
 

Benelüks, Doğu Avrupa, 

Rusya, Türkiye ve İsrail’den 

Sorumlu Genel Müdürü 

Vincent Peters, birçok detayı 

katılımcılarla paylaştı. Ama 

önce bir eleştiri: “Çok farklı 

noktalarda çok fazla veri 

var. Ama kurumlar doğru 

noktalardaki veriyi alamıyor.” 

Buna karşılık QlikView ile 

iş zekâsını erişilebilir, hızlı 

çalışan, konumlandırılması kısa 

süren, etkili bir çözüm haline 

getirdiklerinin altını çizen 

Peters, işin sırrını şu sözlerle 

özetledi: “Sadelik işin temeli.” 

Türkiye, örnek oluyor

Gelişen teknoloji ile sahip 

olunan hız, Peters’a göre, 

bireye şüpheci olma fırsatını 

veriyor, sürekli soru sorma 

imkanını sağlıyor. Tüm bunların 

sonucu ise daha iyi ve doğru 

kararlar alabilmek demek. 

QlikView ve Qlik Sense’in bu 

hedefi hayata geçirmekte 

üstlendiği göreve işaret eden 

Peters, Türkiye pazarını ve bu 

pazarın küresel etkilerini ise şu 

sözlerle anlattı: 

“Türkiye’de her sektör ve her 

şirkete destek vermek için 

güçlü bir ekosistem kurduk. 

Bu yapı sürekli gelişiyor. 

Türkiye’de örneğin bankacılık 

sektörü son teknoloji 

konumlandırmaları ile dünyaya 

örnek oluyor. QlikView’un 

daha iyi kararlar alabilmek için 

burada nasıl konumlandırıldığını 

da Avrupa’da örnek 

gösteriyoruz.” 

Etkinliğin açılış konuşmasının 

sahibi GelecekHane kurucusu 

Halil Aksu oldu. Bilişim 

alanındaki gelişmelere işaret 

ederek, etrafımızda veri 

üreten cihazların sayısının 

arttığına dikkat çeken Aksu, 

bu verileri  depolamak için dev 

veri merkezlerinin kurulacağını 

belirterek, ” Bilişim sektöründe 

yeniliklerin sonu yok.”  dedi

QlikView Türkiye Genel 

Müdürü Ruhver Barengi’nin 

konuşmasının odak noktası ise 

Türkiye’de yaşadıkları istikrarlı 

büyüme oldu. Barengi, iş zekâsı 

kavramının anlamını nasıl 
değiştirdiklerini şu sözlerle 
açıkladı: “QlikView iş zekâsı 
sektöründe yeni bir segment 
oluşmasını sağladı. Çünkü iş 
zekası  konusu yıllarca statik 
raporlama olarak algılandı. 
Oysa artık iş keşfi ve analitiği 
olarak adlandırılıyor. QlikView 
ise bu konuda sunduğu 
çözümlerle pazar lideri haline 
geldi.”

BüTünsel fayda 
sağlanıyor

Bu yıl beşinci kez düzenledikleri 

kullanıcı konferansında  önemli 
bir katılıma ulaştıklarını gururla 
vurgulayan Barengi, 200’ün 
üstünde referansa sahip 
olduklarını hatırlattı.

Konuşmasının devamında, 
iş ortakları ile çalışmanın 
önemini vurgulayan Barengi, 
farklı alanlarda uzman 40 
iş ortağından oluşan bir  
ekosisteme sahip olduklarını 
belirttti

Qlik Sense, aynı QlikView gibi 
Türkçe olarak kullanıcılara 
sunulacak. Bu bilgiyi veren 
Qlik Başkan Yardımcısı ve 

Herkes için 
analiz zamanı
QlikView Türkiye kullanıcılarını, iş 
ortaklarını ve iş zekâsı ihtiyaçlarına çözüm 
bulmayı planlayan potansiyel kullanıcılarını 
‘Visualize Your World – Turkey’ etkinliğinde 
biraraya getirdi. 24 Eylül’de İstanbul’da 
InterContinental Hotel’de gerçekleştirilen 
etkinlikte mobil ihtiyaçlara yönelik yeni ürün 
Qlik Sense’in lansmanı da yapıldı. 

QlikView 
Türkiye 

Genel Müdürü 
Ruhver Barengi

Naturel analitikle mobilde de 
kolay analiz sağlayan bir yapı 
Qlik Sense. Hedef ise herkesin 
bu kadar veri arasında daha iyi 
ve doğru kararlar verebilmesini 
sağlamak, bu süreçte mobilite 
desteğini de alabilmek. Qlik 
Sense’in lansmanı 2014 Eylül 
ortasında yapıldı. Hatta tanıtım 
için Almanya’nın ardından 
küresel bazda ikinci durak 
Türkiye oldu. 
Yeni kullanıcı deneyimi ile 
dikkat çeken Qlik Sense, 
mobiliteye daha da önem 
vermiş durumda. Öyle ki, 
kullanıcı mobil ortamda 
kendi iş zekası uygulamasını 
geliştirebiliyor. Yani kurulum 
ve kişiselleştirme son derece 
pratik. “Portföyümüze yeni 
çözümümüz Qlik Sense’i 
ekledik. Çünkü bilgi keşfi 
sektörünü bir kez daha rahatsız 
etmek istiyoruz” diyen Qlik 
Gönüllüsü (Evangelist) John 

Veri, mobilde anlam kazanıyor: Qlik Sense

Sands, şu detayları paylaştı:
“Qlik Sense, görsel analitikle 
bezeli yeni nesil bir çözüm 
ve self servis bir uygulama. 
Kullanıcılar ‘sürükle ve bırak’ 
pratikliğini benimsedi. Biz de 
buna yanıt vermek istedik. 
2013 yılında yaptığımız, İsveçli 
sanallaştırma şirketi NComVA 
satın alması da bu mobil odaklı 
çözüm için önemliydi. Sense, 

kullanıcıya farklı yapılarla 
entegrasyon imkanı sunuyor. 
Temelde mobilite var. Standart 
değil, kişisel geliştirmeye açık 
bir yapı söz konusu. QlikView 
ve Qlik Sense arasındaki güçlü 
ortak nokta, her iki ürünün aynı 
veri modelini kullanabiliyor 
olması Sonuçta Sense’in de 
itici gücü ‘veri endeksleme 
motoru’.”



 

Qlik Başkan Yardımcısı ve 

Benelüks, Doğu Avrupa, Rusya, 

Türkiye ve İsrail’den Sorumlu 

Genel Müdürü Vincent Peters, 

sunumunun ardından sorularımızı 

yanıtlarken, hem Türkiye pazarına 

bakışını hem de Qlik Sense odaklı 

beklentilerini anlattı: 

Türkiye’yi nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye’de dev bir potansiyel 

var. Avrupa ile kıyasladığımızda 

ekonomi hızlı büyüme sergiliyor. 

Hele de seçimlerin ardından, 

yeniden hızlanan bir eğilim söz 

konusu. Bankacılıktan telekom 

ve perakendeye, birçok sektörde 

Qlik çözümlerine yönelik ilgi var. 

Türkiye’de kurumsal hayatta büyük 

ve orta ölçekli şirket sayısı çok 

fazla. KOBİ pazarı da bizim için 

önem arz ediyor bu yönüyle. Bu 

arada Avrupa, geleneksel iş zekâsı 

çözümlerine yatırım yaparken, 

yeni ve daha iyiye geçiş konusunda 

direnç gösteriyor. Ama Türkiye’de 

yenilikler için daha istekli bir pazar 

var. Bu, yatırım geri dönüş hızının 

da yüksek olmasını sağlıyor. Çünkü 

QlikView konumlandırmak birkaç 

hafta sürerken, geleneksel iş zekâsı 

çözümlerini konumlandırmak aylar 

alabiliyor. Bu, zaman konusunda 

da avantaj demek. Türkiye’de hem 

KOBİ’ler hem de büyük şirketler bu 

avantajların farkında. 

Peki ya Qlik sense ile ilgili  

beklentileriniz neler? 

Sense, View’a kıyasla daha büyük 

bir pazarı hedefliyor. Çünkü 

kullanımı çok çok kolay. Her 

kullanıcıya kendi uygulamasını 

kolayca geliştirme imkanını 

sunuyor. Yani sadece kurumsal 

değil, bireysel kullanıcı olarak da 

yararlanılabilir. Bireysel kullanıcı 

olarak bunları ücretsiz indirebilir, 

‘sürükle ve bırak’ alışkanlığı ile 

bu yapıyı kullanabilir, uygulama 

geliştirebilirsiniz. Kullanıcılara bu 

uygulamaları QlikCloud üzerinden 

ücretsiz olarak paylaşma imkanı 

sunuyoruz. Daha büyük ölçekli 

müşteriler ise Qlik Sense’in 

ticari lisansını edinebiliyor. Tabi 

onlara da melez bir bulut yapısı 

sunuyoruz. Sonuçta Sense 

ve View çok güçlü güvenlik 

mekanizmalarına sahip. Kamu 

uygulamaları, bankacılık gibi hassas 

güvenlik ihtiyacı olan sektörler için 

özel uygulamalarımız var. 

nasıl bir strateji ile 

ilerleyeceksiniz? 

QlikView odaklı çalışmalarımız hız 

kesmeyecek ve QlikView 12 yeni 

versiyon da yakında kullanıma 

sunulacak. Qlik Sense konusunda 

ise pazarı, iş ortaklarımızı, 

ekosistemimizi eğitmeye öncelik 

verecek, Qlik Sense’in gücü 

konusunda onları bilgilendireceğiz. 

Kurumsal kullanım için bir eğitim 

programımız da var. Türkiye’de 

finans ve telekom sektörünün, 

perakendenin QlikView gibi Qlik 

Sense yapısına da talepte öne 

çıkmasını bekliyoruz. QlikView ile 

iş zekâsının demokratikleşmesi 

söz konusu. Çünkü QlikView 

ve Qlik Sense, BT yetkililerine, 

“İş zekâsı ‘herkesin’ emrinde” 

www.qlikview.com.tr

üst düzey yöneticilere değil, 

herkese sesleniyor. Hem de 

entegre biçimde. Çünkü sonuçta 

herkes kararlar alıyor ve bunun 

için Qlik Sense ve QlikView’dan 

yararlanabiliyor. 

Qlik sense, uygulama 

geliştiricilerle bağlarınızın 

güçlenmesini de sağlayacak, 

değil mi? 

Evet. Tüm işletim sistemlerine 

uygun uygulamalar geliştiriliyordu, 

ama Qlik Sense ile bu ekosistemi 

daha da geliştireceğiz, API’leri 

açacağız. Geliştirici, Sense içinde 

geliştirme yapabilecek, uygulamayı 

kendi sitesinde veya uygulamasında 

gösterebilecek, müşterilerine 

sunabilecek. Bunu 

yapmak çok kolay. 

QlikView’da bu 

tarz sihirli adımlar 

atmak biraz zaman alırken, Qlik 

Sense yapısında ise herşey Java 

script’te. Qlik Sense’in mobil ortam 

kadar, masaüstünde de yoğun 

kullanılacağını düşünüyoruz. 

İsveç’teki Ar-Ge merkezimizde 

de uygulama 

geliştirme 

konusunda 

çalışma-

larımızı 

sürekli 

büyüteceğiz. 

Bilgi, yaratıcılıkla değer kazanıyor

Qlik, kanal yapısına önem veren, 
küresel bazda çalışmalarının yüzde 
80’ini kanal üstünden yürüten bir 
şirket. Bu da küresel bazda 1.700 
üzerinde iş ortağını beraberinde 
getiriyor. Güçlü bir iş ortağı 
ekosistemine işaret eden Qlik 
MEA ve Türkiye Bölge Direktörü 
Kerry Koutsikos, QlikView ve Qlik 
Sense’in yayılımının artacağını, 
bunları kullanmanın bir lüks 
olmaktan çıkacağını vurgulayarak 
sohbetimize başladı. Çünkü herkes 
veriyi ihtiyacı için kullanabilmeyi 
istiyor. Bu yayılım paralelinde farklı 
seviyede iş ortaklarının kendileri 
için önemine işaret eden Kerry 
Koutsikos, stratejilerini de paylaştı. 

Buna göre, bir tarafta büyük sistem 
entegratörleri var. Bunu ülke 
bazında kurulup faaliyet gösteren 
yerel sistem entegratörleri izliyor. 
Koutsikos, bu entegratörlerle yerel 
ihtiyaçları bilerek yerel geliştirme 
yapmanın önemine işaret ederken, 
bir tarafta da KOBİ pazarında öne 
çıkan çözüm sağlayıcıların varlığına 
dikkat çekti. QlikView için kullanılan 

bu erişim ağının Qlik Sense için 
de öncelik olacağının altını çizen 
Koutsikos, iş ortağı ekosistemine 
dair hedeflerini şöyle anlattı: 

“View iş ortakları Sense için de 
görev yapacak. Ama yeni, mobilite 
odaklı teknoloji iş ortaklarına da 
ihtiyacımız var. Örneğin bir cihaz 
üreticisi ile görüşmelerimiz var. 
Herşeyin temelinde artık mobilite 
var. Bu nedenle Qlik Sense ile 
ekosistemimiz büyüyecek. Uzman 
mobil şirketler ve teknoloji 
firmaları ile iş ortaklıkları 

kuracağız. Sektöre özel çözümleri 
olan, örneğin perakende sektörüne 
uygulama geliştiren yazılım 
şirketi de bizim için önemli olacak. 
Ekosistemimizi büyütürken 
teknoloji iş ortaklıklarına büyük 
önem vereceğiz.” 

Koutsikos, bölgesinde Türkiye’nin 
önemli bir pazar olduğuna dikkat 
çekti. Büyük pazarlarda tercih 
edilen ‘master reseller’ yapısının 
başarılı bir örneği olan QlikView 
Türkiye’nin birçok iş ortağı ile 
hareket ettiğine işaret eden 
Koutsikos, asıl büyümeyi sağlık, 
perakende gibi dikey sektörlerde 
elde edeceklerinin de altını çizdi. 
Çünkü birbirinden farklı da olsa 
tüm sektörlerin analitik çözümlere 
ihtiyacı ortak. 

Qlik Sense’i ‘düşünce tarzında 
değişim sağlayacak, pazarı 
rahatsız edecek bir devrim’ olarak 
tanımlayan Koutsikos, beklentilerini 
şu sözlerle özetledi: “Bu yapı pratik 
ve kullanıcılara da yaratıcı olma, BT 
birimi dışında kendi ihtiyaçlarına 
yönelik uygulamalar geliştirme 
imkanı sağlayacak. Böylece iş yapış 
şeklimiz, bilgiyi yönetme tarzımız 
değişecek.” 

Kurumsaldan bireysel kullanıma yayılımda 
Qlik Sense önemli bir devrim niteliğinde.

Qlik MEA ve Türkiye Bölge 
Direktörü Kerry Koutsikos

Vincent Peters


