi, nakit akışı ve 
mali gelir gider bütçesi, bilanço bütçe modeli ve IFRS bütçe modeli yer alıyor. 

	 •	Satış	Bütçesi;

 Bütçelenen kur, enflasyon oranı, büyüme oranı gibi global parametrelerin tari-
fe fiyatlandırması üzerindeki etkisi, yazılan akıllı hesaplamalar ile gözlemlenebilir 
hale getirildi. 

 •	Hasar	ve	Teknik	bütçe;

 Gelir bütçesi sonucunda oluşan sonuçlar üzerinden Hasar ve Teknik departman-
larının branş ve reasürör kırılımlarında diğer bütçe kalemlerini planlamalarını 
sağlayan bir sistem sunuldu. Yine geçmiş dönemlerdeki sonuçlar ve kullanıcıla-
rın belirlediği parametrelere göre otomatik bütçe üreten akıllı hesaplamalar sa-
yesinde kullanıcıların bütçe ile ilgili iş yükleri önemli ölçüde azaldı. 

 •	Sabit	Kıymet	Bütçe	Modeli;

 Sabit kıymetler bazında mevcut ve yeni sabit kıymetlerin bütçesinin hazırlanabil-
mesine imkan sağlandı.

 •	Genel	Giderler	ve	Nakit	Akışı	Bütçesi;

 Departman kırılımında dinamik hesaplamalar ile genel gider bütçesi oluşturul-
du. Departmanlar seviyesinde giderlerin planlanması, bunu yaparken de yine 
tüm departmanların süreç kontrol mekanizması ile takibinin sağlanması gerçek-
leştirildi. 

 •	IFRS

 IFRS bütçe modeli ile yurt dışı raporlamalarının daha hızlı, güvenilir ve seffaf ya-
pılması sağlandı.

Başarı Öyküleri
Kurumsal İş Uygulamaları

Zurich Sigorta’da 
şeffaf ve hızlı bütçeleme dönemi 
Hayat dışı sigorta alanında hizmet veren Zurich Sigorta’da artık bütçeleme dönemleri çok 
farklı geçiyor. İnnova’nın danışmanlığında gerçekleştirilen Oracle Hyperion Planning bütçe 
uygulaması sayesinde bütçe planları daha hızlı ve şeffaf olarak yapılabiliyor. 

celleme ve revizyonlarla birlikte 6 ayda tamamlandı. Zu-

rich Sigorta içerisinde önceki dönemde yaklaşık 3 ay sü-

ren bütçeleme süreci Oracle Hyperion sayesinde 1 aya 

kadar indirildi. Bütçenin revizyonu için eskiden yaklaşık 

15-20 güne ihtiyaç duyulurken, şimdi revizyonlar 1 haf-

tada tamamlanabiliyor. 

Zurich Sigorta CFO’su Özkan Okumuş, eskiden bütçe 

hazırlanırken, yukarıdan aşağıya doğru bir bütçeleme 

yapısına sahip olduklarını anlatıyor; “Daha önce hedef-

ler genellikle Genel Müdürlük tarafından belirlenirdi, yu-

karıda belirlenen hedefler, aşağıya bildirilirdi. Mali gelir-

ler, genel giderler, primler hesaplanır, bu bütçelere ba-

karak önümüzdeki yıllar için mali yapı ve hedefler ortaya 

konurdu. Yöneticiler de bu bütçeler doğrultusunda so-

rumlu oluyorlardı.”

Bütçe planlaması ve buna göre hedeflere ne kadar ula-

şıldığı, bir firmanın performansının en temel gösterge-

lerinden bir tanesi. Zurich Sigorta, bütçe planlama işini 

daha önce Excel üzerinden yaptığı için hataya çok açık 

bir yapı vardı, çalışanlar bütçeyi göremedikleri gibi, büt-

çe planlamaya katılamıyor, bu konuda görüş veya öne-

ri bildiremiyorlardı. 

Zurich Sigorta açısından, projenin en büyük getirisi kısa 

Zurich Sigorta, böyle bir projede İnnova ile çalışmanın ra-

hatlığını hissetmiş, İnnova ile çalışırken hiç sıkıntı çekme-

diklerini ifade eden Okumuş şöyle diyor: “İnnova’nın gayet 

profesyonel bir yaklaşımı var, proje belirlenen süreler için-

de, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Genel Müdürlük içe-

risinde, IT dışında arkadaşlarla ve diğer departmanlarla da 

çalıştık ve herkes açısından iyi bir proje çalışması oldu.”

zamanda bütçeyi tamamlamak ve bütçeyi en ince ayrın-

tılarına kadar görebilme olanağına sahip olmak. Oku-

muş “Bütçeyi revize etmemiz gerektiğinde çok küçük pa-

rametrelerle oynayarak, çok kısa bir süre içerisinde ha-

tasız olarak bütçe sonuçlarını görebiliyoruz. Bütçeyi artık 

bölgelere kadar indirebiliyoruz. Eskiden, bütçe sahipliği 

Genel Müdür ve bazı Genel Müdür Yardımcıları’nda olu-

yordu, şu anda bütün şirket çalışanları istenildiği her an 

kendi yaptıkları işlemleri rahatlıkla takip ediyor. Bu saye-

de kendi performanslarını değerlendirebiliyorlar, açıkla-

rını görüp, her an eksiklerini tamamlama şansı yakalıyor-

lar” diyor. 

Excel ile sorunsuz bir entegrasyon sunan Smartview ürü-

nü sayesinde ise kullanıcıların, istedikleri an Excel önyüzü 

ile bütçelenen analizleri istedikleri kırılımda yapabilmeleri 

sağlandı. Böylece çalışanlar, bütçelemenin her aşamasına 

katılabiliyor, bölgeler de dahil olmak üzere herkes kendi 

girdiği hedefleri revize edilmiş haliyle takip edebiliyor. 

Okumuş, bütçeyi ayrıntıları ile görmenin çalışanlar açısın-

dan çok olumlu etkileri olduğunun da altını çiziyor: “Artık 

çalışanlar, yaptıkları işleri ve hedeflerini anında karşılaştır-

ma şansı buldukları için eksik taraflarını hemen tamamla-

yabiliyorlar.”

Ayrıca süreç yönetimi özelliği ve mail entegrasyonu saye-

sinde bütçe sürecinin genel durumu tek bir merkezden 

kontrol edilebilir hale getirildi. Oracle Data Integrator 

ile operasyonel sistemlerin entegrasyonu sağlanarak tek 

tuşla bütün verilerin Hyperion Planning sistemi ile senk-

ronize olması sağlanıyor.

HeDeF

 Bütçe planlamasını daha kısa sürede yapmak, takip 

 sürecini iyileştirmek ve şeffaf bütçeleme faaliyetlerine 

 ilgili tüm çalışanları dahil ederek, daha yüksek satış 

 hedeflerine ulaşılmasını sağlamak

	ÇözüM

 Oracle Hyperion bütçe planlama uygulaması 

SONUÇ

  Yaklaşık 3 ay süren bütçe planlama çalışmalarının 3 haftada 

 tamamlanması 

  Yaklaşık 20 gün süren bütçe revizelerinin 1 haftada yapılması

  Bütçenin tüm ayrıntıları ile ortaya çıkması ve değişikliklerin daha 

 kolay uygulanması 

  Tüm çalışanların bütçeyi ve hedefleri daha iyi takip etmesinin 

 sağlanması 

  Bölge ve acente bazında hedeflerin her an takip edilmesi ve 

 böylece eksikliklerin çabucak giderilmesi 

  Bütçe sürecinin genel durumunun tek bir merkezden kontrol 

 edilebilmesi

KISACA...

Yangın, nakliyat, kaza, sağlık, hukuksal koruma, kredi si-

gortaları ve mühendislik branşları olmak üzere hayat dışı 

sigorta alanında hizmet veren Zurich Sigorta, geçen se-

neye kadar yıllık hedeflerini ve stratejisini sene başında 

düzenlediği bütçe planına göre belirliyordu. Ancak büt-

çe planlama çalışmaları yaklaşık 3 ay sürüyor ve bütçeyi 

herkesin takip etmesi mümkün olmuyordu. Bunun üzeri-

ne Zurich Sigorta, İnnova’nın desteği ile “Oracle Hype-

rion Planning Bütçe” projesini hayata geçirdi. Böylece 

bütçe altyapısı, merkezi bir yapıya kavuşturuldu, bütçe 

planlama ve takip süreçleri iyileştirildi. Artık bütçe planı 

3 hafta gibi kısa bir sürede hazırlanıyor, ilgili tüm kişiler 

bütçeyi takip edebiliyor. 

Proje, 2009 yılının Şubat ayında başlayan çalışma gün-


