
FİNANS TRANSFORMASYONUNDA 
İNOVATİF VE DİJİTAL ÇÖZÜM

70 yılın üzerindeki deneyimiyle ve yaptığı yatırımlarla 
sektöre öncülük eden bir bankasınız. Akbank'ı sayılarla 
anlatır mısınız? 
1948yılındaAdana’dakurulanAkbank’ıntemelfaaliyetleri;kurumsal
veyatırımbankacılığı,ticaribankacılık,KOBİbankacılığı,bireysel
bankacılık,ödemesistemleri,hazineişlemleriveözelbankacılıkile
uluslararasıbankacılıkhizmetleriniiçerenbankacılıkuygulamalarını
kapsıyor.Bankamız,standartbankacılıkfaaliyetlerininyanısıra,
şubeleriaracılığıyla,AksigortaA.Ş.veAvivaSAEmeklilikveHayat
A.Ş.adınasigortaacenteliğifaaliyetlerinideyürütüyor.

Yurtiçinde770şubesive12bininüzerindeçalışanıylagüçlü
veyaygınbirdağıtımağınasahipolanbankamızfaaliyetlerini
İstanbul’dakiGenelMüdürlüğüveyurtçapındaki21bölgemüdürlüğü
aracılığıylasürdürüyor.18milyonunüzerindekimüşterimize
hizmetlerimizi,gelenekseldağıtımkanallarıolanşubelerimizin
dışında,Akbankİnternet,AkbankMobil,MüşteriİletişimMerkezi,
yaklaşık5binATM,600bindenfazlaPOSterminalimizvediğer
yüksekteknolojikanallarımızaracılığıylasunuyoruz.

Türkiye’deöncüolduğumuzdijitalbankacılıkçalışmalarımızı
AkbankMobilveİnternetçatısıaltındatoplayarak,müşterilerimizin
finansalihtiyaçlarınaçözümsağlıyor,enuygunnoktalardave
mükemmelmüşterideneyimiylehizmetsunuyoruz.

İş zekâsı ve finansal dönüşüm uygulamalarınız ile ilgili 
bilgi verebilir misiniz?
Teknolojininhızlageliştiğiveverininöneminindahadaarttığı
günümüzkoşullarındaAkbank,dünyadakidijitaldönüşümü,
trendleriveişanalitiğidinamiklerindekigelişmeleriöngörerek

finanstransformasyonvizyonuve“dünyanıneniyiuygulaması”
olarakseçilenfinansuygulamalarıylaTürkiye’devedünyadaöncü
birbanka.BalancedScorecard“HallofFame”deyeralanilkTürk
şirketiolanbankamız,işzekâsıveyönetimraporlamasıplatformu
olarakQlik’degeliştirdiğimobilyönetimraporlamasıuygulamasıyla
daTürkiye’devedünyadafinanstransformasyonualanındakiöncü
konumunusürdürüyor.

İş zekası çözümleri kurumunuz bünyesinde nasıl bir 
yere sahip? Qlik ürünleri ile sizi buluşturan süreçlerden 
bahseder misiniz?
Verininönemininvedeğerininfarkındaolanbirbankaolarak,
veribazlıanalitikyönetimibenimsiyoruz.Veriyianalitikşekilde
kullanarakbilgiyedönüştürüyor,bilgiyidoğrukullanarak
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Euromoneytarafından2019yılında“DünyanınEnİyiDijitalBankası”seçilen
veTürkiye'devedünyada,bankacılıktakidijitaldönüşümeliderliğinisürdürme

hedefiyleçalışmalarınısürdürenAkbank,finanstransformasyonualanındakibaşarılı
projeleriylededikkatçekiyor.

Akbank Bütçe ve Yönetim Raporlaması 
Bölüm Başkanı Aynur Satıcı“Yönetim
RaporlamasıSistemiAltyapıveÖnyüzYenileme
Projesi”kapsamındaQlikSense’ikullanarak,veri
bütünlüğü,verikalitesiveverigüvenliğiyle,dijitalve
inovatifçözümlersunduklarınısöylüyor.



paydaşlarımızayarattığımızdeğeriartırıyoruz.Analitikkararların
yanısırayineveriyedayananadilperformansölçümlemelerinin
yapılmasınadaönemveriyoruz.Bukapsamda,kullanımdaolaniş
zekâsıçözümlerimiziyeninesilişzekâsıçözümüolanQlikürünüile
yeniledik.

MobilARGUSisminiverdiğimizuygulamamız,mobilcihazlar
üzerindeçalışanbir“dashboard”veyönetimraporlaması
uygulaması.MobilARGUS,kullanıcılarımızınönemliverileregerek
güniçindegereksegünsonundakolaylıklaveetkinbirşekilde
ulaşmalarınısağlıyor.Güçlügörsellerinveriyiincelemekolaylığı
sağladığıuygulamamızda,kullanıcılarımızabilgilerienkolay
okuyabileceklerişekildesunabiliyorolmamızınyanısıra,ilgili
bilgilerlebağlantılıolandiğerverileredekolaycaulaşabilecekleri
bağlantılıekranlar,etkileşimliobjelerlefarklıbakışaçılarıyla
inceleyebilme,detayainebilme,karşılaştırmayapabilmegibi
kolaylıklauygulayabilecekleriçeşitliözelliklerdeyeralıyor.
Yeninesilteknolojilerikaldıraç
olarakkullanıp,ARGUSismiile
kullandığımızyönetimraporlama
sistemimizinaltyapısınıdeğiştirerek,
bankamızdakiönemlibilgileri
bütünselolaraksunduğumuzmobil
biryönetimraporlamasıuygulaması
yaratmakistedik.Analitikyönetim
kararsüreçlerinidesteklemek
amacıylaişzekasıkapsamında
kullandığımızARGUSsistemini
dahadaetkinleştirmekvepaydaşlarımızadeğerkatanfinansal
analizleridahahızlıyapabilmekamacıyla,büyükverilerikolayve
hızlıbirşekildeharmanlayıp,farklıboyutlarda,farklıaçılardan
inceleyip,bilgiyedönüştürebileceğimizuygulamaarayışımız
sırasındadüzenlendiğimiz“KavramKanıtlama”çalışmalarında,
QlikSenseveriyihızlıişlemevegörselsunumözellikleriile
değerlendirmelerimizdeöneçıktıveQlikileilerlemekararıaldık.

İlketapta,finansalanalizlerihızlandırmakiçinBütçeveYönetim
Raporlamasıekibimizdekisınırlısayıdakikullanıcıiçinbiruygulama
arayışıiçindeyken,buincelemelersırasındaürünüyakından
tanıdıkça,tümbankanınyönetimraporlamasıkapsamındaki
bilgiihtiyacınıkarşıladığımızARGUSsistemininyenilenmesinde
dekullanabileceğimizidüşündükveyaklaşık10yıldırgenel
müdürlüktekivesahadaki7binkullanıcıtarafındankullanılmakta
olanmevcutyönetimraporlamasistemimizideQlikSense’i
kullanarakyenilemeyekararverdik.

Yönetimraporlamasıkapsamındakiperiyodikraporlarınve
finansalanalizlerinyanısıradiğeralanlardadaQlikSense’in
bankamızdayaygınbirkullanımıvar.Analitiksatışyönetimi
kapsamındaihtiyaçduyulanönyüzlerdeyineQlikSenseortamında
geliştirilerekkullanımasunuluyor.Ayrıcabankagenelineyönelik
buçalışmalarınyanısıra,işbirimleridekendibünyelerindekianlık
(ad-hoc)işanalizlerindeQlikSensekullanıyor.

Qlik uygulamaları ile gerçekleşen proje hakkında genel 
bilgi verebilir misiniz?
BütçeveYönetimRaporlamasıBölümüolarak,Teknolojive
Operasyonişbirimimizilebirlikteyürüttüğümüz“Yönetim

RaporlamasıSistemiAltyapıveÖnyüzYenilemeProjesi”
kapsamındaQlikSense’ikullanarak,herseviyedekikullanıcının
kararsüreçlerinianalitikbirşekildedesteklemekamacıyla,yetkileri
dâhilindeihtiyaçduyduklarıtümbilgilerimerkezibirşekildeüretip,
veribütünlüğü,verikalitesiveverigüvenliğisağlanmışbilgilere,
etkinbirakışlaveinteraktif,kullanımıkolay,performansıyüksek,
incelemeyikolaylaştırangörselekranlararacılığıyla,hızlıvekolay
birşekildeerişip,inceleyebilecekleri,hızlıaksiyonalabilecekleri
dünyadaöncüolaraknitelendirilenmobilyönetimraporlaması
uygulamasınıgeliştirip,kullanımasunduk.

Qlik ürünleri ile yapılan iş birliği size neler kattı? Önceki 
süreç ile iş birliği sonrasını değerlendirir misiniz? Ne gibi 
faydalar sağladınız? 
Müşterilerimizinihtiyaçlarınıkarşılarken,yeninesiluygulamalarla,
dijitalveinovatifçözümlersunarak,ihtiyacıhızlıvekalitelibir

şekildekarşılama,maksimum
memnuniyetisağlamahedefimiz
içmüşterilerimizinihtiyaçlarını
karşılarkendegeçerli.QlikSense
içmüşterilerimizinmemnuniyetleri
veihtiyaçlarınınhızlıvekaliteli
şekildekarşılanmasınoktasındaki
hedeflerimizibaşarılıbirşekilde
hayatageçirmemizdebizeönemli
birkatkısağlıyor.Buuygulamayla,
tümseviyelerdekikullanıcılarımızın

yönetimraporlamasıkapsamındakihertürlübilgiihtiyacınıetkinbir
akışiçerisindebütünselbirşekilde,hızlı,kullanımıkolay,fonksiyonel
vegörselbirmobiluygulamaylakarşılıyoruz.

Akbank olarak önümüzdeki dönem hedefleriniz arasında 
Qlik ürünleri ile planlanan farklı projeler var mı? 
Qlikürünlerini,Akbank’taaktifolarakişzekâsıkapsamında
analitikraporlamada,analitiksatışyönetiminde,anlık(ad-hoc)
analizlerdekararsüreçlerindekitümaşamalardakibilgiihtiyacını
karşılarkenkullanıyoruz.Büyükveriyihızlıveesnekşekilde
bilgiyedönüştürmedekaldıraçolarakkullandığımızQlikürününü
önümüzdekidönemlerdedeveriileyapacağımızçeşitliçalışmalarda
kullanmaküzereanalizleryapıyoruz.

Finansal transformasyon sürecinde ele aldığımız, 
sektöre örnek olacak bu proje ile de, sektörde yine 
bir ilke imza atmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. 

Qlik ürünü ile sektörde benzeri olmayan bir yönetim 
raporlaması mobil uygulaması geliştirip, genel 

müdürlükteki ve sahadaki tüm ekiplerimizin bilgi 
ihtiyaçlarını bütünsel, analitik, hızlı, etkin ve kolay bir 
şekilde, bilginin en kolay özümsenebileceği görseller 

kullanarak kurumsal bir çözümle karşılayabilmiş 
olmak bizim için çok değerli.
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