
DEĞERLERİMİZ
Müşterilerini iş ortakları olarak tanımlayıp onlarla uzun 
soluklu beraberlik kuran MY Executive, uluslararası 
kalibrede çalışan yüzde 100 yerli sermayeli bir yönetim 
danışmanlık şirketidir.

Müşteri Odaklılık
Müşterilerimizle uzun vadeli ilişkiler geliştirir, onları 
iş ortaklarımız olarak değerlendirir ve iş hedeflerine 
ulaşmalarına nasıl katkıda bulunabileceğimizi araştırırız. 
Biz kendimizi, çalıştığımız kurumların üst düzey yönetici 
ve bağımsız yönetim kurulu sorunlarını çözmek için çaba 
gösteren iş ve çözüm ortağı olarak görüyoruz. Onların 
ihtiyaçlarını kendi perspektiflerinden anlamaya, olabilecek 
en iyi çözümü sunmaya ve hatta ötesine geçmeye çalışırız. 
Zamanı en etkin şekilde kullanır, müşteri memnuniyetinde 
çıtanın her zaman daha yükseğe konulabileceğini bilir ve 
bunun için gayret gösteririz.

Kalite
İşimizi uluslararası standartlarda en üst kalite düzeyinde 
yaparız. İş yapış şekillerimizde uluslararası standartları esas 
alır, hem aday değerlendirme hem de şirket taleplerine 
karşılık verme aşamasında bu standartlardan taviz vermeyiz. 
Uluslararası kalitede iş üretir, uluslararası şirketlerin hakim 
olduğu bir pazarda en iyi hizmeti vermek için çalışırız. Nitelikli 
adaylardan oluşan zengin veri tabanımız ve referanslarımızla 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun ve en nitelikli üst 
düzey yönetici kaynaklarına ulaşma olanağı sunarız.

Güvenilirlik
İlişkilerimizi açıklık, dürüstlük ve şeffaflık temelinde, en 
yüksek etik standartlarda sürdürürüz. Bize emanet edilen 
kişisel ve kurumsal bilgilerin gizliliğini koruruz. Çıkar 
çatışmasına yol açmamak için aynı sektörden müşterilerimizin 
sayısını kısıtlı tutarız. Projeler boyunca müşterilerimiz ve 
yönetici adaylarına mutlaka geri bildirim verir, süreçleri 
sonlandırdığımızda kendilerini bilgilendiririz. Müşterimiz 
olan şirketlerin yöneticilerini başka şirketlere önermez, daha 
önce yerleştirdiğimiz bir adayı, işinden ayrılacağını resmen 
açıklamadığı sürece başka bir şirkete tavsiye etmeyiz.

Üst Düzey Yönetici Temini
MY Executive, geniş seçeneklere sahip yönetici portföyüyle 
birçok kurum ve kuruluşun üst ve orta düzey yönetici ihtiyacını 
karşılamaya devam ediyor. MY Executive Kurucusu Müge Yalçın ve 
deneyimli danışman kadrosu, üst ve orta düzey yönetici alanındaki 
uzmanlıkları ve farklı sektörlere yönelik tecrübeleri sayesinde 
şirketlerle ihtiyaç duydukları yöneticileri bir araya getiriyor.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Temini
MY Executive, 10 yıldan bu yana iş dünyasının birçok seçkin 
kuruluşunun bağımsız yönetim kurulu üyesi ihtiyacını başarıyla 
karşılıyor. Doğru özellik ve yetkinlikleri, bunlara ihtiyaç duyan 
kurumlarla buluşturmak ve her iki taraf için de değer yaratmak 
konusunda tüm gereksinimlere profesyonel çözümler üretiyor.

MY Executive olarak sadece halka açık şirketlerin değil, KOBİ’lerin 
ve aile şirketlerinin de bağımsız yönetim kurulu üyesi taleplerini 
karşılıyoruz.

Müşterilerimiz, bizim için sadece  
müşteri değildir. 
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ÖNSÖZ

Son yıllarda teknoloji dünyasındaki yenilikler, baş döndürücü bir 
hızla birbiri ardına geliyor ve kaçınılmaz olarak hayatımızın her 
alanında değişime yol açıyor. Artık dijital çağda olduğumuzu konu-

şuyoruz ve yaşamımızın tüm alanlarında hızlı bir değişim gözlemliyoruz. 
İletişimden alışveriş alışkanlıklarımıza, eğlenceye kadar bireysel hayatla-
rımızda önemli değişimlere neden olan ve iş hayatının hemen her alanın-
da giderek artan dijitalleşme, şirketlerin müşterileriyle daha iyi bağlantı 
kurmasını ve büyümesini sağlıyor. Tüm dünyayla birlikte Türkiye’deki şir-
ketler de dijitalleşmeyi ve buna bağlı değişimi yaşıyor.  

Dijitalleşmenin şirketlerin iş yapış şekilleri ve organizasyonlarında da 
önemli bir değişim yarattığını görüyoruz. Son dönemde pazarlama yöne-
ticileri ve bilişim yöneticileri arasında köprü oluşturan yeni bir rol gün-
deme geldi: “CDO” (Chief Digital Officer) ya da “Dijital Dönüşüm Direk-
törü.”

Biz de MY Executive olarak 2005 yılından bu yana iş dünyasının birçok 
seçkin kuruluşuna üst düzey yönetici ve bağımsız yönetim kurulu üyesi 
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temini hizmeti sunarken farklı sektörlerdeki şirketlerin dijitalleşmenin 
neresinde olduğunu görmek istedik ve bu amaçla bir anket çalışması yü-
rüttük. 

Ankete telekomdan hızlı tüketim ürünlerine, bankalardan holdinglere, 
sigortadan üretime kadar farklı sektörlerin CEO, CIO, CMO, CHRO gibi 
farklı fonksiyonlarındaki 158 üst düzey yönetici katıldı. Alanında pro-
fesyonel bu isimler, şirketlerinin dijitalleşmenin neresinde olduğu, şirket 
organizasyonlarına dijitalleşmenin etkileri, şirketlerinde dijitalleşmenin 
nasıl yürütüldüğü ve şirket kârlılığına etkileri hakkındaki sorularımızı ya-
nıtladı.

Biz de anket sonuçlarını derleyerek kamuoyuyla paylaşmak istedik. 
Bunu yaparken çeşitli sektörlerin önde gelen şirketlerinin yönetim kurulu 
başkanları, CEO’ları ve üst düzey yöneticilerinden de görüş aldık ve onla-
rın görüşlerini sizlere aktarmak için bu kitabı hazırladık.

“Dijital Dönüşüm Direktörleri: Zamanı Geldi mi? Ne Söylüyorlar? Ne 
Düşünüyorlar?” adlı kitabımıza değerli görüşleriyle katkıda bulunan tüm 
akademisyen, CEO, üst düzey yönetici ve iş adamlarına ve anketimize ka-
tılan tüm yöneticilere, en başından itibaren kitabın hazırlanmasında çok 
değerli görüş ve katkıları için sevgili Figen Tahiroğlu Würsching’e, kitabın 
ilk makalesini yazan sevgili Açıl Sezen’e, “dijital dönüşüm” ve CDO ko-
nusunda verdiği değerli bilgilerle beni aydınlatan Sayın Bülent Kutlu’ya 
teşekkür ediyorum.

MÜGE YALÇIN
MY Executive Kurucu Ortak
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D ijital Dönüşüm Anketi’ne bankacılık, hızlı tüketim, perakende, 
telekom, enerji ve otomotiv sektörlerinden üst düzey 158 yö-
netici katıldı. Katılım gösteren yöneticiler arasında perakende, 

yüzde 15 ile en fazla temsil edilen sektör olarak ön plana çıktı. Peraken-
deyi yüzde 14,17 katılım oranıyla hızlı tüketim, yüzde 8,33 ile bankacılık 
izledi. Ankete perakende sektörünün büyük ilgi göstermesinin nedenleri 
arasında, bu sektörde dijitalleşmenin faydalarının çok daha hızlı görülü-
yor olması öne çıkıyor. Uzmanlar, Türkiye’de de toplam perakende sektö-
ründe yüzde 1 olan online satış payının yüzde 4-5’lere doğru tırmanaca-
ğını öngörüyor. Bu oranın elektronik perakendede yüzde 10’a yaklaşacağı 
da tahmin ediliyor.

Ankete katılan yöneticilerin profiline gelince…  Yüzde 17,36 ile en 
fazla pazarlama departmanından katılım gerçekleşti. Bunda son dönem-
de özellikle dijital pazarlamanın ön plana çıkmasının payı büyük… Hatta 
çoğu şirkette, dijital değişimin pazarlama departmanından başlatılması da 
pazarlama departmanı yöneticilerinin bu konuya son dönemde büyük ilgi 
duymasına neden olmuş durumda. Ankete yüzde 16,53’lük oranla bilgi 
teknolojileri departman yöneticileri, yüzde 14,88 ile genel müdürler ve 
yine yüzde 14,88’lik oranla insan kaynakları yöneticileri yanıt verdi. 

ANKETE  
KİMLER 
KATILDI?

I.
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Çözümler yetersiz 
Aslında iş dünyasının dijitalleşmeye olan inancı, son 5 yıldır artmış du-
rumda. İşte bu nedenle Dijital Dönüşüm Anketi’ne farklı pek çok sektör 
ve departmandan katılım sağlandı. Dijitalleşmenin öneminin artmasın-
da, şirket ihtiyaçlarının çeşitlenmesinin ve bulunan çözümlerin yetersiz 
kalmasının payı da var… Vodafone Türkiye’nin yaptığı araştırmaya göre 
bugün her 10 işletmeden 8’i, müşterilerini yöneterek bağlılığını artıracak 
çözümlere ihtiyaç duyuyor. Ancak bu işletmelerin yüzde 57’si, yüzde 35’e 
varan oranda daha fazla müşteri adayına erişim imkanı sunan yazılımları 
kullanmıyor. 

Yine her 10 işletmeden 6’sı ürün ve hizmetlerini düzenli takip etmek 
istiyor. Ancak bu işletmelerin yüzde 53’ü satışlarını yüzde 28’e varan oran-
larda artırabileceği bir yazılıma sahip değil. Her 10 işletmeden 3’ünün, iş 
yeri dışında tahsilatta daha kolay ödeme aracına erişim ihtiyacı var. Ancak 
bu işletmelerin yüzde 48’i yerinde tahsilat yapmalarını sağlayacak mobil 
POS çözümünü kullanmıyor.

CDO ile CIO’nun farkı 
Tüm bu veriler, dijitalleşmenin en basit araçlarına olan ihtiyacı açıkça gös-
teriyor. Ancak dijital dönüşüm konusunda harekete geçen oyuncu sayısı-
nın henüz yetersiz olduğunu da ortaya koyuyor. Dünyada CDO’lar (Chief 
Digital Officer) önderliğinde bu dönüşümün daha net şekilde yapılaca-
ğına inanan şirket sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye’de de şirketler bu 
pozisyonun önemini kavramaya başladı. Eskinin CIO (Chief Information 
Officer) olarak tanımlanan teknoloji önderleri, artık tüm departmanlarla 
bütünleşik çalışan CDO’lara dönüşmüş durumda. Ancak henüz CDO ve 
CIO arasındaki farkın net anlaşılmadığı şirketler de var. 

Türkiye’nin önde gelen gruplarından Anadolu Holding’in Yönetim Ku-
rulu Başkanı Tuncay Özilhan, CDO’ların CIO’lardan farklı olarak tekno-
lojik ekipman ve donanımlarla değil, şirketin sahip olduğu verinin yolcu-
luğuyla ilgilendiğini söylüyor. Verinin yolculuğunu ise şirketin kamuoyu 
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nezdinde sahip olduğu itibara olumlu katkı sağlayacak her türlü bilginin, 
paydaşlara birer mesaj olarak ulaşacağı sürecin stratejik olarak yönetilme-
si olarak tanımlıyor. 

%53,33
Diğer 

%14,7
Hızlı tüketim

%8,33
Bankacılık

%2,50
Otomotiv

%15
Perakende

%34,71
Diğer 

%14,88
İnsan kaynakları

%17,36
Pazarlama

%16,53
Bilgi teknolojileri%14,88

Genel müdür

1,65
Operasyon

%5,83
Enerji

0,83
Telekom

Hangi sektörde çalışıyorsunuz?

Hangi departmanda görev alıyorsunuz?



Dijital Dönüşüm Anketi’ne katılanların yüzde 96,64’ü, dijital dö-
nüşümün iş dünyası için çok önemli olduğu görüşünde. Sadece 
yüzde 2,52’si, şu an aksiyon almayı gerektirecek kadar önemli 

olmadığını düşünüyor. 

Eczacıbaşı Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanı Levent Kızıltan, 
dijital dönüşümün önemini rekabette öne geçmekle açıklıyor. Etkin şirket 
yönetimi, maliyetlerin düşürülmesi, inovasyonun zenginleştirilmesi gibi 
konuların şirketler için hayatta kalmanın önde gelen gereklilikleri olduğu-
na dikkat çekiyor. En önemlisi, geç kalınan her yeni konuda rakiplerin öne 
geçebileceğini söylüyor. Ona göre bu, hiç bitmeyecek ve sürecek bir yarış.

Tüm bunlarla ilintili olarak etkin şirket yönetimi için olmazsa olmaz 
koşullardan birisi de kârlılık. Levent Kızıltan, şirketlerin gelişmesi, yatırım 
yapabilmesi, çalışanlarına yeni ve daha gelişmiş olanaklar sunabilmesinin 
ancak kârlılıkla sürdürülebilir olacağına inananlardan. Kızıltan, “Küresel-
leşmenin boyutlarının giderek artıyor olması, yeni iş modelleriyle sektör-
lere giren oyuncuların farklı oyun tarzları, kârlılık üzerinde çoğunlukla 
zorlayıcı bir baskı da yarattığı için farkındalık ve çeviklik, sürdürülebilir 
kârlılık için ciddi önem arz ediyor” diye konuşuyor. 
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İŞ DÜNYASI 
İÇİN NE KADAR 
ÖNEMLİ?

II.
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Avantaj sağlıyor
Dijital dönüşüm, sadece kârlılığa yaptığı katkı nedeniyle önemli bulun-
muyor. Aynı zamanda rekabet avantajı elde etmek için de dijitalleşme kri-
tik bir yere sahip. 

Demir çelik, otomotiv ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Kibar Hol-
ding’in CEO’su Tamer Saka, faaliyette bulundukları tüm bu sektörler 
arasında dijitalleşmenin güçlü etkilerini öncelikle otomotiv sektöründe 
hissettiklerini söylüyor. Otomotivde en fazla satış ve pazarlamada dijital 
dönüşüme gerek duyulduğunun altını çiziyor. Sonuçta bugün otomobil al-
mak isteyen 18-34 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 59’u online taleplerine 
24 saat içinde yanıt bekliyor. Saka, bunun yanında 14-28 yaş aralığındaki 
gençlerin yüzde 44’ünün online olarak araç satın alabilecekleri gerçeğinin 
göz ardı edilemeyecek kadar önemli olduğunu da vurguluyor. 

Süreçler rahatlıyor
Dijitalleşme, günümüz iş dünyasında zamandan tasarruf sağlamak an-
lamına da geliyor. Ankete katılan yöneticilerin yüzde 96,64’ü de bunun 
farkında. Bu yöneticiler arasında Türkiye’nin yalnızca dijital platform üze-
rinden hizmet veren ilk bankası olan BankPozitif ’in Yeni Nesil Bankacılık 
Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Dinç de var. Sonuçta zaman, hem marka 
hem de tüketici için en önemli faktör. Dinç, dijital hizmet vererek hem 
tüketicinin zamandan kazandığını hem de dijitalleşme sayesinde şirket 
içindeki operasyonel süreçleri rahatlattıklarını belirtiyor. Bununla birlikte 
dijitalleşmede değişimin hızlı olması da sürekli yeni yatırımlar yapılması-
nı ve çevik süreçler geliştirmeyi zorunlu kılıyor. 

Ankete katılanların yüzde 96,64’ü dijital 
dönüşümün çok önemli olduğu görüşünde. 
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Şirketler nefes alacak
Media Markt Türkiye’nin CEO’su Yenal Gökyıldırım, dijital dönüşümün 
fiyat rekabetini şeffaf hale getirdiği için de önemli olduğunu düşünen-
lerden. Özellikle elektronik perakendede dijital dönüşümün yarattığı en 
büyük farkın bu olduğunun altını çiziyor. Ona göre Türkiye’de dijital dö-

AHMET ERYILMAZ
INFINA YAZILIM YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“DİJİTALLEŞME BİRİNCİL ÖNEM TAŞIYOR”
Sizce dijitalleşme neden önemli? 
Şirketimin içinde bulunduğu danışmanlık ve kurumsal eğitim sektöründe, 
dijitalleşme birincil önem taşıyor. Özellikle süreç geliştirme ve online eğitimler 
konusunda... Denetim fonksiyonları büyük bir değişim geçiriyor. Kurumsal 
akademilerin işleyişi yeniden tasarlanıyor. 

CDO’ların öncelikli görevi ne olmalı? Dönüşüme kim liderlik yapmalı?
CDO’ların öncelikli misyonu, süreç yönetimi olmalı. Sorumluluğu ise ad 
hoc proje grupları almalı. Şirket içinde dijital dönüşüme, yönetim kurulları, 
CEO’lar veya yönetim kurulu içinden görevlendirilmiş bir murahhas üye 
liderlik etmeli. Bu üçünden hangisinin uygun olacağının yanıtı, politikalar 
veya kurum kültürü kodlarında bulunabilir. Şu anda çok yanlış bir şekilde bu 
görev, IT’ye ya da koordinasyon sorunlarına yol açacak biçimde, fonksiyon 
yöneticilerine yükleniyor. 

Bu dönüşümden en çok etkilenen departmanlar hangileri?
En çok etkilenen bölüm veya departmanlar, risk yönetimi, teftiş, iç kontrol, 
müşteri şikayetleri ve eğitim geliştirmedir diyebiliriz. 

Dijitalleşme iş tanımlarında farklılık yarattı mı?
Bu nitelikte kayda değer örneklerden biri, bankalarda teftiş kurullarının içinde 
yeni bir uzmanlık alanı yani dijital teftiş departmanının açılması sayılabilir. 
Diğer örnek ise bazı şirketlerde bilgi yönetimi bölümlerinin yaratılmasıdır. 
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nüşüm, henüz ilk aşamalarında olduğu için kâr marjlarına direkt bir etkisi 
yok. Ancak önümüzdeki dönemde sadece fiyat değil, dijitalde hizmetin ve 
toplam müşteri deneyiminin de öne çıktığı bir dönem olacak. Bu durum 
da mevcutta sıkışan kâr marjı ve kârlılık noktasında firmalara nefes aldı-
racak.  

Gökyıldırım, dijitalin doğru hedef kitlesine efektif erişimi sağlayacağı-
na inanıyor. Dijital hizmetin CRM kapsamındaki doğru ve derin sadakat 
uygulamaları amacıyla kullanılmasının da kârlılığı pozitif etkileyeceğini 
belirtiyor. En önemlisi Gökyıldırım, global örneklerdeki online satış ra-
kamlarına ulaşıldığında kârlılıkta büyük farklılık oluşacağını söylüyor ve 
şöyle devam ediyor: 

“Örneğin İsveç’te bizim sektörümüzde online satışın payı yüzde 30’a 
yakın. Böyle bir ortamda azalan mağaza giderlerinden söz etmek müm-
kün… Mağaza kirası, temizlik, güvenlik gibi giderlerin online satışın lo-
jistik hizmetlerinden oldukça yüksek olduğunu düşünürsek gelir-gider 
tablolarının bu çerçevede önemli bir dönüşüm yaşayacağı bir gerçek.”

%96,64
Çok önemli

%2,52
Şu an aksiyon almayı 

gerektirecek kadar önemli değil

%0,84
Diğer

Dijital dönüşüm ne kadar önemli?



ZAMANI GELDİ Mİ? NE SÖYLÜYORLAR? NE DÜŞÜNÜYORLAR?  l  17

Dijital Dönüşüm Anketi’ne katılan 158 yönetici, dijital dönüşü-
mün yüzde 81’lik oranla en fazla rekabet avantajı sağladığını dü-
şünüyor. Rekabet avantajını yüzde 72’lik oranla müşteri bağlılığı 

ve yeni müşteri kazanımı izliyor. Katılımcıların yüzde 62’si dijital dönüşü-
mün verimliliği artıracağına inanırken, yüzde 61’i dijitalleşmenin farklı-
laşma ve marka imajını güçlendirme fonksiyonu olduğunu söylüyor. Bu 
faktörleri yüzde 43 ila yüzde 51 arasında değişen oranlarla sosyal medya 
gücü, ürün, hizmet inovasyonu, yeni gelişmelere uyum sağlamak, kârlılık 
ve dinamizm sağlama faktörleri izliyor.

Yapılan araştırmalar da dijitalleşen şirketlerin kaynaklarını artırmadan 
gelirlerini sektörlerinin yüzde 9 üzerinde büyüttüğünü, kârlılıklarını sek-
törlerinin yüzde 26 üzerinde gerçekleştirdiğini ve pazar değerlerini sek-
törlerinin yüzde 12 üzerinde belirleyebildiklerini ortaya koyuyor. 

Değer yaratıyor
Aslında dijital dönüşüm, her yönetici ve akademisyene göre farklı bir ne-
denden önemli bulunuyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Ersoy, bilgi sistemleri kullanımının verim-
liliği artırdığı için rekabet ortamında şirketlere büyük avantaj sağladığını 
düşünüyor. Hatta dijitalleşme konusunda sağlam olup olmamanın, sadece 
kârlılık değil tüm şirketler için hayatta kalma meselesi olacağını öngörüyor. 

ŞİRKETLERE 
NE SAĞLIYOR?

III.
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NEVGÜL BİLSEL
KLİKSA GENEL MÜDÜRÜ

“VERİMLİLİĞE YANSIYOR”
YENİ MODELLER 
Şirketlerin büyüme potansiyelleri, mevcut iş modelini destekleyen yeni 
iş akışlarının oluşturulabilmesinin yanı sıra artan cironun artan kârlılıkla 
paralellik gösterebilmesi, dijital stratejilerini ne kadar etkin kurguladıkları 
ve yönettikleriyle ilişkili. Özellikle e-ticaret sektöründe müşterinin 
taleplerini ve ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde algılayarak aksiyon planının çevik 
olarak uygulanması ve fark yaratılması, şirketlerin pazardaki konumlarını 
güçlendiriyor. Dijital yeteneklerin daha çevik organizasyonlar içinde yalın ve 
verimli bir metotla harmanlanması, çalışanların verimliliğine, dolayısıyla da 
şirketin verimliliğine yansıyor. Ayrıca bu yapı, değişen pazar yapısına şirketin 
hızlı manevralarla uyum sağlamasını sağlıyor. 

IT TAKIMI ÖNEMLİ 
Bu noktada, IT takımı önemli bir rol oynuyor; sadece altyapı ve 
entegrasyonlardan çok, iş odaklı düşünen bir teknik grubun, iş biriminden 
gelen talepler karşısında sadece mekanik tarafı değil, aynı zamanda müşteri 
tarafını da düşünmesi gerekliliği doğuyor. Aynı paralellikte piyasada devam 
eden dijital gelişmelerden sürekli haberdar olarak gerektiğinde sektörde ilk 
olmak adına farklı projeler de geliştirmek koşuluyla bakış açısını geniş tutmak 
zorunluluğu doğuyor. 

TÜM BİRİMLER BENİMSEMELİ 
Ayrıca kendi iş birimlerinden sorumlu her takım üyesinin de işini daha iyi 
yapabilmek, müşteri taleplerine cevap sunabilmek, gerektiğinde piyasada 
mevcut olmayan yeni bakış açılarını yaratabilmek ve her zaman daha iyi 
hizmet verebilmek adına fikir ve projeler üretmesi gerekiyor. Sorumluluk 
adına müşteriyi anlamaya çalışan pazarlama ve altyapıyı düzenleyen IT 
birimleri, dijitalleşme konusunda ön plana çıkıyor gibi görünse de yenilikleri 
takip eden ve geliştirmeler yaparak proaktif hareket etme kabiliyeti bir kültür 
olarak tüm birimlerce benimsenmeli. 
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Dünyada dijitalleşme en temelde iş yapma hızını artırıyor. Yöneticiler 
de dijitalleşmenin bu yönünü, belirli süreçlerinde deneyimledikleri için 
yakından biliyor. Cem Ersoy, bilgi sistemlerinden ve yeni bilgi teknoloji-
lerinden en iyi yararlanan şirketlerin beklenmedik büyüklüklere çok hızlı 
ulaşmalarına da dikkat çekiyor. Bu sistemlerle önemli katma değer elde et-
miş pek çok örnek olduğunu belirtiyor. Hatta ona göre internet olmasa Ali 
Baba Express şirketinin bu kadar kısa sürede bu boyuta ulaşması mümkün 
olmazdı. Ersoy, Türkiye’deki en güncel ve güzel örneklerden birisinin ise 
Yemek Sepeti olduğunu belirtiyor.

Hız kazandırıyor 
Dijital Dönüşüm Anketi’ne katılan yöneticilerin yüzde 62’si, dijitalleşme-
nin verimliliği pozitif etkilediğini söylüyor. Vodafone’un CEO’su Gökhan 
Öğüt de verimliliğe dikkat çekiyor. Dijitalleşmenin sadece bireylerin, ku-
rumların değil nesnelerin, makinelerin de birbirleriyle bağlantılı olduğu 
yeni bir aşamaya doğru geliştiğini söylüyor. Ona göre bu bağlantılı dünya-
nın merkezinde 4,5G, 5G gibi mobil, fiber teknolojiler olacak. Bu nedenle 
dijital dönüşümde telekom sektörünün rolü daha da artacak. 

Aslında dijitalleşme sadece teknolojiyle ilintili bir kavram değil. Aynı 
zamanda teknolojinin inovatif strateji, ürün, süreç ve müşteri deneyimi 
aracılığıyla büyüme ve verimlilik sağlayacak şekilde iş yapış biçimlerine 
entegre edilmesi anlamına da geliyor. Gökhan Öğüt, bu yönüyle dijital-
leşmenin her ölçekten şirketin verimliliğini artırmasını, hız kazanmasını, 
operasyonel süreçlerini kolaylaştırmasını ve daha da önemlisi, rekabetçi 
olmasını sağladığını söylüyor.

158 yöneticinin yüzde 81’i dijital dönüşümün 
en fazla rekabet avantajı sağladığını 

düşünüyor.
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Yararları çok 
Tüm dünyada gelişen teknoloji büyük bir merakla takip ediliyor, pazara 
sunulan her teknolojiye kısa sürede uyum sağlanmaya çalışılıyor. Ancak 
rekabetçi kurumların alanlarında başarılı olmaları için teknolojinin yanı 
sıra esas olarak müşterilerinin kullanım alışkanlıklarını yakından takip et-
meleri de şart. Dijitalleşmeyi organizasyonlarında etkin şekilde kullanan 
şirketler de bu avantaja sahip. 

Yapı Kredi Alternatif Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Ya-
kup Doğan, tüketicilerin artık özellikle mobil ya da giyilebilir teknolojiler 
gibi gündelik hayatta kullanım sıklığı hızla artan yeni kanallardan sunulan 
ürünlere ulaşmayı talep ettiklerini söylüyor. Değişen hayat tarzlarının yanı 
sıra özellikle mobilin yükselişiyle daha da dijitalleşen dünyada bankacı-
lığın da önemli bir değişimden geçtiğine dikkat çekiyor. Ona göre artık 
dijital kanallar bankacılıkta destekleyici bir dağıtım kanalı olmaktan çıkıp 
temel hizmet noktalarından birine dönüştü. Türkiye bankacılık sektörün-
de yakalanan hız da bunun bir göstergesi. Öyle ki internet bankacılığında 
ilk 5 milyon kullanıcıya 12 yılda ulaşılırken, üçüncü 5 milyon müşteriye 
son 30 ayda ulaşıldı. Mobil bankacılıkta ise ilk 3 milyon kullanıcıya 3 yılda 
ulaşılırken, üçüncü 3 milyona 6 ayda ulaşılmış durumda. Doğan, bu veri-
lere dayanarak dijitale yeteri kadar önem vermeyen ya da adapte olamayan 
ve bu hızı yakalayamayan kurumların gelecek 10 yıl içinde ayakta kalma-
larını da olası görmüyor. Doğan, dijitalleşmenin avantajlarıyla ilgili de şu 
yorumlarda bulunuyor: 

“Azalan maliyetler, hizmet sunmada sağlanan hız, müşteri ihtiyaçlarına 
anında cevap verebilme ve artan müşteri memnuniyeti, müşteri ve rakip-
ler nezdinde kazanılan prestij gibi pek çok etken dijitalleşmeyi bankalar 
için vazgeçilmez hale dönüştürüyor. Önümüzdeki dönemde de yeni müş-
teri kazanımı, müşterilerin daha fazla ürün çeşitliliğinden yararlanması, 
müşterilere özel ürünlerin oluşturulması, fiziksel servis noktalarına ihti-
yacın azaltılması gibi pek çok konuda bankalar, dijitalleşmenin sağladığı 
avantajlardan daha fazla yararlanacaktır.” 
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Dijital dönüşüm aşağıdaki faktörlerden 
hangisini sağlıyor?
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Peki dijital dönüşümün önemi, sektör bağımsız tüm şirketler tarafın-
dan benimsenmiş olmasına rağmen uygulamada nasıl bir durum 
söz konusu? Dijital Dönüşüm Anketi’ne katılanların yüzde 51’lik 

kısmı, şirketlerinde dijital dönüşümle ilgili bir şeyler yapılmaya başlandı-
ğını söylüyor. Yüzde 24’ü ise rakiplerinin üzerinde bir performansa sahip 
olduklarını belirtiyor. Yüzde 11’lik kesim hazırlandıklarını ve geciktikleri-
nin farkında olduklarını ifade ederken yüzde 4’lük dilimdeki katılımcılar, 
dijital dönüşüme hemen başlanması gerektiğini veya doğru zamanı bek-
lediklerini söylüyor. Yalnızca yüzde 4’lük bir kesim yakın dönemde dijital 
dönüşüme başlamayı düşünmediklerini ifade ediyor.

Dijitalleşme, günümüzde daha yaygın kullanılan bir terim haline gel-
miş durumda. Yine de hem dünyada hem Türkiye’de bu konuyu yakından 
takip eden şirketler açısından bakıldığında yeni bir kavram değil. 

Bilgisayarların iş hayatında yoğun kullanımının Türkiye’de en azından 
30 yılı aşkın bir geçmişi var. Yoğun teknoloji dönüşümü dalgası ise 90’lı 
yılların ortasında bir araştırma ve savunma projesinden evrilen internet 
ortamının iş hayatı ve günlük hayatımızla birleşmesiyle başladı. Bu dalga 
internet, telekom ve bilgi teknolojisi konularının iş dünyasında daha fazla 
yer almasına ve sadece bu konularda çalışan şirketlerin bile ciddi biçimde 
gelişmesine, değişmesine yol açtı.

DÖNÜŞÜMÜN 
NERESİNDEYİZ?

IV.
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Kim kazanacak?
Tüm bu gelişmeler iş dünyasında ne ölçüde kendini hissettirdi? Eczacı-
başı Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanı Levent Kızıltan, Türkiye’de 
tüm bunların sonucunda yeni iş modellerinin ve yeni yaklaşımların ortaya 
çıktığını söylüyor. “Her ne kadar dot.com crash olarak adlandırılan 2000-
2001 krizi, pek çok şirketin ve iş modelinin zarar görmesine yol açsa da 
bugün o dönemlerde kurulan ve çok başarılı olan şirketler var” diye konu-
şuyor. Amazon örneğinden yola çıkarak şöyle devam ediyor: 

“Bahsettiğimiz değişim dalgasının nasıl bir dönüşüm yarattığını ve bir 
sektörü kitapçılık noktasından alıp teknoloji kullanımına nasıl dönüştür-
düğünü görebiliriz. Amazon’un sahneye çıkmasıyla birlikte Borders gibi 
bir kitap zinciri mağazası yok oldu. Ancak dönüşme çabasına bir yerden 
eşlik edebilen Barnes&Noble yaşamaya devam ediyor. Zira o da brick and 
mortar yani sadece binalardan ibaret bir iş modelinden click and mortar 
yani dijital ve mağaza birlikte modeline geçiş yaparak dönüşüme bir şekil-
de ayak uydurma becerisini gösterdi. Şimdi ise yeni bir dalgayla karşı kar-
şıyayız. Gartner danışmanlık şirketinin Nexus of Forces diye adlandırdığı 
4 temel platform ile yani mobil, sosyal medya, büyük veri, bulut bilişim 
platformları ve nesnelerin interneti yaklaşımlarıyla tüm sektörler değişe-
cek. Artık daha hızlı, daha çevik, daha rekabetçi ve daha müşteri odaklı 
olmak zorundayız.”

Öncü örnekler
Türkiye’de dijital dönüşümle ilgili çalışmaya başlayan sektörlerin başın-
da bankacılık geliyor. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, bankacılıkta 
dijital serüvenin internet bankacılığıyla başladığını söylüyor. Bunu mobil 
cihazların hayatımıza girişiyle çok daha büyük bir ivme kazanarak hızla 
yaygınlaşan mobil bankacılığın izlediğini belirtiyor. Ona göre bugün Tür-
kiye’de mobil bankacılığın geldiği nokta oldukça heyecan verici. Mobil 
bankacılık 5 yıl sonra tamamen mobil ve giyilebilir teknoloji üzerinden 
çalışan bir ortam haline gelecek. Bu doğrultuda mobil bankacılık, banka-
cılığın temel kanalı olma yolunda ilerliyor olacak. Hatta internete mobil 
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erişim, akıllı telefon sayısı ve giyilebilir teknoloji ürünleri yaygınlaştık-
ça bireysel işlemlerin büyük bir oranı sadece mobil kanallar üzerinden 
olacak. Ateş, bundan sonra sıradaki büyük değişim dalgasının nesnelerin 
interneti olduğunu da gördüklerini söylüyor. Yalnızca 5 yıl sonra 50 mil-
yar cihazın kablosuz olarak birbiriyle iletişim kuracağını belirtiyor ve “Bu 
değişimi bugünden anlayıp kavrayan ve hayata geçirmeye başlayan ban-
kalar kazanacak. Biz bu dönüşümün hem bir parçası hem de öncüsü olma 
yolunda ilerliyoruz” diye konuşuyor. 

KPMG Türkiye Başkanı Ferruh Tunç ise dijital dönüşüm sürecinde 
bankaların yanı sıra özellikle e-ticareti iş yapış şekillerinin odağına yerleş-
tiren şirketlerin ön plana çıktığını söylüyor. Ona göre doğrudan tüketiciy-
le veya müşteriyle buluşan markalar, bu noktada daha lokomotif durum-
da. Kurumsal pazarlama ağırlıklı olan şirketlerde ise bu dönüşüm süreci 
daha ağır ilerliyor. 

Tunç, önümüzdeki dönemde dijitalleşmede dikkat çekecek alanlarla 
ilgili ise şu yorumlarda bulunuyor: “Pazarlama stratejilerinde dijital dö-
nüşüm sürecine yer veren ve dijitalleşmeyi şirketin ana hedeflerine en iyi 
rekabet avantajını sağlayacak şekilde entegre eden; müşterileriyle olan ile-
tişimlerinde dijital ürün ve hizmetleri en fazla fayda sağlayacak şekilde 
kullanan; bunun yanı sıra kurum içerisindeki iç iletişim süreçlerini dijital 
kanallar aracılığıyla en verimli şekilde yürüten şirketler sektörlerinde diji-
tal lider konumuna gelecek.”

Yöneticilerin yüzde 50,81’i dijitalleşmede 
bir şeyler yapmaya başladıklarını 

söylerken, yüzde 24,19’u rakiplerinin 
üzerinde olduğunu belirtiyor.
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Kritik öneme sahip 
Günümüzde dijitalleşme sadece pazarlama ve satış departmanına yönelik 
bir uygulama olarak da görülüyor. Oysa tüm departmanların işin içinde 
olması dijitalleşmede başarıyı getiren en önemli etken. Dijital dönüşüm 
konusunda mobilya sektöründe marka yaratmış oyuncular da Türkiye’de 
dijitalleşme adına önemli yol kat etmiş durumda. 

Doğtaş Kelebek, dijitalleşmeye yatırım yapan şirketlerden biri. Doğ-
taş Kelebek CEO’su Hulusi Acar, dijital dönüşümü, mobilya sektöründe 
yalnızca pazarlama ve satışa yönelik bir çözüm elemanı olarak düşünme-
menin önemine değiniyor. Dijitalleşmenin tasarımdan üretime, bayi ka-
nalı ve perakendeden, satış öncesi ve sonrası hizmetlere kadar, mobilya 

YAKUP DOĞAN
YAPI KREDİ ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI  

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

“BÜTÜN KANALLARIMIZ  
BİRBİRİYLE KONUŞACAK”

UYGUN HİZMET 
Dijital kanallarımızı kullanan müşterilerimiz vasıtasıyla farklı segmentlerde 
bulunan müşterilerimizin, bankacılık ürün ve hizmet tercihlerini daha 
yakından tanıyabiliyoruz. Bu da müşterilerimize daha kapsamlı ve 
ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunabilmemiz adına bize büyük katkı sağlıyor. 

ODAK NOKTASI 
Yapı Kredi olarak müşteri memnuniyetini odak noktasına alan bir bankayız. 
Bu nedenle dijital kanalları etkin kullanmak ve müşterilerimize komple 
çözümler sunmak önceliklerimiz arasında. Uzun dönemde hedefimiz, tüm 
kanallarımızın birbiriyle konuştuğu, müşteri deneyimi ve hizmet kalitesini 
aynı seviyede sunduğumuz, şubelerimizin yanı sıra tüm ürün ve hizmetlerin 
her kanaldan yapılabildiği bir bankacılık dünyası oluşturmak olacak.
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sektörünün her sürecinde kritik işleve sahip olduğunu söylüyor. Ona göre 
mobilya sektöründe önümüzdeki dönemde mükemmel müşteri deneyimi 
yaşatan markalar, rekabet avantajı sağlayacak. Bu nedenle çalışmalarına 
hız verdiklerini söyleyen Hulusi Acar şöyle devam ediyor: “Biz Doğtaş 
Kelebek olarak müşterinin, internette ürünü beğenmesinden mobilyanın 
evine gelmesi ve satış sonrası hizmetlere kadar uzanan tüm sürecin müşte-
ri odaklı olmasını arzuluyoruz. Bu hedefe doğru yolculuk ediyoruz.  Haya-
tınızın 5 ila 10 yılını birlikte geçireceğiniz mobilyaları seçerken yanınızda 
bir danışmanın, güvenilir bir markanın olması ve o markanın mobilyayı 
satın aldıktan sonraki yıllar boyunca da ürünün arkasında durması çok 
önemli.”

%50,81
Bir şeyler yapılmaya
başlandı bile

%24,19
Rakiplerin 
üzerindeyiz

%4,03
Doğru 
zamanı 
bekliyoruz

%4,03
Diğer

4,30
Hemen başlanmalı11,29

Hazırlanıyoruz ve 
geciktiğimizin farkındayız

1,61
Yakın dönemde başlamayı 
düşünmüyoruz

Şirketiniz dijital dönüşümün neresinde?
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Günümüzde dijitalleşme, teknoloji departmanının işi gibi algılan-
sa da özellikle Türkiye’de pazarlama ve satış departmanları bu 
konuyla daha yakından ilgileniyor. Anketimize katılan yönetici-

lerin çoğunun belirttiği gibi bunun en önemli nedeni, pazarlama ve satış 
departmanlarının şirketlerin müşteriye ulaşmasında en önemli kanal ola-
rak görülmesi. 

Şirketler için kârlılık ve müşteriyi elde tutmak gibi kavramların da son 
yıllarda ajandalarda ilk sırada yer aldığı düşünüldüğünde pazarlama de-
partmanının dijitalleşmeye olan ilgisinin fazla olması daha net anlaşılıyor. 

HANGİ 
DEPARTMAN 
İLGİLENİYOR?

V.

Yöneticilerin yüzde 39,5’i, dijitalleşme 
aktivitelerinin şirketlerinde pazarlama 

bölümü liderliğinde yürütüldüğünü 
belirtiyor.
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Dijital Dönüşüm Anketi’nden de benzer sonuçlar çıkmış durumda. 
Anketimize katılan yöneticilerin yüzde 39,5’i, dijitalleşme aktivitelerinin 
şirketlerinde pazarlama bölümü liderliğinde yürütüldüğünü belirtiyor. 
Yüzde 32,7’si bilişim teknolojileri, yüzde 7,56’sı iş geliştirme, yüzde 2,52’si 
iç iletişim, yüzde 17,56’sı ise bunların dışında başka bir bölüm liderliğinde 
dijitalleşme faaliyetlerinin yürütüldüğünü ifade ediyor. 

C seviyesi liderlik etmeli 
KPMG Türkiye Başkanı Ferruh 
Tunç, KPMG’nin Harvey Nash 
işbirliğiyle gerçekleştirdiği CIO 
araştırmasında geçtiğimiz yıl 
CMO’ların (Chief Marketing Of-
ficer-Pazarlama Direktörü) dijital 
gündemi sahiplendiğinin ve yö-
nettiğinin ortaya çıktığını söylü-
yor. Araştırmanın 2015 sonuçla-
rında da IT organizasyonlarının 
bu alanda ortak rol ya da sorum-
luluk üstlendikleri görülüyor. 
Ayrıca CDO’ların sayısında da 
artış olduğu yine araştırmadan 
çıkan sonuçlar arasında. Hatta 
neredeyse her beş CIO’dan biri, 
bir CDO ile birlikte çalıştığını; 
ilave yüzde 5 ise bir CDO işe al-
mak üzere olduğunu belirtiyor. 

Ferruh Tunç, dijital strateji-
nin amaçlarının da çoğunlukla 
CMO ve CIO’lar tarafından be-
lirlendiğini söylüyor. IT organi-
zasyonunun da bu strateji için 

GÖRKEM KÖSEOĞLU
ING BANK OPERASYON BT VE 
MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

“HEPİMİZ BİRER 
CDO’YUZ”

C DO rolü, tüm iş modellerinin ve 
çalışma şeklinin dijitalleşmesini 

temsil ediyor. Bankalar için 
bunun en başında geleneksel iş 
modellerinin sorgulanması ve 
“her zaman, her yerde, müşterinin 
istediği şekilde” bankacılık hizmeti 
sağlanması var.  Bununla birlikte 
kurum içindeki iş yapış şekilleri 
ile tüm iş süreçlerinin dijital hale 
getirilmesi de bu kapsamda.  
Bizim bankamızda CDO rolü yok, 
çünkü bizim ortak vizyonumuz 
dijital bankacılık üzerine. Tüm 
projelerimiz ve yeniliklerimiz 
bu vizyona yönelik, CDO rolünü 
hepimiz üstleniyoruz diyebiliriz. 
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gerekli altyapının ve araçların temin edilmesinde görev aldığını belirtiyor 
ve ekliyor: 

“Aslında dijital dönüşüme CEO ve COO başta olmak üzere tüm C se-
viyesi liderlik etmeli. CDO da bu liderlik ekibinin en büyük operasyonel 
gücü olmalıdır. Bizim sektörümüze özgü olarak ise CDO, aynı zamanda 
ürün hizmet geliştirme alanında da görev yapmalıdır.”

Şirketinizde dijital dönüşüm hangi 
departmanın sorumluluğunda ilerliyor?

%0 %10 %20 %30 %40

Pazarlama       %39,50

Bilişim teknolojileri        %32,77   

İş geliştirme   %7,56   

Diğer       %17,56   

İç iletişim   %2,52   



Dijitalleşmenin şirket kültürüne efektif bir şekilde yedirilebilmesi 
için yönetim kurulunun bu işe sahip çıkması büyük önem ta-
şıyor. Ancak bu sayede dijitalleşme bütünleşik bir süreç olarak 

tüm departmanların katkı gösterdiği bir hal alabiliyor. 

Dijital Dönüşüm Anket katılımcılarının yüzde 47,5’i de dijitalleşme 
konusunun şirketlerindeki yönetim kurulunda öncelikli konular arasın-
da olduğunu ifade ediyor. Yüzde 29’u normal sürecinde, yüzde 9,6’sı en 
öncelikli konular arasında olduğunu belirtiyor. Dijitalleşmenin yönetim 
kurullarında öncelikli konular arasında olmadığını düşünenlerin oranı ise 
yüzde 13,7.

Yıldız Holding Türkiye Pazarlama Başkanı Lale Saral Develioğlu, di-
jital dönüşümün artık “olsa iyi olur”dan “hayatta kalabilmek için bir zo-
runluluk” haline geldiğini söylüyor. Ona göre bu dönüşümün kaçınılmaz 
olduğu da aşikar. Esas önemli olan nokta, şirketlerin bu dönüşümü doğru 
şekilde yönetmesi… 

Develioğlu, Chief Digital Officer (CDO) olarak yeni duyulmaya başla-
yan pozisyonun da bu işlerin tek bir merkezden doğru şekilde yönlendi-
rilebilmesini sağladığını söylüyor ve ekliyor: “CDO, şirketlerin ve işlerin 
strateji, geliştirme ve dönüşümünü yönetir. Bunu yaparken en son dijital 
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KURULLAR 
FARKINDA MI?

VI.



teknolojileri ve yöntemleri kullanır. İş ortakları, şirket IT’si, pazarlama ve 
operasyon gibi farklı birimlerle somut, ölçülebilir iş faydası ortaya koy-
mak için çalışır.”

Uluslararası şirketler önde 
Türkiye’de faaliyette bulunan pek çok uluslararası şirket, dijitalleşmenin 
yönetimi konusunda global dünyaya benzer bir yol izliyor. Bunlardan bir 
tanesi de PepsiCo. PepsiCo Türkiye Kıdemli Pazarlama Direktörü Alpagut 
Çilingir, PepsiCo Türkiye’de Digital Head (Dijital Başkan)  pozisyonunun 
olduğunu söylüyor. Bu kişinin altında da dijital alanda mükemmelliği he-
defleyen “Centre Of Excellence” (Mükemmellik Merkezi) isimli dinamik 
bir merkezin bulunduğunu belirtiyor. Bu 6 kişilik ve sürekli büyüyen mer-
kez, e-ticaret, pazarlama, iletişim, IT gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış ki-
şilerden oluşuyor. 

Dijitalleşme, çok farklı disiplinlerle entegre bir gelişim ve teknolojik 
devrim anlamına geliyor. Bu nedenle de aslında hızlı bir şekilde gelişiyor. 
Çilingir, dijitalleşmenin her alanda, o alanın derinlerine, köklerine kadar 
indiğini ve devrimsel etkiler yarattığını söylüyor ve PepsiCo’da dijitalleş-
menin nasıl yönetildiğini şöyle özetliyor: 

“Farklı branşların, uzmanlıkların kendi dünyalarındaki dijitalleşmeyi 
PepsiCo’nun hedefleri doğrultusunda bir araya getirebildiği ve dijital dö-
nüşümümüze liderlik ettiği bir oluşumla ilerliyoruz. Ülkelerin dijital li-
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Dijital Dönüşüm Anketi’ne katılanların 
yüzde 48’i dijitalleşmenin yönetim 

kurulunda öncelikli konular arasında 
olduğunu ifade ediyor.
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derleri, yöneticileri bu merkez tarafından beslenirken aynı zamanda lokal 
çalışmaları, uygulamalarıyla da bu merkezi besliyorlar. Bu iç içe geçmiş, 
kendini sürekli geliştiren, besleyen yapının ana göreviyse inovasyonlarla 
dijitalleşmeden maksimum faydalanarak daha fazla rekabet avantajı elde 
etmemizi sağlamak.” 

Şirketinizin yönetim kurulunda dijitalleşme 
hangi öncelikle değerlendiriliyor?

%0 %10 %20 %30 %40 %50

Öncelikli değil   %13,71   

Normal sürecinde       %29,03   

Öncelikli konular arasında   %47,58   

En öncelikli   %9,68   



Ankete katılan 158 yöneticiden yüzde 97 gibi yüksek bir oranı, 
dijital dönüşümün iş dünyası için çok önemli olduğunu düşün-
mesine rağmen yüzde 61,27’sinin bünyesinde henüz bir Dijital 

Dönüşüm Direktörü (Chief Dijital Officer-CDO) bulunmaması dikkat çe-
kici. Ankete katılan yöneticilerin yüzde 33,87’si, CDO tanımına uygun bir 
kişinin şirketlerinde yer aldığını belirtiyor. Kalan yüzde 4’lük kısım ise bir 
CDO ataması planladıklarını ifade ediyor. 

Aslında CDO pozisyonunun şirketlerde henüz tam olarak yer almama-
sının en büyük nedeni, bu unvanın yeni yeni ortaya çıkmış olması. Şirketler 
bünyelerinde daha önce CDO’nun görevlerinden bazılarını yerine getiren 
belirli pozisyonları bulundurdukları için yeni atama yapmakta biraz tem-
kinli davranabiliyor. Kliksa Genel Müdürü Nevgül Bilsel de CDO’nun yeni 
bir kavram olduğunu söylüyor. Hatta Bilsel bir adım ileri giderek CDO’yu 
modern zamanların yeni CEO adayları olarak tanımlıyor. Bu yeni CEO 
adaylarının ise genel anlamda, bir şirketin “analog” iş alanlarını, “dijital” 
alanlara taşıyan, dijital dünyada hızla değişen mobil, sosyal medya, sanal 
ürün ve hizmetler gibi alanlardaki gelişmeleri şirket içerisinde tetikleyen 
modern zamanın pazarlama odaklı liderleri olarak tanımlıyor. 

Şirket içinde yer alan CIO ve CTO pozisyonlarına gelince… Nevgül 
Bilsel, bu pozisyonların daha çok teknolojik altyapı, servis, entegrasyon, 
verimlilik ve hatta harcama kalemlerindeki optimizasyon konularına 
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CDO’NUZ 
VAR MI?

VII.



odaklandıklarını söylüyor. Bu noktada, müşteri odaklı pazarlama faaliyet-
lerinin teknolojiyle şekillenmesi ve geliştirilmesi alanlarında doğan boşlu-
ğu CDO pozisyonunun tamamlayacağını belirtiyor. 

Şirkete yön vermeli 
Çoğu uzmana göre de CDO, veri ve teknoloji sayesinde iş yapış teknikle-
rini yeniden şekillendiren ve müşteri odaklı düşünerek ürün ve hizmetle-
rin nasıl dijitalleştirileceği konusunda şirkete yön veren, dijital dönüşüme 
şirket içinde liderlik eden bir konumda olmalı. Nevgül Bilsel, CDO’nun 
arka ofis olarak adlandırılan alandaki CIO ve CTO’nun ön cephedeki tem-
silcisi rolünü üstlendiğini de söylüyor. Kendi bünyelerinde ise henüz bir 
CDO pozisyonunun olmadığını belirtiyor ve ekliyor: “Bu görev, daha çok 
her kategorinin başındaki yetkili kişilerin vizyonlarıyla ilerliyor. Pazarı iyi 
tanıyan, konularında tecrübeli bu arkadaşlarımızın ki pazarlama depart-
manı bu noktada daha da önem kazanıyor, ürün yönetimi üzerinden yap-
tıkları taleplerin IT üzerinden geliştirmelerini yaparak ilerliyoruz. 
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61,27
Hayır, bulunmuyor 33,87

Evet, bulunuyor

4,03
Atanması planlanıyor

Şirketinizde CDO pozisyonu bulunuyor mu?



E-ticaret firması olarak özellikle yurtdışındaki gelişmeleri, yerel pazar-
daki ihtiyaçları yakından takip etmek suretiyle sektörümüzde dijitalleşme 
adına sorumluluklarımızı en hızlı şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. 
Hızlı büyüyen bu yapı içinde inanıyorum ki en kısa sürede CDO pozisyo-
nu da şirketimizin yapısında yer alacaktır.”
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Yöneticilerin yüzde 61,27’si bünyelerinde 
henüz bir CDO olmadığını söylüyor.

ALİ RIZA ERSOY / SIEMENS AŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

CDO KİMDİR?

Sadece dijital uzman olarak tanımlamanın yeterli olamayacağı CDO’lar, 
şirketin tüm dijital süreçlerinin yönetiminden sorumlu olduğundan çok 

çeşitli görevleri bulunuyor. Gartner’ın raporu 2015 yılında şirketlerin yüzde 
25’inin dijital dönüşüme liderlik eden CDO’ları istihdam ettiğini gösteriyor. 
CDO, CIO’dan farklı olarak, günlük IT işlerinden sorumlu olmamalı, şirketin her 
kademesinde nasıl daha da dijitalleşebileceğinin peşinde olmalı. Bizde genel 
müdür yardımcısı olarak ben, şirket genelindeki dijitalleşmeye sponsorluk 
yapmaya çalışıyorum.

VERİMLİ ÜRETİM
Artık firmalar, ilk taslak tasarımdan seri üretime daha hızlı, daha esnek ve daha 
akıllı süreçler takip etmeli. Dizayn ve mühendislik yazılımlarından otomasyon 
sistemlerine, servise ve teknik/lojistik desteğe uzanan entegre ürünler 
endüstriyel üretimin değer zincirini birbirine sıkıca bağladığı gibi tüm üretim 
adımlarını iyileştirmede yardımcı oluyor. İleri simülasyon teknikleri sayesinde 
üretim süreci değişikliklerinin, maliyet iyileştirmenin ve malzeme kullanımı 
azaltmanın test edilebilmesi mümkün oluyor. Bu da kullanılan kaynakları 
azaltırken verimli üretimin önünü açıyor.



Ş irketlerinde CDO olmayan yöneticilerin yüzde 56,45’i, bünyelerin-
de CDO atamasıyla ilgili bir planlarının olmadığını ifade ediyor. Bu 
yıl atama planladıklarını belirtenlerin oranı yüzde 13,71 iken ka-

tılımcıların yüzde 16,13’ü 3 yıl içinde, yüzde 12,90’ı önümüzdeki yıl bir 
atama planları olduğunu belirtiyor.

Anket sonuçlarından da anlaşılacağı gibi çoğu şirket, dijital dönüşü-
mün gerekli olduğunun farkında… Ancak CDO olmadan da bu dönü-
şümün yapılabileceğine inananların sayısı bir hayli fazla. Oysa CDO’nun 
şirkete kattığı önemli değerler var. Quattro Business Consulting Yönetici 
Ortağı Hande Ocak, yaratacağı değer nedeniyle CDO’ların dijital dönü-
şüme liderlik etmesinin daha doğru olacağını söylüyor. CDO’ların üst yö-
netimi desteklediği konuları ve ortaya çıkardıkları değeri ise 5 maddede 
şöyle özetliyor: 
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NE ZAMAN 
BİR CDO 
ATANACAK?
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Ankete katılanların yüzde 56,45’i, CDO 
atamasının henüz planlar dahilinde 

olmadığını söylüyor.



1 Şirket stratejilerinin belirlenmesinde gelecek 2-3 yıl içindeki değişik-
likler önemsenirken 10 yıl içinde gerçekleşecek değişiklikler daha az 
önemsenir. CDO’lar dijital dönüşüm için yapılan büyük yatırımların 
hem yakın gelecekteki hem de uzak gelecekteki değişimleri karşılaya-
bilecek şekilde gerçekleştirilmesine ve stratejilerin bu yönde belirlen-
mesine yardımcı olur. CDO’lar, bu fonksiyonlarıyla CEO ve CSO’yu 
destekler.

2 CDO, ürün odaklı yaklaşımdan müşteri deneyimini ön planda tutan 
odaklı yaklaşıma geçişi sağlar. Omni-channel yapıda hizmet verilme-
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ELSA PEKMEZ ATAN
FİNANSBANK / ENPARA.COM DİREKTÖRÜ

CDO ROLÜ İÇİN KİM UYGUN?
IT’CİLER ÇÖZÜM ODAKLI 
CDO rolü için IT departmanından kişilerin daha uygun olacağını 
düşünüyorum. IT’ciler çözmeye çalıştıkları probleme daha odaklı 
profesyoneller. Kod dünyası da bunu gerektiriyor zaten. Yine de tüm bu 
meziyetlere müşteri ve iş bakış açısını da entegre edebilmek gerekiyor. Yani 
CDO, hem teknolojik trendlerden haberi olmalı hem de teknolojinin nasıl 
çalıştığını bilmeli. Böyle bir kişiyi CDO olarak atayarak dijitalleşme yolunda 
neler yapılabileceği konusunda çok daha iyi bir vizyon oluşturabilirsiniz. 

DİĞER BANKALARDAN FARKLI 
Ben Finansbank’ın CDO’su değilim ve aslında bu pozisyon 
organizasyonumuzda yer almıyor. Yine de benim rolüm, diğer bankalardaki 
rollerden farklı. Ben banka içinde ayrı bir banka olan enpara.com’un 
bünyesindeyim ve kendisi başlı başına dijital olduğu için de CDO diye bir rol 
yok. Aslında bunu bankanın içinde bir iş birimi olarak düşünebilirsiniz. Ayrı bir 
markası, ayrı bir kimliği, ayrı kanalları, ayrı müşterileri olan bir banka içinde 
bankacılık. 



sini, tüm temas noktalarından müşteri verisi akışını, bu verilerin an-
lamlandırılmasını ve bu yönde aksiyon alınmasını sağlayarak müşteri 
deneyimi odaklı bir işleyişe katkı sağlar. CDO’lar bu fonksiyonlarıyla 
CMO’yu destekler.

3 CDO ve ekibi, dijital dönüşüm için belirtilen gereksinimlerin açık, tu-
tarlı ve bütünsel olmasını sağlar, belirsizlikleri giderir.

4 Dijital dönüşüm için yapılan yatırımların uzun vadeli olmasını sağla-
yarak kaynak tasarrufu ve yeni iş fırsatlarının belirlenmesinde öncü 
rol oynayarak gelir sağlar. CDO’lar bu fonksiyonları ile CFO’yu des-
tekler.

5 Şirketin iç operasyonlarının dijitalleşmesine ve otomasyonuna katkı 
sağlayarak ve son kullanıcı araçları yaratarak operasyonel iş yükünün 
hafiflemesine, operasyonel etkinliğin artmasına ve hizmet sağlama 
süresinin kısalmasına destek olur. CDO’lar bu fonksiyonlarıyla CTO 
ve COO’yu destekler.  
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Ankete katılanların yüzde 36,29’u dijital operasyonların şirket-
lerinde bilgi teknolojileri direktörüne bağlı olduğunu, yüzde 
28,23’ü pazarlama direktörüne, yüzde 9,68’i operasyon direktö-

rüne ve yüzde 7,26’sı dijital dönüşüm direktörüne bağlı olduğunu belirti-
yor. Yüzde 18,55’lik kesim ise dijital operasyonların bunların dışında bir 
yöneticiye bağlı olduğunu söylüyor.

Aslında dijital dönüşüm, tek bir yöneticinin ya da departmanın üst-
leneceği bir iş olarak görülmüyor. Dünyada bu konuda başarılı olmuş 
şirketlerin çoğu, tüm departmanları bir şekilde işin içine katarak rekabet 
avantajı elde ediyor. 

CarrefourSA Genel Müdürü Mehmet Nane de iş birimlerinin içinde ol-
madığı, zorlamayla sürdürülen projelerin çoğunlukla başarısız olduğunu 
söylüyor. Ona göre bu tür projelerin şirket içinde rağbet görmesi de bir 
hayli zor. Hatta dijital dönüşümde iş birimlerinin farkındalığı ve katılımı 
esas olmalı. Nane, teknoloji birimlerinin altyapı konusunda yönlendirici 
olsa da dijital dönüşümün tek bir birimin ya da departmanın vizyonuyla 
sınırlı olamayacak kadar hayati bir dönüşüm olduğuna dikkat çekiyor. 
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HANGİ 
YÖNETİCİYE 
BAĞLI?

IX.



Kime bağlı çalışmalı? 
Yıldız Holding Türkiye Pazarlama Başkanı Lale Saral Develioğlu, CDO’nun 
kime bağlı çalışması gerektiği konusunda iş dünyasında bir fikir birliğine 
varılmadığı görüşünde. “CDO kimine göre CIO’ya, kimine göre CMO’ya 
bağlı çalışıyor olmalı” diyen Develioğlu, bu konuda ortak bir noktanın ol-
duğuna dikkat çekiyor; o da çok farklı alanlarda tecrübesi olan bir kişinin 
CDO pozisyonunda olması gerekliliği. Çünkü CDO’nun hem şirket içinde 
hem şirket dışında neredeyse dokunmadığı bir fonksiyon, müşteri kitlesi 
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LALE SARAL DEVELİOĞLU
YILDIZ HOLDİNG TÜRKİYE PAZARLAMA BAŞKANI

CDO’NUN SORUMLULUĞUNDA NELER VAR? 

CDO’nun sorumlulukları arasında internet üzerinden yapılan tüm iletişim 
ve ticari faaliyetler, sosyal medya, kurum içi ERP benzeri süreçlerin 

dijitalleştirilmesini sağlayan sistemler vardır.  Fonksiyon olarak CDO’nun 
sorumlu olduğu işlere bakarsak, ciro artışı noktasında yeni müşterilere ulaşma 
(B2C ve B2B anlamında), yeni ve optimize ürün ve servis geliştirilmesi (ürün 
geliştirmelerinde sosyal medyadaki tüketici görüşlerinden faydalanmak), yeni 
ve optimize kanallar (Omnichannel e-ticaret faaliyetleri, farklı sosyal medya 
kanalları için hedef kitle segmentleme) sayılabilir. Giderlerin azaltılması 
açısından ise süreçlerin verimliliği, kaynak kullanımı optimizasyonu gibi 
konular CDO’nun görevleri arasında yer almalıdır.  

Yöneticilerin yüzde 36’sı dijital 
operasyonların şirketlerinde BT 

direktörüne, yüzde 28’i ise pazarlama 
direktörüne bağlı olduğunu belirtiyor. 



ya da tedarikçi kalmıyor. Hem pazarlama bilgisi hem de BT yaklaşımıyla 
departmanların sorunlarını tespit edip çözümü belirleyerek süreçlerde de 
katalizör olması gerekiyor. Develioğlu, dijital dönüşüme liderlik edecek 
bu kişinin dijital pazarlama ve BT başta olmak üzere farklı disiplinlerle 
çalışma deneyimi olmasının da önemine değiniyor ve “Yıldız Holding’de 
henüz tam bir CDO pozisyonu bulunmuyor. Ancak bu konu üzerinde ça-
lışmalarımız devam ediyor. Yıldız Holding’de bahsedilen işlerin önemli bir 
kısmına bakan farklı pozisyonlar mevcut” diye konuşuyor. 
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AHMET HASANBEŞEOĞLU
ERNST&YOUNG EMEIA BÖLGESİ DİJİTAL HİZMETLER DİREKTÖRÜ

İLK CDO’LAR 

Şirketlerin “dijitalleşme” yani hızla değişen müşteri istekleri, pazar 
dinamikleri ve rekabet konusunda yeni çağa uygun bir iş yapma şekli 
geliştirmesi gerekiyor. Türkiye’de dijitalleşmeye bankalar liderlik ettiği 

için “alternatif dağıtım kanalı”  yöneticileri, bu alanda ilk CDO’larımız oldu 
diyebiliriz. Ya da CEO’nun bile, “Bu yönetici giderse ne olur halimiz” dediği IT 
müdürü ya da network yöneticileri CDO’ya terfi etti. Halbuki CDO’ yenilenen 
bir görev tanımının ötesinde şirketin hızlanan pazar değişimine, artan 
müşteri etkileşimine ve bilgi kullanımına olan ihtiyacı karşılamak için oluşacak 
organizasyonel, kültürel ve yetkinlik bazlı müşteri odaklı değişime öncülük 
edecek kişilerdir. Bu nedenle şirketler şu üç soruya cevap vermeli ve sonra 
buna uygun bir “CDO” kurgusu yapmalıdır diye düşünüyorum: 

1 Kurumsal ağırlıklı, bireysel odaklı ya da karışım bir pazara mı hizmet 
ediyoruz?

2 Teknolojiyi önem derecesi olarak destek, stratejik veya varlık nedeni 
olarak mı görüyoruz? 

3 Ürün olarak ana emtia veya ara ürün, son kullanıcı ürün, hizmet mi 
sunuyoruz?  

SEKTÖRE GÖRE DEĞİŞİYOR 
Kurumsal olarak ara ürün üreten ve teknolojinin bir destek olduğu beton 
ve çimento üreten bir şirket için dijital, özellikle çalışanların verimliliği, az 
sayıdaki ana müşteriyle her türlü iletişimin sağlanması ve üretim alanındaki 
operasyonel teknolojilerin devamlılığıyla alakalıdır. Bu tür bir yapıda ayrı bir 
CDO rolüne gerek yoktur, özellikle maliyet tasarrufu ağırlıklı bir kurumsal IT 
veya fabrika üretim teknolojisi yöneticisi tarafından bu görev yürütülebilir. 
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Bireysel pazarda, teknolojinin stratejik olduğu hizmetler sunan bir banka 
için ise durum çok farklı. Pazar ve teknoloji değişiminin kesişiminde olacak 
bir ‘CMTO’, teknoloji değişim maliyeti ve yeni iş modellerinin, iş ortaklıklarının 
şirketin kârlılığına etkisini modelleyecek bir ‘CFTO’ (Chief Finance Technology 
Officer) gereklidir. Şirket, satın almalar yapacak ise CFTO, yeni pazarlara 
girerken olacak yatırımların fizibilitesinde veya oluşturulacak ‘tech venture 
fund’ yönetiminden sorumlu olacaktır, ‘servis bazlı hizmet modeli’ ve ‘paylaşım 
ekonomisi’  gibi alanlarda fikir lideri olacaktır. 

CDO rolü ise dışa dönük dijital şirket tekeri ile şirket içindeki dijital şirket 
tekeri arasındaki bağlantıyı kuracak, dijital hız, etkileşme ve bilgi kullanımının 
sadece dijital müşteri kanallarıyla değil, iç departmanlar, şubeler ve ekosistem 
içindeki diğer ortaklarla ve tedarikçilerle de olmasını sağlayacaktır.  

DEĞİŞİM SİHİRBAZLARI 
Bu kişiler, değişim sihirbazı olan orkestra şefleridir. Liderlik, işbirliği yapma, 
arabuluculuk yetenekleri en yüksek kişilerdir. Şirketin neyi bilmesi gerekiyor, 
bu bilgiyi kim üretiyor, kim topluyor, kim kullanıyor? Bir anlamda şirketin 
muhtarı olan ‘CKO’ (Chief Knowledge Officer).  Şirketlerde teknoloji varlık 
nedeniyse ayrıca bir CTO (Chief Technology Officer) olabilir; örneğin mobil 
operatörlerde. 

Şirketin dijital gelişim seviyesine göre: CDO, CMTO, CKO, CTO, CFTO gibi bu 
beş farklı başlıktan en önemli olanlar öncelikle doldurulmalıdır. 

Özetle dijitalde: 

CMTO: Müşterinin pazardaki sesini dijitale çevirir ve içeri yayar.

CFTO: Bu sesi finansal senaryolara göre kurumsal notaya döker.

CTO: Çalınan bestelerin sürekliliğini ve teknik sağlamasını yapar.

CDO: Orkestrada olacak enstrümanları en iyi kimin çalacağını bilir, notalara 
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hakimdir, performans gelişim sürecini denetler, dış hız ve iç hız arasında 
akordu yapar.

CKO: Fikirlerin kimden/nereden geldiğini, nasıl birleştirildiğini, 
kafalardaki tecrübenin kurumsal bilgiye çevrilmesini ve paylaşılması 
sağlayan bilgi yönetimi sürecini yönetir. İnovasyon süreci yöneticisi olarak da 
adlandırabiliriz. 

ŞİRKETLER NE YAPMALI?            
Peki o zaman “Ben dijital oluyorum” diyen şirketler, ne yapmalı? Hemen bu 
rolleri doldurmak hem maliyet hem de organizasyonel değişim ve en önemlisi 
doğru kişileri bulmak açısından zor olabilir. 

Şirkette bireyselin göreceli satıştaki oranı düşükse CMTO yerine teknolojiyi 
anlayan bir pazarlamacı CMO olabilir. 

Şirket içinde teknoloji bir destekleme süreciyse, sadece değer yaratıyorsa, 
bu şirket emtia ya da ara ürün şirketiyse CTO’ya gerek olmayabilir. Klasik IT 
direktörü rolü yeterlidir. 

Şirket, son kullanıcı ürünleri veya hizmet sektöründeyse CDO’nun rolü 
artar ve CMTO ile aynı kişi olması düşünülebilir. 

Sektördeki yeni ürün gelişimi kritik ise CKO (Chief Knowledge Officer) 
ve öğrenen organizasyon olmayı sağlayacak inovasyon yöneticisi çok fark 
yaratacaktır.



GÖRÜŞLER
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“İnsan, hayatını yaşarken kendisine hep şu soruyu sorar: Zaman na-
sıl bu kadar hızlı geçti? İnsan hayatında kısa gibi gözüken 5 yıl gibi 
bir sürede, yani 2020 yılında nesnelerin internetinde, 38,5 milyar 

cihazın internete bağlı olması bekleniyor. 2015 yılı için beklenti, 13,4 mil-
yar cihaz… Beş yıl içindeki değişimin yüzde 285 olduğu başka bir alan 
görmemiz oldukça zor. 

“İŞ MODELLERİMİZİ  
DAİMA REVİZE ETMELİYİZ” 

Anadolu Grubu, Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri. Çok 
uluslu, girişimci bir grup olma misyonu doğrultusunda hareket 
eden Anadolu Grubu, Tuncay Özilhan başkanlığında dünyanın 

önde gelen markalarıyla kurduğu ortaklıklar ve çok uluslu 
şirketlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle faaliyette olduğu her 

coğrafyaya değer katmayı sürdürüyor. Türkiye dahil 19 ülkede, 85 
şirket, 65 üretim tesisi ve 49 bine yakın çalışanıyla faaliyetlerini 

sürdüren dev grubun vizyonu da bu bağlamda Özilhan’dan 
soruluyor. Özilhan’ın en büyük özelliği ise ileri görüşlülüğü… Ona 

göre dijitalleşmenin getirdiği fırsatları ilk önce Anadolu Grubu 
gibi büyük kurumların görmesi önemli. Zaten bu nedenle kendisi 

de bu konuda çalışmaları başlatmış durumda. 

Tuncay Özilhan
ANADOLU GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Dijitalleşen dünya ve birbirine bağlı cihazların sayısındaki yükseliş, 
halen OECD ülkelerinin ortalamasının üzerinde genç nüfusa sahip olan 
Türkiye için yeni fırsatlar barındırıyor. Bu fırsatları öncelikle görmesi ve 
bu değişimi iş modellerine öncelikle uygulaması gerekenlerse bizler gibi 
büyük gruplar ve kurumlar. Bizler, teknolojide yaşanan gelişmelerle iş mo-
dellerimizi daima revize etmek ve dijital dönüşümün önemli aktörlerin-
den olmak zorundayız.

Şirketler evrim geçiriyor
Şirketler, 2000 yılından itibaren kurumsal stratejilerini oluştururken artık 
bununla aynı paralelde dijital stratejilerini de çalışıyor. Şirketlerin dijital 
stratejilerinin kurumsal stratejiye giderek daha da yaklaştığını görüyoruz. 

Şirketlerin kurum stratejilerini oluştururken geçirdikleri bu evrim, tüm 
dünyada iş yapış modellerinde aynı paralelde çeşitli değişimlerin yaşan-
masına neden oluyor. İş modellerinin gelişimi, karşımıza yeni kavramlar 
ve karar alma seviyesinde yeni unvanlar çıkarıyor. Bunun sonucu olarak 
da küresel şirketlerde artık, CDO yani Chief Digital Officer kavramının 
hızla yerleştiğini ve organizasyon yapısı içinde kendine yer edindiğini gö-
rüyoruz.

Şirketlerimizin yönetiminde geleceğin dinamiklerine karşı esnek ol-
malı ve ihtiyaçlarımıza göre bu dinamiklerin gerektirdiği dönüşümü ger-
çekleştirmeliyiz. Yeni kuşaklar, özellikle de günümüzde iş hayatında aktif 
olarak rol almaya başlayan Y ve Z kuşaklarıyla ihtiyacımız olan doğru ile-

“Dijitalleşmeyi iş modellerine öncelikle 
uygulaması gerekenler, bizler gibi büyük 

gruplar ve kurumlar.”
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tişimi kurabilmek için onların hayatının merkezinde olan teknolojik ve 
dijital uygulamaları, çalışacakları ortamda da bulmalarını sağlamalıyız. 

Yeni kuşağı cezbetmek
Yeni kuşakların çalışmak istedikleri ortamın teknolojik donanımı yüksek, 
dijitalleşme içinde aktif rol alan şirketlerde var olduğunu biliyoruz. Bu 
grubu şirketlerimizin birer parçası yapabilmek için ihtiyaçları olan çalış-
ma ortamının sağlanmasında dijital dönüşümün önemini dikkatle ele al-
malıyız.

Bu dönüşüm içinde yapılanırken yeni pozisyonları benimsemeli, bu 
pozisyonların tanımını doğru yapmalı ve bu kişilerin işbirliği içinde çalı-
şacağı arkadaşlarını belirleyerek dönüşüm sürecini sonuca ulaştırmak için 
organizasyon yapımızı düzenlemeliyiz. 

Kurumların geçirdiği dijital dönüşüm süreci, tüm çalışanlar tarafından 
sahiplenilmesi gereken bir süreç. CDO’ların bu anlamda pek çok sorum-
luluğu var. Bunların başında şirketlerinin dijital kapasitelerini belirlemek 
ve stratejik öncelik alanlarının bir haritasını çıkarmak yer alıyor. Şirket 
içinde dijital inovasyon sürecinin destekleyicisi olmak ve şirketin dijital 
projeler yelpazesini geliştirmek ve yönetmek de CDO’ların görev tanımı 
içinde yer alıyor. Ayrıca yapılan yatırımın geri dönüşünü ölçmeleri, üst 

“Y ve Z kuşaklarıyla doğru iletişimi 
kurabilmek için hayatlarının 

merkezinde olan teknolojik ve dijital 
uygulamaları, çalışacakları ortamda da 

bulundurmalıyız.”
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düzey yeteneklerin şirkete çekilmesi ve tutundurulması faaliyetlerinde bu-
lunmaları ve diğer üst düzey yöneticilerin sürece dahil edilmesini sağla-
maları da önemli. 

CDO kimlerle çalışmalı? 
CDO çalışmalarını gerçekleştirirken CIO, CMO, CTO ve CEO pozisyon-
larındaki takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalı. Birlikte rahat ve hızlı bir 
çalışma ortamının oluşturulabilmesi için de şirket içinde CDO’nun üstle-
neceği görevlerin açıklıkla belirlenmesi gerekiyor. Şirketlerin vizyonları 
doğrultusunda ulaşmak istedikleri noktaya giderken, dijitalleşme sürecini 
CDO’lar vasıtasıyla en iyi şekilde yönetmesi ve teknolojiyi bir araç olarak 
bu süreçte doğru kullanması da şart.

CDO öncelikle şirketinin tüm paydaşlarının iş hedefleriyle ilgili bek-
lentilerini dinlemeli ve anlamalıdır. Dijital süreçlerin bu beklentileri kar-
şılama konusunda üstleneceği rolün belirlenmesi ve organizasyonel destek 
sağlaması konusundaki stratejik çalışmasını ancak bu şekilde gerçekleşti-
rebilir. Bunu gerçekleştirirken veriler üzerinde analiz yaparak planlama-
ların gerçekleştirilmesinin bir şirket kültürü haline gelmesini sağlaması 
gerekir.”
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“Bugün yaşam şeklimiz çok farklılaşmaya başladı. Elimizdeki 
cep telefonlarıyla bir dokunuşla haberleri ya da sevdiğimiz bir 
televizyon dizisini seyredebiliyor, taksi çağırabiliyor veya iş 

seyahati için gideceğimiz yerdeki hava durumunu her an izleyebiliyoruz. 
Tabii bankacılığı da bu değişimin dışında tutmak mümkün değil. 1960’la-
rın ATM-para çekme makineleri, kredi kartları veya 1990’ların internet 

“OPERASYONEL MALİYETLER 
DÜŞECEK”

Bankacılık, yapısı itibarıyla ekonominin temel sektörlerinden… 
Bireysel ve kurumsal alanda sayısız ekonomik aktivitenin 

yürütülmesinde kritik işleve sahip. Türkiye’de yetişkin nüfusun 
yüzde 51’i, bankacılık sisteminin dışında yer alıyor. Mobil 

iletişim ise yüzde 90’ın üzerinde nüfus penetrasyonuyla 
Türkiye’de yaklaşık 72 milyon aboneli bir sistem… Dolayısıyla 

bankacılık hizmetlerini bireylere ulaştırmakta yükselen 
temas noktası, mobil iletişim ve dijitalleşme olarak ön 

plana çıkıyor. Dijitalleşme konusunda önemli yatırımlara 
imza atan DenizBank’ın genel müdürü Hakan Ateş de aynı 

fikirde. Sürdürülebilir büyüme ve kârlılık için dijitalleşmenin 
şart olduğunu söylüyor. Zaten bu nedenle de banka içinde 

dijitalleşme konusunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 

Hakan Ateş
DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ 



bankacılığı inovasyonları gibi şimdi de mobil bankacılık, hayatımıza bü-
yük katkı yapmaya başladı. Telefonlarımıza ufak bir dokunuşla hesap aça-
biliyor, ödemelerimizi anında gerçekleştirebiliyor ve hatta yatırım yapa-
biliyoruz. Tüm bu değişikliklerin ardında dijital teknolojideki gelişmeler, 
gelişen iletişim altyapısının toplumu ve hatta nesneleri internet üzerinden 
birbirleriyle sürekli bağlantıda tutabilmesiyle bu iletişimin artık cep tele-
fonları üzerinden mobil olarak yapılabiliyor olması yatıyor. 

Bugün 1,2 milyar olan akıllı telefon sayısının 2020 yılında 6 milyara 
çıkması beklenirken, KPMG 2019 sonunda mobil bankacılık kullanıcıla-
rının 2013’e göre 3 kat artarak 1,8 milyar kişiye ulaşacağını tahmin ediyor. 
Bizler de mevcut müşterilerimizin hayatlarının, buna bağlı olarak alışkan-
lıklarının, beklentilerinin ve tercihlerinin nasıl değiştiğini açıkça gözlem-
leyebiliyoruz. Bana göre dijital bankacılık, yeni nesil müşteri ihtiyaçları 
doğrultusunda, müşterinin bulunduğu yere odaklanarak, müşterilere ki-
şiselleştirilmiş dijital finansal hizmetler sunabilme fırsatı anlamı taşıyor. 
O nedenle dijital bankacılık DenizBank’ın verdiği hizmetlerde hep en ön 
sırada yer alıyor. 

Kârlılık için gerekli
Dijitalleşme, bankaların kârlılığı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayabil-
mesi açısından çok kritik bir role sahip. Dijitalde doğru stratejileri uygu-
layıp, doğru ürünler geliştiren bankalar, kârlarını artırabildikleri gibi aynı 
zamanda müşterilerine daha fazla katma değer yaratacak aksiyonlar alabi-
liyor. DenizBank olarak bizler de geliştirdiğimiz dijital ürünleri şube dışı 
birçok noktada kullanıyoruz. Tüm dijital ürünlerimizle müşterilerimi-
zin ihtiyaçlarını yerinde ve kolaylıkla karşılayabiliyoruz. Örneğin, direkt 
bankacılık kanalımız dijitaldeniz.com ile sunduğumuz kredi ve mevduat 
ürünlerimizi müşterilerimizi evlerinde veya iş yerlerinde ziyaret ederek 
kullandırıyoruz. Sözgelimi kişi müşterimiz değilse aynı anda banka müş-
terimiz haline gelebiliyor. Aynı zamanda dijitalleşen müşterimizin diğer 
tüm finansal ihtiyaçlarını mobil uygulamalarımız aracılığıyla karşılamayı 
hedefliyoruz. Bankacılık işlemlerinin hemen hemen hepsinin mobilden 
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yapılmasına olanak sağlayan mobil bankacılık uygulamamız, bankacılığın 
en sosyal halini sunduğumuz yeni Yihu uygulamamız, fiziki cüzdanları-
mızın yerine geçen, para ve kart taşımamıza gerek bırakmayan yenilikçi 
fastPay ve tüm uygulamalarımızı içinde barındıran inovatif Deniz Kabuğu 
uygulamalarımız, dijitalde müşterilerimize benzersiz ve mükemmel dene-
yimler yaşatıyor. 

Gelecek yıllarda bu dijital dönüşüm sürecinin bir sonucu olarak, şu-
belerin üzerindeki işlem yükü ve operasyonel maliyetlerde çok ciddi dü-
şüşler yaşanacak. Yapılan analizler ve bizim öngörülerimiz, önümüzdeki 
5-6 yılda bankaların dijital üzerinden gelirlerini yüzde 30 artırabileceği, 
maliyetlerini ise yüzde 20-25 azaltabileceği yönünde. Dolayısıyla gelecekte 
dijitalleşmeyi doğru uygulayanla uygulayamayanlar arasında maliyet fark-
ları olacak ve gelir-gider rasyoları, özellikle yeni teknolojileri uygulayıp 
maliyetlerini aşağı çeken kurumların lehine işleyecek. Gelir-gider rasyo-
sunu önce yüzde 40 ve sonrasında yüzde 30’lu seviyelere çekemeyen ban-
kaların sektörde ayakta kalmayı başaramayacağını düşünüyorum. 

CEO’ya bağlı 
DenizBank olarak sektördeki ilk dijital bankacılık bölümünü biz kur-
duk. Dolayısıyla bankalar arasında CDO rolü, ilk olarak DenizBank’ta 
resmileşti. Vizyonumuzun temel bir parçası olarak geleceğin bankasını 
inşa etmek için organizasyonumuzda bir değişiklik yapmanın gereklili-
ğini masaya yatırdık. Teknoloji gücümüz olan Intertech’te o dönem genel 
müdürlük görevini yapan çalışma arkadaşım Murat Çelik’in, dijitalleşme 
vizyonumuzu en iyi şekilde yansıtmak ve bankamızın dijital dönüşüm 
stratejilerini uygulamak için 2012 yılında dijital bankacılık ekibimizin ba-
şına geçmesi kararını aldık. Mobil ve internet bankacılığı, dünyadaki ‘ilk’ 
Facebook bankacılığı, Twitter ve Foursquare kredileri, ‘dijitaldeniz.com’, 
KOBİ’lere yönelik ‘Kumsal’ ve dünyada birçok ilki ve yeniliği bir arada 
bulunduran inovasyon örneği ‘fastPay’ gibi eşsiz ürünlerimiz bu tarihten 
itibaren hayatımıza girmeye başladı. Kurulduğu günden itibaren de dijital 
bankacılık ekibi doğrudan bana bağlı bir bölüm olarak çalışıyor. 
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DenizBank olarak rakiplerimizden önemli bir farkımız da iç müşteri-
lerimize sunduğumuz hizmetlerde yatıyor. CDO rolü sadece müşterile-
rimizin dijitalleşmesini değil iç müşterimizin ve dolayısıyla bankamızın 
da dijitalleşmesinden sorumlu. Bu nedenle çalışanlarımızın kullanımına, 
eğitimine ve hatta kurum içi etkinliklerimize özel, benzeri olmayan mobil 
uygulama çözümlerimiz var. Böylelikle dijitalleşmenin önemi ve bu yön-
deki vizyonumuz kurum içinde de oldukça benimsenmiş durumda.

Şube sayısı azalacak
Dijital dönüşüm süreciyle birlikte bankacılıktaki işlemlerin önemli bir 
kısmı dijital kanallara taşınırken şubelerin üzerindeki işlem yükü ve mali-
yetler çok büyük ölçüde ortadan kalkmaya başlıyor. Böylelikle önümüzde-
ki yıllarda şube sayısında büyük ölçüde azalma yaşanacak, fakat şubelere 
olan ihtiyaç tamamen ortadan kalkmayacak. Şube çalışanları artık müş-
terilerinin neredeyse tamamına yakınını göremiyor olacak. Müşterilerine 
dijital kanallardan ulaşacaklar. Şube sayısı çok daha sınırlı sayıda olacak, 
fakat bu şubeler müşterilerin sadece işlemlerini yaptırmak için ziyaret et-
tiği yerler değil, daha aktif ve etkili şubeler olarak çalışacak. Şubeler var 
olmaya devam edecek, ancak daha çok finansal danışmanlık hizmeti veren 
yerlere dönüşecek.

Mobil bankacılıktan sosyal bankacılığa, dış müşteriden iç müşteriye 
kadar çok geniş bir mobil ürün yelpazemiz bulunuyor. 2012’de dijital ban-
kacılık bölümümüz kurulduğundan beri dijitaldeki en temel stratejimiz 
her zaman için ‘müşterimizin olduğu yerde olmak.’ Bu nedenle dijitalleşen 
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“Dijital dönüşümle şubelerin işlem yükü 
ve maliyetleri büyük ölçüde ortadan 

kalkmaya başlıyor.”



müşterimizin her türlü ihtiyacını mobil uygulamalarımız aracılığıyla kar-
şılamayı hedefliyoruz. 

Dünyada ilk olarak bizim geliştirdiğimiz Facebook şubesiyle sosyal 
bankacılığa ne kadar önem verdiğimizi geçtiğimiz yıllarda vurgulamıştık. 
Gelişen sosyal mecralar, müşterilerimizin hızla dijitalleşmesi ve sosyal 
etkileşimlerinin artması, bizim bu alanda daha farklı ürünler tasarlama 
hevesimizi artırdı. Bunun bir neticesi olarak Yihu adını verdiğimiz yeni 
bir sosyal bankacılık uygulaması tasarladık. Bankacılığın sosyal mecralara 
taşınırken aynı zamanda en kolay haliyle müşteriyle buluşmasını hedefle-
dik. Bu doğrultuda sosyal mecralar üzerinden yapılan, paylaşım ve chat 
gibi aktivitelerin içine bile bankacılık işlemlerini entegre ettik. Bu, müşte-
rilerimiz için kesinlikle eşsiz ve heyecan verici bir deneyim.

Yenilikçi ürünler 
Dünya çapında birçok başarıyı da fastPay uygulamamızla ülkemize getir-
dik. Hiçbir bankada veya şirkette olmayan Beacon teknolojisi ile ödeme 
yapma, sesle para çekme gibi özellikleri ilk olarak fastPay müşterileri kul-
lanabildi. Dijital ödeme sistemleri alanında öncü olduk. Müşterilerimizin 
ve hatta müşteri olmayan vatandaşlarımızın fastPay sayesinde mobil cüz-
dan deneyimini yaşamalarını sağladık ve yeni ödeme deneyimleri lanse 
ettik. 

2014 yılında tüm dijital ürün ve hizmetlerimizi tek çatı altında buluş-
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“Önümüzdeki 5-6 senede bankalar 
dijital üzerinden gelirlerini yüzde 30 

artırabilecek, maliyetlerini ise yüzde 20-25 
azaltabilecek.”



turan yeni nesil bir bankacılık platformunu hayata geçirdik. Dijitaldeniz.
com, tüm mobil uygulamalarımızın ve dijital kanallarımızın bulunduğu ve 
müşterilerimizin tüm bankacılık işlemlerine her an her yerden erişmesini 
sağlayan bir bankacılık platformu. Dijitaldeniz.com’a özel yeniden tasar-
ladığımız ve dijitalleştirdiğimiz ürün süreçleri sayesinde müşterilerimiz 
hesap açmak veya kredi kullanmak için şubeye gelmek zorunda kalmıyor. 
Hatta müşterimiz olmayan kişiler bile müşterimiz olmak için şubemize 
gelmeden ürün başvurusu yapıp yine hiç şubeye gelmek zorunda olmadan 
bizim müşterimiz haline gelebiliyor. Çünkü müşterimiz internetten veya 
cep telefonundan kredi başvurusunu yaptıktan sonra biz müşterimizden 
randevu alarak ayağına kadar gidiyor, belgelerini imzalatıyor, tabletleri-
miz üzerinden görüntülerini alıyor ve hesap işlemlerini inanılmaz kısa bir 
sürede tamamlıyoruz. 

Evinde bankacılık hizmetlerimizin bir mobil uygulaması olan Deniz 
Kabuğu’nda ise kredi ve mevduat başvurusu özelliklerinin haricinde fiziki 
cüzdanların yerine geçecek her özellik mevcut. Sevdiklerinizin fotoğrafla-
rını ve kartvizitlerini uygulamada saklayabiliyor, kartvizit ekleme özelliği 
ile dijital ortamda kart paylaşımı yapabiliyor ve kredi kartlarınızı ekleye-
biliyorsunuz.”
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“Neredeyse tüm işlerin bilgi teknolojileri altyapıları üzerinden 
yürüdüğü bir çağda, fark yaratmak, müşterinin tercihi ol-
mak, rekabetçi bir yapıya kavuşabilmek ve verimlilik için 

dijital imkânlardan sonuna kadar yararlanmak gerekiyor. Bunun için de 
teknoloji ve mobil iletişimin sunduğu olanakları iş süreçlerine entegre et-
mek büyük önem taşıyor. 

Turkcell olarak, Türkiye’de şu anda yaşanmakta olan teknolojik dönü-
şümün öncü aktörlerinden biriyiz. Odağımızda her zaman müşteri ve ona 
en kaliteli hizmeti götürmek var. Bunun yanında yaklaşık 15 bin çalışa-
nıyla Türkiye’nin hizmetinde olan bir şirketiz. Bu büyük ve güçlü yapıyı 
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“DÖNÜŞÜMÜN  
ÖNCÜ AKTÖRÜYÜZ”

Turkcell, 2014 yılında gerçekleştirdiği 12 milyar 43 milyon TL 
ciroyla Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri. Bölgede entegre 
iletişim ve teknoloji hizmeti oyuncusu olarak kendini tanımlayan 

şirket, birleşik mobil ve sabit şebeke platformu üzerinden geniş 
kapsamda yaratıcı ürün ve servis sunarak müşteri portföyünü 
artırıyor. Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, Türkiye’de şu anda 

yaşanmakta olan teknolojik dönüşümün öncü aktörlerinden biri 
olduklarını söylüyor ve bu rolü şöyle özetliyor…

Kaan Terzioğlu
TURKCELL CEO’SU



da dijital araçları etkin biçimde kullanarak yönetiyoruz. Dijital araçlardan 
temelde iki alanda yararlanıyoruz. Birincisi, müşterimiz için hizmet üret-
mek; ikincisi, en iyi hizmeti üretecek şirket verimliliğine erişmek. Müşte-
rimiz Turkcell İletişim Merkezi’ne gittiğinde, tüm ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi 
alıp siparişini verebileceği, sabit internetinin aktivasyonunu beklerken 
mobil çözümlerle hizmet alabileceği, tek bir mobil uygulama üzerinde 
tüm ürünlerini görüp yönetebileceği bütünlüklü bir yapıyla karşılaşıyor. 
Bu sayede müşteri ihtiyaçlarına uygun ürünleri, yetkin ve entegre kanallar 
üzerinden, en iyi müşteri deneyimiyle sunuyoruz. Bunu sağlarken de her 
aşamada dijital çözümlerden yararlanıyoruz. 

Bu noktada sosyal medyayı oldukça etkin kullandığımızı vurgulayabi-
lirim. Hem ürün-servis ve hizmetlerimizle ilgili duyuruların paylaşılması 
hem müşteri taleplerini dinleme, gelen talepleri dinleyerek ürün-servis ve 
hizmete dönüştürme, mevcut ürün-servis ve hizmetleri iyileştirme nokta-
larında sosyal medyayı oldukça etkin biçimde kullanıyoruz. Bu mecralara 
baktığımızda da gerek takipçi sayılarında gerekse etkileşimde Türkiye’nin 
önde gelen markaları arasında üst sıralarda yer alıyoruz. 

Destek sunuyoruz
Sürdürülebilir büyümede doğru ekonomi politikaları kadar önem taşı-
yan bir diğer husus da yatırımlar. Bu bağlamda şirketlerimizin yatırımları 
büyük önem taşıyor. Biz de bu noktada şirketlerimize dijital dönüşümü 
hızlandıracak, kaynaklarını daha verimli şekilde kullanılabilmesini sağla-
yacak çözümler sunarak destek oluyoruz. 

Sahip olduğumuz güçlü makineler arası iletişim altyapısıyla trafik sis-
temleri, ulaşım, lojistik, elektrik, su, doğalgaz sayaçları, akıllı şebekeler, 
güvenlik bağlantılı binalar, iklimlendirme sistemleri, uzaktan sağlık, tıb-
bî otomasyon, akıllı tarım, görüntüleme ve kontrol sistemleri, ev aletleri, 
POS, ATM gibi pek çok alanda çözüm sağlıyoruz. Sahada sunduğumuz 
çözümlerin verimliliğe yaptığı katkı sayesinde 2014 yılı itibarıyla yaklaşık 
1,5 milyar TL’lik bir tasarrufa imza atmış bulunuyoruz. 
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Gartner tarafından yapılan bir araştırma, 2020 yılına gelindiğinde nes-
nelerin interneti pazarında yaratılacak gelir hacmini 300 milyar dolar 
olarak gösteriyor. 2023 hedefleri doğrultusunda Avrupa Birliği’nden daha 
agresif hedefler koymuş bir ülke olarak bu 300 milyar dolarlık pazardan 
hatırı sayılır bir pay almamız gerekiyor. Teknolojide tüketen değil üreten 
ülke konumuna erişebilmemiz için bu konu hayati önem taşıyor. Bugün 
yalnızca sokak lambalarında akıllı sistemlerin kullanılmasıyla sağlanacak 
verimlilikle yüzde 70-80 oranında enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Sa-
dece su sayaçları sensörler aracılığıyla takip edildiğinde, bir yılda Sapanca 
Gölü kadar suyu tasarruf edebiliyoruz.

İşte bu hassasiyetle dijital teknolojilerden iş süreçlerimizin her alanın-
da ‘Verimliliği nasıl artırabiliriz’ sorusuna yanıt arayacak şekilde yarar-
lanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, bu faaliyetleri etkin bir 
şekilde yürütebilmek adına hayata geçirdiğimiz organizasyon yapımızla 
bütüncül bir yaklaşımı benimsiyoruz. Altyapıdan enformasyon sistemle-
rine, iletişimden müşteri hizmetlerine kadar farklı branşlarda görev yapan 
her bir Turkcell çalışanı kendi görev yaptığı sahada işini en verimli şekilde 
yapabilecek dijital araçlardan yararlanarak çalışıyor. 

Çağın gerekliliklerine uygun, üretim ve kârlılıkta sürekliliği tutturabil-
miş şirketleri yaratmanın temel taşlarından birisi dijital dönüşümü ger-
çekleştirmektir. Bu dönüşümü gerçekleştirmenin en önemli yolu ise şir-
ket kültüründe yapılacak dönüşümle tüm çalışanların bu bilinç seviyesine 
ulaştırılmasıdır. Biz de Turkcell olarak buna ulaştığımıza inanıyoruz.”

“Turkcell çalışanları görevlendirildikleri 
sahada işini en verimli şekilde yapabilecek 
dijital araçlardan yararlanarak çalışıyor.”



“Yaşamımızın her anında dijital bir dünyaya geçiş yaptık. Günü-
müzde teknolojiyi her alanda kullanıyoruz. Dolayısıyla Carre-
fourSA olarak günü yakalamak ve tüketicilerimize daha erişi-

lebilir bir CarrefourSA sunmak adına, dijital alanda yenilemeleri hayata 
aldık, almaya da devam ediyoruz. 

2015 yılında ERP yazılımları, karar destek sistemleri, e-ticaret ve di-
ğer BT altyapı dahil toplamda 50 milyon TL civarında teknoloji yatırımı 
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“TÜM ŞİRKETLER DÖNÜŞMELİ”
Perakende, dijitalleşmenin en yaygın olduğu sektörlerden biri. 
Teknolojiyle birlikte tüketicinin satın alma davranışlarındaki 
radikal değişimler, bu sektörde dijital dönüşümün itici gücünü 
oluşturuyor. CarrefourSA da dijital yatırımlarıyla dikkat çeken 
sektörün önemli oyuncularından… Şirket, 2015 sonuna kadar 

bu dönüşüme 50 milyon TL’lik bir yatırım yapmış olacak. Genel 
müdür Mehmet Tevfik Nane, dijital dönüşümün, perakende 
sektöründe yer alan şirketler için, gelecekte de var olmaları 

açısından, en büyük gereklerden biri olduğuna dikkat çekiyor. Ona 
göre teknolojinin gerisinde kalmamak için tüm şirketler dijital 
dönüşüme geçmeli. İşte CarrefourSA da bu gerçekten hareketle 
gerçekleştirdiği yatırımlar ve yaklaşımlarla dijital dönüşümde 

örnek bir rol oynuyor.

Mehmet Tevfik Nane
CARREFOURSA GENEL MÜDÜRÜ



yaptık. Bilgi sistemleri bünyesinde çalışan yaklaşık 40 kişilik bir ekibimiz 
bulunuyor.

Günümüzde özellikle akıllı cihazların hayatımızı büyük ölçüde yönlen-
dirdiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla satışları her geçen gün artan www.
carrefoursa.com ile e-ticaret oranımız çok daha hızlı büyüyecek. Carre-
foursa.com’un mevcut hizmet bölgelerine Antalya, Mersin, İzmit ve Ada-
na illerini de ekleyerek 9 ilde, toplam 25 binden fazla ürünün satışını ger-
çekleştiriyoruz. Online pazarın gıda dışı kategorilerindeki oyuncu sayısı, 
bu pazardaki rekabeti üst seviyelere çekti. Market tarafında ise rekabe-
tin önümüzdeki dönemde ciddi şekilde artacağını düşünüyoruz. Müşteri 
memnuniyeti, görünür olma ve her anlamda hizmet, perakende sektörü-
nün olmazsa olmazlarından. Bu nedenle online sitemizin olması, müşte-
rilerimizin her yerde var olduğumuzu görmeleri açısından büyük önem 
taşıyor. 

Yatırımlarımız sürecek
Biz dijital yatırımlarımıza ilk olarak market içi raporlama sistemlerinden 
başladık. Bu çerçevede SAP sistemine adım atarak Temel Reis Projesi’ni 
hayata geçirdik. Mevcut BT yapısını, yerelleşmiş, bilimsel perakendeciliği 
ve hızlı iş kararları alabilmeyi destekleyen esnek bir altyapıya dönüştür-
dük. Kurumsal kaynak planlama (ERP) projesi ve BT transformasyonuyla 
şirket süreç ve kaynaklarımızın verimli kullanılması sağlandı. 

Teknolojinin bir de tüketici tarafı var; bu noktada da CarrefourSA, 
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“Dijital dönüşümle gerçekleştirilen 
bütünleştirme daha isabetli kararlar 

alınmasına destek veriyor.”



2001 yılında Sen-Al Market olarak adlandırdığımız e-ticaret alanındaki 
ilk sitelerden birini kuran markadır. 

Daha sonra www.carrefoursa.com adresiyle hizmete geçen ve mobil 
alışveriş kanalımızla da günlük hayatta alışveriş için sınırlı vakti olan veya 
markete kolayca ulaşma imkânı olmayan müşterilerimize kolay, hızlı, ke-
yifli ve benzersiz bir alışveriş tecrübesi sunmaya başladık.

Müşterilerimize sunduğumuz kapsamlı hizmetle ve ulaşılabilirliğimiz-
le istedikleri her an ellerinin altında olduğumuzu hissettirmek bizim için 
çok önemli. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de teknolojik anlamda alt-
yapının haricinde üstyapı adına yatırımlarımız daha çok e-ticaret kanalla-
rı odaklı ilerleyecek.

CRM, çoklu kanal, e-ticaret, karar destek sistemleri gibi alanlara yatı-
rım yaparak gelecek yıllarda da teknoloji yatırımlarımız aynı ivmeyle de-
vam edecek.

Kanal sayısı arttı
Dijital dönüşüm, perakende sektöründe yer alan şirketler için gelecekte de 
var olmaları açısından en büyük gereklerden biri. Teknolojinin gerisinde 
kalmamak için tüm şirketler dijital dönüşüme geçmeli.

Tüketici alışkanlıkları değişirken ürün ve hizmet alımlarında iyi bir 
deneyim sunma yaklaşımı yaygınlaşıyor. Dijital ekonominin yeni tren-
di, omni-channel tüm perakende kanallarının entegre olması anlamına 
geliyor. Bir önceki trend olan multi-channel, pazarlama ve satış-dağıtım 
kanallarının sayısının artırılmasıydı. İnternet kullanımının artmasıyla 
markalar da kanallarının sayısını artırmıştı. Multi-channel pazarlama, tü-
keticiyi herhangi bir kanalda yakalamayı anlatırken omni-channel pazar-
lama ise bütün kanalların entegre çalışması ve temelde fiziki kanalların 
desteklenmesi anlamına geliyor. Omni-channel, multi-channel’a göre ke-
sinlikle daha entegre bir pazarlama modelini temsil ediyor. 
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Sektörümüzde rekabetin yüksek olması nedeniyle dijitalleşme hızlı bir 
şekilde yaygınlaştı. Çağa ayak uydurmanın gerekliliği nedeniyle geride 
kalmamak için dijital pazarlamanın gereklerine hızla uyum sağlama ça-
lışmaları başladı.

Mağazalar değişecek
Sektörde dijitalleşme uçtan uca, tedarikçiden tüketiciye yaygınlaşıyor. 
Ama bu süreçte standartların uygulanması, altyapının ve teknolojinin 
güncel ve aktif kullanımda olması, kanalların heterojenlikten tam entegre 
homojen bir yapıya dönüşmesi önemli noktalar. 

Mağazalar yakın gelecekte daha çok alışveriş deneyimini tamamla-
yan ve dağıtım rolü üstlenen bir role sahip olacak. Gelecekte müşteriler 
mağazalara ürünleri ve ürün çeşitlerini yakından görmek için gidecek ve 
mağazadaki alışveriş pencerelerinden alışveriş yapacak. Kısacası, mağaza-
lar teknolojinin daha etkin kullanılacağı alanlar haline gelecek. Bugünkü 
haliyle yüksek stok yükü ve yüksek hizmet kalitesi gerektiren perakende 
modellerinin değişeceğini öngörüyoruz.

Günümüzde kullanılan doğru teknolojiler ve yalın iş modelleri şirketle-
ri başarıya götürüyor. Özellikle şirketlerin altyapılarının tam entegrasyon 
modeline uygun olması ve kullanılan basit ama işlevsel inovasyonlar ha-
yati önem taşıyor. Hayatı ve dolayısıyla işlerimizi kompleks hale getirmek 
müşteriye bir değer yaratmıyorsa bundan vazgeçiyoruz ve yalınlaşıyoruz. 
Bu anlayışı benimseyen şirketler, öncelikli olarak her türlü operasyon 
sürecinden tasarruf edecektir. Harcama maliyetlerinin düşmesi, müşteri 
memnuniyetini artıracak ve dolayısıyla da kârlılığı ve şirket içi verimliliği 
de beraberinde getirecektir.”
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“Ülkemizin katma değerli hizmetler üreten, sürdürülebilir bir 
ekonomik kalkınma modeline sahip olması için ‘bilginin mer-
kezinde’ ve ‘bağlantılı’ olması gerektiğini düşünüyoruz. İçinde 

bulunduğumuz ‘internet çağında’ bağlantılı olmanın yegane yolu, geniş-
bant teknolojilerinin yaygınlaşmasından geçiyor. Birçok ülkede yapılan 
araştırmalara göre teknolojiye yapılan 1 TL’lik yatırım 3,6 TL’lik GSYİH 
artışını beraberinde getiriyor. Örneğin, ‘Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 
2014-2015 Küresel Rekabetçilik Raporu’ Küresel Rekabet Endeksi’nde, 
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“İŞLETMELERE  
YOL GÖSTERİYORUZ”

Vodafone Türkiye, dijitalleşme konusunda attığı adımlarla bu 
alanda önde gelen şirketlerden biri. Şirket, “Türkiye’nin uçtan 

uca dijital kalkınması” hedefiyle Kasım 2013’te Dijital Dönüşüm 
Hareketi adlı stratejik yatırım programını başlattı. “Türkiye’nin 

dijital dönüşümüne liderlik etme” vizyonu ve “Daha iyi bir gelecek 
için iletişim teknolojileriyle Türkiye’de herkese ilham verme” 

misyonuyla çalışmalarına devam ediyor. İşletmeler, Vodafone’un 
hayata geçirdiği www.yarinahazirim.com sitesindeki uygulamayı 
kullanarak dijitalleşme endeksini hesaplayabiliyor. En önemlisi, 

dijitalleşme bu hesaplamayla verimliliklerini artıracak çözümlere 
yine Vodafone ile ulaşabiliyorlar. 

Gökhan Öğüt
VODAFONE TÜRKİYE CEO’SU



Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının altında olduğu bile-
şen ‘teknolojiye hazır olmak’ olarak belirtiliyor. Dolayısıyla Türkiye için 
ekonomik gelişime ivme katacak, global rekabette bizi bir adım öteye taşı-
yacak çözüm, teknolojiyi benimseme ve hızla dijitalleşme. Yani önümüz-
deki süreçte genişbant teknolojileri dijitalleşmenin, dijitalleşme de ekono-
mik kalkınmanın ana unsuru olacak. 

Dijitalleşme gündeminin merkezinde sektörümüz telekomünikasyon 
yer alıyor. Sektörümüzdeki her gelişim, diğer sektörlerdeki büyümenin de 
itici gücü olacak. Bu nedenle Vodafone olarak ‘Türkiye’nin uçtan uca di-
jital kalkınması’ hedefiyle Kasım 2013’te Dijital Dönüşüm Hareketi adlı 
stratejik yatırım programını ilan ettik. ‘Türkiye’nin dijital dönüşümüne 
liderlik etme’ vizyonu ve ‘Daha iyi bir gelecek için iletişim teknolojileri ile 
Türkiye’de herkese ilham verme’ misyonuyla çalışmalarımıza devam edi-
yoruz. 

Hayatın lokomotifi 
Telekomünikasyon sektörü, son 20 yılda tüm dünyada sabitten mobile, 
sesten veriye, çevirmeli bağlantıdan genişbanta evrilirken, elektronik ci-
hazlar da masaüstü bilgisayarlardan akıllı telefonlara/tabletlere büyük bir 
hızda dönüşüme uğradı. Bu değişim de günden güne devam ediyor. Sabit 
ve mobil iletişim teknolojilerinin iç içe geçerek yarattığı fırsat alanları ve 
tüm bu olanaklara tek bir akıllı cihaz üzerinden erişme imkânı, elektronik 
haberleşmeyi ve özellikle mobil genişbantı günlük hayatın ayrılmaz bir 
parçası haline getirdi. 

Geçmiş yıllarla kıyaslarsak bugün teknoloji, hayatımızın her anına 
olumlu etkileriyle adeta sosyal ve ekonomik dönüşümün lokomotifi ol-
muş durumda. Sektörlerin ve ülke ekonomilerinin itici gücüne dönüşen 
dijitalleşme trendinin kaynağı elbette ki tüm dünyayı saran mobil geniş-
bant ağı. Akıllı telefonlar bireylerin hayatını kolaylaştırırken, bilgiye hızlı 
erişim olanağıyla kurumlar için de sayısız fırsat sunuyor. Mobil genişbant 
aynı zamanda kurumların hayatında daha da belirleyici olmuş durumda. 
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Üç eksenli yol haritası 
Dijitalleşme, hemen her sektörü yatay keserken tüm iş yapış biçimlerini 
de uçtan uca değiştiriyor. Şirketler, dijitalleşme sürecinde dijital strateji, 
dijital hizmetler ve dijital operasyonel yetkinlikler olmak üzere üç eksenli 
bir yol haritası izleyebilir ve her bir eksende büyük veriden yararlanabilir. 

Dijitalleşmek isteyen şirketler açısından ilk adım, dijital stratejiyi şir-
ketin kurumsal stratejisi ve stratejik amaçlarıyla bütünleştirmek ve yeni iş 
modelleri geliştirmek olmalı. Dijitalleşmenin kurumsal stratejide rekabet 
avantajı sağlayacak şekilde yer alması ve şirketin ana hedeflerine entegre 
edilmesi gerekiyor.

Dijitalleşmek isteyen şirketler için ikinci eksen, dijitalleştirilmiş ürün 
ve hizmetler sunmak ve müşteriye yönelik faaliyetlerini yeniden yapılan-
dırmak olmalı. Müşterilerle olan etkileşimde dijital ürün ve hizmetlerin 
kullanılması gerekiyor. 

Dijitalleşmeyi hedefleyen şirketlerin önündeki üçüncü ve son eksen ise 
organizasyon içindeki iletişimin, iç süreçlerin, iç operasyonların ve işbir-
liğinin dijitalleştirilmesi. Bu kapsamda, dijital teknoloji ve uygulamaların 
ve ayrıca yönetişim yapılarının organizasyonel iş akışını, iç süreçlerini ve 
operasyonu desteklemesi gerekiyor. Üçüncü eksen için de teknoloji sağla-
yıcıların şirketlere rehberlik etmesi ve büyük verinin etkin biçimde kulla-
nıldığında operasyonel verimliliği artırabileceğini anlatması büyük önem 
taşıyor.
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“Araştırmalara göre teknolojiye yapılan 
1 TL’lik yatırım 3,6 TL’lik GSYİH artışını 

beraberinde getiriyor.”



Bulut bilişim ve mobilite 
Dijitalleşme artık her şirket için hayati önem arz ediyor. Tüm dünyada 
yönetim kurullarında dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. CEO’lara rapor 
veren CTO ve CIO’ların yanına artık CDO’lar (Chief Digital Officer) da 
eklenmeye başladı. Kurumların en değerli sermayesine dönüşmeye başla-
yan veriyi yöneten profesyoneller, kurum kültürünün birer parçası oluyor. 
Neredeyse hiçbir şeyin silinmediği ve her iki yılda ikiye katlanarak büyü-
düğü bir dünyada yaşıyoruz. Gartner, her 5 yılda kurumsal verinin yüz-
de 800 arttığını söylüyor. Fakat bu büyük verinin yüzde 80’i, atıl şekilde 
sunucularda bekliyor. Sadece kurum içinde üretilen veriyi değil, kurum 
dışında, müşterilerin ve hatta rakiplerin ürettiği veriyi de analiz edip an-
lamlı veriye dönüştürmek başarının yeni anahtarı. Bu güçten faydalanmak 
isteyen kurumlar için bulut bilişim ve mobilite birinci yatırım önceliği. 

Bu nedenle şirket organizasyonunun tüm insan kaynağını kazanacak 
şekilde yapılandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Kurumsal müşterile-
rimizi de bu yönde yönlendirerek her şirketin dijital bir strateji oluştur-
ması, dijitalleştirilmiş ürün ve hizmetler sunması, organizasyon içindeki 
iletişimin, iç süreçlerin, iç operasyonların ve işbirliğinin dijitalleştirilmesi 
gerektiğine vurgu yapıyoruz. ‘Yarına Hazırım’ platformumuzla şirketleri 
geleceğe hazırlıyoruz. İşletmeler, www.yarinahazirim.com sitesindeki uy-
gulamayı kullanarak dijitalleşme endeksini hesaplayabiliyor. İşletmeler, 
dijitalleşme endeksini hesapladıktan ve ihtiyaçlarını belirledikten sonra 
verimliliklerini artıracak Vodafone İş Ortağım çözümlerine en hızlı ve ko-
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“Gartner, her 5 yılda kurumsal verinin 
yüzde 800 arttığını söylüyor. Fakat bu 
büyük verinin yüzde 80’i atıl şekilde 

sunucularda bekliyor.”



lay şekilde ulaşabiliyor. Makinelerarası iletişim, bulut, sabit ve mobil ileti-
şim altında topladığımız bu çözümlerle işletmelere dijital hizmetler, dijital 
operasyonlar, dijital teknoloji platformları ve bilgi güvenliği konularında 
yol gösteriyoruz.

Bilgi bombardımanı 
Dünyada 24 saat boyunca her 1 dakika içinde 204 milyon e-posta gönderi-
liyor, 277 bin tweet atılıyor, 48 bin mobil uygulama akıllı cihazlara indirili-
yor. Şirketler eskiden sadece etrafındaki diğer işletmelerle yarışırken şimdi 
başka kıtalardaki değişiklikleri takip etmeleri gerekiyor. Eskiden müşteri-
lerine 3 gün sonra dönmeleri yeterliyken şimdi 3 saat içinde dönmezlerse 
problem yaşıyorlar. Eskiden müşterilerine telefon, basılı malzeme gibi çok 
daha basit pazarlama aktiviteleriyle ulaşırken şimdi hem artan maliyetler 
hem daha hızlı olma ihtiyacıyla farklı ve daha verimli yöntemler bulmaları 
gerekiyor. Eskiden müşterileriyle ayda bir iletişime geçmeleri yeterliyken 
şimdi sürekli iletişimde kalmaları, müşterilerinin ihtiyaçlarını takip etme-
leri gerekiyor.

Biz Vodafone olarak mobil iletişim sektörünün küresel bir oyuncusu-
yuz. Bu nedenle dijitalle dönüşüm sürecinin ilk aşamasının önemli aktör-
lerinden olduğumuzu belirtmek isterim. 

Perakende, elbette dijital dönüşümün yoğun olarak etkisini gösterdiği 
sektörlerden. Bugün artık şirketler; müşterileri, tedarikçileri ve operas-
yonları hakkında trilyonlarca bayt büyüklüğünde veri elde ediyor. Cihaz-
larda bulunan birbirine bağlı milyonlarca sensör, veriyi algılıyor, yaratıyor 
ve iletiyor. Çoklu ortam ve sosyal ağlardaki veri yakalanıyor, iletiliyor, kü-
meleniyor, depolanıyor ve analiz ediliyor. Bu muazzam veri büyüklüğü ve 
çeşitliliği, kurumlara dijitalleşme için kullanılabilecek eşsiz bir araç sunu-
yor. Biz de Vodafone Türkiye olarak müşterilerimizin hem mağazalarımı-
zın kendisinde dijital dünyanın ihtiyaçlarına yanıt verirken hem de büyük 
veri olanaklarıyla veya sosyal medya üzerinden satış sonrası hizmetler ve-
riyoruz.”
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“Günümüzde dijitalleşme, her ne kadar finansal hizmetler, tele-
komünikasyon, eğlence, gayrimenkul, havacılık, perakende, 
turizm gibi B2C ağırlıklı sektörlerin öncelikli konusu gibi al-

gılansa da B2B alanında faaliyet gösteren, portföyünde çoğunlukla ağır 
sanayi şirketleri bulunan bizim gibi holdingler için de önemli bir konu. 

Kibar Holding, bugün yaklaşık 7 bin 200 çalışanıyla birçok farklı sek-
törde uzun yıllardır faaliyet gösteriyor. Durmaksızın 7/24 çalışan fabrika-
ların üretim sistemleri, tüm departmanların çalışmaları, şirket içi ve dışı 
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“İLERİ TEKNOLOJİYİ KULLANMAK 
ÇOK ÖNEMLİ” 

Kibar Holding bünyesinde dijitalleşme, iş gereksinimlerinin 
doğal bir girdisi olarak son 20 yıldır sürdürülüyor. Ancak 3 yıl 

önce başlatılan kurumsallaşma çalışmaları, dijitalleşmeye daha 
da hız kazandırmış durumda. Bu zaman zarfında holdingde 

ERP sistemlerinin kurulumu, CRM projeleri, e-fatura ve e-defter 
projeleri, iş zekası çalışmaları, dijital haritanın bağlı şirketlerle 

birlikte çıkarılması gibi çalışmalar gerçekleştirildi. Holdingde yine 
kurumsallaşmayla birlikte bilginin dijitalleşmesi ve dijital bilginin 

yönetimi de stratejik bir yol haritası olarak belirlendi. 

Tamer Saka
KİBAR HOLDİNG CEO’SU



iş ortaklarıyla yapılan her türlü etkileşim, sürekli yeni verilerin ve dokü-
manların ortaya çıkmasına neden oluyor. 

Ortaya çıkan verilerin fiziki büyüklüğünün yarattığı problem bir yana 
anlamsız, karmaşık, uzun ve kalabalık veri kümelerini tasnif edip anlamlı 
ve basit hale getirmek gerekiyor. Özellikle üretim süreçlerinin entegras-
yonunda en iyi rekabet avantajını sağlayacak analizleri gerçekleştirmemiz 
önemli. Bu analizlerden çıkan sonuçlara dayanarak iş ortaklarımızın ihti-
yaçlarına yönelik çalışmalar yapmamız, başarımızda önemli rol oynuyor. 

Müşterilerimizle olan iletişimde de dijital ürün ve hizmetleri müşteri 
memnuniyetini artıracak şekilde kullanıyoruz. Çalışanlarımızın memnu-
niyeti ve şirket yönetimine aktif katılımını sağlamak için iç iletişim, süreç 
ve operasyonları dijital kanallar aracılığıyla en verimli şekilde yürütmeye 
çalışıyoruz.

Kritik departmanlar 
Üretim ağırlıklı bir grup olmamızdan dolayı içerisinde bulunduğumuz 
sektörlerde dijitalleşme temel olarak süreç entegrasyonu, MES olarak ad-
landırılan üretim yönetim sistemi (manufacturing execution system) ve 
müşteri deneyimini artırma süreçlerinde gözlemleniyor. Bunun dışında 
satış ve satış sonrası hizmetlerin optimize edilebilmesi için verilerin top-
lanmaya ve dijital olarak saklanmaya başlandığı satış, pazarlama ve üretim 
departmanları da kritik öneme sahip. 

Sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerin gelecekte de varlığını sür-
dürebilmesi için tıpkı diğer tüm iş kollarında olduğu gibi müşterilerin her 
geçen gün değişen taleplerine, yeni trendlere hızlı şekilde adapte olması 
gerekiyor. Müşteri deneyimini rakiplerinizin üzerine çıkarabilmeniz, tüm 
bunları en kısa sürede, en düşük maliyetle yapabilmeniz için dijitalleşme 
kritik öneme sahip. Bilhassa üretim alanında faaliyet gösteren bir şirketse-
niz ileri teknolojiyi kullanmanız, geçmiş ve güncel verileri doğru ve etkin 
şekilde analiz etmeniz önemli. 
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Ağır sonuçları olur 
Dijital dönüşüme ayak uyduramayan şirketlerin, özellikle bulundukları 
sektörde yıkıcı bir inovasyonun ortaya çıkması halinde ayakta kalmakta 
zorlandıklarını gördük. Hatta bu nedenle pek çok iflasa da tanıklık ettik. 
Kodak’ı dijital fotoğrafçılığın, Blackberry’yi dokunmatik ekran teknoloji-
sinin yıkması bunlara sadece birkaç örnek. 

Biz her ne kadar B2B iş yapan bir grup olsak da dijitalleşme bizim için 
önemli. Önümüzdeki dönemde sektör bağımsız her şirket için dijitalleş-
meye ayak uyduramamanın ağır sonuçları olacak. Bizler de müşterilerimi-
zi memnun edebilmek için daha çevik, esnek ve çok daha hızlı olmak zo-
rundayız. Dijital platformlar yaratarak onlardan aldığımız geri dönüşlerle 
ürünlerimizi geliştirmeli ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun şekle 
getirmeliyiz.

Kibar Holding bünyesinde henüz bir CDO rolü tanımlı değil. Ancak 
dijitalin ne anlama geldiğini ve şirket için inovasyon adına ne gibi fırsat-
lar getirdiğini gören, anlayan yöneticilere duyulan ihtiyacın farkındayız.  
Bizim bir CDO’dan beklentimiz şirkete teknoloji uyarlaması değil, tekno-
lojiden destek alan inovasyonu uyarlaması ve şirketin iş modelini modern 
çağın taleplerine uygun hale dönüştürmesi olacak.

Bu anlamda altyapı, sunucular, Exchange ve SAP gibi özel uygulamalar 
konusunda gayet yetkin olan CIO rolü ile CDO rollerinin nerede birleşip 
nerede ayrıldığını iyi ayırt etmek, organizasyon yapısını bu iki rolden op-
timum faydayı alacak şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. 
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“Önümüzdeki dönemde sektör bağımsız 
her şirket için dijitalleşmeye ayak 

uyduramamanın ağır sonuçları olacak.”



20 yıldır sürüyor 
Holding olarak dijitalleşme iş gereksinimlerinin doğal bir girdisi olarak 
son 20 yıldır sürdürdüğümüz bir süreç. Bununla birlikte 3 yıl önce başlat-
tığımız kurumsallaşma süreci dijitalleşmeyi ivmelendirdi. Bu konuda çok 
sayıda proje tamamladık. 

Holdingler bünyesinde dijital iş süreçlerinin bazılarının merkezileşme-
si de önemli bir konu. Altyapıyı, ses ve veri ağını, yasal raporlamayı, üst 
yönetim raporlama altyapısını, insan kaynakları süreçlerini ve mali işler 
süreçlerini merkezileştirmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Biz de 
holding olarak bu konularda önemli projelerimizi tamamladık. Bunun dı-
şında tedarik zincirini merkezi yöneterek verimlilik sağlanabilecek alan-
ları da belirledik ve satın alma süreçleri başta olmak üzere organizasyo-
numuzu tamamladık. Üretime ve müşteri gereksinimlerine göre esneklik, 
kalite ve hız gereksinimleri değişiklik gösterebiliyor. Bu süreçlerin temel 
standartlarını merkezi belirlemek ama yerel yönetmek gerekli…  

Biz dijital dönüşümde entegrasyon sağlamak için holdingde tüm şir-
ketlere destek veren bir organizasyon oluşturduk. Bu birimler şirketlerle 
koordineli şekilde ortak çalışmalar yapıyor. Gerektiğinde strateji belirli-
yorlar ve standartları tanımlıyorlar.”
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“Ortaya çıkan verilerin fiziki büyüklüğünün 
yarattığı problem bir yana, anlamsız, 

karmaşık veri kümelerini tasnif edip anlamlı 
ve basit hale getirmek gerekiyor.”



“Dijitalleşmenin teknoloji perakende sektörüne etkisini üç 
önemli başlıkta toplamak mümkün. Birincisi, tüketicilerimi-
zin medya tüketim alışkanlıklarındaki değişim. Tüketicimiz 

artık akıllı telefon, tablet, web kanalları üzerinden içerik tüketmeye doğ-
ru evriliyor… İlgi çeken içerik özünde aynı. Örnek vermek gerekirse TV 
dizisini ya da futbol maçını izleyen tüketiciler hala var, ancak bunu artık 
Youtube ya da IPTV üzerinden yapıyorlar. Bu değişim, tüketiciye ilk tema-
sımız olan iletişim anlamında organize olmamızı gerekli kılıyor.
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“MERKEZDE ÇOKLU  
KANAL VAR” 

Media Markt, dijitalleşmeyi global operasyonunda uzun yıllar 
önce başlatan bir teknoloji perakende devi. Şirketin Türkiye 
operasyonunda ise dijitalleşme süreci 3 yıl önce başlatıldı. 

Bu süre zarfında şirket içi iş akışları ve organizasyon yapısı 
yeniden düzenlenerek dijital altyapı oluşturuldu. Dijitalleşme 

anlamında yapılan en önemli çalışmalar ise online satış kanalının 
oluşturulması, dijital pazarlama faaliyetlerine başlanması, mobil 

uygulamaların tüketiciyle buluşturulması olarak sayılabilir. 
Teknoloji perakendeciliğinin önemli oyuncularından Media 
Markt’ın dijital odağında ise öncelikle müşterilerinin dijital 

kanallardaki deneyimini mükemmelleştirmek ve iyileştirmek var. 

Yenal Gökyıldırım
MEDIA MARKT TÜRKİYE CEO’SU



İkincisi, tüketicilerimizin perakende alışverişindeki karar verme akı-
şında dijitalin yeri. Bu durum, özellikle elektronik perakendesini kökten 
değiştirmiş durumda. Tüketicinin ürünü alma anına kadar yaşadığı dene-
yimi düşündüğümüzde gerek fiyat karşılaştırma gerekse ürün hakkında 
bilgi alma ya da örneğin videosunu izleyerek deneyim yaşama gibi nok-
talarda dijitalin kullanıldığını görüyoruz. Mağazamızdan ürün satın alan 
müşterinin dahi yüzde 50’den fazlasının dijital platformlardan araştırma 
ve inceleme yaptığını biliyoruz. 

Üçüncüsü, bir satış kanalı olarak dijital… Dijital, mesafeli satış kapsa-
mına giren web’den satış, mobil internetten satış ya da mobil uygulamala-
rımızdan satış gibi yeni satış kanallarımızı da temsil ediyor. 

Özetlersek, tüm bu üç yaklaşımı çoklu kanal (multichannel) strateji-
si çerçevesinde birbiriyle entegre etmek artık işimizin merkezi. Dijitalin 
müşterimize ulaşma, müşteriyi ikna etme ve müşteriye satışı gerçekleştir-
me noktasında stratejik olarak pozisyonlandırılması gerektiğini düşünü-
yoruz.

Farklılık nasıl yaratılır? 
Bizim sektörümüzde erişilebilirlik demek her şey demek. Çünkü hedef 
kitlemiz herkes. Dolayısıyla ülkede yaşam ya da çalışma alanı olan her 
noktada var olmamız gerekiyor. Bu,  tüm sektör için pek mümkün olma-
yan bir arzu. Dijital bu noktada devreye giriyor, online deneyim ve online 
satışla tüm tüketicilere her an hizmet verebilmemiz mümkün.

Bir diğer avantaj noktası da satış sonrası hizmetler. Müşteri, ürünümü-
zü evinde ya da iş yerinde kullanıyor. Dolayısıyla yaşadığı bir problemi ya 
da almak istediği teknik destek gibi ek bir hizmeti mağazalarımıza gelme-
den dijitalin nimetlerinden faydalanarak alabilmesi büyük fark yaratan bir 
unsur.

Türk toplumu gerek genç olması gerekse değişime açık olması gibi 
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özellikleri nedeniyle dijitale çok yatkın bir toplum. Bu nedenle dijital dö-
nüşüm hızla gerçekleşiyor. Sektörümüz özelinde baktığımızda dijital ka-
nallar özellikle tüketicinin bilgi alma ve son kararını vermesi noktasında 
uzunca bir süredir olabildiğince etkin. 

Forum ve blog’ları da içeren sosyal medyanın bu konuda gelişimin göz-
lendiği ilk alan olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da online reklamlar izledi. 
Ancak online satışın henüz olması gereken noktaya gelmediğini görüyo-
ruz. Online satışın diğer alanlarla paralel büyüyememesinin sebebi, müş-
terilerin mesafeli satışa olan güvensizliği ve lojistik altyapının e-ticarete 
henüz uyum sağlamaya başlaması olarak sayılabilir. 

Yol haritası 
Dijitalleşme, dünyada iş yapış şekillerini kökten etkiliyor. E-ticaret ya da 
çoklu kanal yönetimi gibi tamamen dijital üzerine kurulu yapıların öte-
sinde pazarlama, satın alma, satış sonrası ve müşteri hizmetleri gibi süreç 
ve departmanlar da dijitalden maksimim düzeyde etkileniyor. Bunun ya-
nında BT, hukuk, finans gibi yapıların da iş yapışlarında dijitalleşmeyle 
değişim oluşuyor. 

Media Markt’ta dijitalleşme süreci 3 yıl önceye dayanıyor. Bu süre zar-
fında şirket içi iş akışlarımız ve organizasyon yapımız yeniden düzenlen-
di. Bu kapsamda online satış kanalımız yayına alındı. Dijital pazarlama 
faaliyetlerine başlandı, mobil internet sitemiz ve mobil uygulamalarımızı 
tüketiciyle buluşturduk. Mağazalarımızda kiosk’ların ve internet sitemiz-
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“Bizim sektörümüzde erişilebilirlik  
demek her şey demek. Çünkü hedef  

kitlemiz herkes.”



de online destek hattı gibi ek hizmetlerimizin devreye alınması da bu dö-
nemde oldu. 

Bizim odağımızda öncelikle müşterilerimizin dijital kanallarımızdaki 
deneyiminin mükemmelleştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi var. Sonuçta 
müşterinin bu yöndeki beklentisi sürekli artıyor. Müşteri, aradığı ürünü 
ve bilgiyi kolaylıkla bulabilmeli, ürünü kolaylıkla edinebilmeli ve ürün ya 
da hizmete her zaman her yerden sahip olabilmeli. Tüm bunlar da müş-
teriye dokunma noktalarının entegrasyonu ihtiyacımızı ortaya çıkarıyor. 
Tüm bu ihtiyacın alt gerekliliklerini çoklu kanal çerçevesinde ele alıp diji-
tal yol haritamızda bu şekilde yer veriyoruz.

Dijitalin önemi artacak 
Önümüzdeki dönemde müşterimizin dijitale dönüşümünün artacağını 
düşünüyorum. Dolayısıyla sektörümüzde dijitalin önemi giderek artacak. 
Bu alana büyük yatırımlar görüyor olacağız. Toplam perakende sektörün-
de yüzde 1 olan online satış payının yüzde 4-5’lere doğru tırmanacağını 
göreceğiz. Bu oranın elektronik perakendede yüzde 10’a yaklaşacağını ön-
görüyoruz. 

Dijitalin sadece satış içindeki payı değil, müşterinin karar verme sü-
recindeki önemi bizi asıl heyecanlandıran nokta. Sektör de bunu yapılan 
araştırmalarla giderek daha iyi keşfedecek diye düşünüyorum. Bu nedenle 
de sektör yetkilileri, dijitalin müşterinin yüzde 50’den fazlasına yön veren 
stratejik boyutuna dair yatırım yapacaktır. 

Global operasyonda CDO var 
Media Markt’ta CDO şu an global anlamda temsil edilen bir pozisyon. 
Dijitalin operasyonlarından öte inovasyonu ve değişen dünyayı temsil edi-
yor. CDO, tüketici iletişimi, mağaza içi dijital teknolojiler ve satış kanalları 
çerçevesinde projeler geliştiren bir oluşum. 

Bizim ülkemizde de CDO pozisyonlandırılmasıyla ilgili bir istek ve ba-
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kış açısı mevcut. Ülkeler bazında CDO pozisyonunun uygulamaya geçti-
ğini önümüzdeki dönemlerde görmemiz çok olası. 

CDO’lar dijital iletişim kanallarından, satış kanallarından ve mağaza 
içi dijital teknolojilerden sorumlu olmalı. Tüketiciye çoklu kanal hizme-
ti sunabilmenin end-to-end sorumluluğunu taşımalı ve tüketicinin çoklu 
kanal deneyiminden sorumlu olmalılar. 

CDO’lar dijital iletişim, e-ticaret ya da bilgi işlemleri kökenli olabi-
lir. Dünyada sektörümüzün birer satış operasyonu olarak tasarlandığını 
ve tüm birimlerin mağaza operasyonlarına destek birimler olarak oluş-
turulduğunu düşünürsek dijital dönüşümleri e-ticaret yapıları üzerinden 
kurgulamak daha çok tercih edilen bir yaklaşım diye düşünüyorum. Diji-
tal dönüşüme şirketin en üst noktasının yani CEO’nun liderlik etmesinin 
önemli olduğuna inanıyorum.”
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“Perakende sektöründe yüzde 1 olan 
online satışın payının yüzde 4-5’lere doğru 

tırmanacağını göreceğiz.”



“Bizim işimizin her alanı, hem organizasyonlara hem insana hem 
de süreçlere dokunuyor. Bu, denetim için de böyle, vergi ve da-
nışmanlık için de...  Dijitalleşme, insanları, şirketleri ve süreç-

leri değiştirdiği için bizim bununla uyum içinde olmamız, dahası bununla 
yetinmeyip bu temel değişimden varlık nedenlerimiz doğrultusunda bir 
hamle, sıçrama yaratmaya gayret etmemiz bir zorunluluk.

Günümüzdeki dijitalleşme her şeyden önce erişilebilir ve işlenebilir 
veri setlerinin dünya tarihinde bugüne kadar hiç olmadığı derecede yük-
sek hacimlere ulaşmasına sebep oluyor. Denetim iş alanımızı ele alalım… 
Geçmişte 100 bin mertebesinde ilişkili işlemi birlikte analiz etmek ne ka-
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“PARADİGMA DEĞİŞİMİNİ  
DOĞRU ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

KPMG Türkiye, denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri 
sunan bir hizmet şirketi. 1982 yılında kurulan şirket, İstanbul, 

Ankara ve İzmir’deki üç ofisiyle müşterilerine ulaşıyor. 
KPMG Türkiye Başkanı Ferruh Tunç, dijitalleşmeyle ortaya 
çıkan paradigma kaymasını doğru anlamaya, doğru ve etkin 
yönetmeye çalıştıklarını anlatıyor. Bunu anlamanın ise bir 

öne çıkma, geride kalma mücadelesinden çok, var olmak, yok 
olmak mücadelesi olduğuna dikkat çekiyor.

Ferruh Tunç
KPMG TÜRKİYE BAŞKANI



dar zaman alırdı, bugün ne kadar zaman alır? Buna bir de işleme konu 
olan tarafların sosyal ağlardaki ilişki ve etkileşimlerini ekleyin. Yetmezse 
benzer sektördeki benzer diğer şirketlerin durumunu da ekleyelim. Bu so-
rulara vereceğimiz cevaplar, ne ölçüde yeni bir dünyada olduğumuzu bize 
kolaylıkla anlatıyor.

Danışmanlık alanı da çok benzer. Dijitalleşme sonucu elde edilebilir 
hale gelen büyük veri, bizlere daha çok stratejik gelişim ve yenilik alanı 
önerisi yapabiliyor, bizi doğru kararlara daha çok kanaldan yönlendirebi-
liyor.

En temelinde, daha önce çok emek yoğun şekilde verebildiğimiz hiz-
metleri, daha az emek yoğun, buna karşın daha yüksek katma değerle su-
nabilmekte olduğumuzu söyleyebiliriz. 

İşimizi ve buna bağlı olarak rekabeti henüz öngöremediğimiz başka 
yönlerden değiştirecek temel bir dönüşüm yaşadığımız muhakkak. 

İçinde yaşadığımız dijital dönüşüm, nicel değişmelerden çok nitel de-
ğişmelere işaret ediyor. Hatta bundan öte kopmalardan, çökmelerden, da-
ğılmalardan kaynaklanacak ve bunun yerine yeniden oluşanlardan, kuru-
lanlardan söz edeceğiz düşüncesindeyim. 

Bu yüzden esas rekabet avantajının bu dönüşümde hayatta kalmak, 
değişim yolculuğunda öncüler arasında olmak için gerekli yetkinliklere, 
modellere, süreçlere sahip olmak olduğuna inanıyor; dikkat ve enerjimizi 
kehanetlerden çok yolculuğun niteliğine ve selametine odaklıyoruz. 

Yakın gelecekte şimdi adını bilmediğimiz rakiplerimiz olacak. İşimizi 
şimdi yapmadığımızdan çok farklı şekilde yapıyor olacağız. Belki sektö-
rümüz dediğimiz şey de nitelik değiştirecek. Bu yolculuğu esnek, kararlı, 
güvenli yürütebilenler gelecekte de var olabilecek. Ötekiler ya ok olacak 
veya çok gerilerden ve alt segmentlerden öndekilerin takipçisi olacaklar.
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Başarılı stratejilerle dijital dönüşüme giren şirketler, ülkemizin dijital-
leşme sürecine katkıda bulunuyor. Ülkemizi küresel rekabet ortamında 
bir adım öteye taşıyacak dijitalleşmenin, kurumların öncelikli hedefleri 
arasında olması gerektiği görüşündeyim. Aksi takdirde, dijital stratejile-
rini planlamayan şirketler rakiplerinden geride kalmaya mahkum olacak. 
Ayrıca yönetici seviyesinde katılımlarla dijital iş stratejileri belirlenerek bu 
stratejiler üzerine sistemler kurmak çok önemli.

15 yıl önce başladı
Sektörümüzde dijitalleşme, ilk olarak veri analitiği alanında başladı. Hem 
de yakın bir zamanda değil, neredeyse 15 yıl önce… Devletin de yönlen-
dirmesiyle e-fatura, e-defter, yeni TTK gibi gelişmeler de bugün bu dönü-
şümü destekliyor. Sosyal ağlar zaten artık hayatın vazgeçilmezi. 

Dijitalleşmeyle ortaya çıkan paradigma kaymasını doğru anlamaya, 
doğru ve etkin yönetmeye çalışıyoruz. Mobil uygulamalarımızla gerek 
müşteri deneyimine gerekse şirket için süreçlerimize dijital dönüşümü 
uygulamaya çalışıyoruz. Dijitalleşmenin bizim için en büyük anlamı, yeni 
teknolojiyi iş süreçlerimizi baştan yaratacak şekilde kullanmak ve iç ve-
rimliliğimizi artırırken müşterilerimize katma değeri daha da yüksek hiz-
met sunabilme yeteneğini koruyabilmektir. 

Diğer yandan dijitalleşme ve dijital dönüşüm bizim gibi profesyonel 
hizmet sağlayıcılar için bir hizmet alanı anlamına da geliyor. KPMG’nin 
global ölçekte bu alanda önemli yatırımları var; KPMG Capital, dijital dö-
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nüşüm için müşterilerimize en iyi çözümleri geliştirebilecek ve sunabile-
cek organizasyonları satın almalar yoluyla bünyesine katıyor ya da strate-
jik ortaklıklar kuruyor. Bunların en önemli örneği, McLaren Technology 
Group ile denetim ve danışmanlık hizmetlerine öngörücü analitik çözüm-
lerin uygulanması için yapılan stratejik ortaklığı oluşturuyor.

Dijital dönüşüm alanında müşterilerimize de danışmanlık veriyoruz. 
KPMG’nin geliştirdiği “Dijital Hazırlık Değerlendirmesi” uygulamasıyla 
organizasyonların dijital olgunluğunu ölçebiliyor, potansiyel gelişme alan-
larını ve güçlü yanlarını belirleyebiliyoruz. Devamında ise organizasyona 
gerçek değeri sağlayacak dijital strateji belirlenmesi için destek oluyoruz. 

Var olma mücadelesi
Dijital çağın başındayız ve tüm sektörleri, tüm bireyleri etkileyen, eski de-
ğerleri yıkıp yenilerini koyan ve tüm bildiklerimizi yeniden yazmamıza 
sebep olan bir dönüşümün içindeyiz. Ülkemizi küresel rekabette ileriye ta-
şıyacak dijitalleşmenin, her ölçekten kurumun öncelikli gündem madde-
si olması gerekiyor. Özellikle bizim alanımızda faaliyet gösteren şirketler 
için dijital dönüşümü anlamak ve ayak uydurmak, bir öne çıkma, geride 
kalma mücadelesinden çok, var olmak, yok olmak mücadelesidir. 

Bu özellikle bazı meslekler için özellikle öyle olacaktır. Örneğin hu-
kuk veya vergi alanında iyi bir danışman olmak için eskiden çok okumak 
ve çok fazla vaka içinde olmak gerekliydi. Gelişkin bilgi birikiminizle o 
zaman bir fark yaratabilirdiniz. Gelecekte ise yüzbinlerce vakayı tarayıp 
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bir öneri oluşturmak, Google’da arama yapmak kadar hızlı olacak. Gü-
nümüzde müşterilerimizin ihtiyaçlarının devamlı olarak değişimine tanık 
oluyoruz. Bizim için de öncelikli amaç bu değişen ihtiyaçlara en hızlı ve en 
doğru çözümleri geliştirebilmek. 

Biz son üç yıldır bu alanda çalışmalarımıza hız verdik. Dijital kanalla-
rı etkin bir şekilde kullanan bir şirket olduğumuzu söyleyebilirim. Son 1 
yıldır da bu alana yatırımlarımız ivme kazandı, bütçelerimizi bu doğrul-
tuda gözden geçirmeye başladık. Bu çalışmaların sonuçlarını yıl sonunda 
verimli bir şekilde elde ettiğimizi gördükten sonra ne kadar doğru adımlar 
attığımızı da anlamış olduk. 

Örnek vermek gerekirse bu doğrultuda, müşterilerimiz için pazarda 
daha ulaşılabilir olabilmek için dijital kanallarımızı farklılaştırarak ço-
ğalttık, doğru mecralarda doğru kitlelere seslendik, her mecranın kendi 
dinamiğinde içerikler üreterek başarılı bir dijital pazarlama yılı geçirdik.

Düşünsel altyapıdan başlamalı
Dijitalleşme, genel trendi takip ederseniz kârlılıkta sizin için bir iyileşme 
anlamına gelmez. Hatta azalma anlamına da gelir. Bir bakıma ötekiler-
le birlikte daha rekabetçi bir alandasınızdır. Ama dijitalleşmeyi öncü ve 
değerli gerçekleştirmekle kârlılığınızı da geliştirebilirsiniz. Büyük veriyi 
öncü ve değerli kullanabilmekse bir olanak buna karşın. Yani dijitalleş-
meyi yaratıcılık ve yenilikçilikle birleştirebilmeli, ona uymak zorunda ol-
duğumuz hissini aşmalıyız. Uyum takipçi diline ait bir kavram bu konuda 
bana sorarsanız.

Dijitalleşme sürecinde pek çok şirketin halen daha geride olduğunu iz-
liyoruz. Bunu engelleyen en önemli faktörlerden biri, şirketlerde yeterli 
sayıda ya da hiç insan kaynağının olmayışı. Sonrasında deneyim ve uygu-
lama eksikliğiyle karar vericilerin konudan çok uzak noktalarda oluşları 
dijital alana geçişi güçleştiren faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bü-
tün bunların temelinde bütçe konusu var. 
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Şirketler için başlamak değil ama tüm iletişim birimlerini entegre etmek 
çok önemli. Dijitalleşmeyi doğru anlamak ve sonrasında da yönetebilmek 
buna bağlı. Pazarlama, kurumsal iletişim, bilgi teknolojilerinin bir araya 
gelerek doğru stratejileri oluşturması gerekiyor. Dijitalleşme, aslında bir 
kurumun baştan sona dönüşüm süreci olarak tüm hatlarıyla ele alınmalı. 
Kurumsal yapı içerisinde ayrı bir yönetim birimiyle takip edilmeli ve işi 
sadece günceli takip ederek dijitalleşme üzerine olmalı. Dijital dönüşümü 
gerçekleştirmek için önce düşünsel altyapıdan başlamalı. Şirket ve insan 
kültürü olarak işe başlamadan önce bunu değiştiremezsek, dönüşümü ba-
şarılı kılmamız mümkün olmayacaktır.”
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“Bir süredir makine ve sistemlerin bütünsel bir değişimden geç-
tiği bir döneme şahitlik ediyoruz. Kişisel cihazlardan endüst-
rideki karmaşık sistemlere kadar dünyamız hızla dijitalleşiyor. 

Bilgi teknolojileri, nesnelerin interneti, dijital üretim süreçleri ve bu geliş-
melerden kaynaklanan pek çok yeniliğin hayata geçmesi, tüm sektörlerde 
devrimsel dönüşümler yaratıyor. Milyarlarca akıllı cihaz ve makinenin, 
devasa miktarlarda veri üreterek sanal ve gerçek dünyaları birbirine bağ-
lamasıyla dünyamız giderek daha da bağlantılı bir hale geliyor. Bu yeni 
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gibi yeni teknolojilerle bambaşka bir evreye evrildi. Endüstri 
4.0 olarak da adlandırılan bu yeni evre, milyarlarca akıllı cihaz 
ve makinenin, devasa miktarlarda veri üreterek sanal ve gerçek 

dünyaları birbirine bağlamasıyla sektörlerdeki müthiş değişimi de 
ifade ediyor. Siemens de Endüstri 4.0 konusunda önemli çalışmalar 
yapıyor. Siemens Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy, “Biz de 

Siemens olarak Endüstri 4.0 vizyonumuzu ‘Yaşam için üretim, 
gelecek için teknoloji’ temeli üzerine kuruyoruz” diyor. Ersoy, yeni 

dünyaya bakışlarını aşağıda detaylarıyla ele alıyor…

Ali Rıza Ersoy
SIEMENS AŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI



dönemde eldeki veriyi değere dönüştürmenin, başarıya giden en önemli 
yollardan biri olduğunu görüyoruz. Artık yalnızca gelişmiş yazılım, ekip-
man ve kullanıcı bilgisine sahip şirketler kendileri ve müşterileri için fark 
yaratabiliyor. 

Endüstri 4.0, yani endüstrinin dördüncü devrimi olarak adlandırılan 
bu dönemle üretim tesislerindeki bileşenler, örneğin makineler, depo sis-
temleri, araç-gereçler, küresel ağlara dönüştürülebiliyor. Böylece akıllı 
cihazlar birbirleriyle gerçek zamanlı etkileşim kurarak daha verimli çalı-
şıyor. Bu sayede ürün geliştirme, tasarım, pazarlama, sevkiyat gibi birçok 
süreçte artık daha şeffaf, birbirine bağlı sistemler kullanılıyor. Birbiriyle 
iletişim kuran makineler ürünün kalite kontrolünü yapıp üretim sürecin-
deki hataları daha hızlı tespit etmeyi sağlayabiliyor. Tüm bu sürecin yöne-
tildiği akıllı fabrikalarda, büyük veri analiziyle üretim daha verimli hale 
geliyor. Yeni endüstri çağı olan Endüstri 4.0, kendi kendini düzenleyebilen 
otonom üretim sistemleri ve değer zincirindeki tüm adımlar arasında kap-
samlı ağ iletişimiyle desteklenen bir çözüm yaklaşımını vaat ediyor. Biz de 
Siemens olarak Endüstri 4.0 vizyonumuzu ‘Yaşam için üretim, gelecek için 
teknoloji’ temeli üzerine kuruyoruz.

İleri teknoloji, sanal süreçler ve yüksek optimizasyon sunan Endüstri 
4.0, ekonomik büyüme, istihdam, sosyal istikrar, kalıcı değer, iş güvenliği 
ve daha fazla verimlilik dolayısıyla yüksek yaşam standartları sağlamak 
için ürünün tasarımından servisine kadar tüm aşamalarda maksimum 
verimlilik ve üretkenlik sağlama potansiyeli taşıyor. Bu açıdan Endüstri 
4.0’ın istihdam sorunları çıkarmak yerine bu konularda daha yüksek ve-
rimlilik sağlayacağını düşünüyoruz.

Karışık süreçler kontrol altında
Mevcut trendler, oldukça yeni bir teknolojik gelişmeden kaynaklanıyor: 
Gerçek ve sanal üretim dünyalarının birbirine bağlanması. Bunun teme-
linde, endüstriye yönelik yepyeni yazılımlarla donanım performansındaki 
müthiş gelişmelerin bağlantılı hale gelmesi yatıyor. Bu bağlantı, otomas-
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yonda, motor, kontrol ve mekanik aktarma sistemlerinde önemli gelişme-
leri beraberinde getiriyor. Bu trend, ilk dizayn konseptinden satış sonrası 
hizmetlere kadar ürünün tüm yaşam döngüsünü kapsıyor. Endüstriyel 
şirketler, ürün gelişimini ve üretim sürecini giderek daha bütünsel bir 
şekilde ele alıyor, ürünün yaşam döngüsü giderlerinin tamamını hesaba 
katıyor. Endüstri yazılımı ve endüstriyel otomasyon platformlarıyla ürün 
ve üretim yaşam döngüsü bir arada değerlendirilerek gittikçe daha karışık 
hale gelen süreçler kontrol altında tutuluyor. Böylece endüstri, üretimde 
gelişmiş bir dijitalleşme yaşıyor.

Endüstri 4.0’a bugün birçok sektörde ilgi duyuluyor. Burada amaç kısa 
sürede hatasız ve düşük maliyetli bir üretime geçebilmek. Endüstri 4.0’ın 
Türkiye’de otomotiv sektöründe yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyo-
rum. Çünkü otomotiv, hızlı bir sektör. Çok kısa zamanda bir ürünü pazara 
sunmanız gerekiyor.

Siemens olarak, Türkiye’de verimlilik, kalite ve dijitalizasyonu yükselt-
mek için endüstriyel üretimin daha da profesyonelleştirilmesi gereklili-
ğinden yola çıkmak gerektiğine inanıyoruz. Endüstri 4.0 kapsamındaki 
çalışmalarımızla gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’deki endüstri sek-
töründe daha verimli üretim, pazara çıkış süresinde kısalma ve daha fazla 
esneklik sağlamayı hedefliyoruz.

Dijital fabrikalar
Küresel rekabet, başta endüstriyel şirketler olmak üzere tüm sektörlerde 
verimlilik, hız ve esneklik gibi faktörlerin sürekli geliştirilmesini gerekti-
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riyor. Bununla birlikte kişiselleştirilmiş ürünlere yönelik talep de giderek 
artıyor. Bütün bunların sonucunda üretim süreçlerinde yüksek seviyede 
esnekliğe ihtiyaç duyuluyor. Üretim teknolojilerinde gelişen dijitalleşme, 
endüstriyel girişimlerin gelecekle uyumlu olması için yeni fırsatlar açar-
ken Endüstri 4.0 girişimi de bu taleplere esnek yanıtlar sunuyor. Şu sıralar, 
özellikle endüstrileşmiş toplumlarda bir üretim Rönesans’ı yaşandığını 
söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda üretimlerinde çoğunlukla ithalata da-
yanan gelişmekte olan ülkeler de bu gelişime ayak uydurmaya başladı. Bu 
ülkeler üretkenlik, verimlilik, kalite ve dijitalizasyonlarını yükseltmek için 
endüstriyel üretimlerini daha da profesyonelleştirmeye ihtiyaç duyuyor. 

Gelecekte de ölçek ekonomisini gerçekleştirmek için büyük miktarlar-
da ürün ve platform üretilmesi gerekeceği için endüstride toplu üretimin 
verimliliği daha fazla önem kazanıyor. Bununla birlikte kişiselleştirilebilir 
ürünlerin üretimine yönelik talepler de artıyor. Daha şimdiden modern 
üretim ortamlarında, kişiselleştirilebilir toplu ürünleri verimli bir şekilde 
üretmek mümkün. Fabrikalarda esnekliğin artması, aynı fabrikada çok sa-
yıda farklı ürünün üretilebileceği anlamına geliyor. Devam etmesini bek-
lediğimiz bu eğilimin kısa bir süre içinde prensipte tüm üretim süreçleri 
için geçerli olacağını düşünüyoruz.

Sistemlerini yenilemeyip Endüstri 4.0’daki avantajlardan yararlanma-
yan firmalar, bir süre sonra rekabet ortamından yavaş yavaş kopmaya baş-
layacak. Dünyada firmalar hızla dijital fabrika konseptine doğru gitmeye 
başlıyor.

Büyümeye giden yol
Yeni üretim teknolojileri, seri üretimin yanı sıra tekil ürünlerin de verimli 
ve hızlı şekilde üretimine izin verecek, değişimlere hemen tepki veren ve 
kısa teslim zamanlarıyla üretim yapan firmaların uluslararası pazarda re-
kabetçi olmalarını sağlayacak.  

Simülasyon teknolojisi sayesinde en karmaşık üretim süreçleri bile can-
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landırılarak en verimli şekilde çalışabiliyor ve kendini müşteri isteklerine 
göre hızla ayarlayabilecek tesisler tasarlanabiliyor. Sanal ve gerçek dünya-
ların birleşmesi, çok önemli fırsatları beraberinde getiriyor. Bu fırsatlar da 
aslında muazzam ölçekte bir büyümeye giden yolu açıyor. 

Siemens olarak biz de sanal ve gerçek üretim dünyalarını birleştirerek 
işletmelerdeki rekabetçiliği ve verimliliği iyileştiriyoruz. Endüstri 4.0’ın 
en önemli özelliklerini sergileyen ödüllü Amberg fabrikamız da dijital 
fabrika anlamında örnek gösterilebilecek fabrikalar arasında yer alıyor. 
Bu fabrikamızda her yıl endüstriyel kontrol teknolojisine yönelik Simatic 
ürünümüzden yaklaşık 12 milyon adet üretiliyor. Bu, yıllık 230 iş gününde 
saniyede 1 ürünün üretilmesi anlamına geliyor. 

Endüstri 4.0 teknolojilerinin sunacağı fırsatların belki de en önemli et-
kisi çalışma biçimlerinde olacaktır. Akıllı emniyet sistemleri çalışanlara 
yeni ufuklar açacak. İş gücü kabiliyetlerine uygun hale getirilecek işlemler 
demografik değişikliklerin belirleyicileri olacak ve çalışma saatlerinin çok 
daha esnek olması çalışanların iş ve aile hayatlarını dengelemelerini sağ-
layacak.

Bilgi yığınında kaybolmak
Dijitalleşen dünyanın getirdiği büyük veri, veri madenciliği, bulut bilişim 
kavramları şirketlerin stratejilerini de etkiliyor. Yapılandırılmamış verinin 
bir değer taşımadığı dijital dünyada şirketler, bu konuda belirli bir strateji 
çerçevesinde hareket etmezse anlamsız veri yığınları içinde kaybolabilir. 
Teknoloji trendlerini yakından takip eden ve yeni kavramlara hakim yö-
netici kadrosuyla belirlenen strateji doğrultusunda hareket edilmesi gere-
kiyor. 

Siemens olarak teknoloji alanında uzman kadromuzla belirlediğimiz 
strateji doğrultusunda yapılandırılmamış verinin toplanması, erişimi ve 
analiz edilmesine, özetle değere dönüştürülmesine büyük önem veriyo-
ruz. Tek başına bir değer taşımayan veri, uygun bağlama yerleştirildiğinde 
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dünyayı yeniden şekillendirecek değere sahip olabilir. Bu noktada büyük 
veri kavramındansa Siemens’in özel uzmanlık alanı ‘akıllı veri’ kavramı-
nın önemi ortaya çıkıyor.  

Enerji santrali teknolojisi, elektrifikasyon, kendi kendine teşhis ve eği-
tim programları, otomasyon ve durum bazlı bakım sistemleri gibi geliş-
meler, dijital dönüşümü destekliyor. Sıcaklığı, basıncı, gaz akışını ve kom-
pozisyonu ölçen yüzlerce sensörle donatılmış gaz türbinleri bu dönüşüme 
güzel bir örnek olarak verilebilir. Sonuçta elde edilen değerler akıllı algo-
ritmalarla analiz edilirse elektrik santrali işletmecilerine mevcut imkan-
larının verimliliğini nasıl artırabilecekleriyle ve kirliliği nasıl azaltabile-
cekleriyle ilgili önerilerde bulunmak mümkün hale gelir. Enerji tasarrufu, 
daha çevre dostu operasyonlar, düşük maliyet, hızlı üretim gibi ek değerler 
yaratılabilir.

Gelecek ve Siemens
Geleceğin teknolojisini bugünden sunan Siemens, öngörülü çözümleriy-
le enerji ve hammadde kullanımında verimlilik, sanal ve gerçek üretim 
süreçlerinin optimizasyonuyla pazara hızlı çıkış, ayrıca endüstriyel IT ve 
endüstri yazılımıyla üretim süreçlerinde maksimum esnekliği ve verimli-
liği taahhüt ediyor. 

Siemens, 165 yıldan uzun bir süredir teknik mükemmelliği, inovasyo-
nu, kaliteyi ve güvenilirliği 200’den fazla ülkede temsil eden global bir tek-
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“Artık yalnızca gelişmiş yazılım, 
ekipman ve kullanıcı bilgisine sahip 

şirketler kendileri ve müşterileri için fark 
yaratabiliyor.”



noloji lideri olarak elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalizasyon alanlarına 
odaklanıyor. Bu kapsamda enerji sektöründen sağlık sektörüne kadar ge-
niş bir alanda enerji verimliliği ve kaynak tasarrufu sağlayan yenilikçi ve 
kapsamlı teknolojilerin üretimini ve uygulamasını sunuyoruz. 

Siemens’in Endüstri 4.0 yaklaşımı çerçevesinde geliştirdiği dijital fab-
rika, hızla dijitalleşen girişimlere bu dönüşümlerinde yardımcı oluyor. 
Dijital fabrika, bir fabrika kurulmadan önce tüm bileşenlerinin bilgisa-
yar ortamında uygun yazılımlarla tasarlanarak fabrikanın çalıştırılması ve 
sonuçlarının değerlendirilmesi olarak tanımlanıyor. Fabrikanın kendisi 
ortada yokken fabrikanın nasıl çalıştığı öğreniliyor ve en iyi çalışma sis-
teminin kurulması için gerekli önlemler alınıyor. Siemens’in dijital fabri-
kasında kullanılan ileri teknolojiler, örneğin simülasyon teknolojisi saye-
sinde en karmaşık üretim süreçleri bile canlandırılarak kendini müşteri 
isteklerine göre hızla ayarlayabilecek tesisler tasarlanabiliyor. Siemens’in, 
Endüstri 4.0’ın en önemli özelliklerini sergileyen ve dijital fabrika anla-
mında örnek gösterilebilecek ödüllü Amberg fabrikasında her yıl endüst-
riyel kontrol teknolojisine yönelik Simatic ürününden yaklaşık 12 milyon 
adet üretiyor.

Bütünleşik yaklaşım
Siemens, Dijital Kurumsal Platform adını verdiği, PLM (Product Lifecyc-
le Management) ve TIA (Totally Integrated Automation) gibi çeşitli bile-
şenleriyle de Endüstri 4.0 girişimine katkı sunuyor. NASA’nın Jet Tahrik 
Laboratuvarı tarafından tercih edilen PLM yazılımının, Mars’a gönderilen 
Curiosity aracının tasarımında imzası bulunuyor. Ünlü İtalyan otomobil 
markası Maserati, Ghibli fabrikasında Siemens PLM yazılımını kullanıyor. 
Siemens’in geliştirdiği TIA konsepti ise mühendislik maliyetlerini yüzde 
30’a varan oranlarda düşürülebiliyor. Türkiye’de, hızlı bir sektör olmasın-
dan dolayı şu an otomotiv sektöründe kullanılmaya başlanan bu konsept, 
ürünlerin pazara çıkış sürelerini kayda değer oranlarda düşürüyor.

Endüstri 4.0 ile tedarik zinciri, müşteriden tedarikçi ağına kadar tüm 
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süreci kapsayan bütünleşik bir yaklaşım uyguluyoruz. Ürünün tüm ya-
şam döngüsünü kapsayan süreçte müşteri ve tüketicilerin de sisteme dahil 
edilmesi ise üretim süreçlerinde önemli değişiklikleri tetikleyecek. Akıllı 
üretim süreçleri, akıllı ürünler ve uzaktan müdahale edilebilir sistemler 
üretim süreçlerine yüksek seviyede esneklik sağlayacak. Aynı zamanda 
müşterilerin sisteme entegre edilmesine imkan vererek, müşteri istekleri 
doğrultusunda düşük maliyetlerle özelleştirilebilen ürünler üretilmesinin 
de yolunu açacak.

Gelecekteki en önemli hammadde, akıllı veri olacak. Bu nedenle Sie-
mens olarak esnek servis modelleri ve ileri PLM yazılımlarına yatırım ya-
pıyoruz. Bu yeni iş modelleri giderek daha güçlü hale geldikçe Siemens 
tam anlamıyla dijital bir şirkete dönüşecek. 

PLM yazımı bir bilgi aracı olmasının yanı sıra kurumsal strateji olarak 
da görülebilir. Farklı sistemleri konsolide ederek uyumlu bir veri yapısı 
sağlayan PLM, en iyi deneyimleri ve tüm bilgi birikimini tanımlayıp bel-
geleyerek global şirketlerin gelişmesine, üretmesine ve ürünlerini bir ekip 
olarak sunmalarına imkan tanıyor. İş süreçlerini sadece dijitalleştirmekle 
kalmıyor, süreçlerin oluşumu da dijitalizasyonun bir sonucunu oluşturu-
yor. Bu bağlamda, hep var olan bilgi birikiminin dijitalizasyonu iş geliştir-
me motoru haline gelmiş oluyor. 

Siemens Enerji Üretimi Servisi’nin (Power Generation Service) yeni 
servis modelleri de bu yeni yaklaşıma güzel bir örnek teşkil ediyor. Stan-
dart bakım anlaşmaları yerine, ilgili departmanlar müşteriye daha esnek 
servis anlaşmaları önerebiliyor. Bunlar her müşterinin kendisine özel ba-
kım içeriği, aralığı ve performans gereksinimlerini göz önüne alarak gele-
neksel bakım anlaşmalarından çok daha yüksek emre amadelik ve güve-
nirlik sunabiliyor.”
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“Dijitalleşmenin bu kadar hızla artıp önem kazandığı ve müşte-
rilerin daha da mobilize olduğu bir dünyada perakende sek-
törünün bu gelişimin gerisinde kalması düşünülemez. Aksi-

ne perakende, bu konuda diğer sektörlere de öncülük ediyor. Gerek bizim 
gerekse perakende sektörü için dijitalleşme olmazsa olmaz bir konu. 

Perakende, dijitalleşmeyi yakından takip eden ve hızla uygulayan sek-
törlerden bir tanesi. Sektör, diğer sektörlere de dijitalleşme konusunda ön-
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“KÂRLILIĞA POZİTİF  
KATKISI VAR”

Son verilere göre Türkiye’de online perakende ortalama 
alışveriş sepeti tutarı 201 TL. Oysa 2013’te bu rakam, 165 
TL civarındaydı. Uzmanlara göre perakendenin dijitaldeki 

büyüme hızı baş döndürücü boyutlarda. 
Mudo’nun CEO’su Barış Karakullukçu, müşterilerin daha 

da mobilize olduğu bir dünyada perakende sektörünün 
bu gelişimin gerisinde kalmasının mümkün olmadığını 
düşünüyor. Bu amaçla Mudo, dijital kanallara özellikle 

son yıllarda odaklanmış durumda. Şirket, perakende gibi 
kârlılığı sınırlı bir alanda doğru dijital dönüşümlerle değerli 

ve kârlı yatırımlar yapmak için çalışıyor. 

Barış Karakullukçu
MUDO CEO’SU



cülük ediyor. Bununla birlikte dijitalleşmemenin maliyetinin de oldukça 
yüksek olduğunu söylemem gerek. 

Dijitalleşmenin sağladığı rekabet avantajına gelince… Dijitalleşme, ge-
rek mağaza içi gerekse online kanallarda satış, müşteri deneyimi, hedefli 
ve özelleştirilmiş kampanyalar konusunda rekabet avantajı sağlayabiliyor.

Pozitif etki 
Bugün 50 yıllık şirket olmanız, bir 50 yıl daha var olacağınız anlamına 
gelmiyor. Dijital dönüşüm birkaç yıl önce ‘olsa da olur’ bir konuydu. Oysa 
günümüzde gelecekte var olmak isteyen şirketler için bu dönüşümü ger-
çekleştirmek gerekiyor. 

Perakende gibi kârlılığın düşük olduğu bir sektörde, doğru yapılan di-
jital yatırımlar çok değerli. En önemlisi bu yatırımların kârlılığa da pozitif 
etkisi oluyor ve olacaktır. 

Dijital dönüşüm ve dijitalleşme Mudo bünyesinde CIO tarafından yö-
netiliyor. Şirketin büyüklüğü ve yapısına bağlı olarak C seviyedeki bir isim 
de dijitalleşmeyi yönetebilir diye düşünüyoruz. Online tarafta çok ciddi 
bir potansiyel var. Bu nedenle bizim organizasyonumuz da buna göre şe-
killeniyor. İş yapma şekilleri de offline ve online kanalların dinamiklerine 
göre farklılaşıyor. 

Yeniden yapılanma 
Mudo olarak 2012 yılında başlattığımız kurumsal dönüşüm programı kap-
samında dijital dönüşüm ekibimizi oluşturduk. İlk olarak e-ticaret organi-
zasyonumuzu ve süreçlerimizi yeniden tasarladık. Bu bağlamda e-ticaret 
sitemizi baştan aşağı yeniledik, depo operasyonlarımızı, çağrı merkezimi-
zi ve pazarlama faaliyetlerimizi e-ticaret bakış açısıyla yeniden yapılandır-
dık. Dijital dönüşüm organizasyonu çatısı altında Dijital Pazarlama, Diji-
tal İletişim ve Tasarım, Sosyal Medya Yönetimi, Web Satış ve Operasyon,  
Veri Ambarı ve İş Zekası ekiplerimizi kurduk.
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Online satış mağazamızı Mudo’nun en fazla ürün gamına sahip olacak 
şekilde stokla besledik. Düzenli olarak bu alanda geliştirmeler ve iyileştir-
meler yaptık. Bugün mudo.com.tr üzerinden depomuzda ve Türkiye’deki 
tüm mağazalarımızda, satışta bulunan mobilya ve aydınlatma ürünlerimi-
zi satın alabiliyorsunuz. Benzer şekilde İstanbul içinde pilot olarak belir-
lediğimiz mağazalarımızın da stoklarının satışını mudo.com.tr üzerinden 
gerçekleştirebiliyoruz.

Stratejik işbirlikleri 
Mudo.com.tr’den alışveriş yapan müşterilerimiz dilediklerinde iade ve de-
ğişim işlemlerini Mudo mağazalarından da gerçekleştirebiliyor. Markafo-
ni ile stratejik işbirliğine başladık. Burada Naspers grubunun globaldeki 
bilgi ve deneyiminden de yararlanarak yepyeni bir mudo.com.tr ve mobil 
uygulamamızı kısa süre içinde kullanıma aldık. Mudo olarak öncülükle-
rin markasıyız; dijital dönüşüm sürecinde de mobil sitemizi rakiplerimi-
ze oranla erken bir tarihte, 2012 yılında açtık. Hemen ardından mağa-
zalar içinde mobil ödeme olanağı sunan uygulamamızı piyasaya sürdük. 
Bu alanda global ödüller kazandık. Müşterilerimiz mobil uygulamamızda 
başladıkları alışveriş deneyimine dilediklerinde hiçbir kesinti olmadan 
mobil web sitesi ya da tablet veya bilgisayarlarından devam edebilecek. 
Biz cihaz ya da mobil/desktop farkı olmaksızın müşterilerimizin aynı de-
neyimi yaşamasını hedefliyoruz.”
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“Online tarafta çok ciddi bir potansiyel var. 
Bu nedenle organizasyonumuz da buna 

göre şekilleniyor.”



“Bilgiye olan ihtiyacın azalmadığı, gün geçtikçe arttığı bir dün-
yada yaşıyoruz. Dijitalleşme, her şeyden önce büyüyen bilgi 
boyutlarını depolanabilir kılma noktasındaki önemiyle öne 

çıkıyor. Bu, elektronik sektörü için kritik, bizim ise öteden beri iyi ol-
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“GELECEK ULAŞILABİLİR 
TEKNOLOJİLERDE” 

Müşteriler hiç bu kadar talepkar olmamıştı. Yeni tip 
müşteriyi mutlu etmenin yolu ise dijitalleşmekten geçiyor. 

Türkiye’de dijitalleşme konusunda yaptığı çalışmalarla 
tanınan Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı 
Tansu Yeğen, üreticilerin artık tek bir uzmanlık alanına 

hapis olmakla ilgili teknolojilerde geniş yelpazeyi taşımak 
arasında kaldığını söylüyor. Burada geleceği, ulaşılabilir ve 
kolay kullanılabilir teknolojilerin belirleyeceğini düşünüyor. 

Yeğen, CDO Türkiye’nin de danışma kurulu başkanı 
olarak, Türkiye’de bu bilincin yaygınlaşması için önemli 

çalışmalara imza atıyor. Samsung özelinde ise dijitalleşme 
çalışmalarında öncü rol oynamak için ekibiyle birlikte 

önemli stratejiler oluşturuyor. 

Tansu Yeğen
SAMSUNG ELECTRONICS TÜRKİYE  

BAŞKAN YARDIMCISI 



duğumuz bir alan. Bir diğer boyut olan bilgiler arası ilişki kurma gere-
ği de dijitalleşmenin önemli bir bacağını oluşturuyor. Burada da oyunu 
kazanmak bütünselleşmiş ses/veri haberleşmesiyle mümkün. Network 
ekipmanlarından el terminallerine uzanan bu yelpazede ekipman üretimi 
kadar standartların belirleyiciliği de büyük rol oynuyor. 

Dijital dönüşüm, mevcut iş akışlarının çalıştığına emin olmakla başlı-
yor. Zira platform değişimi iş akışlarının kendisinden kaynaklanan prob-
lemlere çözüm olamıyor. Sonrasında en önemli nokta, dijital dönüşüme 
taşınması düşünülen uygulamaların hangi cihaz tiplerinde kullanılmak is-
tendiğinin tespit edilmesi… Bunun cevabı ise genelde mümkün olduğun-
ca çok oluyor. Aksi halde erişim esnekliğini tesis etmek mümkün olmuyor. 
İşte bu noktada cihazların birbirleriyle etkileşebilme yetisi öne çıkıyor ki 
Samsung, geniş ürün yelpazesiyle bunu sağlıyor.

Dünya yol ayrımında 
İlk önce veri dijitalleşir. Daha sonra sırasıyla cihazlar ve uygulamalar 
bunu takip eder. Değişmeyen şey değişimdir diyebiliriz, ama konu diji-
talleşme olunca değişmeyen bir şey de amaçtır. Amaç hep daha yüksek 
kaliteyi daha hızlı almak olmuştur. Ürün geliştirme sürelerinin kısalması, 
neredeyse her yıl pazara sunulan yeni ürünlerin ortaya çıkmasına neden 
oluyor. Bu da hıza tutkun kitlelere ilham veriyor.

Dünya bir yol ayrımında. Üreticiler tek bir uzmanlık alanına hapis ol-
makla ilgili teknolojilerde geniş yelpazeyi taşımak arasında kalabiliyor. 
Gerçek şu ki ilki bir tercih değil, çoğu zaman finansal kaynaklara yeterince 
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“Ulaşılabilir ve elbette kolay kullanılabilir 
teknolojiler geleceği belirliyor olacak.”



erişememiş olmanın bir uzantısı oluyor. Ne var ki bu ilk tercihin bedelini 
yüksek maliyetlerle tüketici ödüyor. Bu noktada gelecek, teknolojileri fi-
yatlar noktasında da ulaşılabilir kılmaktır diyebiliriz. Ulaşılabilir ve elbet-
te kolay kullanılabilir teknolojiler geleceği belirliyor olacak. 

Yolun başındayız 
Genel itibarıyla kârlılık, memnun olunan bir seviyede seyretmiyor. İşte 
burada rekabetin kuralı devreye giriyor. Yenilikçi olmak ihtiyaç noktaları-
nı tespitle başlıyor. Sözgelimi giyilebilir teknolojiler hakkında söylenebi-
lecek şeylerin yalnızca başındayız. Bunun yanı sıra dijital devlet kavramı, 
halen son derece yeni ve iyileştirilebilir bir kavram olarak öne çıkıyor.  

Hepimizin zaman zaman içine düştüğü bir tuzak var. Bu da bir şeyin 
önemine inanmak, ama bırakın gereklerini yapmayı, olası planları dahi 
erteliyor olmak… Einstein’ın dediği gibi aynı şeyleri yapıyor, ama farklı 
sonuçlar bekliyoruz. CDO (Chief Digital Officer) farkındalıkları oluştur-
ma noktasında çok değerli, zira her şey farkında olmakla başlıyor. 

Günümüzde dijitalleşmeden etkilenmeyecek bir departman olmama-
lı. Etkilenmeyecek bir departman, olması gerekmeyen bir departman gibi 
de düşünülebilir. Başka bir deyişle bu reddediş ilgili departmanın kendi 
kendini lağvetmesiyle sonuçlanabilir. Bu bağlamda departmanlar arası bir 
yarış olmalı diye düşünüyor olsam da tedarik zincir yönetim sistemlerini 
ve satış organizasyonlarını bir kenara ayırmak gerektiğine de inanıyorum.

İnsan faktörü önemli 
Kişiselleştirme dünyasında her şey bilgi ve bilgiler arası ilişki kurma kabi-
liyetiyle başlıyor. Dijitalleşme de aslında bu… Bilgi ve bilgiler arası ilişki 
kurma kabiliyeti dendiğinde de veri depolama, haberleşme ve uygulama-
lar öne çıkıyor. Kişiselleştirmede dikkat edilmesi gereken teknoloji dışı tek 
şey, insan faktörü. Sistemler sizi tanıyor olabilir, ama müşteriyseniz sizi 
tanıyanın yalnızca sistem olmasını istemezsiniz. Bunu hatırda tutmanın 
öneminin artacağına inanıyorum.”
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“Dijitalleşme bizim sektörümüzü direkt ilgilendiriyor. Dijital-
leşmenin teknolojiye yaptığı katkıların ötesinde en çok tüke-
tici davranışlarında etkisini görüyoruz. Tüketiciye dokunan 

perakende sektörünün dijitalden etkilenmemesi mümkün değil. Peraken-
decilerin dijitalleşmeyi göz ardı etmesi, finansal ve tüketiciyi tanıma per-
formansına zarar verecektir. Bu sebeple dijitalleşmemek veya dijitale uzak 
kalmak perakende sektörü için olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

Dijitalleşmeye tüketici odaklı ve mağaza odaklı diye bakmak daha doğ-
ru olur. Online ve offline mağazacılık arasında rekabet var gibi görünüyor. 
Ama bence rekabet yok, bunu artık herkes anladı. Çünkü bir perakendeci 
kendi sitesinde de ürünlerini satabiliyor veya kendi ürünlerini e-ticaret 
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“BU BİR PAZARLAMA  
SORUNUDUR”

Esse, Türkiye’nin zücaciye ve ev bakımı kategorisinde profesyonel 
ilk yerli markası. Marka, 17 yıllık profesyonel yöneticilik 

deneyimini ardında bırakıp girişimciliğe soyunan Semih Şeftali 
tarafından 2002 yılında yaratıldı. Esse Yönetim Kurulu Başkanı 

Semih Şeftali, dijitalleşmenin en çok tüketici davranışlarında 
kendisini gösterdiğine dikkat çekiyor. Ona göre tüketici 

davranışlarını en iyi anlamanın yolu ise dijitalleşmeden geçiyor. 
Semih Şeftali, sektörlerindeki dijitalleşmeyi özetliyor…

Semih Şeftali
ESSE YÖNETİM KURULU BAŞKANI



sitelerinde de satabiliyor. Önemli olan dijitalleşmeyi anlayıp insanların 
davranış şekillerine göre pozisyon alabilmek. 

En önemlisi de dijitalleşmede markası güçlü ve mağazası olanların 
daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla dijitalleşmede reka-
betçi olabilmek için bunları iyi konumlamak gerekiyor. Özellikle tüketici 
davranışları artık birbirine çok yaklaştı. Yeni kuşak ile eski kuşak arasın-
daki fark, eskisi gibi çok değil ve bir sürü kuşak var. Bu kuşaklar arasında-
ki tüketim alışkanlıklarını anlayabilmenin en iyi yolu yine dijitalleşmeden 
geçiyor. Satış noktanız mağazada da olsa, sosyal medya veya e-ticarette 
de olsa bunları dijitalleştirip, özetleyip, algılayabilirseniz tüketiciye doğru 
ürün çeşitleri sunabilir ve daha rekabetçi olursunuz.

Rekabet gücünü etkiler
Değişen tüketici davranışlarını iyi tanıyamayan bir perakendecinin var ol-
ması mümkün değil. Bunu anlamanın en önemli yolu da dijitalleşmeyle 
gelen verileri doğru okuyup ona göre stratejiler geliştirmekten geçiyor. Di-
jitalleşmenin şirketlere nasıl etkisi var derseniz, olumlu işler yaptığınızda 
düşük maliyetle daha hızlı ve daha verimli işler yaparsınız. Eğer bu hızlı 
değişime ayak uydurup kendinizi değiştirip geliştiremezseniz rakipleriniz 
sizden daha ileriye gider ve bu, sizin rekabet gücünüzü etkiler. 

Sektörümüzü perakende ve mutfak olarak ikiye ayırmamız gerekiyor. 
İlk olarak perakende sektörü dijitalleşmeye çok hızlı reaksiyon verdi. Diji-
talleşme ilk yıllarda offline perakende sektöründe bir risk olarak algılandı; 
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“Değişen tüketici davranışlarını iyi 
tanıyamayan bir perakendecinin var 

olması mümkün değil.”



ama bunun risk değil bir fırsat olduğu anlaşıldı ve sektör kısa sürede buna 
göre pozisyon aldı. Sektörümüz bu konuda Türkiye’de ve dünyada oldukça 
ileride ve olaylara hâkim gözüküyor. Ama mutfak ürünleri sektörü için 
aynı şeyi söyleyemem. İmalatçı mantığı hala sürdüğü için sektör daha ağır 
davranıyor. Bunun sebebi olarak imalatçıların tüketiciye uzak olması ve 
tüketiciyi tanımamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Nasıl olsa sa-
tıyoruz diye tüketiciye uzak olduklarını, bu konuyu kafa yormadıklarını 
düşünüyorum.

Perakendenin dijitalleşmeyi mağaza içine taşıyarak devam etmesi gere-
kiyor. Ürünlerin çok kolay ulaşılır olması önem arz ediyor. Müşteri, ma-
ğazada bulunmayan bir ürünü, internet sitesinde kolayca bulabiliyorsa o 
şirket dijitalleşmiş demektir.

Pek çok şirkette CDO yok
Dijitalleşmeden en çok satış departmanları, ikinci olarak IT departmanla-
rı etkileniyor. Ama sonuçta bütün departmanların etkilenmemesi müm-
kün değil. Dijitalleşmeye departmanların kendini adapte etmemesi ciddi 
sorunlar yaratıyor. Bence dijitalleşme bir pazarlama sorunudur ve pazar-
lama üzerinden ilerlemelidir.

Çoğu şirkette CDO yok. Yavaş yavaş oluşuyor veya CDO olarak de-
ğil de teknoloji sorumlusu gibi birimlerde yer alıyor bu pozisyon. Bunun 
pazarlamayla çok ilgisi olduğunu düşünüyorum. Sonuçta imalattan satış 
sonrası servise kadar dijitalleşmenin olumlu etkisi var. Pazarlama, bir ürü-
nün üretime girmesinden tüketimin son aşamasına kadar tüm süreci ta-
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“Müşteri mağazada bulunmayan bir ürünü, 
internet sitesinde kolayca bulabiliyorsa o 

şirket dijitalleşmiş demektir.”



kip etmek zorunda olduğu için CDO’ların pazarlamayla birlikte çalışması 
gerekiyor. Ama şu an şirketlerde teknolojiden sorumlu kişiler IT depart-
manlarının altında veya e-ticaret departmanlarıyla birlikte çalışıyor. Ben-
ce bu, bir pazarlama sürecidir. Pazarlamadan sorumlu kişinin dijitalden 
de sorumlu olması veya pazarlamayla yakın çalışması gerekir.

Biz ise dijitalleşmeye yıllar önce kurumsal sitemizle başladık ve ciddi 
bir yol kat ettik. Şimdi anladık ki bu konuyu outsource etmemiz gerekiyor. 
Şirket içinde bu konuda uzmanlaşmış kişileri istihdam etmek zorlaşıyor. 
Şirkette bu operasyonu yöneten yöneticiler olmalı, ama bütün dünyayı ta-
kip eden kişilerle ve kurumlarla çalışılması gerekiyor. 

İlk önce şirket içinde kendini geliştiren bir yapı kurmak istiyoruz ve 
bunları uzmanlarına outsource etmek istiyoruz. İçeride bunları geliştir-
mek hem çok pahalı hem geri kalma riskiniz bulunuyor. Karar vericilerin 
sağlıklı pazarlama stratejisi hazırlaması için mağazayı dijitalleşmeye taşı-
mak dijitalleşmeyi de mağazadan merkeze taşımak gerekiyor.”

100  l  DİJİTAL DÖNÜŞÜM DİREKTÖRLERİ



“Yeni teknolojilerin hayatımızı artık daha büyük bir hızla de-
ğiştirdiği ve kolaylaştırdığı dijital çağı yaşıyoruz. Bu dijital 
dünyada, evimiz, ulaşım araçları, yürüdüğümüz caddeler, 

alışveriş merkezleri, iş yerleri, restoranlar, okullar, hastaneler ve kafeler, 
kısacası tüm yaşam alanları öneri ve hizmet alabildiğimiz, alışveriş, iş ve 
hatta ticaret yapabileceğimiz yerler haline geldi.

Tüm dünyada dijitalleşen işletmelere baktığımızda, bu işletmelerin 
kârlılıklarının sektörlerinin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Accen-
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“ÖNCÜ ŞİRKETLERDEN  
BİRİ OLACAĞIZ”

Mobilya sektöründe dijitalleşme oldukça yavaş ilerliyor. 
Mobilyacıların online sitelerini inceleyenlerin sayısı çok yüksek 
olsa da tüketiciler satın alma aşamasına geldiğinde mağazayı 

tercih ediyor. Yine de sektörde geleceğin dijitale yatırım yapmakta 
olduğunu düşünen şirket sayısı hiç de az değil. 2012’den beri bu 
konuya hız veren Doğtaş Kelebek de bu şirketlerden biri. Şirket 
bünyesinde altyapı yenileme, dijital pazarlama projeleri, veri 

yönetimi, ürün tasarımları gibi süreçlerin dijitalleşmesiyle ilgili 
çalışmalar başlamış durumda. Doğtaş Kelebek’in nihai hedefinde 

ise bu alanda öncü olmak var. 

Hulusi Acar
DOĞTAŞ KELEBEK CEO’SU



ture Dijital Endeksi sonuçlarına göre Türkiye’de şirketlerin dijitalleşme 
oranı 100 üzerinden 60 civarında. Dijital dönüşüm, rekabet avantajı ve 
farklılaşmak anlamına geliyor. 2023 hedeflerinde, dijitalleşen şirketlerin 
önemli bir payının olacağını düşünüyorum.

Kendine özgü dinamikleri bulunan mobilya sektörünü ele aldığımızda, 
farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Türkiye’deki mobilya satışlarının yaklaşık 
yüzde 70’i ana caddelerdeki mobilya mağazalarından gerçekleşiyor. MOS-
DER’in  (Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği) yaptırdığı son araştırmaya 
göre, 2013 yılında mobilya markalarının internet sitelerini ziyaret eden 
kişi sayısı oranı yüzde 6 iken, bu oranın 2015 yılında yüzde 10’a yükseldi-
ğini görüyoruz. Mobilya tüketicisinin satın almadan önce internet üzerin-
den ürün inceleme oranının geçen iki yılda 4 puan yükselmesi ise dikkat 
çekiyor. Yine her 10 kişiden 1’i mobilya markalarının online web sayfa-
larını inceliyor, ancak satın alma aşamasına geldiğinde alışveriş siteleri-
ni tercih etmiyor. Tüketiciler internetten araştırıyor ancak mağazalardan 
alışveriş yapıyor. 

Facebook kullanılıyor
Aynı araştırmaya göre 2013 yılında internetten mobilya satın almayacağı-
nı belirtenlerin oranı yüzde 68 iken, 2015’e geldiğimizde bu oranın yüzde 
78’e yükseldiğini görüyoruz. Satın almama nedenlerinin başında ise ürüne 
dokunma ya da inceleme fırsatlarının olmadığı ve internetten ürün alma 
alışkanlıklarının bulunmaması geliyor. Tüketiciler markaları inceleyip, ye-
nilikleri takip etmek için interneti kullanıyor ama mobilya satın alırken 
mutlaka yerinde görmek ve dokunmak istiyor. 
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 “Mobilya tüketicileri internetten araştırıyor 
ancak mağazalardan alışveriş yapıyor.”



Araştırmaya göre ürün detaylarını araştırmak için en çok kullanılan 
mecranın Facebook olması da dikkat çekici. Google ve Youtube üzerinden 
mobilya araştırmasının ise oran bazında 2013’e göre düştüğü görülüyor. 
Tüketiciler açısından baktığımızda, sosyal medya mecraları ve mobil apli-
kasyonlar da önemli araçlar olarak öne çıkıyor. Çünkü mobilya ürünlerini 
müşterinin ayağına götürmek mümkün değil ve mutlaka showroom’da teş-
hir edilmesi gerekiyor. Bu yüzden de mobilya sektöründe ürünleri müşte-
riyle buluşturmak için sosyal medya ve aplikasyonların önemi artıyor. Bu 
sayede müşterilere en güncel bilgi ve haberler, indirimler,  kampanyalar ve 
en yeni tasarımlar ilgi çekici içeriklerle hızlı bir şekilde ulaştırılabiliyor. 
Müşteriler en yeni tasarımlardan herkesten önce haberdar oluyor. Ayrıca 
sosyal medya mecraları sayesinde müşteri ile sıcak bağlar da kurulabiliyor. 
Bunların dışında sosyal medya üzerinden yapılan yarışmalarla müşteriler 
aktif hale getirilebiliyor. 

İlk olmak istiyoruz
Biz müşterilerimizi tek tek tanımak, tarzlarına uygun mobilyaları ilk on-
lara duyurmak istiyoruz. Amacımız değişim zamanları geldiğinde ilk bizi 
hatırlamaları. Yeni evlendiğini bildiğimiz bir çiftin, çocuğu olduğunda da 
akla gelen marka olmak istiyoruz.

Bu yüzden de müşteriyle temas ettiğimiz her noktada, en iyi müşteri 
deneyimini yaşatmak için çalışmalarımız devam ediyor. Müşterimizi çok 
iyi tanımak için CRM altyapımızı güçlendirip, segmente edip, zengin bir 
içerik sağlayarak onlara ulaşmayı istiyoruz. Biz mobilya üretip satan bir 
üretici olmanın ötesinde Doğtaş ve Kelebek markalarımızla müşterileri-
mizin yaşam alanlarına keyif katmayı amaçlayan ve onlara uygun çözüm-
ler sunan, hayatı kolaylaştırmaya çalışan bir firmayız. 

Teknoloji sektöründe yıllara dayanan tecrübelerim bulunuyor. Önü-
müzdeki dönemde bu tecrübeleri, ekibimle beraber yeni projelerle mo-
bilya sektörüne, Doğtaş Kelebek’in yenilikçi projelerine uyarladığımızı 
göreceksiniz.

ZAMANI GELDİ Mİ? NE SÖYLÜYORLAR? NE DÜŞÜNÜYORLAR?  l  103



Mobilya sektörü dijital dönüşümün henüz başında diyebiliriz. Gelecek-
te bu dijital dönüşümden mobilya sektörü daha fazla yararlanacak. Biz de 
bunda öncü olan firmaların başındayız. 

Dijital dönüşüm, şirket kaynaklarını doğru kullanabilmesi için bü-
yük öneme sahip. Hızlı ve güvenilir veri yönetimi, şirketleri ayakta tutan 
önemli etmenlerden biri. Dijital dönüşüme ve veri yönetimine önem veren 
şirketler, önemli kazanç sağlıyor. Mobilya sektörüne yön veren bir şirket 
olarak biz de veri yönetiminin takibini titizlikle yürütüyoruz. Bunun için 
bize gelen verilerin kendi katmanında ayrılması üzerine bir yapı kurduk. 

CDO rekabeti etkiliyor 
CDO, yani dijital grup başkanlığı rolünün tanımı, sosyal medya platform-
larındaki değişiminin hızına paralel bir şekilde değişim gösteriyor. Dijital 
grup başkanları, mobil platformlarda şirketlerin rekabetçiliğini artıracak 
yeni aplikasyonlar geliştirilmesinin yanı sıra çalıştıkları kurumun sosyal 
medya stratejilerini de kurguluyor. 

İçinde bulunduğumuz dijital çağda, şirketlerin kendilerini güncel tutup 
müşterileriyle farklı sosyal ve mobil platformlar üzerinden bağlantı kur-
maları gerekiyor. Dijital grup başkanları, müşteri ve tüketici bağlılıklarını 
artırmakla kalmayıp, aynı zamanda bireyler arasında zincirleme reaksi-
yonlar yaratarak müşteri bağlılığını gelir artışına dönüştürecek stratejiler 
yaratıyor. Şu an bizde bu pozisyonda birisi yok. Pazarlama ve bilgi işlem 
ekiplerimiz tarafından bu çalışmaları yürütüyoruz. 

Doğtaş Kelebek ailesine Ağustos 2014’te katıldım. Dijitalleşme anla-
mında benden önce başlayan bazı uygulamalar vardı. Altyapı yenileme 
çalışmalarından dijital pazarlama projelerine, veri yönetiminden ürün ta-
sarımlarına kadar tüm süreci baştan ele alarak birçok yeni projeye başla-
dık. Devam eden çalışmaların çıktılarını 2016 yılında hep beraber görmüş 
olacağız. Fark yaratan bir şirket olma yolunda dijitalleşme süreci önemle 
üzerinde durduğumuz bir konu.”
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“Özellikle milenyumun ardından teknoloji, çok büyük bir hız-
la gelişti. Bugün birçok sektör, dijital platformlar üzerinden 
hizmet verebilir hale geldi. Özel sektörün dijitalleşme perfor-

mansını Dijitalleşme Endeksi ile ölçen Accenture tarafından Türkiye’de en 
hızlı dijitalleşen sektörün finansal servisler olduğu belirtildi. Bunu güncel 
rakamlar da doğruluyor. Türkiye’deki aktif internet bankacılığı kullanıcı 
sayısı 15 milyona ulaşırken mobil bankacılık kullanıcı sayısı 10 milyonu 
aşmış durumda.
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İŞ YAPIŞ ŞEKİLLERİ  
YENİDEN TASARLANACAK 

BankPozitif, Türkiye’de yalnızca dijital platform üzerinden 
hizmet veren bankalardan biri… 2011’de fiziksel şubelerini 

kapatarak bu dönüşümü gerçekleştirdi. Bu sayede banka 
bünyesinde pek çok yenilik de hayata geçirildi. Şubeye 

gitmek zorunda olmadan hesap açılabilen, kredi verebilen 
ilk banka oldu.

BankPozitif, yine sektörde ilk olarak müşteri riskini 
otomatik hesaplayarak müşteri özelinde faiz sunan bir 
sistem geliştirdi. Şu anda sektördeki pek çok oyuncu bu 

uygulamaları hayata geçiriyor. Oysa BankPozitif, Yeni Nesil 
Bankacılık Bölümü ile CDO pozisyonu da oluşturarak 4 yıl 

önce bu dönüşüme öncülük yaptı.

Ufuk Dinç
YENİ NESİL BANKACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI



Dijitalleşme, finans sektörünün iş yapış şeklini tamamen değiştirmeye 
başladı. Önümüzdeki dönemde bunu daha fazla hissedeceğiz. Dijitalleş-
me sayesinde bankacılık işlemlerinin hemen her birini sağlayan finansal 
teknoloji şirketleri kolaylıkla kuruluyor ve etkili biçimde büyüyorlar. Aynı 
şekilde dijitalleşme, ‘Blockchain’ gibi yaklaşımlar nedeniyle de finans sek-
törünün iş yapış şeklinin temelden yeniden tasarlamasına neden olacak 
diye düşünüyorum. 

1 dakikada 50 bin TL
Bankacılık sektöründe dijitalleşme sürecinde müşterisine kulak veren, ta-
leplere arz üretip sonuç odaklı hizmetleriyle zaman kazandıran ve hoşnut-
suzluk oluşturabilecek masraflardan kaçınan markalar bir adım öne çıktı. 
Ayrıca dijitalleşme sayesinde tüm bankalar müşteriler tarafından erişile-
bilir hale geldi. Sonuçta artık tüm bankaların sanal şubeleri müşterilerin 
bilgisayarında ve telefonlarında yer alıyor. Bu yüzden rekabet gerçekten 
olması gereken yerde… Rekabetin müşteriye en kaliteli hizmeti en uygun 
koşullarla sunanın başarılı olacağı bir hale geldiğini düşünüyorum. Sek-
töre baktığımızda hedeflenen sürecin artık şubeye gitmeden birden fazla 
hizmeti gerçekleştirebilmek olduğunu görüyoruz. Biz de BankPozitif ola-
rak yeni nesil bankacılık anlayışıyla süreçlerimizi tamamen dijital ortama 
taşıdık ve bugün teknolojiyi kullanarak internet üzerinden sadece 1 daki-
kada 50 bin TL’ye kadar kredi verebiliyoruz.

İlk adımlar
Sektörümüz kesinlikle dijital dünyayı yakından takip ediyor ve tüm plat-
formlarda yer almaya özen gösteriyor. Müşterilerine tüm kanallar üzerin-
den ürün ve çözüm sunmak için çalışmalar yapıyor. Sektörde dijitalleşme-
nin ilk adımları müşterilerin hesap bilgilerine erişimi ve para transferleri 
konusunda kendini gösterdi. İnsansız çağrı merkezi çözümleri, ATM’lerin 
fonksiyonlarının artması, internet bankacılığı uygulamalarıyla aslında 
müşteriler şubelere gitmeden temel bankacılık işlevlerini yerine getirme-
ye başladı. Bankalar da bu işlemleri şubeden sunmanın maliyetli olması 
nedeniyle hızla dijital çözümler geliştirdi. Bütün bunlara rağmen dijital-

106  l  DİJİTAL DÖNÜŞÜM DİREKTÖRLERİ



leşme sürecinin henüz başında sayılırız. Bugüne kadar müşterilerimize 
online sonuç üretmekle sınırlı kalan sektör, sadece içeriden değil özellikle 
dışarıdan gelecek rekabete karşı durabilmek amacıyla önümüzdeki dö-
nemde tüm iş yapış şeklini dijitalize etmek durumunda kalacak. 

Dijital dünyanın bilgiye çok hızlı erişimi, rekabet şartlarını müşteri le-
hine zorluyor. Örneğin fiziksel olarak bir kredi teklifi için kaç banka şu-
besine gidebilirsiniz? Bugünün dünyasında dijital kanalların yardımıyla 
en uygun krediyi sunan bankayı beş dakikalık araştırmayla öğrenebiliyor-
sunuz. Burada müşteriyi yakalayabilmek de oldukça zorlayıcı hale geldi.

Temel iş stratejimiz
Bankamızda CDO pozisyonu sektörde bir ilk olarak 2011 yılında oluştu-
rulmaya başlandı. 2012’de organizasyon ve iş süreçlerimizi yeniden yapı-
landırarak bugünkü yapıyı oluşturduk. Bu sayede dijitalleşme bir söylem 
veya yeni bir kavram olmaktan çıktı ve temel iş stratejimiz haline getirildi. 
Tüm bilgi işlem süreçleri ve bireysel pazarlama ve satış organizasyonları 
yeniden yapılandırıldı ve CDO (Yeni Nesil Bankacılık Genel Müdür Yar-
dımcılığı) pozisyonu altında organize edildi. Bankacılık sektöründe yeni 
bir yaklaşım olarak BT, pazarlama ve satış strateji ve hedefleri entegre ola-
rak belirlenmeye başlandı. Bu yapının İK performans yönetimi sistemiy-
le desteklenerek bireysel hedeflere kadar indirgenmesi sağlandı. Yazılım 
projelerinde görevli mühendislerin de doğrudan satış ve pazarlama sü-
reçlerinde söz hakkı olması, yeni öneriler geliştirmesi, başka bir deyişle 
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“Türkiye’deki aktif internet bankacılığı 
kullanıcı sayısı 15 milyona ulaşırken mobil 

bankacılık kullanıcı sayısı 10 milyonu 
aşmış durumda.”



pazarlama ve satış sürecinin bir parçası olması sağlandı. Bunun iş sonuç-
larına en önemli etkisi, üretilen sistemlerin pazarlama stratejilerine ve iş 
sonuçlarına daha fazla yönelik olması oldu. Stratejiye uygun doğru proje-
lerin seçimi ve pazara sunum sürelerinin rakiplerine göre bire beş oranın-
da daha kısa sürede ve daha az kaynakla hayata geçirilmesi sağlandı.  

Bu alanda ilk banka
2011’de tüm bireysel şubelerimizi kapatarak yalnızca dijital platformlar-
dan hizmet veren ilk bankayız. Şubeye gitmek zorunda olmadan hesap 
açabilen, kredi verebilen ilk banka da biziz. Bütün bunları dijital platform-
lar üzerinden gerçekleştirirken tüm başvuruları birkaç saniye içinde ta-
mamen otomatik olarak değerlendirerek kesin sonuç bildiren, sonrasında 
müşterileri hesapları ve ilgili operasyonel işlemleri insan müdahalesi ol-
maksızın tamamlayan süreçler geliştirildi. Ayrıca yine sektörde ilk olarak 
müşteri riskini otomatik hesaplayarak müşteri özelinde faiz sunan bir sis-
tem geliştirirken; faiz dışında herhangi bir komisyon, masraf, sigorta, EFT 
ücreti, hesap işletim gibi ücretleri kaldırarak şeffaf bir fiyatlama mekaniz-
ması oluşturduk. 

Şimdi bakıldığında sektörde büyük oyuncular da benzer uygulamaları 
başlatıyor ve bu durum bize doğru yolda olduğumuzu ve sektörde ilkleri 
başararak liderlik ettiğimizi gösteriyor. Dijitalleşmenin en büyük katkısı 
son derece büyük ve detaylı bir veri kümesine erişim sağlaması diyebiliriz. 
Aynı şekilde günümüzde geldiğimiz bu noktada bu veriyi anlamlandırma 
ve geleceğe yönelik kestirimlerde bulunabilme için son derece gelişmiş çö-
zümleri hayata geçirebilmenin de mümkün olması nedeniyle müşterileri-
mizin kendi özelinde çözüm geliştirme, ihtiyacının doğacağı anda yanın-
da bulunma imkânı sağlıyor. BankPozitif olarak tamamen dijital kanallara 
odaklanmanın getirdiği avantajla ciddi anlamda müşteri veri kümesini iş-
liyoruz. Analiz alanları olarak müşteri özelinde risk belirleme,  kampanya 
sunma, site ve uygulamalarımızda müşteri davranışlarını analiz etme, en 
başarılı bildirimler için A-B analizlerini otomatik şekilde kullanma gibi 
konuları sayabiliriz.”
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“Dijital iş dediğimiz kavram, sadece dijital pazarlama yapmak 
ya da süreçleri dijitalleştirmek değil, iş dünyasında hayat-
ta kalabilmek için gerekli bir zorunluluk haline geldi. Hızlı 

tüketim sektörü için dijitalleşme iki yönüyle çok önemli. Birincisi, artık 
dijitalde hatta mobilde yaşayan milyonlarca tüketiciye ulaşmak için bu ka-
nalı efektif şekilde kullanmanız gerekiyor. İkincisi ise hem iletişim hem de 
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YILDIZ HOLDİNG’İN  
YENİ ROTASI 

Sadece geçtiğimiz yıl yenilikçi ürünlerle cirosuna 1 milyar 
TL’lik katkı yapan Yıldız Holding, rotasını dijital şirket olmaya 

çevirmiş durumda. Yıldız Holding, dijital dönüşüme 2010’da 
merkezi pazarlamanın içinde bir direktörlük oluşturarak 

başladı. En önemlisi şirket bünyesinde dijital düşünme 
yolunda önemli adımlar atıldı. 2015’te ise markaların dijital 
dönüşümü içselleştirmesi ve dijital fonksiyonlar kazanmaları 

için dijital şampiyonları marka yönetim ekiplerinin içine aldı.
Holdingin dijitalleşme rotasında 2010-2015 arasında 

dönüşüme liderlik etmiş dijital pazarlama direktörlüğünün 
yerine, daha efektif, dijital dönüşümü etkinleştirecek 

faaliyetlere imza atmak var. CDO pozisyonu oluşturmak da 
planlanan süreçler arasında.

Nevgül Anbarlılar
YILDIZ HOLDİNG DİJİTAL PAZARLAMA DİREKTÖRÜ



satın alma davranışı anlamında aradan perakende kanallarını çıkararak 
tüketiciyle birebir etkileşim sağlama imkanınız oluyor. 

Rekabet avantajı sağlayan bir dijitalleşme ya da dijital dönüşümden 
bahsediyor olmamız için yapılan çalışmanın iş sonuçlarına etkisinin ol-
ması gerekiyor. İşe etkiyi de ikiye ayırabiliriz. 

Birincisi, markaların bu mecralarda hedef tüketicileriyle daha etkin 
iletişim içine girmeleri ve e-ticaret faaliyetleri sayesinde marka gücünün 
ve satışlarının artması. İkincisi ise şirket iç süreçlerini dijitalleştirerek, ve-
rimlilik artışıyla maliyetlerin azalması. 

Şirketler yavaş kalıyor
Hızlı tüketim sektörü, dijitalleşmenin henüz başında. Şirketlerin tüketi-
ci davranışlarını takip etmekte ve bunları markaları için aksiyona çevir-
mekte yavaş kaldığını görüyoruz. Örneğin mobil cihazlarda harcanan süre 
günde 2 saatten fazla olmasına rağmen, markaların medya bütçelerinin 
çok az bir kısmının mobile harcandığını biliyoruz. Dijital, bir buzzword 
olarak ele alındığında herkes tarafından kabul görüyor, ancak halen pek az 
şirket dijital pazarlamaya yeterli bütçe ayırıyor ya da bu bütçeyi en verimli 
nasıl kullanacağı konusunda bir fikre sahip. 

Ayrıca şirketler iş süreçlerini dijitalleştirmenin getireceği verimliliği 
öngörmekte zorlanıyor ve gerekli yatırım maliyetinden çekiniyorlar. Yine 
de sektörümüzde dijitalleşme ilk olarak iş süreçlerinin dijitalleştirilme-
si, ERP sistemleri gibi verimlilik artışı sağlayan bazı alanlarda görülmeye 
başlandı. Dijital pazarlama tarafında ise e-ticaret ve sosyal medyanın yük-
selişi şirketlerin bu alana yatırımlarını artırmakta lokomotif görevi gördü.

İş dünyası geride kaldı 
Daha önce iş ihtiyaçları arttıkça teknoloji buna adapte olarak yeni imkan-
lar sunuyordu. Yani teknoloji, iş dünyasını geriden takip ediyordu. Şimdi 
ise özellikle dijital teknolojideki hızlı yükseliş, iş dünyasını geride bıraktı. 
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LALE SARAL DEVELİOĞLU 
YILDIZ HOLDİNG TÜRKİYE PAZARLAMA BAŞKANI

“5 YIL ÖNCE BAŞLADIK”
DİJİTAL DÜŞÜNME 
Yıldız Holding’de dijital dönüşüme 2010’ da merkezi pazarlamanın içerisinde 
bir direktörlük oluşturarak başladık. Dijital standartlarımız oluşturuldu ve bu 
standartlar ilgili iş birimleri ve üçüncü parti ajanslar tarafından 5 yıl içinde 
benimsendi. Dijital düşünme yolunda önemli adımlar atıldı. 2015’te ise 
markaların dijital dönüşümü daha da içselleştirilmesi ve kendi kendilerine 
yetebilecek dijital fonksiyonlar kazanmaları için dijital şampiyonları marka 
yönetim ekiplerinin içine aldık. 

İYİ BİR FIRSAT 
Dijital şampiyonların markalar içerisinde dağılmasının, farklı şirketlerin 
dijitali daha iyi benimsemesi için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Dijital 
düşünmenin ve dönüşümün bu şekilde kılcal damarlara kadar ulaşabilmesini 
umuyoruz. Diğer taraftan sosyal medya ve pazarlama iletişimi açısından 
baktığımızda daha hızlı operasyon, daha özgür dijital işler ve kreatif 
yaklaşımlarda çeşitlilik sağlamayı bekliyoruz. 2010-2015 arasında dönüşüme 
liderlik etmiş dijital pazarlama direktörlüğünün yerine bünyemizde dijital 
dönüşümü çok daha etkin ve efektif sağlamak için yeni oluşumlarla ilgili 
çalışmalarımız devam ediyor.

“Hızlı tüketim sektöründeki şirketlerin 
tüketici davranışlarını takip etmekte 
ve bunları aksiyona çevirmekte yavaş 

kaldığını görüyoruz.”



Artık teknolojinin sunduğu yeni imkanlar iş dünyasını şekillendiriyor ve 
yeni fırsatlar sunuyor. Bu da dijitalleşmenin dünyada iş yapma şekillerini 
temelden nasıl değiştirdiğini gösteriyor. 

Dijitalleşmeden en çok etkilenen departmanlar arasında şüphesiz en 
dinamik bölümlerden olan pazarlama sayılabilir. Tüketiciye ya da son kul-
lanıcıya bakan yönüyle geleneksel iletişimden ve dijital pazarlamaya dö-
nüşüm burada başlıyor. Kurum içine, iş yapış şekillerimize baktığımızda 
ise en çok etkilenen bölümün BT olduğunu söyleyebiliriz. Bilgi teknoloji-
leri faaliyetlerinin, ismi doğrultusunda da dijitalleşmenin en önünde yer 
alması gerektiğini ve aldığını görüyoruz. Öte yandan bir şirketin tedarik 
zincirinden satışa, insan kaynaklarından finansa topyekun tüm depart-
manlarıyla dijitalleşme yolunda ilerlemesi en sağlıklısı olacaktır. 

Nasıl başladık? 
Yıldız Holding’de daha önce farklı isimler, departman ve pozisyonlar al-
tında devam eden çalışmalar, 2010 yılında dijital pazarlama ve CRM di-
rektörlüğü altında toplandı. Direktörlük çalışmaları kapsamında hem tü-
keticiye sosyal medya ve web siteleri gibi platformlar üzerinden ulaşarak 
dijital pazarlama faaliyetleri gerçekleştirildi hem de kurum içi CRM, ERP 
benzeri dijitalleşme projelerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunuldu. 

Yıldız Holding olarak dijital pazarlama alanında aldığımız yerel ve 
uluslararası sayısız ödüle ek olarak, sosyal mecralarda Türkiye’nin en bü-
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“Rekabet avantajı sağlayan bir dijitalleşme 
ya da dijital dönüşümden bahsediyor 

olmamız için yapılan çalışmanın iş 
sonuçlarına etkisi olmalı.”



yük grubu olduk. İç süreçlerin dijitalleştirilmesi konusunda ise tedarikçi 
portalinden yenilikçi intranete, eğitim kitapçıklarımızın ve tool kitlerin 
mobilden erişilebilir olmasından yönetici dashboard’larına kadar birçok 
çalışmayı yönettik ve içinde bulunduk.

Tüketiciye giden yeni yol
Tüketicilerin dijitalde yaşadığı bir dünyada onlara ulaşmanın birinci yolu 
yine dijitalden geçiyor. Hızlı tüketim ürünleri satın alma davranışına bak-
tığımızda ‘impulse buying’ ön plana çıkıyor. Bu da markaların tüketici ta-
rafından sürekli belirli bir bilinirlik seviyesinde tutulmasını gerektiriyor. 
TV yayınları ve medya maliyetlerinin yüksekliği ve tüketicileri yakalama-
nın zorluğu da düşünülünce dijital pazarlama ve sosyal medya gibi kanal-
lar kullanılarak tüketiciyle 365 gün boyunca 360 derece iletişim halinde 
olmanın şirket için büyük bir fayda sağladığını söyleyebiliriz.

Dijital dönüşüm altında farklı kavramlar mevcut. İş ortamının dijital-
leştirilmesi, mobil çalışma, tüm çalışma araç ve ihtiyaçlarına mobilden 
erişim, iş yapış biçiminin dijitalleştirilmesi ve operasyonların dijitalleşti-
rilmesi bu kavramlardan birkaçı olarak sayılabilir. Aslında tüm bu çalış-
malarla yapmak istediğimiz şey, çalışan herkesin ‘dijital düşünmeye’ ge-
çiyor olması. Herhangi bir işi yaparken herkesin dijitali bir ‘enabler’  araç 
olarak düşünmesini istiyoruz.”
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“Mobil cihazlarla her türlü bilgiye, her yerde ulaşma becerisi-
ni gösterebiliyoruz. İş zekası uygulamaları, tahmine dayalı 
analitik ürünlere dönüşüyor. Böylelikle hem iç hem de dış 

ortamda oluşan tüm bilgilerden yararlanmak mümkün olabiliyor. Her tür-
lü ekipmana entegre edilebilen sensörler, tüm değişik uygulamalarda anlık 
bilgi sahibi olabilmenizi ve ona göre endüstriyel ortamları yönetebilmeni-
zi sağlıyor. 

Örneğin General Electric, ‘endüstriyel internet’ adını verdiği bir yakla-
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“SENKRONİZE BİR YAKLAŞIM 
GEREKLİ”

Eczacıbaşı Topluluğu, yapı ürünleri, sağlık, tüketim ürünleri 
alanında, ulusal ve uluslararası pazarlara yönelik çalışmalarıyla 

ön planda olan bir sanayi devi... Grupta dijital dönüşüm ise 
sürekli dinamik tutulan bir süreç. Toplulukta dijitalleşme 

anlamında ilk dalga, klasik BT uygulamalarıyla başladı. 2005’ten 
itibaren e-dönüşüm projeleriyle topluluktaki tüm şirketlere yönelik 
ortak ve sürdürülebilir bir dönüşüm süreci yaşanıyor. 2010 yılında 

“İş-BT Uyumu” başlığıyla dijitalleşme alanında başka bir adım 
atan topluluğun dijitalleşme ajandasında, önümüzdeki yıllar için 

Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti gibi kavramlar var.

Levent Kızıltan
ECZACIBAŞI BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ GRUP BAŞKANI



şımla ürettiği uçak motorlarını, dizel lokomotiflerini, rüzgar enerjisi sant-
rallerini sensör ve yazılımlarla takip ediyor. ‘Periyodik bakım’ kavramını 
‘gerektikçe bakım’ kavramına dönüştürüyor ve bu yöntemlerle işletmelere 
ciddi faydalar sağlanıyor.

Biz de Eczacıbaşı olarak içinde bulunduğumuz tüm sektörlerde bu yeni 
yükselen BT dalgalarının takibini yapıyoruz. Bu uygulamaları fayda/mali-
yet dengeleri içinde hayata geçiriyoruz.

Odakta müşteri olmalı 
İşimizin odağına müşterimizi koymalı, ‘crowdsourcing’ yani internet üze-
rinde ‘kalabalıkların gücünden’ yararlanarak onlarla çok yakın iletişim 
içinde olmalı, sadece satış amacıyla değil, geri bildirimler ve ürün geliştir-
me-inovasyon için de onlardan katkı alabilmeliyiz. 

Etkin ve modern cihazların kullanımıyla işletme ve çalışan yönetimleri-
mizi etkin hale getirmeli; mobil ve uygulamalardan yararlanarak ofislere 
gelmeye gerek kalmadan çalışanlarımızın değer üretmesini sağlamalıyız. 
Endüstriyel uygulamaları yerinde ve zamanında kullanarak ve sürekli mo-
dernleşme yaklaşımlarıyla üretim tesislerimizi modernleştirmeliyiz. Sos-
yal medya ve iletişimin yeni yüzüyle daha etkin pazarlama yapabilmeliyiz. 

Bunlar, sektörleri dijital olarak dönüştüren ama zaman alan yaklaşım-
lar. Mobil, büyük veri ve sosyal uygulamalar tarafı göreceli olarak daha 
kolay değişebiliyor. Asıl önemli ve zor olan konular ise daha ziyade şirket-
lerin kültürel transformasyonuyla ilgili oluyor. Dolayısıyla dijitalleşmeye 
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“Keramet etikette değil,  
dijital dönüşümü yapabilecek vizyonu ve 

icraatı gösterebilmekte.”



sadece BT destekli bir olgu olarak bakmamak, bireye de dönüşümü be-
nimsetmek gerekiyor.

Biz Eczacıbaşı olarak değişik sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Yine de 
sektör bağımsız ilk önce kurumsal kaynak planlamaları (ERP), sonrasında 
müşteri uygulamaları (CRM) ve takiben de internet odaklı iş modelleri 
alanlarında dijitalleşme yaşandığını ifade etmek mümkün. Bunun yanın-
da değişen BT güçlerinin dalgaları kaçınılmaz şekilde sektörleri etkiliyor. 
Bu dalgalara geç kalmamak gerektiği gibi çok erken uygulamalardan da 
kaçınmak, yeni konuları öncelikle deneyimlemek sonra uygulamaya al-
mak gerekiyor.

Keramet etikette değil 
Sektörde ve iş yaşamında uzun yıllar bulununca deneyimler, iş dünyası-
nın bazı konularının ‘mevsimsellik’ arz ettiğini gösteriyor. Özellikle danış-
manlık şirketleri, BT şirketleri kendi var olma nedenleri olan yenilikçilik 
içinde her dönem yeni bir şeyler yaratmaya öykünüyor, buna zorunlular 
da... Çünkü içinde bulundukları sektörde yenilikçi ve dijital olamazsanız, 
yok olursunuz. Ancak diğer yandan mevsimsellik nedeniyle bazı kavram-
lar da içi çok fazla doldurulmadan servis ediliyor, bir süre sonra da yok 
oluyor. 

En klasik anlamıyla geçtiğimiz 10 yıllık dönemde bu danışmanlık şir-
ketleri BT yöneticilerini önce ‘Chief Process Officer’lığa layık gördü… 
Yani tüm süreçlerden sorumlu olacaklardı. Sonrasında ‘Chief Executive 
Officer olmaya soyunun’ dediler. Çok güzel ama zaten bunlar iş dünya-
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“Her BT’ci bir CDO kadar dijital 
dönüşümcü olmalıdır.”



sında gösterdiğiniz başarıyla da yakından alakalı. Tabii ki örnekleri de var 
ama CPO zaten yapay bir kavramdı, CEO ise hak eden olur şeklinde…

Şimdi de Chief Digital Officer kavramından bahsediliyor. İşini iyi ya-
pan, sektörünü iyi tanıyan, BT dünyasının değişimlerini yakından izleyen 
ve iş yöneticileri kadar işi yorumlayabilme yetisine sahip olan BT’cilerin 
olduğu ortamda CDO diye bir etikete de ihtiyaç yoktur. Her BT’ci bir 
CDO kadar dijital dönüşümcü olmalıdır, etiketine ister ‘BT Yöneticisi’, is-
ter ‘CIO’, isterseniz ‘CDO’ yazın, fark etmez. Keramet etikette değil, dijital 
dönüşümü yapabilecek vizyonu ve icraatı gösterebilmektedir.  

İş yapma şekli nasıl değişti? 
Tahripkar iş modelleri çevremizde her yerden fışkırıyor. Silikon Vadisi ve 
ABD odaklı pek çok konu sadece o ülkeyi değil, tüm dünyayı değiştirecek 
nitelikte karşımıza çıkıyor. 

En net örnekler, Uber ve Airbnb gibi iki iş modeli… Birisi taksileri 
ve limuzin servislerini yok ediyor, diğeri ise otel zincirlerini, yat ve ara 
kiralama şirketlerini. Ne kadar yerleşik endüstrilerde çalışırsak çalışalım 
bu yeni teknoloji dalgalarının aynı zamanda yeni iş modeli tsunami’leri 
olarak da karşımıza çıkabileceğini öngörmek gerekiyor. 

Şirket iş modellerimizin içine start up kültürünü yerleştirecek, girişim-
ciliği özendirecek kurguları yerleştirmemiz lazım.

Her türlü iş yapma şeklinin ‘Nexus of Forces’ nedeniyle değiştiği ve yı-
kıcı iş modellerinin çıktığı bir dünyada, dijitalleşme konusunda herhangi 
bir bölüm ya da departmanın önceliğinin olması düşünülemez. Herhan-
gi bir departmana öncelik verme lüksü de yoktur zaten şirketlerin. Zira 
rekabetçi olabilme ve sürdürülebilirlik, şirket iç fonksiyonları için değil, 
şirketin bizatihi kendisi için geçerlidir. Bu bir var olma mücadelesi oldu-
ğuna göre de dijitalleşmede birim seçme lüksü bulunmuyor. Şirketlerin 
dijitalleşmesi topyekun ve senkronize bir yaklaşımla gerçekleşebilir.
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İlk dalga 2005’te
Eczacıbaşı’nda dijitalleşme anlamında ilk dalga, klasik BT uygulamaları 
dalgasıydı. 2005’ten itibaren e-dönüşümle Eczacıbaşı Topluluğu açısından 
ortak ve sürdürülebilir bir dönüşüm süreci uygulamasını başlattık. 2010 
yılından itibaren ‘İş-BT Uyumu’ süreci başlatıldı. Önümüzdeki yıllarda ise 
dijitalleşme, Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti gibi kavramların yolu-
muzu çizeceği yeni stratejiler uygulayacağız. 

Konulara CEO liderliğinde, başkanların bildiği, genel müdürlerin ön-
derlik ettiği ve BT’cilerimizin yön gösterdiği bir dijitalleşme dalgası, iş 
birimi ve kuruluşlar için de kendilerine özgü planlar dahilinde stratejik 
planlar ve eylem planlarıyla bakıyoruz.

Topluluk olarak tüm sektörlerimize benzer yaklaşımla bakıyoruz. Mo-
dern ve uygulanabilir yaklaşımlar ve bunların hayata geçirilmesini sağ-
layan teknolojiler önemli. Dijital pazarlama açısından internetin etkisi, 
sosyal medya, viral modeller, ikinci ekran yaklaşımı gibi tüm kavramlar iş 
modellerinin içine ekleniyor. Böylelikle süreklilik arz eden ve klasik med-
ya kullanımlarına oranla daha düşük maliyetlerle daha etkin pazarlama 
yöntemleri kullanmak mümkün olabiliyor.”
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“Tüm sektörlerde olduğu gibi teknolojinin gelişmesi sayesinde 
dijitalleşme, özellikle içinde bulunduğumuz e-ticaret ekosiste-
mi içinde kullanılan enstrümanları değiştirdi. 

Elektronik cihazlardaki masa üstünden diz üstüne, ardından da akıllı 
telefon ve tabletlere geçişin gerek sabit altyapı sistemleri gerekse de GSM 
operatörlerindeki geniş bant geliştirmeleriyle desteklenmesi sayesinde ke-
sintisiz bir iletişim ağı kuruldu. 2010’da toplam nüfus içinde yüzde 41,6 
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“DÖNÜŞÜMDE  
İKİNCİ FAZDAYIZ”

Kliksa, 2012 yılında Sabancı Holding’in bir iştiraki olarak 
kuruldu. 11 Ocak 2016 itibarıyla da TeknoSA çatısı altında outlet 

kanalı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Çeşitli kategorilerde 
250 binden fazla ürünü portföyünde bulunduran şirketin genel 

müdürü Nevgül Bilsel, dijitalleşmenin e-ticaret ekosistemi 
içerisinde kullanılan tüm enstrümanları değiştirdiğini söylüyor. 

E-ticarette trafiklerinin yüzde 40-50’sinin mobil araçlardan geliyor 
olması sonucunda gerek mobil site gerekse mobil aplikasyonların 

çok kısa sürede adaptasyonlarıyla dijital devrimde ikinci faza 
geçildiğine inandıklarını anlatıyor. Nevgül Bilsel, e-ticaretteki 

dijital yansımaları şöyle özetledi…

Nevgül Bilsel
KLİKSA GENEL MÜDÜRÜ



pay sahibi olan internet kullanımı, 2015’te yüzde 55,9 seviyesine gelirken 
hanelerdeki internet kullanım oranı da yüzde 41,6 seviyesinden yüzde 
69,5 seviyesine çıktı. 

İnternetin yaygınlaşmasının yanı sıra dijitalleşmeyle birlikte artan sos-
yal medya ağı ve haber siteleri sayesinde günlük haberleşme metotları ve 
bilgi kaynakları da farklılaşmaya başladı. Artık internet ağı, büyük bir bil-
gi ve haber paylaşımının merkezi haline geldi. 

Google’ın ‘Customer Barometer, Country Report 2015, Turkey’ çalış-
masında, Türkiye özelinde bakıldığında internet kullanıcılarının yüzde 
66’sının kişisel sebeplerle interneti kullandıkları, yüzde 72’sinin ise bilgi 
edinmek ve araştırma yapmak adına ilk kaynak olarak interneti kullandık-
ları verisi paylaşılıyor.

Gelinen bu noktada, hızlanan bilgi akışı içinde ‘doğru bilgiye’ ulaşa-
bilmek kritik bir önem kazandı. E-ticaretin buradaki en önemli avantajı, 
araştırma sırasında hiçbir sınırlama olmaksızın birden çok kaynağı ince-
leme, içerikleri kıyaslama, yorumları değerlendirme gibi filtreler sayesin-
de doğru seçimin yapılabilmesi, gereksinimin yüzde 100 karşılanabilmesi 
kolaylığını sunuyor olmasıdır. 

Dijital ortamda sunulan ürün ve hizmete dair içerik, imaj, özellik seti 
gibi önemli bilgiler dışında ürün ve kategoriye dair özel/teknik terimlerin 
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“Gerek mobil site gerekse mobil 
aplikasyonların çok kısa sürede 

adaptasyonuyla dijital devrimde ikinci 
faza geçildiğine inanıyoruz.”



de anlamlarını paylaşarak tüketiciyi bilinçlendirmek, bilgilendirmek gö-
revini de üstleniyoruz. 

Ayrıca artan mobil kullanımı sayesinde rekabette avantaj yakaladığımız 
da bir gerçek. Zira müşteriyle temas ettiğimiz kanal sayısı artıyor. 

Sektördeki ilk örnekler
E-ticaret, doğası itibarıyla dijitalleşmenin merkezinde yer alıyor. Zira bu-
radaki temel amaç fiziksel bir mağaza olmaksızın dijital ortamda ulaşılan 
müşterinin gereksinimine hızlı bir şekilde cevap verebilmek… Bunun içe-
risinde sitenin altyapısı, tedarikçilerle olan bağlantılar, sunulan ürün ve 
hizmetlerin kapsamları ve içerikleri, ödeme altyapısı, bankalarla olan iş 
birliktelikleri gibi birçok farklı alan tamamen dijitalleşmenin sonucunda 
ortaya çıkan hizmetler bütünüdür. 2016 ile birlikte yürürlüğe girecek olan 
e-Arşiv kapsamında faturalar da dijital ortamın bir parçası olacak.

Altyapı sistemlerini bir kenara bırakırsak kurulan sitenin alakalı zi-
yaretçilere ulaşabilmesi ve tanıtılabilmesi adına yapılan pazarlama faali-
yetlerinin e-ticaret sektöründeki dijitalleşmedeki ilk adımları olduğunu 
söyleyebiliriz.

Bunun örneklerini ilk zamanlarda ‘e-mail’ ile pazarlama metoduyla ya-
şadık. Ardından farklı mecralarda gösterilen ‘banner’ çalışmalarıyla ki-
şileri siteye davet etmeye çalıştık. Zaman içinde bu stratejiler akıllandı. 
CRM araçları ve veri analizleriyle bu çalışmaların herkes için değil, ilgili 
konu başlıklarıyla ilgilenebilecek kişilere yönelik yapılması sağlandı. 

‘Re-targeting’ olarak tanımlanan ziyaretçimize yeniden ulaşabilmek 
adına, reklamlarımızı alakalı alakasız herkese değil, analiz edilmiş hedef 
kitleye, bizi ziyaret etmiş ama alışveriş yapmamış ziyaretçilere ya da alış-
veriş yapmış ancak tamamlayıcı ürünler de alabilecek devamlı müşterile-
rimize göstermeye başlayarak optimizasyon çalışmaları yapılmak suretiyle 
stratejiler her gün geliştiriliyor.
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Üyelerimize ilgilendikleri kategoriler veya ziyaret alışkanlıklarına göre 
e-mail göndermeye başladık. Bugünkü tanımıyla ‘kişiselleştirilmiş’ pazar-
lama faaliyetleriyle dijital dünyanın önemli kriterlerinden olan ziyaret, 
trafik ve müşteri datası KPI setlerinde rakiplerimizin önüne geçebilmek 
adına geliştirmeler yapıldı.

Dijitalleşmenin yaşandığı en önemli ikinci alan da mobil kanallar oldu. 
Akıllı telefonların ve tabletlerin kullanım oranlarının artışı, internet bağ-
lantısının hızlanması ve geniş bir ağa yayılarak ucuzlaması sayesinde ma-
saüstü ve dizüstü dünyasından mobil alana kayış çok hızlı yaşandı. 

E-ticaret dünyasında site trafiklerinin yüzde 40-50 seviyelerinde mobil 
araçlardan geliyor olması sonucunda da gerek mobil site gerekse mobil ap-
likasyonların çok kısa sürede adaptasyonuyla dijital devrimde ikinci faza 
geçildiğine inanıyoruz.

Hızlı adaptasyon kaçınılmaz 
Google tarafından 2015’te Türkiye için yapılan araştırmanın en önemli 3 
öngörüsüne istinaden, 

1 Gelecek mobil platformlarda olacak. Y kuşağıyla başlayan akıllı telefon 
merkezli internet erişiminin yaygınlaşmasıyla birlikte gelecekte mobi-
lin hayatımızın çok daha büyük bir alanına hizmet edeceği kesin. 

2 Bugünün alışveriş alışkanlıkları mobile kayıyor. Özellikle bilgi, içerik, 
video gibi tüm aramalar mekan ve zaman kıstası olmaksızın mobil üze-
rinden gerçekleştiriliyor; anlık kararlarla satın alma eğilimleri artıyor. 
Müşterisine mobil üzerinden en rahat hizmeti en iyi içerikle sunacak 
kanallar adına gelişim için alan mevcut. 

3 Milyonlarca izleyici, farklı kategorilerde mobil üzerinden videolar sey-
rediyor. 4,5G gibi mobilde artacak teknolojik gelişmeler, bu alandaki 
trafiği artıracak.
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Yukarıda sıralanan en basit 3 öngörünün sadece dijital dönüşüm kapsa-
mında olduğunu düşünürsek, zaten sektör olarak e-ticaretin sanal bir ma-
ğaza olduğu gerçeğiyle birleştirdiğimizde, başarılı olabilmek adına dijital 
dünyadaki tüm gelişmeleri takip ederek hızlı bir şekilde kendi yapımıza 
adapte etmemiz gerekliliği kaçınılmaz.

Gerek küresel gerekse yerel rekabetin giderek yoğunlaştığı bir ortamda, 
‘dijital dönüşüm’ başarıya giden yolda önemli bir anahtar olarak kabul edi-
liyor. Akıllı telefonlar, nesnelerin interneti gibi birçok teknolojik yenilik 
bireyler kadar firmaları da bu dijital devrimin döngüsü içerisine kaçınıl-
maz bir gerçek olarak entegre ediyor.

Dijital dönüşüm sırasında yapılan analizler sonucunda uygulamaya alı-
nan geliştirmeler, farklı kanallar ve iş ortaklarıyla yapılan entegrasyonlar, 
pazarlama ve satış kanalları adına oluşturulan akıllı algoritmalar ve çeşitli 
otomasyonlar sayesinde iş akışları hızlanıyor ve verimlilik artıyor.

Analog iş akışlarından dijital dünyaya geçiş sırasında, ‘agile’ yöntem 
sayesinde de artan kişisel verimlilik, tüm şirketin geneline de yansıyor ve 
bir kültür değişimi yaşanıyor.

Emek gücü yoğun yapılardan günümüzde teknoloji ve otomasyon yo-
ğun bir yapıya geçmenin, özellikle e-ticaret gibi hızlı sektörlerdeki kazancı 
tartışılamaz. 

Analizini doğru yaparak, doğru geliştirmeleri, doğru araçlarla yapan 
şirketler, rekabet içinde öne çıkmak koşuluyla finansal açıdan kâr elde 
edecek. 

Online ortamda farklılaşma
Dijital devrim sayesinde offline sektördeki tüm hizmet ve ürünlerin, on-
line alanda da sunulması artık kaçınılmaz. Ülkemizde özellikle bilet, se-
yahat, yemek, elektronik, tekstil, takı, aksesuar gibi birçok farklı alanda 
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başarılı girişimlerin yanında klasik perakende firmalarının fiziksel mağa-
zaları, online mağazalarla da desteklenmeye başlandı. Fiziksel mağazalarla 
online mağazalar arasında geliştirilen entegrasyonlar sayesinde ürünlerin 
en yakın mağazadan alınması, değişim veya iadelerin mağazalar üzerin-
den de yapılabilmesi kolaylığı gibi farklı servis ve çözüm odaklı çalışmalar 
yapılarak internet kullanımının sağlıklı bir şekilde büyütülmesi amaçlanı-
yor. Zaten online olan bir iş modelinde de dijitalleşme benzer bir şekilde 
hizmet ve çözüm konularına odaklanmalı:

l	 Müşterinin hayatını kolaylaştırabilecek her türlü servisin geliştirilmesi, 
özellikle iade süreçlerinin sıkıntısız bir şekilde tamamlanabilmesi, diji-
tal sistemlerin kargo entegrasyonlarıyla sorunsuz çalışabilmesi ve bilgi 
akışının kesintisiz olması,

l	 Alışveriş sonrası iade oranlarının düşürülmesi adına özellikle ayakka-
bı, tekstil gibi bedenli ürünlerde en doğru tercihin yapılabilmesi için 
dijital aplikasyonlarla seçimlerde doğru seçimi destekleyerek hataların 
minimuma indirilmesi ve iade sürecindeki kayıpların azaltılması,

l	 Mağazaya benzer bir alışveriş deneyimi yaratmak adına, yine gelişti-
rilebilecek bazı aplikasyonlarla belirli kategorilerdeki ürünlerin görsel 
olarak müşteriye deneme hissi sağlanması, tamamlayıcı ürünlerde bir 
satış elemanı gibi tavsiyelerde bulunabilmesi,

l	 Belirli kategorilerde, uzman kişiler tarafından ‘private shopping’ hiz-
meti verilmesi suretiyle dijital asistanlık verilebilmesi gibi birçok fikir 
ve projeyle alışveriş deneyiminin mükemmel bir şekilde tüm kanallar-
dan yapılabilmesi adına dijitalleşme alanında sonsuz fırsat olduğuna 
inanıyorum.

Kliksa.com
Kliksa.com bulunduğu sektör itibarıyla dijitalleşme sürecinin bir sonu-
cu olarak kurulmuş bir şirket. E-ticaret sektörü, kuruluş aşamasında dahi 
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birçok servis ve hizmeti dijital ortamda sunmak zorunda. Bu nedenle di-
jitalleşme süreci ilk günden beri iş akışımızın ve projelerimizin içinde yer 
alan bir konu. Bu alanda neler yaptığımıza belli başlı birkaç örnek verile-
bilirim:

TEPO/Tedarikçi Portalı: Kliksa.com, 11 farklı ana kategori altında, 250K 
üzerinde SKU taşıyan büyük bir alışveriş sitesi. Müşterilerimize sundu-
ğumuz ürünlerin bir kısmının tedarikçilerin depolarından direkt ola-
rak (Drop Shipment) ya da tedarikçilerden bizim depomuza gelmek su-
retiyle (X-Dock) gönderimleri yapılıyor. Bu noktada, tedarikçilerimizle 
aramızda bilgi akışı adına köprü vazifesi gören, gerek siparişlerin taki-
binin yapılabileceği gerek tedarikçinin bizimle paylaştığı ürün listesi-
ni yönetebileceği, faturalarının takiplerini yapabilecekleri, gönderilen 
ürünlerin kargo firmalarıyla yapılan entegrasyon sonucunda takip edi-
lebildiği ‘tedarikçi portalı’ ihtiyacı ortaya çıktı. Gelinen son aşamada bu 
portal, yüzlerce tedarikçiyle aramızda dijital bir bağ kurmak suretiyle 
hizmet veriyor. İnsan gücü olmaksızın birçok aksiyon alınabiliyor ve 
müşterilerimize en doğru stok, ürün bilgisi, fiyat, kargo takip bilgisi 
gibi tüm detayları sunabiliyoruz. Aynı hızda tedarikçilerimize de satış 
bilgilerini aktarıyoruz.

Mobil: Artan mobil kullanım oranları sonucunda kliksa.com, akıllı tele-
fon ve tabletlerde web sitemizde sunduğumuz tüm fonksiyonları suna-
bilmek adına mobil site ve mobil aplikasyonlarımızı Android ve iOS 
kullanıcılarına sundu. Online alışveriş severlerin vazgeçilmez araştır-
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“Artan mobil kullanımı sayesinde  
rekabette avantaj yakaladığımız bir gerçek. 

Zira müşteriyle temas ettiğimiz kanal 
sayısı artıyor.”



ma ve satın alma merakına mekan ve zaman kısıtlaması getirmeden dö-
nem dönem mobile özel kampanyalarımız sayesinde müşterilerimizin 
cihazlarındaki vazgeçilmez dijital mağazası olduk. Amacımız hizmet 
kalitemizi artırarak ve yenilikler ekleyerek daha geniş kitlelere ulaşa-
bilmek.

Offline alışveriş tercih eden müşterilerimiz için de bir bilgi portalı 
gibi hizmet veriyoruz, web üzerinden alışveriş konusunda çekinceleri 
olan ziyaretçilerimizin site ve aplikasyonlarımızı ürünler hakkında de-
taylı bilgi edinebilmek ve yorumları değerlendirmek adına kullanıyor 
olması da bizi memnun eden bir konu.

Sosyal medya: Haberleşme ve iletişim kanallarının geleneksel yöntemle-
re göre göstermiş olduğu çift haneli büyüme oranları, tabii ki özellikle 
sosyal medya kanallarında büyük pay sahibi. Dijital haberleşme ve bilgi 
paylaşımı kapsamında, kliksa.com tüm sosyal medya mecralarında yer 
alarak takipçileriyle sadece ürün ve servis bazlı olmaksızın sosyal pay-
laşımlar yaparak da iletişimde kalıyor.”

126  l  DİJİTAL DÖNÜŞÜM DİREKTÖRLERİ



“T ürkiye, bilişim teknolojilerine sonradan adapte olan bir ülke 
olarak belirli bir süre dünyadaki trendleri izledi. Ancak özel-
likle mobil cihazların hayatımıza girmesi, teknolojik cihazla-

rın yaygın kullanımı, kullanıcı sayısındaki muazzam artış firmaları takip 
edenden takip edilene dönüşmeye zorladı. Özellikle bankacılık alanında 
bugün sadece biz değil uluslararası bağımsız kuruluşlar da Türk bankacı-
lığında yaşanan dijital dönüşümü örnek gösteriyor.  
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“FIRSATLARI KOVALIYORUZ”

Yapı Kredi, Türkiye bankacılık sektöründe teknolojik 
dönüşümü başlatan şirketlerden biri… Türkiye’de ilk 
kez bilgisayarla işlem yapan, bankacılıkta ilk online 

uygulamayı hayata geçiren, ilk telefon bankacılığı işlemini 
gerçekleştiren banka olması da bunun kanıtları. Yapı 

Kredi’nin yeni dönem ajandasında dijital yine önemli bir 
yer tutuyor. Dijital kanalları etkin kullanmak ve komple 
çözümler sunmak bankanın öncelikleri arasında… Uzun 
dönemli hedefte ise tüm kanalların birbiriyle konuştuğu, 
şubelerin yanı sıra tüm ürün ve hizmetlerin her kanaldan 

yapıldığı bir bankacılık dünyası oluşturmak var.

Yakup Doğan
YAPI KREDİ ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI  

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI



Yapı Kredi olarak biz de dijital dünyada fırsatları kovalıyor ve sektörde 
ilklere imza atıyoruz. Örneğin, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Apple 
Watch ürünü için geliştirdiğimiz bankacılık uygulamamızla sınırsız ban-
kacılık deneyimini bir adım öteye taşıdık. Burada proaktif bir strateji iz-
leyerek, ürünün duyurulmasının hemen ardından çalışmalara başladık. 
Henüz ürün piyasaya sürülmeden biz geliştirmelerimizi tamamlamıştık. 
Böylece Tim Cook, Apple Watch’u tanıtmadan hemen önce Apple Watch 
uygulamamızın müjdesini müşterilerimize verebildik. Ayrıca uygulama-
mız App Store’a girer girmez dünyanın seçkin uygulamaları arasında gös-
terilerek ‘Featured App’ olarak seçildi. 

Süreç paralel ilerledi 
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bankacılık alanında dijitalleşme 
faaliyetleri teknolojinin ilerlemesine paralel bir şekilde gelişti. Süreçlerin 
bilgisayarla yürütülmeye başlaması sonrası telefon bankacılığı, internet 
bankacılığı, mobil telefonların özelliklerinin gelişimine bağlı olarak mo-
bil bankacılığın gelişimini gördük. Müşterilerin işlemlerini 7/24 ve hız-
lı bir şekilde yapabilme ihtiyacı, bu kanalların hem kullanılabilirlik hem 
de fonksiyonalite anlamında gelişmesini sağladı. Önümüzdeki süreçte de 
giyilebilir teknolojiler, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti gibi kav-
ramlarla birlikte bankacılık diğer tüm sektörler gibi daha fazla dijitalleşe-
cek. Bununla birlikte finans sektöründe tüm dünyada etkisini göstermeye 
başlayan finansal teknoloji (FinTech) şirketleri, Türkiye’de de sektöre ye-
nilikler getirecek. Bu girişimlerin, bankalarla işbirliklerinin de artacağını 
düşünüyorum.
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Dijital dönüşüm, sektörlerin iş yapış şekillerini ve piyasadaki oyuncula-
rı değiştirdi. Buna ek olarak, şirketlerin stratejilerinde de bir transformas-
yon yaratarak pazara ve kullanıcılara farklı hizmetler sunulmasını sağladı. 
Dijitalleşmenin bir sonucu olarak kurumlar hem kendi organizasyon ya-
pılarını hem de üretim süreçlerini yeniden şekillendiriyor. Örneğin esnek 
çalışma saatleri gibi uygulamalar daha fazla şirket tarafından tercih edili-
yor. Eğitimler, toplantılar, konferanslar daha fazla online şekilde yürütü-
lüyor. Bu tür uygulamalar maliyetlerin azaltılmasına da yardımcı oluyor. 
Öte yandan şirketler dijital kanaldan müşteriye ulaşmayı daha fazla odak 
noktaları haline getiriyor. Pazarlama departmanları, dijital pazarlamaya 
daha fazla bütçe yaratıyor. 

İlk örnekler
Bankacılık alanında teknolojik dönüşümü başlatan Yapı Kredi olarak Tür-
kiye’de ilk kez bilgisayarla işlem yapan, bankacılıkta ilk online uygulamayı 
hayata geçiren, ilk telefon bankacılığı işlemini gerçekleştiren, “Ses Tanıma 
Sistemi”ni Türkiye’ye kazandıran bankayız.

Bu öncü ve lider kimliğimizle mobil bankacılık hizmetini de Türkiye’de 
bir ‘ilk’ olarak 2000 yılında Turkcell’in WAP sitesi altında finansal bilgi-
lendirme hizmeti olarak hayata geçirdik. 2005’te Akıllı Cep, Akıllı SMS, 
2007’de ise Turkcell Mobil İmza ile işlem onaylama uygulamalarını baş-
lattık. Yapı Kredi olarak Ocak 2009’da iPhone’a özel  ilk Türkçe finansal 
uygulama olan Yapı Kredi Finansal iPhone Uygulaması’nı müşterilerimize 
sunduk.

Dijitalleşen dünyayla beraber mobil cihazların piyasada yerlerini al-
masıyla odağımızı bu araçlara yönelttik. 2010 Temmuz’da Finansal iPad, 
ekimde Finansal Android ve aralık ayında Finansal Android Tablet uygu-
lamalarını müşterilerimizin hizmetine sunarak Türkiye’de aynı anda tüm 
platformlarda mobil bankacılık hizmeti veren ilk banka olduk.

Dijital bankacılık alanında ilk ve öncü banka olma misyonumuz doğ-
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rultusunda Yapı Kredi olarak dijital kanallarımızı müşterilerimizin banka-
cılık işlemlerini rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için sürek-
li geliştirmeye ve ihtiyaca göre yeni özelliklerle zenginleştirmeye devam 
edeceğiz.

Mobil bankacılık yolcuğumuza internet şubemizin yanı sıra iPhone, 
iPad, Android, Android Tablet, Blackberry, Windows Phone 8, Google 
Glass ve Apple Watch cihazlarının kullanım alışkanlıklarına uygun mobil 
bankacılık uygulamalarımız ile mobil internet deneyimi sağlayan m.ykb.
com ile devam ediyoruz. Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirerek Apple 
Watch ürünü için geliştirdiğimiz bankacılık uygulamamız ile sınırsız ban-
kacılık deneyimini bir adım öteye taşıdık.

‘Google Search Appliance’ arama fonksiyonuyla güçlendirdiğimiz web 
sitemiz sayesinde de Türkiye’de ve sektörde bir ilke daha imza attık. Bu uy-
gulamamız sayesinde Google tarafından uluslararası alanda tüm dünyaya 
örnek uygulama olarak gösterildik.

Aktif rol oynamalı
CDO temel olarak dijitalleşme anlamında şirketin nasıl çalışacağından 
yeni iş alanları yaratılmasına kadar kapsamlı bir değişim sürecinin ko-
ordine edilmesi ve yönetilmesinden sorumlu. Bu önemli rolü üstlenen 
CDO’nun, dijital dönüşüm sürecinde şirketini başarıya ulaştırabilmesi 
için belli yeteneklere sahip olması ve bazı kritik konulara odaklanması 
gerekiyor. 

Öncelikle dijital stratejiyi bütüncül bir bakış açısıyla yönetmek ve diji-
tal kültürün şirkette tüm ekiplere penetre olduğundan emin olmak gere-
kiyor. Dijitalleşme pazarlamadan operasyona, kanal yönetiminden satışa, 
ürün yönetimine kadar her alana dokunuyor. Bu sebeple CDO’nun hem 
CEO hem de CIO, CMO, CFO ve iş birimi liderleriyle yakın çalışması 
gerekiyor. Ayrıca CDO, şirket stratejisinin şekillendirilmesinde aktif rol 
oynamalı. Bu geçiş sürecinde, iyi tasarlanmış bir dijital dönüşüm strateji-
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niz varsa ve bunu uygulama konusunda kararlıysanız sonuçları net ve hızlı 
bir şekilde görebiliyorsunuz. 

CDO’nun en önemli özelliklerinden diğeri de trendleri takip ederek 
dijital dünyadaki fırsatları görebilmesi ve yeni trendleri önden sezebilecek 
açık fikirliliğe sahip olmasıdır. CDO’lar kaliteli fikir üretmenin yanı sıra 
bu fırsatların hayata geçirilmesi için birçok farklı ekibi yönetme, projelere 
rehberlik etme, engellerin üstesinden gelme yeteneğine de sahip olmalı. 

Müşteriyi odağa koymalı 
CDO’nun müşteriyi odak noktasına koyması çok önemli. Fırsatların ve 
sorunlu süreçlerin tespit edilmesi, anlamında büyük veri analizleriyle 
müşteri yolculuğunun takip edilmesi CDO’nun sorumluluğunda. Ayrıca 
CDO, dijitali nerede ve nasıl kullanacağını yöneten kişi konumunda bulu-
nuyor. Müşterinin ihtiyaçlarını tahmin edebilecek analitik araçların kul-
lanılması, inovatif arayüzler geliştirilmesi, müşteri etkileşimlerine en hızlı 
şekilde cevap verecek sistemlerin kurulması için kararları alan kişi oluyor. 

CDO tüm bunları yaparken de hızlı ve çevik olmalı, şirketin süreçlerini 
de hızlandırmalıdır. Dijital dönüşüm sürecinde en ufak bir zaman kaybı, 
sizi rekabette geriye düşürebiliyor. Bu sebeple işlerin hızlı yürütülmesini 
sağlamanın yanında gereken noktalarda projeleri çöpe de atabilen kişi ol-
malı. Bu özelliklere sahip CDO’lar, dijital dönüşüm sürecinde sektörleri 
ileri götürme anlamında kritik rol oynayacaklar.”
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stratejilerinde de bir transformasyon 

yaratarak pazara ve kullanıcılara farklı 
hizmetler sunulmasını sağladı.”



“Dijital dönüşüm, sektörlerden önce biz insanlarda başladı. Her 
şeyi daha hızlı, sosyal çevremizle etkileşim içinde ve zengin 
bilgi kaynakları kullanarak yapmaya başladık. Şirketler de 

müşterinin ihtiyaçlarına göre değişmek zorunda kalıyor. Müşteri deneyi-
minin en fazla, hızlı ve mevcut olanı yok edici şekilde değiştiği medya, 
seyahat, finansal hizmetler gibi bilgiyi kullanan sektörler, tabii ki bu dönü-
şüme ilk önce başladı. Telekom, medya ve finans sektörleri birleşiyor. Sağ-
lık, teknoloji ve mobil uygulamalar sektörü giderek rekabete açıldı. Özetle 
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“TÜKETİM EKONOMİSİ OLDUK”

Dünya çapında 190 bin çalışanıyla bağımsız denetim, 
danışmanlık, kurumsal finansman ve vergi alanlarında 

hizmet veren Ernst&Young, dijitalleşme trendini takip eden, 
şirketler cephesindeki yansımalarını analiz eden bir şirket. 
Ernst&Young EMEIA Bölgesi Dijital Hizmetler Direktörü 

Ahmet Hasanbeşeoğlu, müşteri deneyiminin en fazla, hızlı 
ve mevcut olanı yok edici şekilde değiştiği medya, seyahat, 
finansal hizmetler gibi bilgiyi kullanan sektörlerde, dijital 

dönüşümün daha hızlı olduğuna dikkat çekiyor. Hasanbeşeoğlu, 
dijitalleşmenin yansımalarının sektöre göre değiştiğini 

anlatıyor. Değişimin satır başlarını ise aşağıda özetliyor.

Ahmet Hasanbeşeoğlu
ERNST&YOUNG EMEIA BÖLGESİ  
DİJİTAL HİZMETLER DİREKTÖRÜ 



sektörlerin değişimi, o sektörün bilgi kullanımı yoğunluğuyla, müşterile-
rinin dijital hızıyla çok alakalı. Şirketler, ilgili benzer sektörlere girmek, 
‘cehennemden (bilinmeyen) gelen rakiplere’ karşı işlerini koruyabilmek ve 
tüm bunları yaparken, her şirket çalışanlardan oluştuğu için tüm bu dijital 
dönüşümü şirket verimliliği ve bilgi oluşturma gücü olarak kurumsal fay-
daya nasıl çevirebilirim diyerek ‘sosyal kurum modeli’, ‘mobil çalışan’ ve 
‘uzaktan toplantı’  gibi çözümleri uyguluyor. 

Şirketlerin dijital stratejilere, dijital yönetim modeline, dijital çözümle-
re ihtiyacı var. Hız, etkileşim ve bilgi olarak özetleyebileceğimiz üç konuda 
fark yaratabilirler. Daha ‘hızlı’ yeni ürün tasarımı, daha ‘etkileşimli’ müş-
teri deneyimi veya satış ‘verilerinin’ doğru tahmini, çok basit olarak yeni 
gelirler, müşteri sadakati, doğru üretim planlama ve düşen stok maliyeti 
sağlayabilir. Dijitalin, ERP uygulamaları, CRM çözümleri veya e-ticaret 
gibi teknoloji dönüşümlerinden en büyük farkı, sürekli artan hızda (mo-
bil, bulut), etkileşim oranında (sosyal medya, nesneler) ve bilgi kullanı-
mıyla (büyük veri ve analiz) olmasıdır.

Yeni şirketler 
Dünyada dijitalleşme önce medya, seyahat ve finans sektörüne girdi. 
Çünkü son kullanıcıların bilgiye açlığı, birbirleriyle etkileşim oranı ve yo-
ğunluğu, teknolojinin yayılma hızı (bakınız telefon, TV,  internet ve akıllı 
tablet/telefon penetrasyon hızı) fazlaydı. Bu sektörler erozyona uğrarken 
Google, Facebook, Paypal, Apple Pay, Airbnb, Booking gibi yeni dijital 
ekonomi şirketleri çıktı. Ancak Türkiye için bankacılık, bu hıza doğru şe-
kilde karşılık verdi. Yine de ülkemizde regülasyonlar ve teknik yetersiz-
likler yüzünden, yeni ‘teknoloji ve ödeme’  şirketleri pek çıkmadı. Medya 
ve turizm ise maalesef gücünü, reklam gelirini hızla global şebekeler üstü 
şirketlere (OTT- Over the top) kaptırdı. Son yıllarda üretim sektörleri ve 
telekom sektörü, bu değişimden geçiyor. Endüstriyel internet, kablosuz 
erişim teknolojisinin üretim bandında, ekipmanlar ve çalışanlardaki tab-
letlerde veriyi daha iyi anlayarak yeni üretim modelleri, hatasız ve kesinti-
siz üretim gibi verimlilik alanları oluşmasını sağlıyor. 
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Telekom sektörü de artan internet kullanımı, cihaz kullanımı karşısın-
da katma değerli hizmetlerle (içerik, uygulama, sağlık, eğitim) yeni alan-
lara girmek istiyor. Fakat uygulama pazaryerleri, sosyal ağlar ve ufak start 
up şirketlerin hızına ayak uyduramıyor. Türkiye telekom alanındaki yavaş 
gerçekleşen rekabet nedeniyle bu yeni ufak şirketlerin yeşermesine fırsat 
vermiyor. 

Dönüşümün neresindeyiz?
Kalabalık alan yönetimi (stadyum, AVM, istasyon gibi), hızlı tüketim ve 
dayanıklı tüketim sektörleri ise önümüzdeki 3-5 yılda dijitale geçecek. 
Akıllı arabalar (Google Car, Tesla gibi), akıllı çamaşır makineleri (Bos-
ch-Cisco) ve akıllı ev (Nest) bize sosyal medya reklam pazarının hızla 
akıllı ürünlere doğru kayacağını gösteriyor. Şirketler akıllı ürünlerin kul-
lanımına ve verilere bakarak yeni çözümler yaratacak. 

Özetle yakın bir zamanda Apple ve Google arama motorunda, Google 
ve Vodafone mobil iletişimde, Uber ve Leaseplan araba kiralamada, Face-
book ve IBM kurumsal teknoloji pazarında rekabet edebilir. Burada soru 
ise Türkiye bu dönüşümün neresinde? Şimdilik dijital alanda da çok iyi 
bir ‘tüketim’ ekonomisi olduk. Peki ne zaman üretim ekonomisi olacağız? 
Facebook, Google, Airbnb gibi birçok şirket, Türk halkının bilgilerine sa-
hip olacak ve değer yaratacak. İşte burada önümüzdeki 10 yılda 200 milyar 
dolarlık yeni bir ekonomi var. Biz buna ‘Her şeyin interneti ekonomisi’ 
diyoruz. Peki nesneler, insanlar, süreçler ve verileri birbirine bağlayarak 
yeni değerler yaratan şirketler kimler olacak?”
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“Ülkemizde regülasyonlar ve teknik 
yetersizlikler yüzünden yeni ‘teknoloji ve 

ödeme’ şirketleri pek çıkmadı.”



“Dijitalleşme, pazarlama ritüellerini tamamen değiştirdi ve alâ-
metifarikasında ‘hız’ olan hızlı tüketim sektörüne ciddi bir 
ivme kazandırdı. Pazarlama, uzun yıllar boyunca sağladığı 

ivmenin neredeyse iki katı kadar büyük bir ivmeyi, çok kısa bir sürede 
kazandı. Bu muazzam bir hız ve dönüşüm. 

Dolayısıyla dijitalleşmenin en büyük etkisini hedef kitleyle buluştuğu-
muz tüm noktalarda hissettiğimizi söyleyebiliriz. Bu devrim, bizlere hedef 
kitlemizle çift yönlü iletişim kuracağımız bir ekosistem sağladı. Ürünlerin 
raftan kasaya gittiği o kısa yolculukta, müşterinin deneyimlerini ve algısı-
nı, milimetrik bir sistemle ölçebiliyoruz. Ayıca tüketicilerin duygularını, 
markayla ilgili düşüncelerini eş zamanlı olarak takip edebiliyoruz. Ar-
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“TÜKETİCİ HİÇ OLMADIĞI  
KADAR ÖZGÜR”

Dünyanın en inovatif şirketlerinden biri olan PepsiCo, 
dijitalleşmeyi faaliyetlerinin tüm alanlarına entegre ediyor. 

PepsiCo Türkiye Kıdemli Pazarlama Direktörü Alpagut Çilingir, 
kendi sektörlerinde dijitalleşmeyi hedef kitleyle buluştukları 

tüm noktalarda hissettiklerini söylüyor. Bu süreci devrim olarak 
niteleyen yönetici, sektöre ciddi bir ivme kazandırdığını belirtiyor. 

Alpagut Çilingir, sürecin detaylarını şöyle anlatıyor…

Alpagut Çilingir
PEPSICO TÜRKİYE KIDEMLİ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ



Ge’den satış kanalına kadar tüm operasyonları şekillendirecek bir rüzgar 
esiyor. Biz de hızlı tüketim sektöründe bu rüzgarı güç olarak kullanarak 
okyanuslara açılıyoruz diyebilirim. 

Dijitalleşme büyük veri analizinden ROI’ye (Return on investment/ Ya-
tırımın getirisi) kadar birçok alanda ölçüm yapabilme, analiz edebilme ve 
sonuç odaklı stratejiler geliştirme şansını sunuyor. Birçok sektörde olduğu 
gibi hızlı tüketimde de operasyonları iyi olan şirketler, üstün üretkenlik, 
etkinlik ve çeviklik sayesinde rekabet avantajı elde edecektir. 

Dijital dönüşüm, pazarlama alanında medya kanallarının çoğalmasına, 
yüksek tonda iletişim çalışmaları gerçekleştirmeye olanak sağladı. Ayrıca 
Web 2.0 ile interaktifleşen internet kullanıcıları, marka hakkında da ta-
kip edebileceğimiz içerikler üretebilir hale geldi. Hedef kitleyi tahminler 
üzerinden değil, doğru analizler üzerinden tanıma şansı yakaladık. Pa-
zarlama stratejilerimizi artık ölçümlenen iç görülere göre oluşturabiliyo-
ruz. Tüketici kendi duygularını ve ürün deneyimlerini paylaşmakta hiç 
olmadığı kadar özgür. Her bir kişinin kendi mecrasında kişisel alışveriş 
alışkanlıklarına dair ipuçları sunduğunu görebiliyoruz. Dijital dönüşüm 
sayesinde tüm bu verileri okuma ve buna göre hızla hareket etme kabili-
yetine sahibiz. 

Heyecanlı değişim
Dijitalleşme, tüm sektörü hiç olmadığı kadar heyecanlı bir değişime soktu. 
Tüketicinin transformasyonuyla birlikte dijitalleşme ve globalleşme, bir-
çok endüstri ve iş kolunda değişim sağladı. Bunlardan ilki, kitle pazarı ve 
dağıtım kanallarında yaşanan değişimler oldu. Örnek çözümler, entegre 
enformasyon ağları, tam otomatik hale getirilen satış ve raporlama süreç-
leri, stok kontrol sistemleri, üretim ve pazarlama süreçlerinin optimizas-
yonu, üstün teknolojili IT sistemi, pazarlama ritüellerinin kökten değişimi 
gibi… 

‘Yenilikçilik’ ve ‘cesaret’ kavramları, bu alanda faaliyet gösteren şirket-
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lerin gelecekte de var olabilmeleri için en önemli koşul. Tüketiciyi anla-
mak, ihtiyaçlarını, zevklerini ve gündelik yaşamını doğru okumak zorun-
dayız. Onların yaşam ritmine ayak uydurmak için ise inovatif ve proaktif 
çözümler geliştirmemiz gerekiyor. Gelecekte de var olabilmek için geçmiş-
teki sonuç odaklı kararlar yerine, gerçek zamanlı öngörüleri temel alan bir 
yönetim tarzı geliştirilmeli, tüketiciler ve çalışanların bu yenilikçi sürece 
katılımı sağlanmalı diye düşünüyorum. 

Yeni zamanda para kadar değerli ve belki de kaybolduğunda telafi 
edemeyeceğimiz tek kavram olan ‘zaman’ dijital dönüşümle birlikte hızlı 
tüketim sektöründeki şirketlerin birçok alandaki performansını olumlu 
noktalara taşıyor. Ayrıca daha iyi verilere sahip olan yöneticilerin daha iyi 
kararlar verdiğini ve bu doğru yönetim çözümlerinin şirketleri finansal 
açıdan da başarılı sonuçlara ulaştıracağını söyleyebiliriz. 

Zaman yönetiminde ustalaştık
Pazarlama tarihini, dijital dönüşümün tarihinden ayrı incelememiz müm-
kün değil. Bugün 15-20 yıl geriye gittiğimizde de dijitalizasyonun pazar-
lama sektörüne etki ettiğini görüyoruz. E-mail pazarlamadan masaüstü 
bilgisayarların evlere girmeye başlamasına kadar birçok alanda dijital 
devrim kendini gösterdi. Geçtiğimiz son 10 yıldaysa internet ve web tek-
nolojileri pazarlamanın temel noktası olan ‘analiz’, ‘iç görü’ ve ‘büyük fi-
kir’ kavramlarını neredeyse yeniden ele almamıza ve şekillendirmemize 
sebep oldu. Çünkü artık karşımızda ‘cevap veren, duygularını ifade eden’ 
bir hedef kitle var. Dijitalleşmeyle birlikte kitle iletişimi birey iletişimine 
dönüştü. Geniş bir pazara sunulan ürünlerden oluşan hızlı tüketim sek-
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töründe, hedef kitleyi stereotype’laştıran (tek tipleştiren) ve tek bir ana 
stratejiye sahip pazarlama kampanyalarından, bireysel ve mikro gruplara 
hedefleme yapabildiğimiz, etkileşimi yüksek, aynı dilden konuşan iç görü 
odaklı kampanyalara doğru evrildik. Bu evrim bize çok ciddi bir hareket 
kabiliyeti kazandırdı. Zaman yönetiminde ustalaştık. Dijital pazarlama, 
eş zamanlı iletişim şansı sunuyor. Medya kanallarında çeşitlilik yaratıyor. 
Markanın kendini anlatabileceği birçok mecra sunarken aynı zamanda tü-
keticilerin de ürettiği içeriklerle interaktif bir ortamda yer almamızı sağlı-
yor. Hızlı tüketim sektöründe ürünlerin pazara tutundurma çalışmaların-
da dijital pazarlamanın rolü çok önemli. Kampanyaların ölçümlenmesi, 
hedef kitlenin markayla iletişim kurması dijitalizasyonun kazandırdığı 
önemli iletişim araçlarından. Hızlı tüketim sektörünün dijital pazarlama 
ritüellerine göre hedef kitlesiyle buluşmasının markalara zaman, hareket 
kabiliyeti, yeni medya kanalları ve tüketici iç görüsü gibi paha biçilemez 
yeni donanımlar kazandırdığını söylememiz mümkün. 

Tüketiciyle sıkı bir bağ kuruyoruz
PepsiCo, yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren, 66 milyar dolar satış 
hacmine sahip dünyanın en inovatif şirketlerinden biri. PepsiCo, dijital 
anlamda da inovatif şirketlerin başında geliyor ve dijitalleşmeyi faaliyet-
lerimizin tüm alanlarına entegre ediyoruz. Ürün ve servislerimize baktı-
ğınızda, aslında öncelikli olarak fiziksel ürünlerle ilgili bir şirketiz ama 
ürünlerimizi dijital servislerle sarmalıyoruz. Örneğin PepsiCo’nun ‘Touch 
Tower’ı aslında dijital bir içecek kaynağıdır ve üzerindeki dokunmatik ek-
ranlara 100’ün üzerinde aromayı kullanarak kendi içeceğinizi, meşrubatı-
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nızı kendiniz yaratabilirsiniz. Dijital servisleri biz reklam kullanımından, 
sadakat programları geliştirmeye, gerçek zamanlı data toplama, analiz 
etme ve yeni ürünleri test etmeye kadar çeşitli alanlarda etkili bir şekilde 
kullanıyoruz. 

Geleneksel olarak satış ve finans tarafından yürütülen dağıtım ve mer-
chandising gibi bizim için önemli olan temel süreçlerde de dijital araçla-
rın kullanımı önemini gösteriyor. Dijital süreç inovasyonlarımızdan biri, 
aslında satış ekiplerinin kullandığı aplikasyonlar ve mobil araçlardır. Satış 
performanslarını anlık gösteren araçlar, bizim gibi sıcak satış yapan şirket-
ler için önemli bir süreç gelişimi.   

Tüketici deneyimi alanında tüketiciyle olan interaksiyonumuzu değiş-
tiriyoruz. Örneğin interaktif ve sosyal vending makinelerimizle basit bir 
ürün alışverişi dışında oyunlar yaratıyor, sadakat programları geliştiriyor, 
sosyal medya platformlarıyla bağlantılar kurabiliyor, yani özetle tüketici-
lerle daha sıkı bağlar kurabiliyoruz.  

Biz stratejik olarak devamlı bir şekilde yeni iş modelleri ve ekosistem-
ler keşfetmeye ve yaratmaya çalışıyoruz. Özellikle de teknoloji, medya ve 
iletişim alanlarında… Örneğin iTunes Radio’nun resmi lansman partneri 
biz olmuştuk.”
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“Dijitalleşme, bankalar için veya genel olarak sektörler için iki 
açıdan çok önemli. Müşteri açısından baktığımız zaman, 
müşteri hayatının her alanında dijitalleşmenin kendisine ya-

rattığı kolaylıklardan daha fazla faydalanmak istiyor, böyle bir beklentileri 
var. İnsanların zamanları gitgide kısıtlı hale geliyor, fiziksel olarak yapabi-
lecekleri aktiviteleri, dijitalden çok daha hızlı, çok daha verimli, çok daha 
kolay ve çok daha iyi bir deneyimle yapabildikleri zaman artık onu isteme-
ye başlıyorlar. Bir tane örnek olduğu zaman ‘Öbür işlerimi niye bu şekilde 
yapamıyorum’ diye sorgulamaya başlıyorlar. Müşteri gözünden daha iyi 
bir deneyim, daha hızlı, daha kolay bir deneyim demek. 
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“AMAÇ STANDART  
DENEYİM SUNMAK” 

Enpara.com, Ekim 2012’de Finansbank tarafından hayata 
geçirildi. İnternet tabanlı bir mevduat ürünü olan Enpara.

com, tüm hizmetlerini sadece dijital kanallar üzerinden 
sunuyor. Türkiye’nin ilk şubesiz dijital bankası olarak lanse 
edilen hizmetin temelinde, sağlanan maliyet avantajlarıyla 

daha mutlu müşteriler yaratmak var. Enpara.com Direktörü 
Elsa Pekmez Atan, “İşler dijitalleşmeye başladığı zaman 

müşteri deneyimleri tasarlamak, mükemmelleştirmek çok 
daha kolaylaşıyor” diyor.

Elsa Pekmez Atan
FİNANSBANK/ENPARA.COM DİREKTÖRÜ



İkincisi, dijitalleşme şirketler açısından ciddi maliyet avantajları sağ-
layabildiği için aslında rekabetin yoğun olduğu sektörlerde oldukça ter-
cih ediliyor. Şirketlerin maliyetleri düşürmesine olanak sağlıyor. Aslında 
Enpara’da da bizim ilk çıkış noktamız buydu. Müşteriler bankalardan çok 
memnun değildi. Hala da bankacılık dünyanın en sevilen sektörü değil, 
Türkiye’de de değil ve genelde insanlar bankalardan çok şikayetçi. Banka-
lara karşı geçmişten gelen bir önyargının yanı sıra aldıkları hizmetlerin de 
her zaman standardize ve çok iyi olmadığını düşünüyorlar. Şubeye gittik-
leri zaman bazen çok iyi bir müşteri temsilcisiyle karşılaşıyorlar bazen ise 
tam tersi bir durum yaşıyorlar. Bazen çok sıra bekliyorlar, bazen çok hızlı 
işlem yapabiliyorlar. Yani standart, iyi tasarlanmış bir deneyimi sunmak 
her zaman mümkün olmuyor. Ama işler dijitalleşmeye başladığı zaman bu 
deneyimleri tasarlamak, mükemmelleştirmek çok daha kolaylaşıyor. 

Türkiye’de müşteriler, hesap işletme ücreti, EFT havale ücreti, kart ai-
datı gibi ücretleri ödemekten çok hoşnut değil. Sürekli bunlardan şikayet 
ediyorlar. Hem deneyimi iyileştirmek hem de müşterilerin istemedikleri 
maliyetleri düşürebilmek için dijitalleşme bize çok fayda sağladı. 

Şube yok maliyet yok
Şubelere dokunmadığımız için yüksek maliyetlerine katlanmıyoruz. Do-
layısıyla müşterilerden bu ücretleri almıyoruz ve hala sürdürülebilir bir 
iş kurma şansımız olabiliyor. Halbuki şubeli bankacılık sisteminde olan 
bankaların bu söylemi kullanma imkanları olmuyor. Biz müşteriye hem 
daha iyi bir deneyim sağlıyoruz hem daha hesaplı bir sistem sunarak her 
iki taraftan müşteri memnuniyeti yaratmaya çalışıyoruz. Günün sonunda 
dijitalleşmenin kârlılığa çok ciddi bir katkısı var. Daha doğrusu dijitalleş-
meyi kullanmayanların çok ciddi kârlılık problemleri oluyor ve olacak. 
Özellikle de bankacılık sektöründe çok ciddi düzenlemeler var. Bunlar 
kârları çok olumsuz yönde etkilediği için bankalar maliyetlerini kısmak 
zorunda. Yine beklentilerin ve önyargıların aksine kâr etmeyen bir banka-
nın geleceği olamıyor. Çünkü verdiğiniz her bir kredinin belirli bir oranı 
kadar sermaye tutmak zorundasınız. Her yıl daha çok kredi vermek isti-
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yorsanız o sermayenin her yıl artması gerekiyor. O sermayeyi artırmanın 
iki yolu var; ya kâr edeceksiniz ya da sermayedarlarınızdan sürekli para 
koymalarını isteyeceksiniz. Hiçbir sermayedar sürekli bir kuruma para 
koymak istemez. Dolayısıyla bankalar olarak ancak kâr ettiğimiz kadar 
büyüyebiliyoruz. Bankalarda böyle bir ek sermaye yükü sorumluluğu var, 
o kârlılığımızı gelecek sene yüzde 10 oranda büyümek istiyorsak bu sene 
mevcut sermayemizin üzerine yüzde 10 oranında minimum kârlılık yarat-
mamız gerekiyor. 

Maliyetlerimizi kısmak çok önemli ama maliyetlerimizi kısarken bir ta-
raftan da müşteriye daha iyi bir deneyim yaratmamız gerekiyor ve dijital-
leşme bize her iki yönden de olanak sağlıyor. Hizmet kalitesinin artırılma-
sı ve standardize edilmesinde dijitalleşme ciddi avantaj yaratıyor. Bunun 
dışında müşteriye onun ihtiyacı olduğu şeyi anlayıp ona ihtiyacı olduğu 
anda, ihtiyacı olduğu ürünü sunabilme konusunda avantaj sağlıyor. 

Her şey basit tasarlandı
Dijitalleşme aslında bankacılıkta internet şubesinin hayata geçmesiyle 
yani 90’ların sonunda başladı. Ama o zamanlarla bugün arasındaki en bü-
yük fark, internet hızı diyebilirim. Bu hız, işlemlerin çok daha rahat ya-
pılabilmesini sağlıyor. O zaman yaşanan bağlantı problemleri, ekranların 
donması gibi sorunlar yaşanmıyor. 

Bir de mobil hayatımıza girdi ve mobil bizim sektörümüzde internetin 
önüne geçmiş durumda. Müşterilerimiz bize internet şubelerimizden daha 
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“Enpara.com’da tasarıma çok  
yatırım yaptık. Bu da müşteri 

memnuniyetini artırdı.”



çok mobil şubelerimizden ulaşmaya başladı. Tabletlerin ve telefonların 
hayatımıza girişiyle her an her yerde kavramıyla her şey daha da hızlandı. 
Tabii müşterinin bu taleplerine karşılık biz de her geçen gün sunduğumuz 
hizmeti iyileştirmek ve anlık ihtiyaçlarına cevap vermek durumundayız. 
Aslında Enpara.com’da yepyeni teknolojilerle yepyeni deneyimler sun-
madık, olanı çok daha müşteri dostu bir şekilde yapmaya çalıştık. Yani 
sadelik, basitlik, hız, şeffaflık üzerinde durduk. Yoksa yaptığımız işlem-
ler hemen hemen diğer bankaların yaptığı işlemlerle birebir aynı. Sadece 
o işlemleri yaparken müşterinin en kolay, en rahat şekilde yapabileceği 
formata dönüştürdük ve adetsel olarak da az tuttuk. Dolayısıyla karmaşık 
menülerimiz yok. Müşteriler aradıkları şeyi daha kolay bulabiliyor, yap-
tıkları işlemi çok daha basit, yani gerçekten müşterinin minimum bilgi 
gireceği, en az kafasının karışabileceği şekilde tasarlamaya çalıştık. 

Üzerinde çok çalıştığımız ve farklılık sağladığımız bir konu da şuydu: 
Müşterimizin, herhangi bir ürünümüzü kullanırken veya herhangi bir iş-
lemi yaparken, herhangi bir sürece dahil olurken nerede problem yaşaya-
bileceğini ve bu problemi yaşamasını nasıl engelleyebiliriz konusunu çok 
düşündük.  Dolayısıyla tasarıma çok yatırım yaptık. Bu, müşteri memnu-
niyetini artırdı. Her şey önceden düşünülüp planlandığı için çalışanları-
mızı bu konuda eğitmek de daha kolay oldu. Yeni ürünler, yeni hizmetler 
eklediğimiz zaman da hep bu bakış açısıyla tasarlıyoruz. Dolayısıyla bizim 
müşteri memnuniyet oranlarımız çok yüksek. En önemli katma değer sağ-
ladığımız farklılıklardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun 
için de dijitalleşmenin bize çok büyük faydası oldu. Sadece maliyetleri 
kısmak için değil müşteri memnuniyetini artırmak için de dijitalleşmeyi 
kullandık. Bence rekabet üstünlüğü açısından bu ikinci taraf, bizim için 
çok daha önemli. 

Uçtan uca deneyim
Yeni dünyada bizim eski dünyanın rol tanımlarının çok anlamlı olmadığı-
nı düşünüyorum. Yani pazarlama ve bilişim sistemlerinin ayrı olması, çok 
kabul edilebilir bir şey değil. Aslında artık pazarlama tasarımdan başlıyor, 
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bilişim sistemleri tasarımı etkiliyor. Yani bu ayrımların bir vadede kalka-
cağını ve aslında uçtan uca müşteri deneyiminin önem kazanacağı yapı-
lara geçmemiz gerektiği yönünde hissiyatım var. Ancak bu nasıl olacak, 
mevcut organizasyon o yöne doğru nasıl evrilecek bilmiyorum. Satış ayrı, 
pazarlama ayrı, bilişim teknolojileri ayrı… Aslında müşterinin bir şirket-
le ilişkisinde uçtan uca neler yaşadığını bakan birimi olan şirket çok az. 
Herkes sadece kendi ürünü, kendi kanalı, kendi süreci açısından dünyaya 
bakarsa çok ciddi problemler yaşanıyor. Çünkü müşteriler artık uçtan uca 
hizmet veren kurumlardan çok daha iyi hizmet alıyor. Yeni dünyanın yeni 
şirketleri, müşterilerine böyle bakıyor. 

Şirketler gittikçe yatay bir yapıya dönüşüyor. Daha düz organizasyonlar 
oluşuyor ve yeni iş geliştirme kısmı multifonksiyonel ekipler tarafından 
yapılıyor. O ekibin içinde IT, pazarlama, satış, hukuk, herkes bir masanın 
etrafında oturuyor. Sadece geliştirmeye çalıştıkları yeni ürün değil o ürü-
nün müşterinin genel şirketle etkileşimi içerisinde nerede olması gerekti-
ğini düşünerek ilerliyorlar veya mevcut süreçleri iyileştirirken buna dikkat 
ediyorlar. Dolayısıyla fonksiyonlar belki yok olmayacak ama organizas-
yonlar artık fonksiyonel yönetilmek yerine multifonksiyonel ekipler tara-
fından yönetilmeye başlayacak, en azından bizim Enpara.com’da yapma-
ya çalıştığımız şey bu. Herkes belirli bir şapkayla masaya oturuyor olacak 
ama hepsi bir arada olacak. Bizim organizasyonumuzda da ağırlıklı olarak 
kendi uzman oldukları konuları düşünen profesyoneller var ama biz ka-
rarları hep birlikte alıyoruz. Herkesin kendi fonksiyonuyla ilgili görüşle-
rini, endişelerini dile getirebileceği bir yapıda çözmeye çalışıyoruz. Bir IT 
uzmanı, sadece kendi konusunda fikir beyan etmiyor, bunu nasıl daha iyi 
pazarlayabiliriz ve nasıl daha iyi satabiliriz konusunda da fikir beyan edi-
yor. Böyle yapılarla yeni dünyaya ayak uydurabileceğimizi düşünüyorum. 

Güncelleme daha zor
Genel olarak bankacılık, geleneksel alanlara oranla çok daha fazla veri 
yönetimi ihtiyacı duyduğundan teknolojiye daha çok yatırım yapmış bir 
sektör. Dijitalleşme, bankalar için hem avantaj hem dezavantaj. Tabii ki bu 
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konuda bir bilgi birikimi ve deneyim var ama sektörde çok eskiden yatı-
rım yapılmış sistemler olduğu için zaman zaman bu ayak bağı olabiliyor. 
Yani sistemlerin güncellenmesi, mevcut bir sistemin iyileştirilmesi, sıfır-
dan kurulmasına oranla çok daha maliyetli. Bu durumu Türkiye’nin tele-
kom yapısına çok benzetiyorum. Türkiye, telekoma gelişmiş ülkelere naza-
ran daha geç yatırım yaptı ama o yatırımı daha geç yaptığı için de şu anda 
telekom altyapısı birçok ülkeye göre çok daha iyi durumda. Her bankanın 
çok eskiden gelen bir odak bankacılık sistemi vardır ve bu odak banka-
cılık sisteminin hepimizin hayatını etkileyen sınırlamaları oluyor. Bugün 
sıfırdan bir banka kuracak olsak çok daha esnek, çok daha kolay çalışabilir 
bir yapı kurma imkanı yüksek diye düşünüyorum. Finansbank 25 yıl önce 
kuruldu, odak bankacılık sistemi de 2000’li yılların başlarında yenilendi. 
Birçok bankaya göre iyi bir durumdayız ama bugün kuruluyor olsaydık 
mevcut sistemimizden çok daha esnek olacağımızı düşünüyorum. Dola-
yısıyla bankaların teknoloji yönetimi konusunda bir deneyimi, daha uzun 
bir geçmişi var ama dediğim gibi bu avantaj da olabiliyor, dezavantaj da. 

Ürünü kişiselleştiremiyoruz
Açıkçası biz hala bankacılık dışı verilerle bankacılık verilerinin anlamlı 
bir şekilde işlenmesi konusunda test aşamasındayız. Müşterilerimizi ta-
nımak istiyorsak sadece bankayla olan ilişkilerini değil, banka dışında 
yaptıklarını da işlememiz gerekiyor ama bunun önünde birçok regülatif 
ve yasal engel bulunuyor. Büyük verinin etkin bir şekilde işlendiğini gör-
düğüm çok iyi örneklerle karşılaştığımı söyleyemeyeceğim. Mesela şöyle 
şeyler olabilmeli: Bir müşteri Facebook’ta evleneceğini ilan ettiği zaman 
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sistemlerinin ayrı olması çok kabul 
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bankalar olarak biz müşterimize bir desteğe ihtiyacı olup olmadığını ya-
kalayıp sorabilmeliyiz. Ev baktığını söylediği zaman o bilgiyi bizim görüp 
ona göre hatta mümkünse kendisine özel bir teklif yapabilmeliyiz.

Facebook’ta ev aradığını söyleyen insanların karşısına Finansbank’ın 
konut kredisi ilanını çıkar diyebiliyoruz ama bu hala yeterince kişisel bir 
şey değil. Aslında asıl değer, biz o kişiyi tanıyabiliyorsak, o kişinin kredi 
skorlamasını yapabiliyorsak, ona özel bir fiyatla özel bir teklif yapabiliyor-
sak ortaya çıkar. Reklamları kişiselleştirebiliyoruz belki ama hala ürünü 
kişiselleştiremiyoruz. 

Bu gibi yapıların üzerinde çalışıyoruz ancak bunun için sistemlerin de-
neme yanılma yöntemiyle akıllı hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü her ev 
arıyorum kelimesi çok doğru bir fırsat olmayabilir, kedisi için de ev arıyor 
olabilir. Veri çok büyüdüğü zaman işlenmesi de aynı oranda zorlaşıyor. 
Burada müşteriye yüzde 80 ihtimalli doğru bir şey yapmak istemeyiz. Yüz-
de 99 ihtimal doğru bir teklifle karşısına çıkabilmek isteriz, aksi takdirde 
müşteri memnuniyetsizliği yaratmış oluruz veya bunu yaparken de müş-
terinin özel hayatına müdahale ediyormuş gibi gözükebiliriz. Hem teknik 
olarak hem müşteri deneyim yönetimi olarak çok fazla problem çıkabile-
cek alan var ve bunlarda çok iyi bir noktada değiliz.

Sadece teknolojik olmak, yaratıcı olmak, dijitalleşme uğruna bir şey 
yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Onu müşterinin hayatına anlam ka-
tacak şekilde yapmanın önemli olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla enpara.
com olarak bir teknolojiye ilk yatırım yapan kurum olmaktansa o tekno-
lojiyi en anlamlı şekilde yatırım yapan kurum olmayı hedefliyoruz. Büyük 
trendlerde bu duruma dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.”
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“Türkiye, genç nüfusuyla teknolojik gelişmeleri en hızlı ka-
bul eden ülkeler arasında yer alıyor. Bu durumun bankacılık 
sektörüne de yansımaları önemli boyutlara ulaştı. Yeni nesil 

müşterilerimiz, dijitalleşmenin sunduğu tüm kolaylıkları bankacılık ala-
nında temel hizmetler olarak bekler hale geldi. Özellikle ödeme sistem-
leri alanında bankalar, artık yalnızca bankalarla rekabet etmiyor, yepye-
ni oyuncuların devreye girdiğini görüyoruz. Bu da bize müşterilerimizin 
bankalara değil bankacılığa ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bu noktada biz 

ZAMANI GELDİ Mİ? NE SÖYLÜYORLAR? NE DÜŞÜNÜYORLAR?  l  147

Görkem Köseoğlu
ING BANK OPERASYON, BT VE MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ  

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

“MOBİLDE AVRUPA’NIN 
ÖNÜNDEYİZ”

Hollandalı ING Grubu, 2007 yılında Oyak Bank’ın yüzde 100 
hissesini alarak Türkiye pazarına girdi. Daha sonra bankanın 

adı ING Bank olarak değiştirildi. O tarihten itibaren ING Bank, 
yeni nesil bankacılık yapma iddiasıyla dijital bankacılıkta 

büyüme odaklı bir strateji benimsedi. ING Bank Operasyon, BT 
ve Müşteri İletişim Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Görkem 

Köseoğlu, kendilerini bankacılık lisansı olan bir teknoloji şirketi 
olarak konumlandırdıklarını söylüyor. Çok kanallı bir model 

benimsediklerini anlatan Köseoğlu, bankanın dijitalleşme 
yaklaşımını ve uygulamalarını anlatıyor…



de çalışmalarımızı, bankaları daha az görünür kılacak ama bankacılık hiz-
metlerine her zaman her yerden ulaşılacak şekilde dönüştürüyoruz. 

Bununla birlikte Türk bankacılık sektörünü dijitalleşme ve mobil ban-
kacılık açısından değerlendirdiğimizde Türkiye’nin özellikle mobil banka-
cılıkta Avrupa ülkelerinin önünde yer aldığını görüyoruz. İnternet şube-
leriyle dijital bankacılığa yönelen bankalar, günümüzde mobil bankacılığa 
daha fazla ağırlık vermiş durumda. Gelişmiş ülkelerde müşteriler internet 
bankacılığından mobile geçerken Türkiye’de doğrudan mobil bankacı-
lığı kullanmaya başlayan müşteri sayısı oldukça yüksek. TBB verilerine 
göre mobil bankacılığın işlem hacmi 2014’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 
148’lik bir artış gösterdi. Buna karşılık bu oranın internet bankacılığında 
yüzde 19’da kalmış olması çok ciddi bir gösterge. Bu veriler ışığında mobil 
bankacılığın yükselen trend olduğunu ve teknolojik yatırımların bu alana 
yoğunlaştırıldığını söyleyebiliriz. 

ING Bank olarak, kendimizi bankacılık lisansı olan teknoloji şirketi 
olarak konumlandırıyoruz ve inovatif, teknoloji temelli müşteri deneyim-
leri üretmek üzere çalışıyoruz. Dijital ve mobil platformların etkin kulla-
nımıyla zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde, finansal çözüme ihtiyaç 
duyulan her an müşterilerimizin yanında oluyoruz.

Bankacılık ulaşılabilir oluyor
Dünya Bankası’nın 2014 verilerine göre Türkiye’de nüfusun yüzde 43’ünün 
hala bankacılık hizmetlerine erişimi yok. Finansal erişimin artırılmasının, 
ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesine katkı sağlayan en önemli 
konular arasında olduğu muhakkak.  

Bu noktada herkesin her zaman, her yerden finansal çözüme erişebil-
mesini mümkün kılmak ana amacımızı oluşturuyor. BTK verilerine göre 
mobil penetrasyonun yüzde 93’e, 3G kullanıcı sayısının ise yüzde 80’e ulaş-
tığı günümüzde, finansal erişimin artırılmasında dijital bankacılığın bü-
yük rol oynadığını görüyoruz. Şubeyle gidemediğiniz yere mobille gide-
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biliyorsunuz ve bankacılık kolay ulaşılabilir hale geliyor. Ayrıca teknoloji, 
daha yalın ve kolay anlaşılabilir ürünler sunmamıza da yardımcı oluyor ve 
bu da finansal okuryazarlığa katkı sağlıyor. İnanıyorum ki bankacılık, son 
dönemde edindiği ulaşılabilirlik ve yalınlık özellikleriyle daha fazla insanı 
ekonomik sistem içine çekecek.  

Bunun yanı sıra bankacılığın, dijitalleşme sayesinde en yüksek verim 
sağlanan sektörlerden biri olduğunu görüyoruz. Her şeyden önce doğru 
kanal entegrasyonuyla bankalar artık daha düşük maliyetle çalışabiliyor 
ve bu maliyeti katma değerli hizmetlere yönlendiriyor. Bankaların mali-
yeti düşünce müşteriler de daha uygun maliyetle hizmet alabiliyor; bu da 
rekabette avantaj sağlıyor. Ayrıca müşteriler, finansallarını onlara uygun 
sunulan hizmetler nedeniyle daha iyi yönetiyor. 

Bir başka önemli nokta da ekonomiye özellikle de dış ticarete sağlanan 
katkı. Sektörün dijitalleşmesi, daha fazla katma değer yaratırken dijitalle-
şen bankacılık, firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerini artırıyor. 

Çok kanallı model
Günümüzde dijital dönüşümün bankacılık açısından geldiği noktaya bak-
tığımızda, sektörde gelecekte var olmak isteyen hiçbir kurumun bu dönü-
şüme karşı durması mümkün değil. Aksine dönüşüme adapte olmak da 
yeterli değil, öncü olmanız gerekiyor. 

ING Bank olarak global stratejimiz doğrultusunda ileriyi düşünerek 
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şimdiden harekete geçmeyi kendimize düstur edindik. Bu çerçevede, şube 
bazlı bir dağıtım stratejisi yerine şubelerin, iş ortaklıklarının, dijital kanal-
ların ve mobil satış gücünün birbiriyle bağlantılı bir şekilde çalıştığı çok 
kanallı bir model benimsiyoruz. Bu modelle müşterilerimiz bankanın ter-
cih ettiği değil, kendi tercih ettiği kanalda işleme başlıyor ve işlemi tercih 
ettiği başka bir kanalda bitiriyor. 

Dijital platformlarımızın yanı sıra güçlü teknolojik altyapımız sayesin-
de TeknoSA, PTT, Migros, Pegasus ve Mudo Concept gibi markalarla stra-
tejik iş ortaklıklarına imza atıyor ve müşterilerimize gündelik hayatlarını 
geçirdikleri yerlerde de ulaşıyoruz. Bu modelimizle de birkaç yıl içinde 
dijital kanallara ek olarak 5 bin fiziksel temas noktasına sahip olmayı he-
defliyoruz.

ING Bank Türkiye olarak sektörde öncü bir rol üstlendik ve lider dijital 
banka olma hedefiyle son 4 yıldır yatırımlarımızı, teknolojik altyapımızı 
güçlendirmeye ve şube dışı kanallara yoğunlaştırdık. Bu süre zarfında da 
her yıl 100 milyon dolar teknolojiye yatırım yaptık. 

Bu bağlamda şubelerimiz, iş ortaklıklarımız ve dijital kanallarımızın 
birbirine entegre bir şekilde çalıştığı çok kanallı modelimizi hayata geçir-
dik. Ayrıca, ürün ve hizmetlerimizi mobil ve dijital ortamlara taşıdık; iç ve 
dış süreçlerimizde dijitalleşmeyi etkin şekilde kullanarak hız ve kolaylık 
sağladık. 

Neler yaptık?
İç süreçlerimizde otomasyonu artırdık. Mobil ve dijital platformları iç 
süreçlerimizi hızlandırma ve kolaylaştırma amacıyla da etkin bir şekilde 
kullanıyoruz. 

l XNext adı verilen ekranla çalışanlarımızın kullandıkları farklı banka-
cılık çözüm ekranlarını tek bir ekranda topluyoruz ve bu, onlara hem 
kolaylık hem de hız sağlıyor. 
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l Ticari bankacılık ve KOBİ bankacılığı alanında çalışan saha ekipleri-
miz, MobCom adlı bir uygulama kullanıyor. Tabletleri üzerinde yakın-
larındaki potansiyel ve mevcut müşterilerini belirleyip onlara en uy-
gun çözüm önerileriyle gidebiliyorlar. Böylece şubelere daha az bağımlı 
oluyorlar.

l Yeni hayata geçirilen bir diğer uygulamayla şube ve operasyon onay 
süreçlerini ve günlük İK çözümlerini mobile taşıyoruz. Yine ING Aka-
demi’yi de mobile taşıyarak ING çalışanlarının e-eğitimlerini akıllı te-
lefonları ve tabletleri üzerinden her yerden yapabilmelerini mümkün 
hale getirdik. 

l ING çalışanlarına özel kurulan sosyal ağ MyING ile çalışanlar, hem 
web sitesi ve akıllı cihazları üzerinden çalışma arkadaşlarıyla sosyalle-
şebiliyor hem de yeni fikir ve mevcut çalışmalarını birbirleriyle payla-
şabiliyor.

Müşterilerin standart işlemleri şubeye gelmeden halledebilecekleri ve 
herhangi bir kanalda başlattıkları işlemi, bir başka bir dijital kanalda veya 
şubede tamamlayabilecekleri bir dünya yaratmaya çalışıyoruz. Bu kap-
samda:

l Türkiye’de bir ilke imza attık ve “her cihaza uyumlu bankacılık” anlayı-
şını getirerek ING internet şubemizi cihaz bağımsız olarak yeniledik. 

l Yeni nesil mobil finans çözümü ParaMara ile ING Bank müşterisi ol-
sun ya da olmasın, akıllı telefon sahibi olan herkesin günlük finansal 
ihtiyaçlarını tek bir uygulama üzerinden gerçekleştirebildikleri, inter-
net üzerinden alışveriş ve para transferi işlemlerini kolay ve hızlı bir 
şekilde yapabildikleri bir uygulama geliştirdik. HCE teknolojisiyle ING 
Bank kredi kartı müşterilerimiz, MasterCard üye iş yerlerinde, cep tele-
fonuyla temassız ödeme imkanına sahip oluyor. ParaMara, aynı zaman-
da Apple Watch’da yer alan ilk uygulamalardan biri.
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l Bir başka uygulamamız olan ING Trader ile müşterilerimize Türkiye ve 
dünya finansal piyasalarına ait verileri ve haberleri her yerde takip ede-
bilme ve hisse senedi/vadeli işlem ve opsiyon piyasası (VİOP) talimat-
larını anında borsaya iletebilme imkanı sağlıyoruz. Ayrıca ING Bank 
şubelerinde yer alan tabletlerde ve Windows masaüstünde çalışan uy-
gulamayla da müşterilerimiz, tüm internet bankacılığı işlemlerini sıra 
beklemeden gerçekleştiriyor ve internet bankacılığı işlemlerinin yanı 
sıra birçok ING Bank ürününe de kolaylıkla başvuru yapabiliyor.

l ING Mobil ve ING Kurumsal uygulamalarıyla hem bireysel hem de 
kurumsal müşterilerimiz, tüm bankacılık işlemlerini akıllı telefon ve 
tabletleri üzerinden yapabiliyor. ING Bank, öngörüsel analitikle gele-
neksel ve sosyal CRM’i entegre eden bir sistem üzerinden çalışıyor ve 
doğru müşterilerimize doğru kanallar üzerinden ulaşarak doğru ürün 
ve hizmetleri sunuyoruz. 

Büyük veriyi yönetmek
Büyük veri üzerine çalışmalarımız birkaç yıldır devam ediyor. Bu bağlam-
da, öngörüsel analitiğe odaklanarak geleneksel CRM ve sosyal CRM’i bir-
birine entegre etme konusuna odaklanıyoruz. 

Tüm veriye sahip olmak özellikle de gerçek zamanlı veriye ulaşmak 
bir kurumda neredeyse herkesin hedefidir. Ancak hangi verinin tutulaca-
ğı, formatının ne olacağı, tarihçesinin ne kadar süreyle tutulacağı ve za-
manlamasının ne olacağı dikkatle tasarlanması gereken konulardır. Aksi 
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takdirde çok büyük ama kullanması pek de mümkün olmayan verileriniz 
olabilir. Bu sebeple iş sahibinin neye ihtiyacı olduğunu ve aynı zamanda 
farklı iş ihtiyaçlarına nasıl cevap verilebileceğini dikkate alan, bunun yanı 
sıra kullanıcılar için erişimin ve veriyi anlamanın kolay olduğu bir ortam 
tasarlamaya çalışıyoruz.

Müşteriyi tam anlamıyla anlamak için müşterinin tüm verisine ulaş-
mak gerekiyor. Ancak müşterinin tüm verisi dediğiniz zaman oldukça ge-
niş bir aralıktan ve büyük bir hacimden bahsediyorsunuz. Bu nedenle hem 
veriyi analiz edebilmek hem de kullanabilmek adına banka olarak gerekli 
yatırımları yapıyoruz. Örneğin önceliğimizde olan bazı iş problemlerinin 
çözümü için büyük veri ortamlarını hazırladık, burada sadece yatırım 
yapmış olmak için aksiyon almak yerine özellikle bir iş problemiyle iler-
leyebilmeye çok dikkat ettik. Bunun yanı sıra tüm kanallarımızdan akan 
veriyi dinleyip gerektiğinde müşteriyle iletişime geçmek ve aksiyon almak 
adına Event Processing çözümünü süreçlerimize entegre ettik. Yine bura-
da da ihtiyacımızı belirleyip hangi veriyi kullanmamız gerektiğini dikkate 
alarak ilerledik. Bu yaklaşımla ilerleyerek elimizdeki veriden en yüksek 
faydayı sağlayabildiğimizi görüyoruz. Bunun yanında banka içinde tutu-
lan verilerin sınıflandırmaları yapılarak müşteri gizliliği, banka gizliliği ve 
verilerin sürekliği gibi konularda gerekli önlemler alınıyor.”
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“İş dünyasının tüm liderleri dijital olmak için yarış halinde. Ancak 
dijitalleşmenin önce sektörünüz, müşterileriniz, rekabet ve şirke-
tiniz için ne demek olduğunu net olarak tanımlamanız gerekiyor. 

Bu, dijital değişimin şirketinize yarattığı tehdit ve fırsatların farkında ol-
manızı sağlıyor. Ortaya çıkan yeni dijital ekosistemler için yeni iş model-
leri geliştirmenizi teşvik de ediyor. 

Bilişim ve teknoloji dünyasının en saygın araştırma kuruluşlarından 
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Hakan Akbaş
ALBRIGHT STONEBRIDGE GROUP  

TÜRKİYE’DEN SORUMLU YÖNETİCİ ORTAĞI

“GÜÇ EL DEĞİŞTİRİYOR”
Hakan Akbaş, Ocak 2012’den bu yana eski ABD Dışişleri 

Bakanı Madeleine Albright tarafından kurulan, dünyanın önde 
gelen ticari diplomasi firması Albright Stonebridge Group’un 

Türkiye’den sorumlu yönetici ortağı olarak görev yapıyor. 
Akbaş, aynı zamanda Hazine sertifikalı bir melek yatırımcı, 
halka açık ve özel değişik kurumlarda yönetim kurulu üyesi 

ve danışman olarak da çalışıyor. Uzmanlık konuları arasında 
yeniden yapılanma, dijitalleşme, kurumsal değişim yönetimi, 
global iş geliştirme, satın alma ve ortaklıklar, pazarlama ve 

satış stratejileri gibi konular olan Akbaş, dijitalleşmeyle ilgili 
Türkiye’deki gelişmeleri yorumladı… 



IDC’nin yeni yayınlanan ‘2016’da BT Trendleri’ çalışmasına göre, 2017’nin 
sonuna kadar Global 2000’de yer alan CEO’ların 3’te 2’si dijitalleşmeyi ku-
rumsal stratejilerinin merkezinde kurgulayacak.

Dijitalleşmede en önemli rekabet avantajı teknoloji odaklı bir yönetim-
den müşteri odaklı bütüncül bir iş yapma yaklaşımına geçmektir. Müşte-
rilerinizin marka tecrübesini bu yaklaşımla mükemmelleştirebilir, artan 
müşteri tutundurulması ve sadakatiyle daha kârlı sürdürülebilir büyüme 
yakalayabilirsiniz.

Bir araştırmaya göre gelirlerinin yarısından fazlasını dijital ekosistem-
lerden sağlayan ve müşterisini en iyi anlayan şirketler, rakiplerine göre 
ortalama yüzde 32 daha fazla büyüyor, kâr marjları ise sektör ortalamasın-
dan yüzde 27 daha yüksek oluyor.

Son dönemin gözde unvanı 
Ben CDO’nun son dönemin gözde unvanı olduğunu düşünüyorum. Esas 
itibarıyla CDO’yu pazarlama ve müşteri tecrübesinden sorumlu olan lide-
rin mevcut rolüne eklenmesi gereken bir sorumluluk ve yetkilerin içinde 
olacağı bir görev olarak görüyorum. Örneğin CMO rolünün artık CDO 
şeklinde anılmasını bekliyorum. CEO ve tüm ekibi de CDO sorumluluğu-
nu üstlenmeli ve bu kurumsal değişimde kendi üstlerine düşen görevleri 
yerine getirmeli. 

Dijitalleşme ile teknoloji ve finansal sonuç odaklı iş yapmak yerine, 
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kendi iş modelinize müşteri tecrübesi odaklı bambaşka bir gözle bakıyor-
sunuz. Örneğin dünyada Uber gibi 3 yaşında bir firma Fedex gibi 30 yıllık 
bir firmaya meydan okuyor, piyasa değerini kat kat aşabiliyor. Airbnb ile 
Mariott’u, Alibaba ile Walmart’ı karşılaştırdığınızda mesaj hep aynı. Sek-
tördeki gücünü dijital devrim ile her an kaybedebilirsin. Güç artık dijital 
‘disruptor’ firmalarda. Bazen bu tür firmalar değer zincirinde sadece belli 
kademelere odaklanıp müthiş değer yaratabiliyor. Örneğin Facebook’un 
müthiş pazarlama ve analitik kapasitesi eski medyanın içerik üretiminden 
dağıtma kadar her şeyi yapan yaklaşımından çok daha yüksek hissedar 
değeri yaratabiliyor. Türkiye’de ise inovasyon ve ticarileştirilebilir yeni iş 
modelleri odaklı girişimcilik ve bunların fonlanarak gelişmesi oldukça 
zor. Regülasyondan sektör yapısına, yatırım ortamından parçalı eğitim 
sistemine kadar önemli yapısal sorunlarımız mevcut. 

Şirketler nereden başlamalı? 
Şirketler dijital dönüşümü gerçekleştirmek için önce mevcut iş stratejisine 
yeniden bakmalı. İşin amacı, müşteri segmentleri, değer teklifi, rekabet 
ortamı, mevcut altyapı ve yetkinliklerin en açık bakış açısıyla gözden ge-
çirilmesi gerekiyor. İlave olarak müşteri tecrübesini haritalamak ve dijital 
iş yapma ortamından müşterilere yeni değer yaratmak için ortaya çıkan 
fırsatlar için iş modelinizi yenilemelisiniz.

IDC’nin yeni yayınlanan 2016’da BT trendleri çalışmasına göre 2018’e 
kadar B2C şirketlerinin yüzde 80’i ve B2B firmalarının yüzde 60’ı ‘dijital 
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müşteri yüzünü’ 1.000’den 10.000’e kadar daha fazla müşteri ve müşteri 
dokunma noktasına hizmet verebilecek şekilde yeniliyor.

Günümüzde her sektörde ideal müşteri tecrübesini yakalayamamış, 
hatta bunun ne demek olduğunu bilmeyen çok sayıda firma var. Genelde 
rekabet ne kadar az ise dijital dönüşüm ihtiyacı da o kadar azalabiliyor.

Müşteri sadakati ve tutundurması için dijitalleşme olmazsa olmazdır. 
Dijitalleşmeyen şirketler önce finansal ve stratejik problemler yaşayacak-
tır. Rekabetin gerisinde kalacaklar ve hatta iflasa gidebilecek büyük risk-
lerle karşı karşıya kalabilirler. 

Dijitalleşmeye odaklandık
Biz Global Dealings Group olarak dijitalleşme ve globalleşme trendleri-
ne odaklandık. Çözüm ortaklarımızın, yani müşterilerimizin işini baştan 
sonra dijitalleştirebilmeleri amacıyla onlara beş ayrı uzmanlık alanında 
hizmet veriyoruz. İlki ve en önemlisi mevcut iş stratejilerini gözden ge-
çiriyoruz. Özellikle değişim ihtiyacını iyi tanımlayabilmeliyiz. İkinci alan 
fırsatları saptamak. Bunun için müşterilerin şirketleriyle iş yapma yolcu-
luğunu kapsamlı olarak gözden geçiriyoruz. Sonraki adımda şirketlerin 
yeni müşteri tecrübesini tanımlayıp bunu kalıcı yapabilmek için gerek-
li altyapı ve yetkinlikleri belirliyoruz. Özellikle teknoloji ve süreçleri en 
önemli yapıtaşları olarak tanımladık. Son olarak da mevcut durumdan 
nihai hedeflere fazlandırılmış, kapsamlı bir değişim yönetimini ve uygula-
mayı birlikte icra ediyoruz.”
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Melek yatırımcılık için dijitalleşme ne anlama geliyor? Nasıl bir  
önemi var?

Melek Yatırım Ağları girişimcilerle iç içe olduğu için dijital dönüşüm, hem 
kendi iş süreçlerimizde hem de yatırım yapmayı planladığımız firmaların 
özünde yer alıyor. Sosyal medyayı aktif kullanarak yaptığımız çalışmaları 
girişimcilere ulaştırabiliyoruz. Girişimlerin birçoğu var olan sektörlerin 
dijitalleşmesi konusunda öne çıkıyor. Şu anda sipariş verme, tüketiciye 
ulaştırma gibi konular daha önce telefonla yapılırken birçok yeni girişim 
iş süreçlerini dijital ortama taşıyarak tüketicilere hem rekabetçi hem de 
hızlı servis sağlayan yeni iş modelleri sağlıyor. Geleceğin dünyası bu ino-
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Mehmet Buldurgan
ŞİRKET ORTAĞIM MELEK YATIRIMCI AĞI KURUCUSU  

VE AĞ BAŞKANI

“ÖNE GEÇMEK İÇİN FIRSAT”
Türkiye’de toplam 600 melek yatırımcıyı kapsayan melek yatırım 
ağları, şu ana kadar 50 milyar TL yatırıma imza atmış durumda. 

Bu ağlardan biri de Mehmet Buldurgan’ın kurucusu olduğu ve 
ağ başkanı olarak görev yaptığı Şirket Ortağım Melek Yatırımcı 

Ağı. Eylül 2013’te kurulan ağın 40 yatırımcısı bulunuyor. Ağ, 
kuruluşundan bugüne kadar toplamda 3 milyon TL’lik yatırım 

gerçekleştirdi. Ağ başkanı Mehmet Buldurgan, dijital dönüşümün 
girişimciler için pek çok fırsat yarattığına dikkat çekiyor. 

Kendisiyle yaptığımız kısa söyleşi şöyle…



vatif iş modellerine dayanacağı için biz de bu tip girişimleri değerlendir-
meye alıyoruz. 

Dijitalleşme daha çok girişimin doğması için fırsat yaratıyor ve yatırım 
ağı olarak girişim sayısı arttıkça en iyilerini seçebilme ve yatırımcılarla 
buluşma imkanımız oluyor. Ayrıca dijital dönüşümle birlikte girişim sayı-
sının ve kalitesinin artması, melek yatırım ağları için çok önemli.

Sektörünüz ve dirsek temasında olduğunuz alanlar dijitalleşmenin 
neresinde? 

Sektörümüz, dijitalleşmenin tam ortasında ve sektörümüzde öncelikle 
servis ve ticaret sektöründe başladı. Şu anda sensör teknolojileriyle bir-
likte nesnelerin internetinin, büyük veri ve iş analitiği çözümlerinin de 
yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Servis ve ticaret sektörü genelde az yatı-
rım ve daha çok iş gücü gerektirdiği için dijitalleşmenin buradan öncelikle 
başladığını düşünüyorum. Bulut çözümleriyle birlikte KOBİ’lerin iş süreç-
lerini optimize eden girişimlerle de çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle büyük 
yazılım firmalarının yer almadığı noktalarda girişimler giriş bariyeri daha 
az olan KOBİ sektörüne alternatif çözümler üretebiliyor.

Dijital dönüşüm şirketlerin kârlılığını nasıl etkiliyor?

Dijital dönüşümle bilgiye ulaşma, pazar araştırması, pazar denemeleri ve 
son kullanıcıya ulaşma eskiye göre daha ucuzladı. Dolayısıyla girişimlerin 
sayısı ve kalitesi de arttı. Bu artışın ve ülkemizden daha kaliteli girişim-
lerin çıkması, yatırım ağlarının da yatırımcılarına daha kârlı yatırımlar 
sunmasına olanak verecek.

CDO sizin için ne anlama geliyor? 

Bizde CDO konumu yok ama artık herkesin CDO olduğu bir yapıdayız. 
Bu nedenle hepimiz dijital dönüşümü özümsüyoruz ve gelecek için firma-
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larımızı ve sektörleri değiştirebilecek firmaları hedefliyoruz. 

Ağınızda dijitalleşme süreci ne zaman başladı? 

Biz kendimizi iki taraflı bir pazaryeri olarak görüyoruz. Girişimciler ve 
yatırımcılardan oluşan bir ekosistem. Dolayısıyla her iki tarafı da dijital-
leşmenin getireceği fırsatlar konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek 
için çalışıyoruz. Özellikle girişimcilere bu konuda mentorluk yapmayı da 
sürdürüyoruz.

Şirketler dijital dönüşümü gerçekleştirmek için nereden başlamalı? 

İlk önce iş yapış şekillerine ve nerede verimlilik problemleri olduğuna 
bakmalılar. Sonra verdikleri hizmet ve ürünleri incelemeliler. Bu konuda 
değişik birimlerden bir ekip oluşturup ilerlemek çok önemli. İş süreçlerini 
dijitalleştirmek çok önemli ve daha kolay. Ama ürünlerinizi ve servisleri-
nizi dijital boyuta taşımak veya dijital dünyayla evlendirmek çok kolay de-
ğil. Bu nedenle geleceğin dünyasını, yaşam ortamını, tüketici ihtiyaçlarını 
iyi okuyup hazırlanmakta fayda var. 

Dijital dönüşüm gerçekleştirmeyen şirketleri nasıl bir gelecek bekliyor? 

Dijital dönüşümü okuyamayan firmalar için çok iyi haberler veremeye-
ceğim. Dijital dönüşüm rekabetçi olmak ve değişime ayak uydurmak için 
şart, rakiplerden bir adım öne geçmek için de fırsat.
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“Dijitalleşmek isteyen şirketler, ilk önce 
iş yapış şekillerine ve nerede verimlilik 

problemleri olduğuna bakmalı.”



“Dijitalleşme, dijital araçların ve varlıkların kullanımıyla değer 
yaratmak ve gelir elde etmek demek. Teknolojinin gelişi-
miyle birlikte akıllı telefonlar, tabletler, sosyal medya, büyük 

veri, iş analitiği, bulut bilişim, 3D yazıcılar, görüntü işleme teknolojileri 
gibi yeni dijital araçlar ve platformlar, iş ve sosyal hayatımızda yaygın bir 
kullanım alanı buldu. Teknolojinin getirmiş olduğu bu yenilikler, şirket-
lerde de köklü değişiklikleri beraberinde getirdi. Sektör bağımsız tüm şir-
ketleri etkileyen dijital dönüşüm süreci, her sektörde farklı karşılık bul-
makla birlikte danışmanlık sektörü için iki farklı boyutta ele alınmalı diye 
düşünüyorum. İlk boyut, tüm şirketler için de geçerli olan, iş yapış biçimi 
ve faaliyet modelinin dönüşümüyle ilgili olan boyuttur ki danışmanlık fir-
maları, geleneksel iş modellerini dijitalleşen dünyaya uyumlaştıracak ak-
siyonları almak üzere harekete geçti. İkinci ve ilkinden daha önemli olan 
boyut ise dijitalleşen ve bilgiye erişimin oldukça kolay olduğu bir dünyada 
faaliyet gösteren şirketlere sunulacak danışmanlık hizmetleri portföyünün 
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“BÜYÜK DEĞİŞİM KAPIDA” 
Quattro Business Consulting, lojistik, perakende, 

telekomünikasyon ve sağlık sektörlerindeki oyunculara yönetim 
danışmanlığı hizmeti sunan dünya çapında bir şirket. Türkiye’de 
de aktif bir şekilde çalışan şirketin yönetici ortaklarından Hande 

Ocak, dijital dönüşüm sürecinin danışmanlık sektörünü de 
etkilediğini anlatıyor. 

Hande Ocak
QUATTRO BUSINESS CONSULTING YÖNETİCİ ORTAK



ve uzmanlıkların farklılaştırılması zorunluluğudur.

Dijital dünyanın müşterilerini memnun edecek danışmanlık hizmet 
portföyü ve uzmanlığının niteliklerini anlayabilmek için dijitalleşme kav-
ramının etki alanlarına daha yakından bakmak gerekiyor. Dijitalleşmenin 
şirketler üzerindeki en önemli 3 etki alanını şöyle sıralayabiliriz: 

1 Müşteri deneyimi: Müşteri deneyiminde dijitalleşme, fiziksel ve onli-
ne kanallardan toplanan bilginin bütünlüğünü sağlayarak tek bir müş-
teri görüntüsü elde edilmesini sağlıyor. Toplanan bu veri, müşterilerin 
satın alma eğilimleri, ihtiyaçları ve istekleri hakkında detaylı bilgiyi 
şirketlerin kullanımına sunuyor. Bu veriler ışığında şirketler, müşteri-
nin ihtiyaçlarını karşılayan, onun istek ve eğilimlerine uygun ürün ve 
hizmet sunan bir yapıda hizmet verilebiliyor. Müşteri analitiğiyle ih-
tiyaçlar ve beklentiler belirlenebiliyor, ürünler üzerinde geliştirmeler 
ve iyileştirmeler yapılabiliyor ya da yeni ürünlerle müşterilere hizmet 
verilebiliyor. Tüm kanalların entegrasyonuyla müşteriye bir kanaldan 
başladığı işlemi, farklı kanallarda devam ettirme ya da tamamlama ola-
nağı sunuluyor. Tüm kanallar boyunca sağlanan tutarlı marka görüntü-
sü aracılığıyla marka farklılaşması sağlanıyor.

 

2 Operasyonel etkinlik: Dijitalleşme, şirketlerin iç süreçlerinin otomas-
yonu, şirket içi portaller, kurulan sistemsel altyapı sayesinde paydaşlar-
la gerçek zamanlı iletişim ve müşteri analitiği fırsatlarıyla da şirketlerin 
operasyonel etkinliğinin artmasını sağlıyor. Paydaşlarla şirket arasında 
kurulan sistemsel altyapı üzerinden gerçekleşen gerçek zamanlı ileti-
şim, operasyonların aksamasını, atıl zamanı ve fazla stok tutmayı en-
gelliyor; ürün ve hizmet kalitesini artırıyor ve maliyetlerin azalmasını 
sağlıyor. Müşteri analitiğiyle toplanan verinin analiz edilmesiyle müş-
teri ihtiyaçları ve beklentileri doğru anlaşılıyor, şirket kaynakları değer 
yaratacak alanlarda değerlendiriliyor. Operasyonel etkinliğin artmasıy-
la müşterilere ürün, hizmet ve çözüm sağlama süresi kısalıyor, müşteri 
deneyimi yönetiminin başarıyla uygulanması sağlanıyor. 

162  l  DİJİTAL DÖNÜŞÜM DİREKTÖRLERİ



3 İş modeli: Akıllı telefonlar, medya araçları, sosyal medya, tabletler gibi 
dijital araçlar da geleneksel kanallara ilave olarak müşteriyle yeni temas 
noktaları oluşturarak iş modellerinin değişiminde önemli rol oynuyor. 
Online kanalların yardımıyla daha çok müşteriye ulaşılabiliyor, müş-
teri verilerinin analiziyle alt segmentler tanımlanarak niş pazarlar tes-
pit edilebiliyor ya da karşılanmamış bir ihtiyaç, beklenti tespit edilerek 
yeni bir iş modeliyle hizmet verilebiliyor. Şirketler, farklı kanallardan 
daha fazla müşteriye ulaşabiliyor ve mevcut ürünleri yeni müşterile-
re sunabiliyor. Online kanallar kullanılarak fiziki satış noktasına gerek 
kalmadan yeni pazarlara girebiliyor. Fiziki ürün sağlayıcı konumundan 
dijital ürün sağlayıcı konuma geçebiliyor.

Sektöre göre farklılaşıyor
Her sektörün farklı dinamiklere ve beklentilere sahip olması sebebiyle di-
jitalleşmenin bu üç etki alanı üzerinde yarattığı etki de sektörden sektöre 
değişkenlik gösteriyor. Bankacılık sektörünü ele aldığımızda bankaların, 
fiziki, mobil ve internet şubeleriyle hizmet vererek, kişiye özgü sigorta 
poliçesi ve kredi faiz oranı sunarak müşteri deneyimini artırdığını gö-
rüyoruz. Kredi süreçlerini ve bankacılık işlemlerini bir sistem üzerinden 
gerçekleştirerek, internet ve mobil şubeler aracılığıyla müşterilerin kendi 
işlemlerini gerçekleştirmelerini sağladığını; şirket içi portaller aracılığıyla 
da çalışanların bilgiye hızlıca ulaşmasını sağlamak vb ile operasyonel et-
kinliğini artırdığını izliyoruz. Dijital cüzdan uygulamaları ve günlük va-
deli hesap uygulamalarıyla yeni iş modelleri geliştirdiğini görebiliriz.
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“Dijitalleşmeyle birlikte danışmanlık 
sektörünün müşteri profilinin beklentileri 

değişti.”



Perakende sektörünü ele aldığımızda ise perakendecilerin online ma-
ğazalarda fiziki mağazalara göre daha geniş yelpazede ürün imkanı sun-
duklarını görüyoruz. Beğenilen ürünün hangi mağazada bulunduğu bilgi-
sini online kanallardan müşteriyle paylaşabiliyorlar. sosyal platformlarda 
dile getirilen müşteri şikayetlerine karşı hızlı aksiyon alıp olumlu müşteri 
deneyimi sağlıyorlar. Fiziki ve online kanallara ayrılacak stok miktarını 
müşteri verisi analizi sonucu doğru tahmin edip sistemsel altyapı aracı-
lığıyla tedarik zinciri yönetimini başarıyla uyguluyorlar. Bu sayede depo 
yönetiminde RFID teknolojilerinden faydalanarak operasyonel etkinlik-
lerini artırıyorlar. Online mağazadan satın alınan bir ürünü müşterinin 
fiziki mağazadan teslim almasını sağlayan click-and-collect iş modeliyle 
yeni iş modelleri geliştirdiklerini de görebiliriz.

Beklentiler değişti 
Bu bilgiler ışığında, dijital dönüşüm sürecinin danışmanlık sektörü açı-
sından etkileri değerlendirilirken hizmet sunulan sektörlerdeki dijital-
leşmenin danışmanlık sektörüne yansımalarını değerlendirmek gereki-
yor. Dijitalleşmeyle birlikte danışmanlık sektörünün müşteri profilinin 
de beklentileri değişmiş durumda. Bu nedenle dijitalleşen dünyanın bir 
parçası olarak varlığını korumak isteyen danışmanlık firmaları da gerek 
farklılaşan iş modelleri gerekse de hizmet portföyleriyle bu değişim süre-
cine entegre olmak zorunda. Dijital teknolojilerle geleneksel danışmanlık 
firmaları tarafından sunulan birçok araştırma, modelleme ve analiz sü-
reçlerinin otomasyonu sağlandı. Müşteriler artık bilgiye erişim için değil, 
bilgilerin bütünlüklü olarak değerlendirilmesi ve yorumlanması ihtiyaçla-
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“Dijitalleşmenin şirketler üzerindeki en 
önemli 3 etki alanı: Müşteri deneyimi, 

operasyonel etkinlik, iş modelidir.” 



rını karşılamak için danışmanlık firmalarına başvuruyor. Beklenti ve ihti-
yaçlardaki bu değişim, aynı zamanda insan kaynağının yetkinlikleriyle de 
ilgili değişim sürecini tetikliyor. Danışmanlık firmalarının maddi olma-
yan kaynaklarının (yetkinliklerinin, sundukları hizmetlerin, süreçlerinin 
ve müşteriye önerdikleri değerin) dijital dünyaya uyumlaştırılması bir zo-
runluluk olarak ortaya çıkıyor.

Danışmanlık sektörü için kritik!
Management Consultancies Association tarafından yayınlanan 2014 İngil-
tere Danışmanlık Sektörü Raporu’na göre, dijital ve teknoloji danışmanlığı 
aktivitelerinden elde edilen gelir tüm danışmanlık hizmetleri gelirlerinin 
yüzde 25’ini oluşturuyor. Diğer alanlarda verilen hizmetlerin içerisinde 
(proje yönetimi, finansal hizmetler, performans yönetimi gibi) dijital çö-
zümlerin de olduğunu düşünürsek dijitalleşmenin danışmanlık sektörü 
açısından önemini daha anlaşılır kılarız. 2015 yılı İngiltere Danışmanlık 
Sektörü Raporu’nda dijital ve teknoloji danışmanlığı aktivitelerinden elde 
edilen gelirin yüzde 27’lik payla temel gelir kaynağı olması dijitalleşmenin 
danışmanlık sektörü açısından önemini gözler önüne seriyor.

Dijitalleşmenin müşteri deneyimi, operasyonel etkinlik ve yeni iş mo-
delleri üzerindeki olumlu etkisi, şirket kârlılığını da beraberinde getiriyor. 
Örneğin dijital kanallarla daha düşük maliyetle daha çok müşteriye, yeni 
müşteri segmentlerine ulaşılabiliyor ve yeni pazarlara hizmet verilebiliyor. 
Yeni iş modellerinin geliştirilmesiyle ürün ve hizmet çeşitliliği sağlanabi-
liyor. Başarılı müşteri deneyimi yönetimi sonucu müşteri sadakati artı-
rılıyor. Süreçlerin otomasyonu, RFID teknolojilerinin depo yönetiminde 
kullanımı, stokların görünürlüğünün sağlanması, ERP sistemleri gibi ope-
rasyonel etkinliği artıran uygulamalarla operasyonel maliyetler düşürüle-
biliyor. Agile Proje Yönetimi uygulamaları sayesinde yeni ürün geliştirme 
süresi kısaltılabiliyor, yeni ürün geliştirme maliyetleri azaltılabiliyor.

Dönüşümün 4 boyutu
Şirketler, hem dijitalleşmenin getirdiği fırsatlardan faydalanabilmek hem 
de dijitalleşen iş çevresinde rekabetçi konumlarını devam ettirerek farklı-
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laşabilmek adına stratejilerini, organizasyonlarını, süreçlerini ve teknolo-
jilerini dijitalleşmeyle uyumlu şekilde geliştirerek dijital dönüşüm yaşıyor. 
Şirketlerin bu süreci başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için dönü-
şümün, aşağıda belirtilen 4 boyutta ele alınması gerektiğini düşünüyoruz: 

1. Strateji
l	 Dijital stratejilerin kurumsal stratejilerle bütünsel olarak ele alınması 

gerekiyor.

l	 Stratejiler belirlenirken geçmiş dönem verileri kadar yakın gelecekte 
gerçekleşmesi beklenen dijital değişimler ve yenilikler de dikkate alın-
malı, uzun vadede gerçekleşecek dijital yeniliklere uyum sağlayabilme 
özelliği göz önünde bulundurulmalı.

l	 Stratejilerin başarıya ulaşabilmesi için en tepeden en alt kademeye ka-
dar herkesin aynı doğrultuda hareket etmesi gerekiyor. Bu sebeple stra-
tejilerin üst yönetim tarafından doğru anlaşıldığından emin olunmalı.

l	 Dijital dönüşüm için teknolojiye önemli ölçüde yatırım yapılması ge-
rekiyor, şirketin bu yatırımları karşılayacak bütçe planlamasını hazırla-
mış olması bekleniyor.

l	 Dijital dönüşümün başarıyla uygulanabilmesi için stratejik yol harita-
larının hazırlanması gerekiyor.

2. Organizasyon
l	 Dijital dönüşüm müşteri odaklı bir yapıyı, birimler arası etkileşim ve 

paylaşımın artmasını ve birimlerin işbirliği içerisinde çalışmasını da 
beraberinde getiriyor. Bu da çevik bir organizasyonun dijital dönüşü-
mün uygulanmasında katkı sağlayacağı anlamını taşıyor.

l	 Dijital dönüşümün başarısının bağlı olduğu faktörlerden bir diğeri de 
dijital yetkinliğe sahip yöneticilerin ve çalışanların varlığıdır.
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l	 Dijital dönüşümün koordineli bir şekilde gerçekleşebilmesi için görev 
tanımlarının açık ve anlaşılır olması gerekiyor. Böylelikle birbiriyle gö-
rev alanı kesişen birimler arasındaki çatışma ve farklı bakış açıları se-
bebiyle doğabilecek sorunlar önlenebilir.

3. Süreç
l	 Süreç iyileştirmeleri ve otomasyonu dijitalleşmenin temel yapı taşları 

arasındadır. Operasyonel etkinliği artıracak, olumlu müşteri deneyimi-
ne katkı sağlayacak ve değer yaratılabilecek süreçler tespit edilmeli ve 
iyileştirilmelidir.

l	 Klasik proje yönetimi yerine, farklı birimlerin birlikte ve koordineli 
çalışmasını sağlayan, bilgi paylaşımını ve operasyonel verimliliği artı-
ran Agile Proje Yönetimi metodolojilerine şirket içerisinde yer veril-
melidir.

l	 Müşteri analitiği uygulamalarına önem verilmelidir. Doğru talep tah-
mini yapabilmek, ürünlerin kanallar arasında dağılımını belirleyebil-
mek ve stok yönetimini başarıyla uygulayabilmek için tüm kanallar 
boyunca tek bir müşteri görüntüsü elde edilmelidir.

4. Teknoloji
l	 Belirlenen stratejiler doğrultusunda gerekli teknolojik iyileştirmeler ve 

yeni teknolojiler belirlenmelidir.

l	 Dijitalleşmenin avantajlarından faydalanabilmek için müşteri analitiği-
ni ve tedarik zinciri optimizasyonunu mümkün kılan teknolojik altya-
pılar şirket bünyesine kazandırılmalıdır.

l	 Teknoloji yatırımları stratejiler doğrultusunda yapılmalı, kısa vadede 
gerçekleşmesi beklenen dijital yeniliklere uyumlu olan ve uzun vadede 
gerçekleşecek dijital yeniliklere adapte olabilecek teknolojiler çözüm 
olarak seçilmelidir.”
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“Her konuda ve her yerde ‘asimetri’nin konuşulduğu günü-
müzde, şirketlerin mevcut işlerini sıçramalı şekilde büyüt-
mek için ellerindeki en güçlü silah, elbette dijitalleşme. Diji-

talleşmeyi kaldıraç olarak kullanmayı başarabilen şirketler sahip oldukları 
kaynaklarla yapabileceklerinden çok daha fazlasını gerçekleştirebiliyor. 
Bunu da belki dijitalleşmenin sağladığı asimetri olarak tanımlayabiliriz.

Holdingimizde gıdadan teknolojiye, finanstan turizme kadar farklı bir-
çok şirket bulunuyor. Elbette her sektörün dinamikleri ve dijitalleşmeden 
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SIÇRAMALI BÜYÜMENİN SIRRI 
Ata Holding, bugün 20’nin üzerinde şirketle 8 sektörde faaliyet 

gösteriyor. 2 milyar TL’lik cirosuyla 12 bine yakın kişiye istihdam 
sağlıyor. Gelirlerinin yüzde 60’ını gıdadan elde eden holding, fast 

food sektörünün de en büyük oyuncusu. Bu alanda TAB Gıda 
şirketiyle Burger King başta olmak üzere Sbarro, Popeyes ve Arby’s 

markalarının Türkiye distribütörlüğünü yapıyor. Ata Holding, 
2000’lerin başlarında AtaOnline Menkul Kıymetler’le dijital 
dönüşüme başladı. Zaman içinde burada yapılan çalışmalar, 
tüm holding şirketlerine yayıldı. Dijital değişimi çok önceden 
görmenin avantajını da yaşayan holding, şirketlerin birbiriyle 

entegrasyonuna büyük önem vererek ilerliyor. 

Tuncer Köklü
ATA HOLDİNG İK DİREKTÖRÜ



elde edebilecekleri fayda çok farklı. Ancak ortak payda, dijitalleşmenin 
şirketin ana süreçlerinde başlayıp müşteriye açılan penceresi haline gel-
mesiyle oluşturacağı çarpan etkisidir. WhatsApp, Uber gibi şirketlere bak-
tığımızda küçük yapılarına rağmen çok büyük müşteri gruplarını bünye-
lerine almayı başardıklarını görüyoruz.

Ata Holding olarak farklı sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Şirketleri-
mizin birçoğunda dijitalleşmenin öncelikle, müşterinin kurumun ürünle-
rine erişimi konusunda başladığını ve geliştiğini söyleyebilirim.

Dijital dönüşüm bir moda olmaktan çok bir gereklilik, hatta zorunlu-
luk. Müşteriye erişimden maliyet rekabetine kadar birçok konuda olmazsa 
olmazımız. Bu dönüşümü gereken hızda ve doğrulukta yapmayan şirketle-
rin geleceğinin olmadığını düşünüyorum.

Tek amaç kâr değil 
Dijital dönüşümün tek amacı kârlılık değil. İsmi de üzerinde olduğu gibi 
bir ‘dönüşüm’ sağlayarak şirketi, yeni nesil dijital bir şirket haline getirmek 
ilk amaç olmalı. Bu dönüşümün en büyük çıktısı da kârlılığa olan etkisi 
hiç kuşkusuz…  Zira bu dönüşümle çok daha fazla müşteriye çok daha az 
kaynakla ulaşarak, onlara maliyeti geleneksel şirketlere göre çok daha dü-
şük ürün ve hizmetlerle sunmak dijitalleşmeyle mümkün. Elbette geleceği 
analiz eden tüm şirketler bu yolda hızla ilerliyor. Bu da dijital dönüşümü 
gerçekleştiren şirketleri yeni bir rekabetin beklediğinin göstergesi. 
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“Ata Holding, dijital dönüşümde 
oldukça yol kat etmiş durumda.  

Ancak bunun sonsuz bir yolculuk 
olduğunu da biliyoruz.”



Şirketler bir taraftan bu dönüşümü yaparken bir taraftan da kendi ‘mavi 
okyanuslarını’ bulmak ve dönüşümlerini bu yönde gerçekleştirmek zo-
runda.

Dijital dönüşüm dahil, tüm dönüşümler şirketlerde, sadece bir kişinin 
değil, şirketin tüm katmanlarının desteği ve bu dönüşümü özümsemesiyle 
gerçekleşebilir. Bu kapsamda dijital dönüşümden sorumlu olan CDO’nun 
görevi, modellemesi yapılan dönüşümü tüm çalışanların desteğiyle altya-
pısı sağlam bir proje planı eşliğinde gerçekleştirmek olmalı. Biz tüm grup 
şirketlerimizde hep bu yaklaşımı benimsemeye çalıştık.

Müşteriler adapte olmalı 
Elbette bu bir dönüşüm. Şirketler, bu dönüşümü sağlasa da şirket müşteri-
lerinin de bu dönüşüme aynı oranda adapte olmaları gerekiyor. Bu neden-
le dijitalleşme, ilk önce müşterilerin ürün ve hizmetlere erişim şekillerini 
etkileyecek diye düşünüyorum. 

Biz Ata Holding olarak dijitalleşme konusunda yaklaşan değişimi çok 
önceden gördük. Bu kapsamda şirketlerimizde dijitalleşmeyi, 2000’li yıl-
ların başında gerçekleştirmeye başladık. Hatta gerçekleştirdiğimiz hızlı 
değişim kapsamında bu konudaki öncü finans şirketimiz olan AtaOnli-
ne Menkul Kıymetler A.Ş. 2003 yılında Capital Dergisi’nin E-Dönüşüm 
Ödülü’ne layık görüldü. O zamandan bu yana AtaOnline’da yaşadığımız 
tecrübeyi tüm şirketlerimize,  şirketlerin kendi dinamikleri çerçevesinde 
yaygınlaştırmaya çalıştık.
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“Yeni dönemde tüm grubun bulut 
teknolojisine taşınması sürecini başarıyla 

tamamlamak üzereyiz.”



Holding şirketlerinin birbiriyle entegrasyonu sinerji açısından çok 
önemli bir konu. Biz de bu konuda teknoloji şirketimizin altyapısından 
aldığımız destekle tüm grup şirketleriyle koordineli bir dönüşüm projesi 
yürütüyoruz. Yeni dönemde tüm grubun bulut teknolojisine taşınması sü-
recini de başarıyla tamamlamak üzereyiz.

Bu sonsuz bir yolculuk
Tüm süreçlerde olduğu gibi hem entegrasyon hem kaynak yönetimi hem 
de sinerjinin maksimumda ortaya konulması açısından şirketlerin farklı 
dinamiklerini de göz önünde bulunduracak şekilde bir merkezden matris 
yönetim mantığıyla dijital dönüşümün bir proje şeklinde yönlendirilmesi-
nin doğru olacağını düşünüyorum. Burada elbette amaç şirketlerin dijital-
leşme konusunda önlerini açmak ve onlara uygun çözümü onlarla birlikte 
hayata geçirmek olmalı.

Biz Ata Holding olarak dijital dönüşüm konusunda oldukça yol kat et-
miş durumdayız. Ancak bundan daha fazlasının önümüzde olduğunu ve 
bunun sonsuz bir yolculuk olduğunu da biliyoruz. Bu kapsamda altyapı-
mızı dönüşüme en uygun hale getirmek üzere şu anda bulut teknolojisine 
geçiş projemizi tamamlamak üzereyiz.”
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Dünyada dijitalleşme trendi büyük önem kazanıyor. Dijitalleşme, 
sektörünüz için niçin ve nasıl önemli?

Dijitalleşme birçok alanda sektörümüz için önemli. Bir taraftan e-ticaretin 
büyümesi, bir taraftan iş yapış şekillerinin, iletişim ve marka yönetiminin 
dijitalleşmesi, CRM’den marka yönetimine, satıştan müşteri hizmetlerine 
kadar, hatta ürün geliştirmeye kadar her alanda şirketlerin bu dönüşümü 
yakalaması önemli ve gerekli. 
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“VESTEL’DE DÖNÜŞÜM  
BAŞLATTIK”

Vestel Şirketler Grubu, Türkiye’nin önemli teknoloji 
şirketlerinden biri. Tüketici elektroniği, beyaz eşya, dijital 
ürünler, bilgi teknolojileri, LED aydınlatma ve savunma 

alanlarında geniş bir ürün yelpazesine sahip olan grup, 2012 
yılında Dijital Pazarlama Departmanı’nı kurarak değişimi 
başlattı. Bu alandaki çalışmalarıyla da pek çok ödüle layık 

görüldü. Vestel Şirketler Grubu Dijital Direktörü Alper Ceylan, 
dijitalleşmenin kendi sektörleri için çok önemli olduğunun 
altını çiziyor. CRM’den marka yönetimine, satıştan müşteri 

hizmetlerine kadar her alanda dijitalleşmenin önemine değinen 
Alper Ceylan’ın görüşleri şöyle…

Alper Ceylan
VESTEL ŞİRKETLER GRUBU DİJİTAL DİREKTÖRÜ



Sizin sektörünüzde dijitalleşme nasıl bir rekabet avantajı sağlayabilir? 

Öncelikle tüketiciye ulaşma, ihtiyaçlarını anlama, omni-channel yöneti-
miyle müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarma noktasında farklılaşa-
bilmek, rekabette öne çıkmak mümkün. Şirket süreçlerinin tümünü müş-
teriden başlayarak dijitalin sağladığı avantajları kullanarak modellemek 
gelecekte şirketlerin dönüşümü için çok büyük bir önem arz ediyor. Bunu 
en hızlı yapan şirketler rekabette öne geçecektir.

Sektörünüz bugün dijitalleşmenin neresinde? Sektörünüzde dijitalleşme 
ilk olarak hangi alanlarda görülmeye başlandı? Neden? 

Bizler bir tarafta teknolojik cihazlar üretirken bir tarafta yüksek oranda 
offline satış ve iletişim süreçlerinde yaşıyoruz. Dijitalleşme, tüketici ta-
rafında büyüdükçe şirketlerde bu ihtiyacın daha fazla farkına varacaktır. 
Sektörümüz bu konuda ağırlıklı olarak offline yaklaşımda. Ancak Vestel 
olarak biz hem marka iletişiminde hem müşteri hizmetlerinde hem de tü-
ketici inside’ları toplama noktasında bu dönüşümü başlatmış durumdayız. 
Mobil teknolojilerin daha da ön plana çıkmasıyla bazı basit görünen in-
novasyonlar geliştirerek müşteri deneyimini yukarıya çıkarmaya başladık. 
Bu konuda size Mobil Asistan (http://mobilasistan.vestel.com.tr/) ile Sesli 
Tarifler (https://www.youtube.com/watch?v=QVekR3lI6Wo) uygulamala-
rını örnek verebilirim. 

Dijital dönüşüm şirketlerin kârlılığını nasıl etkiliyor? Nasıl etkileyecek? 

ZAMANI GELDİ Mİ? NE SÖYLÜYORLAR? NE DÜŞÜNÜYORLAR?  l  173

“En önemli gelişmelerden biri akıllı ev 
konseptidir. Bu inovasyon çerçevesinde ve 

etrafında birçok geliştirme yapılıyor.”



Kısa vadede erişim maliyetlerinde, müşteri hizmetleri giderlerinde şim-
diden ciddi bir verimlilik sağlanabiliyor. Orta vadede ise stok yönetimi/
lojistik alanlarında ve mağazacılık giderlerinde verimlilik sağlayacak. An-
cak uzun vadede etkinin ne seviyede olacağı konusu uzun bir değerlendir-
me gerektiriyor. 

Siz şirketinizin dijitalleşme sürecini ne zaman ve nasıl başlattınız? Bu 
alanda şu ana kadar neler yaptınız? 

Vestel, 2012 yılından itibaren Dijital Pazarlama Departmanı’nı kurdu. Bu 
tarihten itibaren dijital kanallar oluşturduk. Bu kanalların dönüştürül-
mesi, sosyal medya üzerinden monitoring ve insight toplama projelerini 
devreye aldık. Sonrasında ise bağlantı (connected) stratejimiz çerçevesin-
de tüketiciye farklı noktalarda dokunan deneyim sağlayan, ilham veren, 
sosyal sorumluluk mesajları içeren projeleri hayata geçirdik. Bu işlerin 
çerçevesinde de 2013, 2014 ve 2015 yıllarında birçok iletişim/pazarlama 
yarışmalarında ödüller kazandık.

Sektörünüzde gelenekselden dijitalleşmeye dönüşümde yolculuk ne 
aşamada? Siz şirket özelinde neler yapıyorsunuz? 

Sektörümüzde bu noktada en önemli gelişmelerden biri akıllı ev 
konseptidir. Bu inovasyon çerçevesinde ve etrafında birçok geliştirme 
yapılıyor.

Dijitalleşmeyle birlikte sektörünüzde ne tür yeni iş modelleri ortaya 
çıkıyor? Siz bunları nasıl takip ediyorsunuz? 

Şu an için en önemli model sanal ticaret tarafında... Farklı marka ortaklık-
larıyla bu modellerin geliştirileceğini öngörüyoruz.
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Dijitalleşme özellikle hastane sektörü için ne anlama geliyor? 

Dijital hastane vizyonu, ileri klinik sistemlerin ötesinde bilgi teknolojileri 
ve tıbbi teknolojiler arasında önemli mertebede entegrasyon gerektiriyor. 
Doğası gereği dijital hastane, teknolojiyi operasyonel stratejisinin temel 
yapı taşı olarak belirler. 

Dijital hastane konseptinde çok farklı disiplinlerdeki teknolojiler birlikte 
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DİJİTAL HASTANE DÖNEMİ 
BAŞLIYOR

Sağlık sektörü, hatanın en az tolere edildiği alanların başında 
geliyor. Bu nedenle sektörde dijitalleşme kritik öneme sahip. 
Dijital hastanelerle birlikte verinin yönetimi, tanıların hızlı 

koyulması, hasta bilgilerinin daha güvenilir ortamlarda 
bulunması gibi pek çok konuda optimum seviyeye ulaşmak 
çok daha kolay. Anadolu Sağlık Hastanesi Genel Cerrahi 

Uzmanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı da aynı görüşte. Dünyayla 
kıyaslandığında Türkiye’de dijital hastane anlamında pek çok 
eksikliğin olduğunu da kabul eden Çakmakçı, dijitalleşmeyle 
tıbbi verileri derlemenin ve kâğıtlar arasında kaybolmadan 

daha doğru tanılar koymanın mümkün hale geldiğini söylüyor.

Prof. Dr. Metin Çakmakçı
ANADOLU SAĞLIK GENEL CERRAHİ UZMANI



çalışır (interoperability). Örneğin, yaşam bulguları izleme sistemi, ame-
liyathane ekipmanları, görüntüleme teknolojileri, iletişim teknolojileri, 
akıllı bina teknolojileri gibi… Fakat dijital hastane kendisini oluşturan bu 
teknolojik bileşenlerin toplamından çok daha büyüktür.

Hastane kategorisinde dijitalleşmede önde olan şirketler nasıl bir 
rekabet avantajı elde edebilir? 

Günümüzde pek çok sağlık hizmeti sunucusu tanıya yönelik, önleyici, ki-
şiselleştirilmiş ve hasta odaklı bakım sunmak istiyor. Bunun için teknolo-
jiyi kullanıyor. In-vitro ve In-vivo teknikler vasıtasıyla bütün bunları has-
ta bazında yapabilir durumdayız artık. In-vitro ve In-vivo teknolojilerin 
etkin bir şekilde bir arada kullanılmasını ise ancak entegre bilgi yönetim 
sistemleri sağlayabiliyor. Bu sayede tıbbi verileri derlemek için kağıtlar 
arasında kaybolmadan tanıları daha doğru koymak mümkün hale geldi. 

Bu durum doğrudan şirketlerin performanslarına yansıyacaktır, çün-
kü bu teknolojiler tedavinin şeklini belirlediği gibi sürecin yönetimine de 
katkı sağlıyor. Daha da önemlisi bu sayede doktorlar uygun tedaviyi opti-
mum maliyetle sunmaya konsantre olacak. 

Hastane sektörü dijitalleşme anlamında ne kadar ilerlemiş durumda?  

Sektörümüz henüz dijitalleşmenin başında olmakla birlikte hızla gelişiyor. 
Dijitalleşme ilk olarak idari süreçlerde, özellikle fatura sistemleriyle başla-
dı. Klinik tarafta ise tanı görüntüleme sistemleri, özellikle laboratuvar bil-
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“Sağlık sektörü tüm dünyadaki  
verinin yüzde 30’unu üretiyor.”



gi sistemleri ve ardından radyoloji öncü branşlar oldu. Gerek standartların 
gerek ise veri iletim protokollerinin gelişimi bu konuda belirleyici oluyor.

Özellikle sağlık sektöründe gelişmiş ülkelere baktığınızda dijitalleşme 
anlamında Türkiye’de bazı eksiklikler mevcut. Bunların başında klinik 
veri deposu, karar destek sistemleri, hemşire dokümantasyonu, sağlık bil-
gi paylaşımı gibi konularda eksiklikler var. Bunun yanında doktor portalı, 
konuşma tanımalı dikte sistemleri CPOE ve ameliyathane de başlıca ek-
sikler arasında yer alıyor. 

Şirketlerin gelecekte var olması için neler yapması gerekli?

Sağlık hizmeti sunumu değişiyor. Doktor odaklı yerine hasta odaklı, fiyat 
yerine değer bazlı bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Bunun yanında episodic ba-
kım yerine sürekli bakım, süreç bazlı yerine sonuç bazlı düşünülüyor. Ka-
ğıt yerine elektronik kayıt da ortaya çıkmış durumda. Peki biz bu ortamda 
nasıl değer yaratabiliriz? Veri çok, ancak bilgi kıt… Sağlık sektörü tüm 
dünyada üretilen verinin yüzde 30’unu üretiyor. Günümüzün meselesini 
bu büyük verinin sentezlenmesi ve kullanılabilir bilgi haline getirilmesi 
olarak özetlemek mümkün. Dijital dönüşüm ise bunu sağlayacak araçlar-
dan en önemlisi diye düşünüyorum.

Siz bu alanda neler yapıyorsunuz?

Anadolu Sağlık Merkezi kağıtsız hastane konseptini daha proje planlama 
aşamasında vizyonel olarak benimsedi. Bu alanda iş süreçleriyle fonksiyo-
nel alanların entegrasyonunda önemli adımlar attı. Entegre Hastane Bil-
gi Yönetim Sistemi, idari süreçlerle klinik süreçlerin birlikte çalışmasını 
sağlayan ana unsur olarak çalışıyor. Anadolu Sağlık olarak önümüzdeki 
döneme ilişkin dijitalleşme planlarımızda onkoloji bilgi yönetim sistemi, 
patoloji bilgi yönetim sistemi, ameliyathane, yoğun bakım ve konuşma ta-
nımalı dikte sistemleri üzerine yatırımlar yapıyoruz. 
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“Artık ‘dijital devrim’ denen kavram bile eskisi kadar popüler 
değil. Devrim önemli bir olgunun başlangıcını, ardından et-
kilerini anlatmak için kullanılırken dijital teknoloji alanında 

sürekli devrim benzeri şeyler yaşamaya başladığınızda, 4’üncü boyut, yani 
zaman ile olan yoğun etkileşimi dolayısıyla buna ‘hızlı yolculuk’ adını ver-
mek daha anlamlı görünüyor.   

Dünyada üretilen dijital kayıt altındaki tüm bilginin yüzde 90’ı sadece 
son 2 yılda üretilmiş durumda. Bu şaşırtıcı verinin üzerine dijital dünya-
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Özer Şimşek
AXA SİGORTA ACENTE SATIŞ YÖNETİMİ&BÖLGE 

KOORDİNASYON BÖLÜM BAŞKANI VE İCRA KURULU ÜYESİ

SİGORTADAKİ  
DİJİTAL YOLCULUK

Axa, 59 ülkede faaliyet gösteren, 161 binden fazla çalışanı olan 
büyük bir grup. Axa Sigorta ise bu büyük grubun bir üyesi ve 

Türkiye sigorta sektörünün de önemli oyuncularından biri. Sigorta 
sektörünün dijital yolculuğunun, 1990’lı yılların ikinci yarısında 

başladığını söyleyen Axa Sigorta Acente Satış Yönetimi&Bölge 
Koordinasyon Bölüm Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Özer Şimşek, 

Türkiye’nin bu konuda hiç de fena bir yerde olmadığına dikkat 
çekiyor. Şimşek, sektörün dijitalleşme yolculuğunu ve geldiği 

noktayı şöyle anlatıyor...
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daki hızlı değişimin boyutlarını algılayabilmek için küçük bir araştırma 
yaptım. Bakın rakamlar nasıl değişiyor.

2 yıl önce Google’da 1 dakikada 700 bin arama yapılırken bugün bu 
rakam 4 milyon. Yine 2 yıl önce Twitter’dan 1 dakikada 98 bin tweet atılır-
ken bugün bu rakam 277 bin. 2 yıl önce Youtube’dan 1 dakikada paylaşılan 
video süresi 25 saatken bugün 72 saat. Uzun lafın kısası bu çok ‘hızlı yol-
culuğun’ zaman akımının istesek de istemesek de içindeyiz…

90’larda başladı 
Sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin dijital yolculuğu, 90’lı 
yılların ikinci yarısında başladı. İnternetin hayatımıza girmesiyle birlik-
te şirketlerin birçoğu üretim platformlarını online ve real-time altyapılar 
üzerinden kurguladı. Yaklaşık 20 yıllık süreç içinde endüstrinin geldiği 
noktayı, ülkemize çok sayıda şirket üzerinden yatırım yapan kıta Avru-
pa’sında faaliyet gösteren şirketlerin dijital yetkinlikleriyle kıyasladığımız-
da, aslında hiç de fena bir yerde olmadığını görüyoruz. Bugün sektörde 
epeyce şirket, mobil uygulamalardan tarife modüllerine kadar dijital tek-
nolojinin nimetlerinden yararlanıyor. 

Artık tüm bankacılık işlemlerini akıllı mobil telefonlardan yapan, kon-
ser ve uçak biletini elindeki mobil cihazdan alan insanlar, yani iç ve dış 
müşteriler, iş ortakları ve paydaşlar, mobil telefon ve tabletlerinden şirket-
le olan tüm işlemlerini yapmak, gereksinim duydukları bilgileri almak ve 
sorunlarını bu cihazlar üzerinden olabildiğince çözmek arayışında. Dola-
yısıyla sigorta şirketlerinin bu beklentileri, ivedilikle karşılamak dışında 
başka bir seçenekleri yok gibi görünüyor. 

Acenteleri bekleyen tehdit 
‘Acenteler web’den online satış yapmalı mı’ sorusunu, acentelerin başlı ba-
şına farklı bir dağıtım kanalı yapısı olduğu ve kapsamlı/sofistike altyapı 
yatırımlarına gereksinim duyduğu, şeklinde yanıtlayabiliriz. Üstelik siber 
güvenliğin yanı sıra usulsüz hasarlardan sakınmak için dahi ayrı iş akış-



ları ve yatırımlar gerektirdiği göz ardı edilmemeli. Başka bir ifadeyle bir 
taraftan alıştığımız şekliyle acentelik faaliyetini sürdürürken bir taraftan 
da ‘web’den satış yapayım’ diyebilmek web sigortacılığını hafife almak an-
lamına geliyor. 

Yakın bir gelecekte kısaca  ‘aggregators’ denilen fiyat kıyaslamalı web 
platformlarının pazar payının artacağını, ötesinde yukarıda sözünü ettiği-
miz hastalığa yakalanan acenteler için gerçek birer rakip olacaklarını kes-
tirmek güç olmasa gerek…

Öyle ki sunduğu hizmeti özelleştirip değer katamayan acente müşte-
rilerinin zaman içinde aggregator’lardan poliçe alacakları bir dönem ka-
çınılmaz gibi görünüyor. Çünkü yarın artık Google gibi devlerin de bu iş 
modeline muhtemel girişleri, fiyatı satış sürecinin merkezine yerleştiren 
acenteler için tehdidin boyutlarını kestirilemez kılıyor. 

Kâr sorunu çözülmeli
Her gün gelişerek ve mobilleşerek boyut değiştiren dijital dünyadaki 
transformasyon yolculuğumuz sonlanacak gibi görünmüyor. Faaliyetlerin 
her aşamasından teknolojinin nimetlerinden olabildiğince faydalanarak, 
iş süreçlerinde hız kazanmak ve maliyetlerini düşürebilmek, acente açısın-
dan rekabette önemli bir avantaj anlamına geliyor. 

Müşterisini, ziyareti esnasında tablet bilgisayarı üzerinden 1-2 dakika-
da oluşturduğu teklife ikna ederek, bir tuşa basarak poliçeyi oluşturan, 
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“Axa dijital satış yapıyor. Ancak 
bu satışın tamamını yine acenteleri 

üzerinden gerçekleştiriyor.”
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hemen kredi kartı tahsilatını oracıkta gerçekleştirip poliçeyi müşterisine 
e-posta olarak gönderen bir acentenin hız ve maliyet açısından avantajını 
sanırız bu örnek anlatıyor.

Dijital teknolojiyi ve dolayısıyla sosyal medyayı kullanarak müşteri-
siyle ilişki seviyesini sürekli geliştirmek ve yeni ürünler satabilmek için 
öncelikle bu konudaki yaşam tarzımızın değişmesi gerekiyor. Acentenin 
sosyal medyadaki platformlarda sadece hesabının olmasını değil, ayrıca 
tüm platformları etkin kullanan, tweet atan, yorum yapan, sürekli içerik 
paylaşan, gelen tepkilere gerektiğinde profesyonelce yanıt verebilen, beğe-
nen son derece aktif bir kullanıcı profilini kast ediyorum. 

Böylelikle müşteri sayısı binlerle ifade edilen, ölçek sorununu aşmış bir 
acentenin, fiziksel ziyaret olanaksızlığını, bu platformlarda müşterisine 
dokunarak onlarla iletişime geçerek üstesinden gelirken ilişki seviyesin-
deki bu gelişim, çalıştığı şirketin sağladığı dijital olanaklarla da bir bütün 
olarak müşterisine daha fazla ürün satma olanağı sağlayacak.

    
Size nasıl ulaşacaklar?
Artık günümüzde pazarlama kavramı, fikirlerin yayılması ve paylaşılması 
şeklinde algılandığına göre, potansiyel müşterilerinizin inanmayı isteye-
ceği ne kadar yeni ve iyi fikir üretip tam zamanında, doğru sanal platform-
larda paylaşabilirseniz, birilerinin dikkatini çekebilir ve size ulaşmasını 
sağlayabilirsiniz.  

Dijital platformlarda pazarlama faaliyetleri sürdürerek yeni müşteriler 
kazanmanın kritik başarı faktörü, sanal dünyada görünür olmaktır. Acen-
telerin, günümüzde engin bir deniz olan dijital pazarlama faaliyetlerinde 
belli ölçüde birikim seviyesine gelinceye değin profesyonel destek alma-
larında fayda var. Kendi web sitesindeki görsel tasarım sihirbazlığından 
büyük datanın analiz edilmesine, bu dataya yönelik pazarlama faaliyet-
lerinden viral ve subliminal yöntemlere, arama motoru optimizasyonun-
dan pop yönetimine kadar çok sayıda yeni yaklaşım için profesyonellere 



ödenecek pazarlama bütçeleri için öncelikle kâr sorununu çözmemiz ge-
rekiyor.   

Önemli adımlar atıyoruz
Dijitalleşme dendiğinde ilk akla gelen dijital satış oluyor. Aslında bu algı-
lama kısmen doğru. Daha açık ifadeyle şöyle bir soru sorsak ‘Dijital tek-
nolojiyi etkin kullanan bir bireyin, online alışveriş yapıp yapmadığı onun 
bu alandaki etkinliğinin ölçüsü olabilir mi?’ Dolayısıyla elindeki akıllı te-
lefon ya da tabletini mobil ofise dönüştüren, müşterisine ziyaret esnasında 
fiyat verebilen, teklifi mail atabilen, poliçeyi düzenleyerek kredi kartından 
tahsilat yapabilen, tüm MIS raporlarına mobil erişebilen, internet arama 
opsiyonlarından yeni müşteri kazanan, sosyal medya üzerinden sürekli 
müşterilerine dokunan acenteye, salt tamamen online satış yapmıyor diye 
yeterince dijitalleşmemiş diyebilir miyiz? Bu sorunun yanıtı, bizce hayır. 
Ötesinde biz acentenin dijitalleşmesi kavramını ana hatlarıyla böyle oku-
yoruz. 

Öte yandan Axa iş süreçlerinin her aşamasında, dijital teknolojiyi yıl-
lardır etkin ve verimli şekilde kullanan bir şirket. Sürekli yenileniyor ve 
gelişiyoruz. Burada hem şirket içi operasyonlarımızda hem acentelere sağ-
ladığımız olanaklar sayesinde dijitalleşme ölçüsü olarak önemli adımlar 
attığımızı söyleyebiliriz. Bugün dijital odağımızın merkezine oturttuğu-
muz mobil teknolojiyi saha satış ekibine ve acentelerine birlikte sunabilen 
sanırım ilk ve tek şirketiz. Elbette dijital yolculuğun bir sonunun olmadı-
ğından bir taraftan da sürekli gelişiyor ve daha fazla dijitalleşiyoruz. Önü-
müzdeki yıllarda bu alanda fark yaratmak istiyoruz. Axa, dijital satış yapı-
yor. Ancak bu satışın tamamını yine acenteleri üzerinden gerçekleştiriyor. 

Uzun soluklu bir proje
Acentelerin dijital geleceğe hazırlanması inisiyatifi, sadece bir grup acen-
tenin eğitilmesiyle sınırlı değil. Uzun soluklu ve 2017 sonuna kadar de-
vam edecek yeni bir proje. Eğitim, projenin önemli bacaklarından biri. 
Acentelerimizin sahada temsilciliğini üstlenen satış kadromuzun uzun 
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yıllardır sürekli geliştirmeye gayret ettiğimiz koçluk yetkinliklerini kulla-
narak bu alanda bir ön farkındalık yaratmalarını istedik. Zira pilot acente 
gruplarımızdan önce yöneticilerimiz dahil olmak üzere tüm satış takımı-
mız projemizin gereğince yürütülmesine ilişkin eğitimler aldı. Sahadaki 
arkadaşlarımız, bir taraftan henüz eğitim almamış acentelerimiz nezdinde 
bir farkındalık yaratırken, eğitim almış acenteleri de doğru yönlendirerek, 
öğrendiklerini uygulayabilmelerine yardımcı olacak ve aynı zamanda bu 
konuda koçluk görevi üstlenecekler.

Acenteleri eğitiyoruz
Bu yıl pilot olarak başladığımız program, önümüzdeki yıllarda çok daha 
geniş bir acente kitlesine ulaşacak. Sadece 2016’da 300 acenteye daha eği-
tim vermek istiyoruz. Acenteleri seçerek bu projeye dahil ederken, bir ta-
raftan da bu konudaki heveslerini test etmiş oluyoruz. Bu projenin temel 
amacı, acenteler açısından ortaya çıkabilecek tehdidi bütünüyle bir fırsata 
çevirmek. Öyle ki bugün bütünüyle bir iş hastalığına dönüşmüş, sürekli 
en ucuz şirketi müşterisine öneren fiyat odaklı anlayıştan, müşterisine da-
nışmanlık yaparak hizmetine değer katacağı bir iş modeline yönlendirmek 
istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bugün değilse dahi yarın aggregator’ların 
pazar payını artırdıkları iş ortamında yaşamlarını sürdürmeleri için ilk 
aşamada hizmetlerine değer katacak, ardından sözünü ettiğimiz dijital dö-
nüşümü gerçekleştirerek iş süreçlerinin her aşamasında dijital teknoloji-
den faydalanacaklar. Aksi halde öncelikli amacı, ucuz fiyata erişmek olan 
yeni kuşak, neden acentenin kapısını çalarak vakit kaybetsin ki?”

“Dijital platformlarda pazarlama 
faaliyetleri sürdürerek yeni müşteriler 

kazanmanın kritik başarı faktörü, sanal 
dünyada görünür olmaktır.”



“Dijitalleşme, her sektör için artık kritik öneme sahip. Aslen bu 
değişimi bilgisayar mühendisleri sağladığı için dijitalleşme 
bizi hem verdiğimiz eğitim hem de her kurum gibi kendi 

işleyişimiz açısından ilgilendiriyor. Tüm sektörlerden bilgisayar mühen-
disleri için yükselen bir talep var. Bilgisayar mühendisliği birden fazla 
nedenle altın dönemini yaşıyor. Donanım fiyatlarının düşmesi, yeni hızlı 
telsiz internet erişiminin akıllı telefonlarla her yerde, her zaman büyük 
bilgi sistemlerine erişim sağlaması, daimi internet erişimi, elektronik tica-
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Prof. Dr. Cem Ersoy
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ  

BÖLÜM BAŞKANI

“BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ  
ALTIN DÖNEMİNİ YAŞIYOR”

Eğitim sektöründe dijitalleşme, genellikle iş süreçlerinin 
hızlandırılması için kullanılıyor. Bu konuda çalışma yapan 
eğitim kurumu sayısı ise oldukça az. Türkiye’nin en köklü 

üniversitelerinden Boğaziçi Üniversitesi, dijitalleşmede önemli 
adımlar atan okulların başında geliyor. Hemen hemen her sürecin 
dijital ortamda gerçekleştiği üniversitede, bilgisayar mühendisliği 
bölümü de büyük önem taşıyor. Bölümün önemi, sektör bağımsız 
hemen hemen her alanda bilgisayar mühendisliği mezunlarına 

olan ilgiden kaynaklanıyor.  
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ret gibi gelişmeler bu bölüme olan ilgiyi artırıyor. Bunun yanında çevresel 
sensör benzeri kaynaklardan gelen olağanüstü zenginlikte büyük verinin 
işlenmesiyle gelen ek katma değer gibi konular nedeniyle bilgi teknolojile-
riyle ilgili çalışan herkes çok heyecanlı bir dönem yaşıyor. 

Eğer sektörümüzü yüksek eğitim ve araştırma yapan üniversite olarak 
alırsak, dijitalleşme bizim için açık eğitim kaynakları, her zaman her yer-
den eğitim materyallerine erişim, çok büyük ölçekli çevrim içi dersler ve-
rilmesi gibi konularda büyük kolaylık anlamına geliyor. Her şey çok hızlı 
değiştiği için her sektörün dijitalleşme konusunda her zamankinden daha 
fazla üniversitelerle işbirliği yapmak için sebebi var. Bu da daha fazla araş-
tırma konusu ve kaynağın üniversiteye gelmesini sağlıyor. Tüm sektörlerin 
doktoralı araştırmacı gereksinimi arttığı için üniversitede hem yüksek li-
sans hem doktora eğitimine daha çok rağbet var. 

Büyük rekabet 
İnternet öncesinde Türkiye’de bilgiye erişmek çok zordu. Gelişmiş ülkeler-
de lisansüstü çalışmalar veya araştırma yapmakla ülkemizde yapmak ara-
sında çok büyük zorluk farkı vardı. İnternet, Türkiye’nin eğitim alanında 
rekabet gücünü artırdı. Türkiye’nin genç nüfusu, tüm kademelerde eğitim 
sistemine çok büyük bir talep yaratıyor. Yeterince kaliteli eğitim veren yer-
ler az olduğu için çok büyük bir rekabet ortaya çıkıyor. Gençler ve ailele-
ri, büyük parasal kaynakları ve zamanı bu rekabette öne geçebilmek için 
dershane sistemine aktarıyor. Merkezi planlanan öğrenci sayıları üniver-
sitelerin elindeki insan kaynaklarıyla başa çıkmakta zorlanacağı sayılara 
ulaşıyor. Bunun asıl çaresi, bu sektöre daha çok insan kaynağı çekebilecek 
mekanizmaların ve yatırımın yapılması diye düşünüyorum. Ancak gerekli 
parasal kaynak bulunsa bile bu hemen olabilecek bir şey değil. Bu geçiş 
döneminde bilgi sistemleri ve bilgi teknolojileri, verilen eğitimin kalitesini 
artırmak için kullanılabilir.

Servisler artıyor 
Üniversite tercihi yapacak adaylar, aradıkları bilgileri internet üzerinden 



topluyor. Elektronik tanıtım malzemelerini inceliyor. Üniversite giriş sı-
navları uzun yıllardır, elektronik ortamda değerlendiriliyor. Öğrenciler 
üniversiteye girdikleri andan itibaren elektronik ortamda kayıt yaptırıyor, 
ödemeleri varsa internet bankacılığıyla yapıyorlar. Yurt başvurularını in-
ternet üzerinden gerçekleştiriyorlar. Hem üniversiteyle hem ilgi alanla-
rındaki kulüplerle sosyal ağlar üzerinden haberleşiyorlar. Faaliyetlerden 
sosyal ağlar üzerinden haberdar oluyorlar. Moodle Sistemi ile pek çok ders 
materyaline elektronik ortamda erişiyorlar. Öğrenci daha üniversiteye gel-
meden elektronik posta adresi, yemekhanede de kullandığı akıllı kimlik 
kartı hazır oluyor. Bu bilgi teknolojileri çözümleri, üniversite gibi kala-
balık gruplara yüksek kaliteli hizmetler verilen yerlerin verimliliğini ve 
hizmet kalitesini artırdığı için zorunluluk haline geliyor. 

Sonuçta artık bilgi teknolojileri, bilgi servisleri olmadan çalışan bir 
üniversite düşünmek mümkün değil. Her yıl akıllı telefonlarla erişilebilen 
servislerin sayısı artıyor. Üniversite binden fazla telsiz erişim noktası işle-
tiyor. İnternet erişim hızı her üç yılda iki katına çıksa da sektörümüzde ta-
lep karşısında yetersiz bir durum var. Bence tüm sektörler aynı durumda. 
Elektronik ortamda tanıtım ve satış benzeri faaliyetler yapmayan, büyük 
veriyi işleyerek yönetim sistemlerine destek olmayan, bilgi sistemleri ol-
mayan firmaların hayatta kalması zor gözüküyor.

CDO liderlik etmeli 
Bizde CDO pozisyonuna en yakın kişi bilgi işlem merkezi müdürü. Temel-
de her zaman her yerde internet erişimi ve üniversitede bilgi sistemlerinin 
sağlıklı işlemesinden sorumlu kişi kendisi... Çok büyük bir coğrafi alana 
yayıldığımız için telsiz internet erişimi ve güvenlik önemli bir pay içeriyor. 
Diğer şirketlerde bu durum biraz daha değişik olabilir. Örneğin bir banka-
da güvenlik çok daha fazla iş gücü gerektirebilir.

Şirket içinde günlük hayatta oluşan tüm bilgi ve iletişim sistemlerinin 
sağlıklı çalışması, bu konuda yapılacak yatırımların üst yönetime sunul-
ması CDO’nun görevleri arasında olmalı. Ayrıca bilgi sistemlerine geçişte 
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“İnternet, Türkiye’nin eğitim alanında 
rekabet gücünü artırdı.” 

daha başlangıçta olan ya da büyük sıçrama yapmak isteyen kurumlarda, 
CDO liderlik etmeli ve geçiş sürecini yönetmelidir.

Dijitalleşmeden bugün şirket bünyesindeki tüm departmanlar etkileni-
yor. Ancak en fazla halkla ilişkiler, satış, pazarlama gibi departmanlar en 
fazla etkilenenler arasındadır diye düşünüyorum. Tabii ki tüm dijital deği-
şimi gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve iletişim sistemleri biriminin 
de önemini atlamamak gerekli.

BT 36 yıldır var
Biz Boğaziçi Üniversitesi olarak aslen Türkiye’nin ilk bilgi işlem merkezle-
rinden birine sahibiz. 36 yıl önce ben öğrenciyken bile Boğaziçi Üniversi-
tesi’nde bilgi teknolojileri vardı. Ancak asıl büyük sıçrama, internetin Tür-
kiye’ye ve Boğaziçi’ne geldiği 1993 yılında oldu. Eskiden kağıt ortamında 
yapılan kayıtlar üniversite içinde geliştirilen OBİKAS yazılımı ile internet 
üzerinden yapılmaya başlandı. Üniversitenin tanıtım faaliyetleri ağırlıklı 
olarak hem sosyal ağlar hem web üzerinden yapıldı.

Kütüphane elektronik servisleriyle hem kütüphanedeki basılı eserle-
re hem de olağanüstü zenginlikteki, tüm uluslararası periyodik dergilere 
erişmek çok kolay. BUCARD hem güvenlik hem ödeme amaçlı kullanılı-
yor. Birimlerde toplantı odalarının rezervasyonu benzeri yerel işler web 
üzerinden yapılıyor. Bilimsel araştırma projeleri ve teknoloji transfer ofis-
lerinde elektronik ortamda projeler sunuluyor, birim yöneticilerince im-
zalanıyor, tüm işlemler elektronik ortamda yapılıyor. 2016’dan itibaren de 
TÜBİTAK projelerinde de elektronik imza zorunlu oluyor.”



“2000’li yılların başında, her şey yeni ekonomi adı altında yürü-
yordu. Müthiş bir furya, tüm dünyayı sarmış, internet devrimi 
her yeri kasıp kavuruyordu. Yepyeni iş modelleri çıkıyor, zihin-

sel bir dönüşüm yaşanıyordu. 

Bir masa bir kasa şirketler, sanayi devriminin onlarca yıllık imparator-
luklarını yıkıp geçiyor, General Electric gibi devler bile tek marifeti par-
lak bir fikir bulmak olan 20’lik gençlerin şirketlerinin piyasa değeri kadar 
etmiyordu. Çünkü artık dijitalleşme başlamış, hayatın içinde bilinen tüm 
ezberler, yerini zihinsel bu devrime bırakmaya başlamıştı. 

Yatırımcıların rasyonelliğini yitirmeye başladıkları da ortadaydı. Zaten 
teknoloji şirketlerinin halka açıldığı Nasdaq Endeksi bunun en somut ka-
nıtıydı. 
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“SEN BANA BAKMA, BEN SENİN 
BAKTIĞIN YERDE OLURUM”

Bloomberg HT Radyo Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen, 
aynı zamanda Bloomberg HT Yatırım Kulübü ve Akıllı Para 

programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapıyor. Sezen, 
internet devrimini ve devamında dijital dönüşümü kendi 

gözlüğünden aktarıyor.

Açıl Sezen
YAPIMCI/SUNUCU
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Endeksin bulunduğu seviye (5.132 puan) zaten rekorlardaydı da esas 
mühim olan şirket değerlemelerinin geldiği noktaydı. Borsacıların fiyat/
kazanç oranı olarak adlandırdıkları gösterge, şirketlerin değerinin ne ka-
dar ucuz ne kadar pahalı olduğunu ölçmek için kullanılır. Çok kabaca, ya-
tırımcının bir şirketin yapacağı 1 dolarlık kârı için ne kadar para ödemeyi 
kabul ettiğini gösterir. Gelişmiş ülkelerde genelde 17-18’lerde olan oran, o 
dönem Nasdaq’ta kaçtı biliyor musunuz? Tam 175. 

İşte zaten balon o noktaya geldiği için patladıktan sonra yerine gele-
bilmesi tam 15 yıl sürdü. Amerika’da o krizin etkilerinin atlatılabilmesi 2 
başkan, bir 11 Eylül saldırısı, Afganistan ve Irak savaşları, konut balonu, 
finans sektörünün yeniden yapılandırılması, 3 tur parasal genişleme, 2 kez 
uzun ve kısa vadeli tahvillerin takasının yapılması gerekti. Nasdaq’ın ye-
niden 5.000 puanın üzerine dönebilmesi, ancak 2015 yılında gerçekleşti. 
2015 yılının ortalarında Nasdaq Endeksi’nde bu oran, 30’lar seviyesinde 
seyrediyor. 

Paraya dönüşmedi 
İnternet bir devrimdi, yeni ekonomi kavramı da öyle. Ancak tek başına 
başarı sağlayabildiği alanlar sadece belirli boyutlardaydı. Gerçekten inter-
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net üzerinden yapılabilecek işler, örneğin e-ticaret dışında hemen hemen 
kimse bu parlak fikirlerini paraya dönüştüremedi. 

Elbette bunun birkaç nedeni vardı. İlki, herkesin parlak fikri vardı, an-
cak iş modeli zayıftı. Sermaye ihtiyacı başlangıçta yoktu, ancak işi büyüt-
mek istediğinizde çoktu. Çünkü teknoloji pahalıydı ve bugün sunabildiği 
esnekliklerin pek azını sunabiliyordu. İnternet çok yavaştı ve genişbant 
hizmeti henüz yeni yeni yaygınlaşmaya başlamıştı. 

Video denilince VHS kasetli (ya da Betamax) videolar anlaşılıyordu. 
İnternet üzerinden video izleme teknolojisi henüz gelişmemişti. İnternet 
üzerinden canlı yayın yapabilme fikri, adeta uzaya gitmek kadar uzaktı. 

Anlık mesajlaşma ICQ, MIRC gibi bugün kulağa hoş bir seda gibi gelen 
uygulamalarla yapılabiliyor ve bu bir devrim muamelesi görüyordu. 

Nasıl yani? Benim yazdığımı anında görecek ve o anda cevap mı ve-
recek? Ne? Sohbet odaları olacak ve insanlar kendi evlerinde otururken 
toplu olarak oralarda yazışacak öyle mi?

Bugünün Facetime’ını, WhatsApp’ını o günlerde hayal edebilenler fü-
türist olarak görülüyor, uluslararası konferanslarda 10 binlerce dolar ücret 
karşılığında ‘Gelecek işte böyle olacak’ diyorlardı. “Parayı hak etmişler, 
bugünü öngörmüşler” diyebilirsiniz. Ama onların tüm bunlar için verdiği 
tarih, 2050’li yıllardı. 

Google yoktu, Apple henüz iPhone’u üretmemiş, hatta iPod’u dahi ta-
sarlayamamıştı. Üstüne üstlük şirket, ciddi şekilde modası geçmiş bilgi-
sayar üreticisi muamelesi görüyordu, zira öyleydi. IBM, hala Deep Blue 
modeli sayesinde ünlü satranç oyuncusu Kasparov’u nasıl yendiğiyle hava 
atıyor, bunu pazarlıyordu. Mobilden anladığımız Ericsson’un koca antenli 
337 modeliydi. SMS’ler o zamanlar, bir rakamın üzerine 3 kere basılarak 
doğru harfin seçilmesiyle yazılabiliyordu. Yaşanan en dijital tartışmalar, 
Nokia’nın ilk antensiz telefon olan 3210’u üzerineydi: 

190  l  DİJİTAL DÖNÜŞÜM DİREKTÖRLERİ



ZAMANI GELDİ Mİ? NE SÖYLÜYORLAR? NE DÜŞÜNÜYORLAR?  l  191

‘Aslında o antenin telefonun içinde olması radyasyon dalgalarının bey-
ne etki etmesine neden oluyormuş. İyi değilmiş!’

Güneş görmez hale geldiler
Ericsson’un Sony evliliği sonrası ürettiği ilk renkli ekranlı telefonu öyle 
büyük sükse yapmıştı ki dünyada devrim niteliğinde algılanmıştı. Üstelik 
hemen ardından polifonik melodiler çalabilen telefonlar devreye girmişti. 
Bunu kullanan birçok firma, SMS’le çağır gelsin metodu kullanmış, bilin-
dik şarkıları zil sesi niyetine telefonlara sokmayı başarmıştı. Adı geçen fir-
malara bakalım. Ericsson, Nokia, IBM. Hepsi teknoloji firmaları. Bugün 
ya farklı bir iş modeline dönmüş durumdalar ya da rakipleri tarafından 
satın alındılar. 

Dijital değişim dünyayı öyle bir boyuta getirdi ki o zamanın ‘üzerinde 
güneş batmayan imparatorlukları’, güneşi göremez hale geldi. Yani ne tek 
başına teknoloji firması olmak ne tek başına yeni ekonomiye yönelik çok 
parlak fikirlere sahip olmak ne de bunları reddedip kendi geleneksel ima-
latına odaklanmak işe yaradı. 

İşte dijital dönüşüm dediğimiz, tüm bunların buluşma noktası. Gele-
neksel ekonomiyle dijitalin buluşması, üstelik dijital tüm ortamları müş-
terisini daha iyi kullanmak için kullanması. Müşterisiyle ilgili ulaşabildiği 
kadar veriye ulaşması, o veriyi doğru ve etkin şekilde kullanabilmesi. 

Liselerde duvarlara yazılan bir söz vardır: ‘Sen bana bakma, ben senin 
baktığın yerde olurum.’ İşte dijital dönüşüm tam da bu felsefe. 

Müşterinin size gelmesini beklemek yerine, onun olduğu her yerde ko-
numlanabilmek. Ve tabii bunun için öncelikle onun olduğu yerin neresi 
olduğunu keşfedebilmek gerekiyor. 

Bu da bizi bugünün en gözde kavramlarından birine getiriyor: Büyük 
veri (Big data).”



“Dijital dönüşüm kârlılığı kesinlikle çok etkileyecektir. Dijital 
dönüşümü başarmış bir şirketle halen dijital dönüşümü ger-
çekleştirilememiş şirketler arasında yüzde 20’lik kâr marjı 

var ve bu daha da artacak gibi görünüyor. CDO bizim sektörümüzde daha 
fazla kâr, daha hızlı üretim, daha iyi lojistik, daha akıllı üretim demek. Bir 
CDO, değişik sektörler için değişik işlerden sorumlu olabilir ama dijital-
leşmenin her zaman baş aktörüdür, merkezidir. 

Dijitalleşme tüm sektörleri tüm şirketleri etkilemeye çoktan başladı. 
Örneğin 10 yıl öncesinde dünya çapındaki şirketlerin bazıları yok artık. 
10 yıl sonrada da bugün var olanlardan bazıları olmayacak.

Beeway Group olarak dijital stratejimiz, şirket stratejimizdir diyebiliriz. 
Büyük veri, veri madenciliği ya da bulut bilişim yol alınması oldukça zor 
ama bir o kadar da büyük faydaları olan alanlardır. Öncelikle veriyi hızlı 
toplamak, toplanan veriyi anlamlı bir hale getirmek ve veriyi analiz etmek, 
tekrar şirket hafızasına kaydetmek ve paylaşmak çok önemli… Bunu ba-
şarabilen şirketler hem müşteri deneyimi hem de pazarlamada çok büyük 
avantajlar yakalayacaklardır. Tüm süreçlerimiz bulut bilişim ortamındaki 
servislerden yönetiliyor. Üretim ortamlarımızda üretimi daha kaliteli hale 
getirecek müşteri deneyimi için büyük veriden faydalanıyoruz.”  
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DİJİTALLEŞMENİN BAŞ AKTÖRÜ
Beeway Group, CEO’su Bülent Kutlu,  CDO Türkiye oluşumunun 

kurulmasına da öncülük etti. Kutlu’nun görüşleri şöyle...

Bülent Kutlu
BEEWAY GROUP CEO’SU
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