
Assan Hanil stratejik kararları
Qlik ile alacak

Kurumunuzu kısaca tanıtarak, verdiğiniz hizmetlerden bahsedebilir 
misiniz?
20 yıldır otomotiv yan sanayinin önemli oyuncularından olan ve 2015 
yılında ISO sıralamasında 158. sırada yer alan Assan Hanil, sadece 
otomotiv sektöründe değil, tüm ulaşım araçları sektöründe en iyi 
ve özgün çözümü sunabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Kocaeli ve Bursa’daki üç farklı lokasyonda bulunan tesislerimizde 
üretim yapıyoruz. Yolcu ve sürücü koltukları, ön ve arka tamponlar, 
kapı panelleri, ön kumanda panelleri, tavan ve halı kaplamaları gibi 
parçaların üretimini gerçekleştiriyoruz.

Türk Hava Yolları ve THY Teknik A.Ş. ile Türkiye’de uçak koltuğu imalatı 
gerçekleştirdiğimiz TSI - “Uçak Koltuk Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.” 
Ortak Girişim Şirketimiz bulunuyor. Önümüzdeki dönemde ürün 
portföyümüzü ihracat potansiyeli yüksek ürünler üzerinde genişletmeyi 
ve müşterilerimizin bulunduğu ülke ve lokasyonlarda tesisler kurmayı 
planlıyoruz. 2017 – 2020 yıllarında özgün tasarımlı hava süspansiyonlu 
ticari araç sürücü koltuğu (ASD) projesi ile ilgili tesisler dahil  32 milyon 
Euro’luk bir yatırım ile Avrupa, Rusya ve Kore’ye yakın vadede ciddi 
ihracat yapılması; orta vadede ise bu bölgelerde lokal operasyonlar 
kurulması planlarımız arasındadır.

Kurumunuzun teknoloji yaklaşımı hakkında bilgi verebilir misiniz?
Müşterilerimize sağladığımız hizmet kalitesini daha da artırmak ve 
ulaşım araçları sektöründeki çıtayı daha da yükseğe çıkarabilmek için 
önemli bir adım daha atarak 2011 yılında kendi bünyemizde Ar-Ge 
merkezimizi kurduk. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayı ve desteğini de 
alarak, Türkiye’de bu desteği almayı hak eden sayılı kuruluşlar arasına 
girmeyi başardık. Ar-Ge merkezimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
ürünler tasarlıyoruz. Müşterilerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda 
hem global arenada, hem de Türkiye’de modern tesislerimizde üretim 
yapabilme imkanını sahibiz. 

Ürün gruplarına uygun yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ağırlık azaltma, 
maliyet optimizasyonu ve kaliteyi arttırmaya yönelik yenilikçi projeler 
üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün, 22 adet tescillenmiş 
fikri mülkiyet hakkımız olup, değerlendirme sürecinde toplam 30 adet 
başvuruya sahibiz. 

İş Zekası çözümleri kurumunuz bünyesinde nasıl bir yere sahip? Qlik 
ürünleri ile sizi buluşturan süreçlerden bahseder misiniz?
Assan Hanil olarak bugüne kadar herhangi bir iş zekası çözümü 
kullanmadık. İş zekası ve analitik çözümler hayatımıza Doruk (SAP 
ERP) projesi ile yeni girecek. Bu noktada hedef süreçlerimizi dizayn 
ederken büyük veri üzerine tasarımlar yaptık. Amacımız daha çok 
veriyi toplamak ve bunları iş zekası ve analitik araçları ile anlamlı hale 
getirerek hem operasyonel, hem de stratejik karar verme süreçlerimizi 
gerçek zamanlı verilerle desteklemektir.

Qlik uygulamaları ile gerçekleşen proje hakkında genel bilgi verebilir 
misiniz?
Assan Hanil olarak şirket performansını artırarak daha kısa sürede 
raporlar hazırlamayı ve mevcut sistemin desteklemediği raporları ortaya 
çıkarabilmeyi sağlayacak bir yapıya geçme arzusu içinde, uzun süredir 
Kibar Holding bünyesinde yer alan firmalarda başarı ile kullanılan ve 
olumlu geri bildirimler aldığımız Qlik ile çalışma kararı aldık. İlk etapta, 
saha operasyonlarından gelen verileri analitik ortamda işlemek ve firma 
bünyesinde takip edilen 84 adet performans gösterge (PI) raporunun 
Qlik üzerinde hayata geçirilmesini sağlamak istiyoruz. Önümüzdeki yıl 
yapacağımız bütçe ve konsolidasyon projesi ile birlikte bu noktadaki 
stratejik ve analitik raporları da hayata geçirmeyi planlıyoruz.

BI Technology ile nasıl bir sinerji oluşturdunuz, proje aşamasındaki 
deneyimlerinizden bahsedebilir misiniz?
BI Technology ihtiyaçlarımızı anlama ve çözüm geliştirmede oldukça 
proaktif bir yaklaşım sergiledi. Çok kısa sürede ihtiyaca yönelik çözümü 
üretti ve firmamıza kazandırılması konusunda her türlü desteği sağladı. 
Uygulamayı devreye alma çalışmalarımız esnasında da bu işbirliğinin 
giderek artacağına inanıyoruz.

Assan Hanil olarak önümüzdeki dönem hedefleriniz arasında Qlik 
ürünleri ile planlanan farklı projeler var mı? 
Bu yıl içerisinde SAP projemizi devreye alacağız. Bu kapsamda birçok 
analitik rapor Qlik üzerinde tasarlanacak. Önümüzdeki yıl Bütçe ve 
Konsolidasyon projesini yapacağız. Bu proje ile de stratejik ve analitik 
farklı rapor ihtiyaçlarımızı Qlik ile karşılıyor olacağız.
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