
QlikView’den sıradışı bir çözüm ‘MIS’ Projesi 

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

21.yüzyılın küresel pazarlarında sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek 
için, etkin bir bilgi ağına ulaşmak ve bunu iyi yönetebilmenin esas olduğuna 
inanan Akfen Holding bilgi teknolojileri alt yapısını QlikView ile daha hızlı ve 
verimli hale getirdi.

AKFEN QLIKVIEW İLE ‘MIS’ PROJESİ HEDEFLERİNE ÇOK HIZLI 
ULAŞTI

MIS projesi kapsamında, grup şirketlerinin farklı verilerini tek merkezde 
toplayarak stratejik karar alma aşamasında güvenilir bilgiye hızlı bir şekilde 
ulaşmayı, iş birimlerinin ve yöneticilerin her ortamda veri üzerinde analiz 
yapabilmelerini hedefleyen Akfen Holding proje ekibi, QlikView ürününün 
esnek, kolay kullanılabilir ve yüksek performanslı platformu sayesinde, bu 
hedefine kısa sürede ulaşmayı başardı.

AKFEN’İN QLIKVIEW İLE 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ‘MIS PROJESİ’ 
BİRÇOK İLKE İMZA ATTI

“MIS projemiz birçok farklı isteğe cevap verebilecek karmaşık 
yapısı ile Qlikview Türkiye için de sıradışı bir tecrübe yaratmış 
ve daha önce ihtiyaç duyulmamış birçok farklı çözüm,proje 
kapsamında Qlikview Türkiye tarafından uygulandığı için Akfen 
MIS projesi birçok ilke imza atılan bir çalışma olmuştur’’  
 
– İlkay Demirdağ, Fon Yöneticisi, Akfen Holding

GENEL BAKIŞ
Akfen Holding
1976 yılında ilk şirketini kuran 
Akfen, 1999 yılında holding 
statüsüne kavuşmuştur. 
Akfen’in faaliyet konusu; 
havalimanları yönetimi ve 
operasyonları, inşaat, deniz 
limanı işletmeciliği, deniz 
ulaşımı, su dağıtım ve atık 
su hizmetleri, enerji ve 
gayrimenkul gibi endüstri 
kollarında faaliyet gösteren 
bağlı ortaklık ve iştiraklerine 
yatırım yapmak, idare ve 
koordinasyonunu sağlamaktır

Sektör
Holding 

Ülke
Türkiye

Zorluklar
•  Farklı veri  tiplerinin tek bir 

merkezde toplanma
•  Bilginin merkezi bir database 

üzerinde geçmişe yönelik 
saklanması

•  Belirlenmiş kriterler 
çerçevesinde verinin 
analizinin yapılması 
ve raporlanabilir hale 
dönüştürülmesi

•  Raporlama sisteminin 
standardize edilmesi

•  Üst yönetimin alacağı 
stratejik kararlarda gerekli 
olan operasyonel ve finansal 
veriye hızlı ve kolay erişimin 
sağlanması

•  Raporlara üst yönetimin 
mobil cihazlar aracılığıyla 
erişebilme isteği
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Akfen Holding Fon Yöneticisi İlkay Demirdağ , bir iş zekası aracına ihtiyaç 
duydukları ihtiyacın nedenini şu sözlerle dile getirdi; “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 artırılarak 
sürdürülebilir kılınması önceliklerimiz arasında bulunmaktadır. “ 

Akfen Holding, halka açık bir şirket olarak tüm paydaşlarının    
(hissedarlar,yatırımcılar , medya ve tüm personel ) şeffaf, güvenilir ve 
doğru bilgiye en kısa sürede ulaşabilmesi için, bağlı ortaklık ve istiraklerine 
ait finansal ve operasyonel verileri düzenli olarak takip etmektedir. Tüm 
paydaşların eş zamanda ve doğru mesaj ile bilgilendirilebilmesi için, verilerin 
tek ve merkezi bir ortamda toplanması önem taşımaktadır.’’ 

Demirdağ, farklı veri tiplerinin tek bir merkezde toplanarak bilgiye 
dönüştürülmesi ve verimliliğinin arttırılması , belirlenmiş kriterler çerçevesinde 
verinin analizinin yapılması ve standardize edilerek raporlanabilir hale 
dönüştürülmesinin sağlanması, üst yönetimin alacağı stratejik kararlarda 
gerekli olan veriye hızlı ve kolay şekilde erişimin sağlanması, raporlara üst 
yönetimin mobil cihazlar aracılığıyla erişebilme isteğinin karşılanması gibi 
ihtiyaçlar karşılayarak bir çözüm arayışı içine girdiklerini aktardı. 

AKFEN’İN TÜM İŞ ZEKASI İHTİYAÇLARINA TEK KAYNAKTAN 
ÇÖZÜM

Bu süreçte çok titiz ve kapsamlı bir araştırma yaptıklarını, birçok iş zekası 
ürününü incelediklerini ifade eden Demirdağ, QlikView‘i tercih nedenlerini şu 
şekilde özetledi; “Çok büyük veri kümelerinin saniyeler bazında işlenmesini 
sağlayan bellek-içi veritabanı yapısının yanısıra, raporlama, analiz, veri 
entegrasyonu, veri federasyonu, yönetim kokpitleri gibi konuların tümünü 
tek bir ürün içinde birleştirmiş olması, öğrenme ve uygulama sürelerini çok 
kısalttı. Holding operasyonel bilgilerinin çeşitliliği ve yapılmak istenen analiz 
tiplerinin oldukça farklı olmasından ötürü, ihtiyaç duyduğumuz esnek yapıyı 
QlikView bize sağladı. Kullanım kolaylığı ve çok çabuk çıktı alınabiliryor 
olması, ürünü daha tanıma ve deneme aşamasında dikkatimizi çekti. Minimum 
sürede,minimum teknik destek ile projeyi hayata geçirebiliyor olmak, QlikView 
ile yola devam etme kararımızı netleştirdi.’’ 

GENEL BAKIŞ
Çözüm
Akfen Holding dahilindeki her 
bir iştirakın kilit performans 
verileri aynı doküman üzerinde 
farklı sayfalarda gösterilirken, 
bu iştirakler üzerinde yer alan 
ortak ve en önemli verilere de 
tek bir sayfadan ulaşılması 
sağlanmıştır.

Faydalar
•  Çok büyük veri kümeleri 

saniyeler bazında işlenmeye 
başlandı.

•  İstenen tüm raporlamalara 
çözüm üretebilecek esnek 
yapısı sayesinde hedeflenmiş 
olan tüm ihtiyaçlara hızlı 
çözüm üretilmiştir. 

•  MIS projesinde hedeflenen 
amaçlara ulaşılmıştır.  

Data Source Systems
Application: SAP, Siebel, 
PeopleSoft
DW/BI: Cognos, Business 
Object, SAP BW
Database: Oracle, Sybase, 
SQL Server, DB2, Access ya 
da Excel
Hardware: IBM iSeries 
(AS/400)

QlikTech Partner
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Holding bünyesinde, üst yönetim ve çalışanların MIS projesinden beklentilerinin çok yüksek 
olduğunu ifade eden Demirdağ, QlikView tüm bu beklentileri karşılayarak, projenin başarı ile 
tamamlanmasını sağlamıştır’’ dedi.

QlikView uygulaması ile Akfen Holding içinde yer alan tüm iştiraklerin finansal/operasyonel 
verilerine ve yine tüm holding iştiraklerin bireysel ve konsolide anahtar performans 
göstergelerine, tek bir portal üzerinden erişilmesi sağlanmıştır.  .

İlkay Demirdağ QlikView Türkiye ile yürüttükleri , MIS projesinin birçok farklı isteğe cevap 
verebilecek karmaşık yapısı ile QlikView  için de sıradışı bir tecrübe yarattığını ve daha 
önce ihtiyaç duyulmamış birçok farklı çözüm, proje kapsamında QlikView Türkiye tarafından 
uygulandığı için Akfen MIS projesi birçok ilke imza atılan bir çalışma olduğunu belirtmiştir.
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