
Yataş, Qlik ürünleri ile müşteri 
yönetiminde hız ve çeviklik kazandı!

- Kurumunuzu kısaca tanıtarak, verdiğiniz hiz-
metlerden bahsedebilir misiniz?
Yataş Grup, 1976 yılında Anadolu’nun ilk sünger 
fabrikası olarak kuruldu. Gelişen teknolojisi ve 
günden güne artan kapasitesiyle yatak, ev tekstili 
ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren Yataş 
Grup; perakende markaları Enza Home, Yataş 
Bedding, Divanev ve Puffy ile Türkiye ve dünyada 
500’den fazla satış noktasına sahip. Sektörünün 
önde gelen üreticilerinden biri olarak Kayseri ve 
Ankara’daki fabrikaları ve 3.000’i aşkın çalışanıyla 
hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyetini temel 
ilke edinen Yataş, müşterilerine kaliteli ürünler sun-
manın yanında, alanındaki dünya modasını ve son 
akımları takip ederek, en son yenilikleri ürünlerine 
yansıtmayı, sektöründe her zaman ilkleri gerçek-
leşmeyi ve müşterilerine en iyi hizmeti sunarak 
onlarla uzun vadeli ilişkiler kurmayı hedeflemekte. 
- Kurumunuzun teknoloji yaklaşımı ve İş Zekâsı 
Uygulamalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yataş’ın vizyonu “Müşterilerimizin ve paydaşları-
mızın beklentilerini de aşarak, Yataş Grup’u sek-
töründe örnek bir kuruluş haline getirmek.” Bu 
vizyona uygun teknoloji ve iş zekâsı uygulamalarını 
kullanmak önemli hedeflerimizden biridir.  Kullan-
dığımız teknoloji ve iş zekâsı uygulamalarından 
beklentilerimiz ise yenilikçi, hızlı ve dijital dönüşü-
me rehber olabilmeleridir.

Günümüzde verinin önemi artmakla birlikte 
bu verilere ulaşımın ofis dışında mobilden sağlan-
ması, farklı seviyede çalışanların analiz ve raporları 
hızlı şekilde gerçekleştirmesi, verilerin real time ta-
kip edilmesi gibi özellikler verinin bilgiye dönüşüm 
sürecini daha  anlamlı hale getiriyor. Veriyi bilgiye 
dönüştürerek değer katma yolcuğunda iş zekâsı 
uygulamalarına büyük önem vermekteyiz.
- İş zekâsı çözümleri kurumunuz bünyesinde 
nasıl bir yere sahip? Qlik ürünleri ile sizi buluş-
turan süreçlerden bahseder misiniz?
Verilerin analiz edilmesi ve görselleştirilmesi ko-
nularında kullandığımız ERP ve mevcut raporlama 
araçlarının ihtiyaçlarımızı yeterince karşılayama-

ması sonucunda yeni nesil raporlama uygulama-
larını araştırmaya başladık. Qlik Sense’sin veriyi 
in-memory olarak hızlı analiz edebilmesi, sorulara 
saniyeler mertebesinde cevap verebilmesi ve gör-
sel sunumlarının güçlü olması, IT’ye bağlı kalma-
dan kullanıcıların rapor yapabilmesi gibi özellikleri 
değerlendirdiğimizde Qlik ile ilerleme kararı aldık. 
POC sürecinde ihtiyaçlarımızı en iyi ve hızlı şekilde 
karşıladığı görmek seçimimizin doğruluğunu teyit 
etti.
- Qlik ürünleri ile yapılan işbirliği size neler kat-
tı? Yapılan işbirliğinden önceki süreç ile işbirliği 
sonrası süreci değerlendirir misiniz? Ne gibi 
faydalar sağladınız?
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılarken yeni nesil 
raporlama uygulaması olan Qlik Sense’i tercih et-
tik. Bu süre zarfında edindiğimiz faydaları paylaş-
mak isterim;
n	 Farklı veri kaynaklarından oluşan verileri 

ek bir ETL ürününe ihtiyaç duymadan mer-
kezileştirerek tek bir platformdan erişimini 
sağladık.

n	 Geleneksel raporlama araçlarından hazırlanan 
analizlerdeki geçen süreleri minimum seviye-
lere indirdik.

n	 Manuel operasyonlardan oluşabilecek hataları 
ciddi oranda azalttık.

n	 IT’nin iş yükünü azaltacak son kullanıcının 
ihtiyaçlarını kendi yapabilme yetkinliğini 
kazandırdık. 

- Yataş olarak önümüzdeki dönem hedefleriniz 
arasında Qlik ürünleri ile planlanan farklı proje-
ler var mı? 
Bu kapsam önümüzdeki dönem içinde planladı-
ğımız iki temel proje var. İlki; Qlik Sense’i şirke-
timizdeki iş birimlerinin ihtiyaçlarına göre plan-
layarak (üretim, satış, mağaza ve fabrika gibi...)  
yaygınlaştırma hedefi. Bu çalışma kapsamında 
anahtar kullanıcılar belirleyerek operasyonel 
verimliliğimizi artırmak istiyoruz. İkinci olarak 
da yapay zeka kullanarak hazırladığımız analitik 
modelleri Qlik Sense ile entegre ederek son kulla-
nıcıların değerlendirme yapıp aksiyon almalarına 
imkan sağlayacağız.
- BI Technology İş Ortağı BI Strategy ile nasıl bir 
sinerji oluşturdunuz, proje uygulama aşamasın-
daki deneyimlerinizden bahsedebilir misiniz? 
BI Strategy’nin mimari destek hizmeti ve teknik 
kabiliyetlerinden son derece memnunuz. Qlik 
Sense ile ilgili gelişmeleri bizimle paylaşmaları da 
trendleri takip etmemizi ve kullanıcı deneyimlerini 
geliştirmemizde faydalı oluyor.
- Bir cümle ile özetlemenizi istesek, Qlik ürünle-
rinin kurum ve günlük işlerinize katkısını nasıl 
ifade edersiniz? 
İş hayatımızı kolaylaştıran Qlik Sense’sin artıları;
n Farklı veri kaynaklarını bir araya getirebilmesi 

( Erp, Crm vs.)  
n Büyük verilerle çalışırken operasyonel hataları 

en aza indirmesi, 
n Veriler, analizler ve raporlara hızlı bir şekilde 

ulaşmamızı sağlaması,
n Yönetim seviyesinde takip edilen verilerin mobil-

den 7 / 24 erişilebilmesi olarak özetleyebilirim.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılarken BI Technology İş Ortağı BI Strategy ile bir sinerji oluşturarak, yeni nesil raporlama uygulaması 
olan Qlik Sense’i tercih ettiklerini söyleyen Yataş Crm Yöneticisi Emre Dedeoğlu, “Sonucunda; farklı veri kaynaklarından oluşan verileri 
ek bir ETL ürününe ihtiyaç duymadan merkezileştirerek tek bir platformdan erişimini sağladık, geleneksel raporlama araçlarından 
hazırlanan analizlerdeki geçen süreleri minimum seviyelere indirdik. Ayrıca, manuel operasyonlardan oluşabilecek hataları ciddi oranda 
azaltırken, IT’nin iş yükünü azaltacak son kullanıcının ihtiyaçlarını kendi yapabilme yetkinliğini kazandırdık” dedi.
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