
A D V E R T O R I A L

Dijital teknolojileri kullanarak en etkin operasyonu ve müşteri deneyimini gerçekleştirmek, 
yeni ürünler ve değerler yaratmak üzere Qlik Sense ürünlerinden yararlandıklarını söyleyen 

Tofaş İş Çözümleri Müdürü  Haydar Vural, böylece dijital teknolojilerin sürdürülebilirliği 
konusunda  büyüme ve kârlılığa odaklandıklarını söylüyor. Tofaş Veri Bilimi Uzmanı  Şirin 

Altıok ise Tofaş’ı bir veri şirketi, tüm çalışanları da birer veri uzmanı çalışan haline getirmek 
istediklerine dikkat çekiyor. 

TOFAŞ’IN YAPAY ZEKA YOLCULUĞU 
QLIK SENSE ILE IVMELENIYOR

Tofaş İş çözümleri müdürü Haydar Vural ve Tofaş Veri Bilimi Uzmanı 
Şirin Altıok ile projenin ayrıntılarını ve sağladıkları katma değeri 
konuştuk.

Kurumunuzu kısaca tanıtarak, verdiğiniz hizmetlerden 
bahsedebilir misiniz?
1968 yılında kurulan Tofaş, Türkiye’nin hem binek otomobil hem de 
hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketidir. Tofaş Koç Holding ve 
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ortaklığında kurulan halka açık bir 
şirket. Tofaş, yılda 450 bin araçlık üretim kapasitesi ve 7 bine yakın 
çalışanı ile Türkiye’nin beşinci büyük sanayi kuruluşudur. Genel merkezi 
İstanbul’da olan, 350 bin m²’si kapalı, yaklaşık 1 milyon m² alan üzerinde 

kurulu Bursa Fabrikası’nda da üretim yapan Tofaş, yatırımlarını 
sürdürerek rekabet gücünü artırmaktadır. Fiat Chrysler Automobiles’ın 
(FCA) önemli stratejik üretim merkezinden biri olan Tofaş, aynı zamanda 
grubun Avrupa’daki en büyük Ar-Ge merkezlerinden biri konumundadır. 

Kurumunuzun teknoloji yaklaşımı hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Otomotiv sektörü büyük bir dönüşüm geçiriyor. Bu dönüşüm içinde 
Tofaş’ın vizyonu “Müşteri beklentilerini şekillendiren ve gurur duyulan 
lider otomotiv şirketi olmak”tır. Bu vizyona paralel olarak hedefimiz 
dijital teknolojileri kullanarak en etkin operasyonu ve müşteri 
deneyimini gerçekleştirmek, yeni ürünler ve değerler yaratmaktır. Bu 
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anlamda dijital teknolojiler amaç değil sürdürülebilir büyüme ve 
karlılık için en önemli araçtırlar. Teknolojilere ve ihtiyaçlara paralel 
odaklansak da verilecek kararın her zaman ihtiyaç odaklı olması 
önceliğimizdir.

İş Zekâsı çözümleri kurumunuz bünyesinde nasıl bir 
yere sahip? Qlik ürünleri ile sizi buluşturan süreçlerden 
bahseder misiniz?
Günümüzde hızla gelişen ve değişen piyasa koşullarında veriye 
her yerden hızlı erişilmesi ve her seviyede çalışanın kolaylıkla 
analizlerini gerçekleştirmesi gittikçe daha da çok önem 
kazanmakta. 

Tofaş’ta verinin anlamlandırılması ve görselleştirilmesi 
aşamasında iş zekâsı veya raporlama çözümlerini 2000’li yılların 
başından beri kullanmaktayız. Qlik Sense öncesi kurumumuzda 
geleneksel raporlama çözümleri ile hizmet vermekteydik; ancak 
bu ürünlerle zaman içinde hızla değişen iş ihtiyaçlarını karşılamada 
yetersiz olduğumuzu gördük. Uzun süren proje geliştirmeleri, anlık 
ihtiyaçlara hızlı cevap verememe; iş birimlerinin analiz ihtiyaçları 
için IT’ye bağımlı kalması, yüksek danışmanlık maliyetleri, görsel 
analiz yetersizliği gibi nedenler bizi 3. Nesil İş Zekâsı Çözümü 
olarak adlandırdığımız Kendi Kendine (Self Servis) Raporlama 
çözümü arayışına sevk etti. Yapılan POC’ler sonucunda da 
ihtiyaçlarımızı en iyi karşılayan ürün olarak Qlik Sense ürününde 
karar kıldık.

Qlik uygulamaları ile gerçekleşen proje hakkında genel 
bilgi verebilir misiniz?
Tofaş’ta Qlik grubunun Qlik Sense ve NPrinting ürünlerini 
kullanarak projeler gerçekleştirdik. Qlik Sense ürünü ile şirket üst 
yönetimi başta olmak üzere Satış, Satış Sonrası, Satınalma, Kalite, 
Ar-Ge, Tedarik Zinciri, İK, Üretim ve Finans departmanlarında 
çalışan tüm direktörlüklerin KPI’larını ve hedef gerçekleştirme 
performanslarını takip edebildikleri dashboardlar ile daha detaylı 
veri analizlerini gerçekleştirdikleri ekranları hayata geçirdik. 

NPrinting ürünü ile de periyodik olarak ilgili iç birimlere ve bayi/
servis gibi dış paydaşlara raporların mail olarak gönderilmesini 
sağlayan yetkilendirme ve altyapı çalışmalarını gerçekleştirdik.Şu 
an itibarıyla 120 adet uygulama ve 350 civarında rapor sayfasını 
aktif kullanıyoruz. Bu sayı her gün artmaya devam ediyor. Tofaş’ta 
karar süreçlerinde sadece geçmiş ya da anlık veriyi özetleyen 
raporlar değil tahminleme yapan yapay zekâ modellerin de yaygın 
olarak kullanıldığı bir ortam var. İş zekâsı süreçlerimiz de bu 
teknolojileri destekleyici olarak entegre biçimde çalışıyor. Bu 
amaçla Tofaş’ta gerçekleştirilen veri bilimi projelerinde de Qlik 
Sense’i kullanmaktayız. R dilinde yazılmış bir analitik modelin 
Qlik Sense ön yüzle entegre çalıştığı uygulamayı Türkiye’de ilk 
hayata geçiren ekibiz. R ve Phyton kodlarını Qlik Sense ile entegre 
ederek anlık ya da Batch tahminler çalıştırmakta, geçmiş ve 
tahmin verisinin analiz edilebildiği dashboardlar ile karar destek 
süreçlerimizi güçlendirmekteyiz. Qlik Sense ile hayata geçirdiğimiz 
veri bilimi projelerinden biri olan Garanti Maliyetleri Tahmini 
Projesi ile CQI tarafından Londra’da düzenlenen 2019 Uluslararası 
Kalite Ödülleri’nde 1.lik ödülünü kazanmanın mutluluğunu ve 
gururunu yaşadık.
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Qlik ürünleri ile yapılan işbirliği size neler kattı? Önceki süreç 
ile işbirliği sonrasını değerlendirir misiniz? Ne gibi faydalar 
sağladınız?
Qlik Sense’in en büyük katma değeri hız ve müşteri deneyimini 
mükemmeleştiren görsellik oldu. Kısa zamanda az kişi ile minimum 
danışmanlık desteği alarak büyük projeleri hayata geçirmeye 
başladık. İş birimleri sürükle-bırak-görselleştir özellikleri ile verilere 
dayanan hızlı karar alma ihtiyaçlarını kendileri karşılamaya başladı. 
Dosyalarla yapılan karmaşık ve hataya açık raporları ortadan 
kaldırdık. BI Technology ile de POC sürecinden başlayarak güvene 
dayalı bir işbirliği geliştirdik. Teknik anlamda donanımlı ve tecrübeli 
danışman ekibi ile ihtiyaç duyduğumuz her an erişilebilir durumdalar.

TOFAŞ olarak önümüzdeki dönem hedefleriniz arasında Qlik 
ürünleri ile planlanan farklı projeler var mı?
Hedefimiz Tofaş’ı bir veri şirketi, tüm çalışanları da birer veri uzmanı 
çalışan haline getirmek. Bu amaçla Qlik Sense uygulamalarını 
tüm departmanlar içinde yaygınlaştıracak çalışmalara hız 
vermiş durumdayız. Yeni iş zekâsı ve veri bilimi projelerimiz ile 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Özetlemenizi istesek; Qlik ürünlerinin kurum ve günlük 
işlerinize katkısını bir cümle ile nasıl ifade ederdiniz? 
Qlik Sense veriden değer yaratma hedefimizi gerçekleştirmede 
kullandığımız ve yönetsel stratejik kararların alınmasında ana rolü oynayan 
en önemli araçlardan birisi. Hızlı ve müşteri deneyimi çok başarılı.


