
Uyar Holding, Qlik Sense ile karar alma 
mekanizmasını hızlandırdı 

Butik ve lüks oteller zinciri, savunma 
sanayi, teknik tekstil, balistik, ambalaj, gıda 
gibi yedi farklı sektörde faaliyet gösteren 
Uyar Holding, 11 şirket, 9 üretim tesisi ve 
1.600'ü aşkın çalışanı ile 1978 yılından bu 
yana faaliyetlerini başarı ile sürdürüyor. 
Uyar Holding’in bu başarısının önemli 
etkenlerinden birinin de holding’in BT 
altyapısına yapılan yatırımlar olduğunun 
altını çizen Uyar Holding Bütçe ve Planlama 
Müdürü Ekrem Çabuk, şu bilgileri verdi:
“Holding bünyesinde yer alan şirketlere ait 
verilerin, kısa zamanda analiz edilebilmesi 
ve aksiyon alınabilmesi adına, firmanın 
kullanacağı ERP sistemi önemli bir yer 
tutmaktadır. Holding olarak bu alanda da 
son zamanlarda ciddi yatırımlar yaptığımızı 
söyleyebiliriz. Holding bünyesinde yer alan 
firmaların verilerine anlık ulaşabilmek, hızlı 
karar verebilmeyi sağlamak için ise Qlik 
Sense ürününe yatırım yapıldı.  Kullanmış 
olduğumuz ERP programı, günümüz 
koşullarında ihtiyaç duyduğumuz rapor 
ve analizleri karşılamıyordu. Bu noktada 
raporları farklı yorumlayabilmeyi, verilere 
çabuk erişimi, hızlı karar verebilmeyi 
sağladığı için Qlik Sense ürününü 
kullanmaya karar verdik. Qlik Sense’den 
önce, kullanıcılarımız istediği verilere 
kolayca ulaşamıyordu ya da kullanıcılar 
nereye nasıl bakacağını pek bilemiyordu. 
Qlik Sense’in kullanımının rahat olması, 
sunduğu verilerinin güvenilir ve anında 
ulaşılıyor olması, şirket içinde bütünlük 
sağladı. Kullanıcılar verileri paylaşarak çok 
daha hızlı aksiyon alabilir hale geldi.”

Holding’deki Qlik Sense projesi BI 
Technology’nin iş ortağı DQ Türkiye 
tarafından başarıyla hayata geçirildi. 
Ekrem Çabuk bu noktada DQ Türkiye ile 
nasıl çalıştıklarını ve sundukları değeri 
şöyle belirtiyor: “Bu süreç, bilindiği gibi kısa 
zamanda bitebilecek bir süreç olmuyor 
maalesef. Projelerde firmayı tanımak 
ihtiyaçlarına cevap verebilmek, belli bir 
zaman alıyor. BI Technology İş Ortağı DQ 
Türkiye ekibi bu noktada bizden desteğini 
esirgemedi. Firmalarımızın ihtiyaç duyduğu, 
eksikliğini hissettiği raporlar üzerinde 
beraber çalışma imkânı bulduk. Tabii ki 
holding yaşayan bir organizma, ihtiyaçları 
da değişiklik gösterebilmekte. Programın 

sabit kalmaması, kurgusunun değiştirilmesi 
de bizim için çok önemliydi. Aradığınızda 
ulaşabiliyor olması da ayrı bir güzel değer. 
Kısacası, bu projenin, zamanın kıymetini, 
teknolojinin değerini anlamamızı sağlayan 
katma değerlerden biri olduğunu rahatlıkla 
söyleyebilirim.”
BI Technology iş ortağı DQ Türkiye’nin 
Yönetici Ortağı Ali Murat Bar’da Qlik 
Sense ile gerçekleştirmiş oldukları bu 
proje hakkında şu bilgiyi aktardı: “Holding 
bünyesinde yer alan 11 şirkete ait satış 
analizlerinin tek bir noktadan takip edilmesi 
isteniyordu. Farklı veri tabanlarında yer 
alan kurum bilgileri QVD dosyalarında 
ortak bir desene dönüştürüldü ve ardından 
dashboard app’inde holding tüm şirket 
satışları analizi hazırlandı. Filtreler ile satış 
analizleri ister sektörel ister şirket bazında 
kırılımla takip edilebilir hale geldi. Benzer 
yapı finansal tablolar içinde uygulandı. 
Holding bilançosu tek bir ekranda 
görüntülenebilirken, istenirse şirket seçimi 
yapılarak özel raporlar da alınabiliyor. 
Finansal analizler içinde; bilanço, gelir 
tablosu, nakit akışı, satışların maliyeti, fon 
akım tablosu, rasyolar, ebitda ve grup içi 
şirket mutabakatları analizleri hazırlandı. 
Holding satış ve finansal analizler 2 ayrı 
uygulamada hazırlandı. Section Access 
ile şirket yöneticileri yetkileri içinde bilgi 
güvenliği de sağlandı.

Farklı sektörlerde 11 şirketi ile faaliyet gösteren Uyar Holding, şirketlerinin tüm veri analiz ve 
raporlama çalışmalarını Qlik Sense çözümü ile ortak bir platforma taşıdı. 

Yüzde 100 Türk sermayesi ile yatırımlarına 
devam eden Uyar Holding; butik ve lüks 
oteller zinciri, savunma sanayi, teknik 
tekstil, balistik, ambalaj, gıda sektörleri 
ve dağıtım kanalında bilgi birikimini 
yoğunlaştırmaktadır.
Faaliyette bulunduğu her sektörde müşteri 
ve çalışan memnuniyetini en üst seviyede 
tutan Uyar Holding, özellikle savunma 
sanayi sektöründe yaptığı milli yatırımlar ile 
Türkiye’nin dışa bağımlılığı en aza indirmeyi 
hedeflemektedir. Teknik tekstil konusunda 
ileri teknolojileri resmi ve sivil kullanıcılara 
en üst kalite de sunmaktadır.

Gıda üretiminde entegre bir üretim tesisi 
olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Uyar 
Holding; dünya standartlarındaki üretim 
tesislerinde, yenilikçi teknolojik yatırımları, 
tecrübeli ve dinamik Ar-Ge uzmanları ile 
buzdolabı gerektirmeden ortam koşullarında 
uzun süre dayanabilen hazır yemekler ve 
konserve ürünler ile askeri, endüstriyel ve 
perakende tüketimine yönelik gıda çözümleri 
sunmaktadır. Hizmet sektöründe gerek butik 
oteller zinciri gerekse iş oteli konseptlerinde 
her zaman tutku ile misafirperverliğini 
ön planda tutan bir hizmet anlayışı 
sunmaktadır.
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