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BAŞARI ÖYKÜSÜ

Uyar Hold�ng Başarı Öyküsü

Uyar Holding

Yüzde 100 Türk sermayesi ile butik ve lüks oteller zinciri, 
savunma sanayi, teknik tekstil, balistik, ambalaj, gıda 
sektörleri ve dağıtım kanalı alarak 7 farklı sektörde, 11 
şirket, 9 üretim tesisi ve 1.600'ü aşkın çalışanı ile faaliyet 
gösteren kuruluş 

Sektör:  Holding

Zorluklar
•     Hızla değişen iş ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalma 

•     Anlık ihtiyaçlara hızlı yanıt verememe

•     Verilere geç ve zor ulaşma

•     Görsel veri analizi yetersizliği

Kazanımlar
•    Satış analizleri tek bir noktadan takip edilmeye başlandı

•    Zengin raporlama olanaklarına kavuşuldu

•    Verilere hızlı, kolay ve güvenli erişim sağlandı

•    Hızlı karar verebilmek çok kolaylaştı

•    Kolay kullanım ve entegrasyon sağlandı 

•    Zaman tasarrufu elde edildi

farklı yorumlayabilmeyi, verilere çabuk erişimi, hızlı karar 
verebilmeyi sağladığı için Qlik Sense ürününü kullanmaya karar 
verdik. QlikSense’den önce, kullanıcının istediği verilere ulaşmak 
çok karmaşıktı yada kullanıcı nereye nasıl bakacağını pek 
bilmiyordu diyebilirim. QlikSense’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. Kısacası bu çözüm zamanın ve 
teknolojinin kıymetini daha iyi anlamamızı sağladı.’’

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: Proje süreci uzun bir yolculuk. Bu yolculukta şirketi 
tanımak, bizden beklentilerine cevap verebilmek belli bir zaman 
alıyor. Şirketin ihtiyaç duyduğu, eksikliğini hissettiği raporlar 
üzerinde DQ Türkiye ile beraber çalışma imkanı bulduk. Tabi ki 
holding yaşayan bir organizma; ihtiyaçları da değişiklik 
gösterebiliyor. Programın sabit kalmaması, kurgusunun 
değiştirilmesi de bizim için çok önemliydi. Aradığımızda DQ Türkiye 
ekibine ulaşabiliyor olmamız bizi ayrıca mutlu etti.’’

Holdingin tüm şirketlerinin satışları tek ekranda 
analiz ediliyor

BI Technology iş ortağı DQ Türkiye’nin Yönetici Ortağı Ali Murat 
Bar’da Qlik Sense ile gerçekleştirmiş oldukları bu proje hakkında şu 
bilgiyi veriyor:  “Holding bünyesinde yer alan 11 şirketin satış 
analizleri tek bir noktadan takip edilmek isteniyordu. Farklı veri 
tabanlarında yer alan kurum bilgileri qvd dosyalarında ortak bir 
desene dönüştürüldü ve ardından dashboardapp’ inde holdingin 
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 olarak da  raporlanabiliyordu. Finansal analizler içinde; 
bilanço, gelir tablosu, nakit akışı, satışların maliyeti, fon akım 
tablosu, rasyolar, ebitda ve grup içi şirket mutabakatları analizleri 
hazırlandı. Holdingde Satış ve Finansal analizler 2 ayrı uygulamada 
üretildi. Section Access ile şirket yöneticilerinin yetkileri 
çerçevesinde bilgi güvenliği de sağlandı.’’

Son dönemde teknolojiye ciddi yatırım yapan Uyar Holding, farklı 
alanlarda faaliyet gösteren 7 şirketinin verilere anlık ulaşabilmesi, 
hızlı karar verebilmelerini sağlamak adına Qlik Sense çözümüne 
yatırım yaptı.

1978 yılında kurulan Uyar Holding, günümüzde 7 farklı sektörde, 11 
şirket, 9 üretim tesisi ve 1.600'ü aşkın çalışanı ile faaliyet gösteriyor. 
Yüzde 100 Türk sermayesi ile yatırımlarına devam eden Uyar 
Holding; butik ve lüksoteller zinciri, savunma sanayi, teknik tekstil, 
balistik, ambalaj, gıda sektörleri ve dağıtım kanalı alanlarında bilgi 
birikimini yoğunlaştırmış durumda. 

Faaliyette bulunduğu her sektörde müşteri ve çalışan 
memnuniyetini en üst seviyede tutan Uyar Holding, özellikle 
savunma sanayi sektöründe yaptığı milli yatırımlar ile Türkiye’de 
dışa bağımlılığı en aza indirmeyi hedefliyor. Bu hedef 
doğrultusunda da Türkiye’de balistik alanda ilk akredite 
laboratuvara sahip. Yüksek teknolojik malzemelerden askeri, 
profesyonel ve sivil kullanım için çeşitli koruyucu balistik kompozit 
ürünler, performans artırıcı giyim eşyaları ve teçhizat üretiyor. 

Gıda sektöründeentegreve dünya standartlarında bir üretim 
tesisine sahip olan Uyar Holding; 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 sunuyor. 

Hizmet sektöründe ise butik oteller zinciri ve iş oteli 
konseptlerindefaaliyet gösteriyor.

Holding bünyesinde yer alan şirketlere ait verilerin kısa zamanda 
analiz edilebilmesi ve aksiyon alınabilmesi adına, kurumun 
kullanacağı kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi önemli bir yer 
tutuyor. Holding son dönemde bu alanda ciddi yatırımlar yapıyor ve 
bu noktada da Holding bünyesinde yer alan şirketlerin verilerine 
anlık ulaşabilmeleri, hızlı karar verebilmelerini sağlamak adına Qlik 
Sense çözümüne yatırım yapıldı. 

Uyar Holding Bütçe ve Planlama Müdürü Ekrem Çabuk neden Qlik 
Sense ürününü kullanmaya karar verdiklerini ve kazanımlarını şöyle 
açıklıyor: “Kuruluşumuzda kullanmış olduğumuz ERP programı, 
günümüz koşullarında ihtiyaç duyduğumuz rapor ve analizleri 
istediğimiz gibi karşılayamamaya başladı. Bu noktada raporları 
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