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ürkiye’nin önde 
gelen altyapı yatırım 
holdinglerinden Akfen 
Holding, teknoloji yatırımları 
ile de adından söz ettiriyor. 

Holding bünyesinde gerçekleşen IT 
projeleri, kuruma esneklik ve avantajlar 
sağlarken, bir çok büyük kuruma da 
örnek oluyor. Akfen Holding’in IT’ye 
bakış açısı ve gerçekleştirdiği projeler 
ile ilgili Akfen Holding Fon Yöneticisi, 
İlkay Demirdağ soruları yanıtladı.

Kısaca Akfen Holding
hakkında ve kurumunuzun 
teknoloji yaklaşımı hakkında
bilgi verebilir misiniz?
1976 yılında ilk şirketini kuran Akfen 
1999 yılında Holding statüsüne 
kavuşmuş olup, birçok önemli altyapı 
projesinde yatırımcı olarak yer alarak, 
Türkiye’nin önde gelen altyapı yatırım 
holdinglerinden birine dönüşmüştür. 

Havalimanları yönetimi ve 
operasyonları, inşaat, deniz limanı 
işletmeciliği, deniz ulaşımı, su 
dağıtım ve atık su hizmetleri, enerji ve 
gayrimenkul gibi endüstri kollarında 
faaliyet gösteren Akfen Holding, imtiyaz 
yaratma konusundaki deneyimiyle 
monopol karakterli ya da rekabetin az 

olduğu, öngörülebilir ve istikrarlı nakit 
akışı sağlayan alanlarda yatırımlar 
yaparak Türkiye’nin büyüme sürecinde 
aktif rol almayı hedeflemektedir. 

Holding, Tepe İnşaat Sanayi A.Ş., 
PSA International PTE Ltd., Souter 
Investments LLP, Kardan N.V., 
Aéroports de Paris Management 
gibi konusunda deneyimli ulusal ve 
uluslararası müteşebbislerle ortaklıklar 
yürütmektedir. Akfen Holding’in 
dünyanın başlıca otel zincirlerinden 
olan ACCOR S.A. ile Türkiye’de 
yapılacak Novotel ve Ibis otel markaları 
için stratejik ortaklığı mevcuttur.

Yatırım stratejisinden ve 
kurumsallaşma vizyonundan ödün 
vermeyerek bugünlere ulaşan Akfen 
Holding, bağlı ortaklık ve iştirakleri 
aracılığıyla yeni sektörlere girmektedir. 
Mevcut faaliyet alanlarında ise 
maksimum fayda, esneklik, iş 
sürekliliği, enerji tasarrufu, yönetim 
kolaylığı ve etkinliği gibi kazanımlar 
sağlamak amacı ile en ileri bilgi 
teknolojileri takip etmektedir. 

Örneğin, 2005 yılında TAV 
Havalimanları Holding’in bağlı ortaklığı 
olarak havalimanı yönetimiyle ilgili 
özel ürün ve teknolojiler geliştirmek 
üzere kurulan Tav Bilişim, her yıl 90 
milyon yolcuya hizmet veren havacılık 

sektörünün önder kuruluşlarından biri 
olmuştur. TAV Bilişim, bilginin hız ve 
entegrasyonunu sağlayarak, temel 
operasyonları otomatik süreçlere 
dönüştürerek tam anlamıyla bütünleşik 
sistemler yaratmaktadır. TAV Bilişim 
hizmet ve ürünleri, endüstriyel 
açıdan son trendlere uygun şekilde 
geliştirilmekte ve global standartlar ile 
havacılık otoritelerinin son tavsiyelerine 
göre güncellenerek, hangi ölçekte 
ve coğrafyada olursa olsun tüm 
havalimanlarına en yüksek teknolojik 
donanıma sahip çözümler sunmaktadır.

İş Zekası çözümleri kurumunuz 
bünyesinde nasıl bir yere sahip? 
Neden kurumunuzda bir iş zekası 
aracına ihtiyaç duyuldu?
Akfen Holding, halka açık bir şirket 
olarak tüm paydaşlarının (Hissedarlar, 
yatırımcılar, medya ve tüm personel) 
şeffaf, güvenilir ve doğru bilgiye en kısa 
sürede ulaşabilmesi, üst yönetim ve 
diğer tüm holding departmanları için 
gereken raporlamaların yapılabilmesi 
için düzenli olarak bağlı ortaklık ve 
iştiraklerine ait finansal ve operasyonel 
verileri takip etmektedir. Tüm 
paydaşların eş zamanda ve doğru 
mesaj ile bilgilendirilebilmesi için, 

verilerin tek bir database kaynağında 
toplanması önem kazanmaktadır. 

Farklı dinamiklere sahip birçok alanda 
aktif yatırım yapan bir holding olarak, 
bu sektörlerin büyüme trendlerinin 
belirlenmesi, bağlı ortaklık ve iştiraklerin 
ilgili sektörler ve makroekonomik 
göstergelere göre performanslarının 
değerlendirilebilmesi, etkin bir 
yönetim tarzının geliştirilebilmesi ve 
performansın arttırılarak sürdürülebilir 
kılınması önceliklerimiz arasında 
bulunmaktadır. 21. yüzyılın küresel 
pazarlarında sürdürülebilir rekabet 
avantajını sağlayabilmek için, etkin 
bir bilgi ağına  ulaşmak ve bunu iyi 
yönetebilmek esastır.

Holding ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek bir “MIS” projesi 
geliştirerek aşağıdaki konularda 
çözüm üretilmesi hedeflenmiştir:
• Farklı veri tiplerinin tek bir 
merkezde toplanarak bilgiye 
dönüştürülmesi, verimliliğinin ve 
güvenirliliğinin arttırılması;

- Holding ve iştiraklerden temin 
edilen operasyonel ve finansal 
veriler 

- Dış kaynaklardan temin edilen 
Türkiye sektör bilgileri

- Dış kaynaklardan güncel 
takip edilen Türkiye, global 
makroekonomik veriler ve piyasa 
bilgileri

• Bilginin merkezi bir database 
üzerinde geçmişe dönük 
saklanması 
• Belirlenmiş kriterler çerçevesinde 
bilginin analizinin yapılması ve 
raporlanabilir hale dönüştürülmesi
• Raporlama sisteminin 
standardize edilmesi 
• Üst yönetimin alacağı 
stratejik kararlarda gerekli olan 
operasyonel ve finansal veriye 
hızlı, pratik ve kolay bir şekilde 
erişimin sağlanması
• Raporlara üst yönetimin mobil 
cihazlar aracılığıyla erişebilmesi

QlikView ile çalışma kararını 
nasıl verdiniz, ürünün size ne gibi 
bir katma değer sağlayacağını 
düşünüyorsunuz?
Holding operasyonel bilgilerinin 
çeşitliliği ve yapılmak istenen analiz 
tiplerinin oldukça farklı olmasından 
ötürü, tüm bu ihtiyaçlara esnek bir 
şekilde cevap verebilecek ve kullanıcının 
çabuk adapte olabileceği, uzun yazılım 

süreci gerektirmeyen ve sonrasında 
holding bünyesinde minimum teknik 
destek alınarak yönetilebilecek bir 
ürün bulmak amacı ile iş zekası 
çözümü üreten firmalar ile görüşmeler 
yapılmıştır. 

QlikView, çok büyük veri kümelerini 
saniyeler bazında işlemeye izin 
veren bellek-içi veritabanı yapısı, 
raporlama, analiz, veri entegrasyonu, 
veri federasyonu, yönetim kokpitleri 
gibi konuların tümünü tek bir ürün 
içinde birleştirebilmiş olması ve 
istenen tüm raporlamalara çözüm 
üretebilecek esnek yapısı ile, MIS 
projesi ile hedeflemiş olduğumuz 
tüm ihtiyaçlarımıza çok hızlı çözüm 
üretebilmiştir.

Projenin hayata geçisi sürecinde 
QlikView Türkiye ile nasıl bir 
sinerji oluşturdunuz?
MIS projesi içerisinde derlemek 
istediğimiz tüm bilgiler, farklı 
şirketlerden temin edilmekte ve holding 
network’ü üzerinde değişik alanlarda, 
farklı kullanıcılar tarafından saklanmakta 

ve gerektiğinde raporlamalar içerisinde 
kullanılmakta idi. 

Binlerce verinin öncelikle 
derlenmesi, verilerin nerede ve hangi 
amaçla kullanılacağının belirlenmesi, 
departmanların ve üst yönetimin 
raporlama ihtiyaçlarının çıkarılması, analiz 
ve raporlama çözümlerinin optimizasyonu 
süreçleri holding tarafından yönetilmiştir. 
Projenin tasarım sürecinde ise, tüm 
proje süresince şirketimiz bünyesinde 
in-house hizmet veren QlikView tasarım 
ekibi ile tüm ekranların görsel ve işlevsel 
tasarımı üzerinde çalışmıştır. Bu süreç 
içerisinde QlikView ekibi, karmaşık tüm 
ihtiyaçlarımıza çözüm üreterek, projenin 
başarı ile tamamlanmasına büyük destek 
vermiştir.

MIS projemiz birçok farklı isteğe 
cevap verebilecek karmaşık yapısı ile 
QlikView firması için de sıradışı bir 
tecrübe yaratmış ve daha önce ihtiyaç 
duyulmamış birçok farklı çözüm, 
proje kapsamında QlikView tarafından 
uygulandığı için Akfen MIS projesi 
birçok ilke imza atılan bir çalışma 
olmuştur.

YÖNETİCİ
VİZYONU

Akfen Holding
QlikView ile
fark yaratacak
Akfen Holding Fon Yöneticisi İlkay Demirdağ, 
kurumun risk ve raporlama konularında geliştirdiği 
projeler ile sektörde fark yaratmayı hedeflediğini kaydediyor. 
Demirdağ, Akfen Holding ve bünyesinde gerçekleşen 
proje ile ilgili soruları yanıtladı. 
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