
“Ülkemizde finans, bankacılık, telekomünikasyon, üretim, 
perakende gibi birçok sektörde kurumların dijital dönüşüm 
yolculuklarında binlerce kullanıcı ile Qlik Sense aktif ve 
etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Enerji sektörünün lider 
şirketlerinden Socar, Qlik Sense iş zekâsı ve veri analitiği 
yazılımını, üst yönetim raporlama ve dashboard projelerinde 
2019 yılından beri etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Socar 
Genel Müdürlük ve PETKİM’de başarılı projelerimizi değerli iş 
ortağımız DQ Türkiye ile birlikte gerçekleştirdik.”

BI Technology ve DQ Türkiye’nin Socar ile iş birlikteliği; 2019 
yılının başlarında ilk olarak PETKİM üst yönetim için mobil/
tablet kullanımın öncelikli olduğu proje ile birlikte başladı. İş 
Zekâsı ve Veri Analitiği dünyasının lider yazılımı Qlik Sense 
kullanılarak gerçekleştirilen projede Finans, Operasyon, İnsan 
Kaynakları ve İç Denetim gibi çok farklı konu başlığından 
40’tan fazla KPI’ın tek bir ara yüzden üzerinden kolay, hızlı 
ve anlaşılabilir bir şekilde erişilmesi sağlandı. Üst yönetimin 
veriye çok boyutlu ve derinlemesine analiz edebileceği 
ekranlar ve saniyeler mertebesinde en alt seviyedeki veriye 
diledikleri platformlardan erişmesine olanak sağlandı. 

Qlik Sense’in veriler arasında kolayca detaya inebilmesi, 
bağlantılı verileri karşılaştırabilme, veri hazırlama ve 
entegrasyonunda kolaylık sağlaması gibi özellikleri ile birlikte 
Socar verileri hızlı ve dinamik bir şekilde anlamlı hale gelmeye 
başladı. Socar yetkililerinin de doğru, zamanında, stratejik 
kararları alabilmelerine katkı sağlanırken, bütün verilerin tek 
bir kanaldan, kontrol ve analiz edebilme ortamı da oluştu. 

PETKİM’deki başarılı projenin akabinde Socar Genel 
Müdürlükte, CFO Dashboard projesini de yine iş ortakları 
DQ Türkiye ile birlikte hayata geçirdiklerinin altını çizen 
Ömer Çıtak, “Finans iş biriminin ve BT ekibinin destekleri 

sayesinde projemizi başarılı bir şekilde hayata geçirdik. Socar 
üst yönetim ve finans ekibi projemizin ana kullanıcı kitlesini 
oluşturmaktadır.

“Projemizde Socar bünyesinde farklı grup şirketlere ait 
finansal verinin; etkin, hızlı ve anlaşılabilir şekilde mobil 
ortamlardan erişimi önceliklendirecek şekilde hazırlanması 
sağlanmıştır. Projemizde dönem karşılaştırmaları gibi farklı 
derinlikte ve boyutta finansal KPI’ların hızlı, esnek bir şekilde 
analiz edilebilir hale getirildi” dedi.

DQ Türkiye Yönetici Ortağı Oktay Erbey de Petkim ve Socar 
bünyelerinde gerçekleştirilen projeler hakkında şu bilgileri 
verdi:
“Petkim ve Socar da geliştirdiğimiz Qlik Sense Mashup 
projelerinin ardından Socar bünyesinde iş birimleri ve BT 
tarafından Operasyonel Dashboard gibi yeni dashboard’lar 
geliştirilmiş ve Qlik Sense kullanımı artarak devam etmektedir. 
Verinin öneminin gün geçtikçe arttığı günümüz dünyasında; 
enerji sektörünün öncü firması Socar ile ilerleyen günlerde 
yeni ve başarılı projeleri büyük bir heyecan ile hayata 
geçireceğiz.”

İş zekâsı ve veri analitiği konusunda dünyada lider 
firmalardan birisi olan Qlik firmasının Türkiye’deki tek 
resmi distribütörü olan BI Technology, kurumların dijital 
dönüşüm serüvenlerinde onlara en doğru yaklaşımlarımları 
sunarak rekabette fark yaratmalarına yardımcı oluyor. 

“Kurumların, en üst seviyedeki yöneticilerinden sahadaki 

operasyon ekiplerine kadar organizasyon yapısı içerisinde 
yer alan herkesin veriye ihtiyaç duyduğu yeni dönemde her 
kullanıcının görsel ve analitik uygulamalar oluşturmasına 
imkan sağlayan platformlar sunmaktayız” diyen BI Technology 
Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Çıtak, şu 
bilgileri verdi:

BI Technology ve DQ Türkiye birlikteliği ile Socar ve 
Petkim’de gerçekleştirilen projeler kapsamında Finans, 
Operasyon, İnsan Kaynakları ve İç Denetim gibi çok farklı konu 
başlığından 40’tan fazla KPI’ın tek bir ara yüzden üzerinden 
kolay, hızlı ve anlaşılabilir bir şekilde erişilmesi sağlandı. Üst 
yönetimin veriye çok boyutlu ve derinlemesine analiz edebileceği 
ekranlar ve saniyeler mertebesinde en alt seviyedeki veriye 
diledikleri platformlardan erişmesine olanak sağlandı. 

Qlik Sense, 
iş zekası ve veri analitiğine 
Socar’da değer katıyor

BI Technology Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Çıtak

DQ Türkiye Yönetici Ortağı Oktay Erbey 


