Müşterisinden Güç Alan Kurumlar

Küresel Üst Düzey Yönetici Çalışmasından Öngörüler

IBM İş Değerleri Enstitüsü

Bu rapor, IBM’in tüm üst düzey yöneticiler arasında
gerçekleştirdiği ilk çalışma olmakla birlikte, IBM İş Değerleri
Enstitüsü tarafından geliştirilen ve sürdürülen CxO
çalışmaları serisindeki 17. çalışmadır. Elimizde 2003’den bu
yana yaptığımız 23.000'in üzerinde görüşmenin verisi
bulunmaktadır.
En son çalışmamızda girdilerin sağlandığı pozisyonlar:
İcra Kurulu Başkanları (CEO’lar)
Finans Direktörleri (CFO’lar)
İnsan Kaynakları Direktörleri (CHRO’lar)
Bilişim Teknolojileri Direktörleri (CIO’lar)
Pazarlama Direktörleri (CMO’lar)
Tedarik Zinciri Direktörleri (CSCO’lar)

884
576
342
1.656
524
201

Bu çalışmada, dünya genelinde
4.000’in üzerinde üst düzey yönetici
ile yüz yüze gerçekleştirilen
görüşmeler temel alınmıştır

Şekil 1
Gücün temeli: Üst düzey yöneticiler, karmaşık bir ilişkiler ağı oluşturuyor
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Kurul odası ilişkileri
Üst düzey yöneticilere, en yakın çalışabildikleri iki üst
düzey yönetici arkadaşlarının kimler olduğunu sorduk.
Verdikleri cevaplar, yönetim kurulundaki ilişkilerin ne
kadar karmaşık olduğunu da gözler önüne serdi (bkz.
Şekil 1). Yaptığımız görüşmeler sırasında verdikleri diğer
cevapları da hesaba katarak, onları başarıya götüren
temel faktörleri de açığa çıkardık. Diğer bulguların
yanında, sıra dışı performans gösteren şirketleri düşük
performans gösteren şirketlerden ayıran en büyük
özelliklerden birinin, üst düzey yöneticilerin birlikte bir
ekip olarak ne kadar iyi çalışabildikleri olduğunu gördük.
Üst düzey yöneticilere göre, sıra dışı performans gösteren
şirketler, gelirlerindeki büyüme ve kârlılık açısından
sektördeki benzerlerini geride bırakırken, düşük
performans gösteren şirketler ise bu her iki alanda da
başarısız olmuştur. Örneklemimizdeki kuruluşların
yaklaşık yüzde 8’i sıra dışı başarı gösteren şirketler,
yüzde 25’i ise düşük başarı gösteren şirketlerdir.

Dünyayı nasıl
görüyorsunuz?

Şekil 2
Teknoloji ilk sırada: CEO’lar teknolojinin şirketlerinin geleceğini şekillendirecek en önemli dış güç
olacağını öngörmekte

CEO’lar teknolojiyi kuruluşlarını şekillendiren en önemli ve
tek dış güç olarak görmektedir. Diğer üst düzey yöneticiler
de teknolojiyi en önemli üç faktör arasında saymaktadır.
Üst düzey yöneticiler yepyeni dinamiklerin oluştuğu
konusunda hemfikirler.
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Pazar faktörleri

Müşteriler ve vatandaşlar kendilerine birey seviyesinde
yaklaşılmasını beklemektedir ve bu da her birimizi
“harekete geçirecek” şeylerin farklı olduğunu
göstermektedir: değerlerimiz, inançlarımız, alışkanlıklarımız
ve garipliklerimiz. Bunun sonucu olarak da, kuruluşlar ile
hizmet verdikleri müşteriler arasında çok daha yakın bir
işbirliğinin kurulması gerekli olmaktadır.
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Makro-ekonomik faktörler
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Çalışan becerileri
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Yasal uyumluluk sorunları

Birçok üst düzey yönetici, müşteriler ve vatandaşlar için
geçerli olanların çalışanlar ve iş ortakları için de geçerli
olduğunun farkındadır. Üst düzey yöneticiler, kuruluşlardaki
sınırların daha geçirgen hale gelmesi sonucu çalışanlar ve iş
ortakları ile daha iyi işbirliklerinin sağlanmasıyla inovasyonun
hızlanacağını öngörmektedir. Ayrıca bu inovasyonun büyük
bölümü için dışarıdan kaynak sağlanacağını tahmin
etmektedirler. Bir kuruluş inovasyonu kendi başına yaptıysa
ve başarılı olduysa artık onun için işbirliği yapmanın
zamanı gelmiş demektir.
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Şekil 3
Farklı perspektifler: Üst düzey yöneticiler en önemli dış faktörler olarak farklı noktaları
işaret etmekle birlikte tümü teknolojiyi listelerinin ilk üç sırasına dahil etmekte
CEO

CFO

CHRO

CIO

CMO

CSCO

Teknoloji faktörleri

1

1

1

1

1

1

Pazar faktörleri

2

2

2

2

2

2

Makro-ekonomik faktörler

3

3

3

3

3

3

Çalışan becerileri

4

4

4

4

4

4

Yasal uyumluluk sorunları

5

5

5

5

5

5

Sosyo-ekonomik faktörler

6

6

6

6

6

6

Küreselleşme

7

7

7

7

7

7

Çevresel sorunlar

8

8

8

8

8

8

Jeopolitik faktörler

9

9

9

9

9

9

Şekil 4
Kaygan zemin: Üst düzey yöneticiler, önümüzdeki üç – beş yıl içinde iş hayatında büyük
değişimlerin olacağını öngörmekte
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IBM Genel Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı’ndan Mektup

FPO

Kararlarıyla geleceği şekillendirecek kişilerle
doğrudan ve kapsamlı bir ilişki kurmanın, ileriye
yönelik öngörüler elde etmek için en iyi
kaynaklardan biri olduğuna inanırdım. Bu bakış
açısından yola çıkarak, geçtiğimiz on yıl içinde
IBM bünyesinde kapsamlı bir araştırma programı
yürütüyoruz. Bu çerçevede, üst düzey yöneticilerin
stratejik yönlenmelerine en yüksek etkiyi yaptığına
inandıkları güçleri açığa çıkarmayı hedefledik.
Bu yıl ilk kez, 21. yüzyıla yönelik tek bir ön ofis iş
ajandası oluşturmak amacıyla bu perspektifleri
bir araya getiriyoruz. Önceki çalışmalarımızda
olduğu gibi bu çalışmamızın temelini de yüz
yüze yapılan kapsamlı görüşmeler oluşturuyor.
Bu çerçevede 70 ülkedeki 4.183 yönetici ile
görüştük ve bu görüşmeler sırasında, değişimin
iş hayatında ve toplum hayatında nasıl hızla
yayıldığını gözlemledik.
Bunlardan birine özellikle vurgu yapmak isterim.
2004 yılında yayımladığımız ilk araştırmamızda,
CEO’lar kuruluşlarındaki en büyük değişime
neden olacak faktörler arasında müşterilerini
altıncı sıraya koymuştu. Günümüzde ise dijital
olarak donanımlı ve giderek güçlenen müşteriler,
artık her üst düzey yöneticinin ajandasında ilk
sıralarda yer alıyor.
Bu çalışmada, on yıl öncesine kadar henüz fark
edilmesi bile mümkün olmayan zorlukları ve
fırsatları yönetmek için üst düzey yöneticilerin

birlikte nasıl çalıştığı araştırılmıştır. Diğerlerine
kıyasla sıra dışı performans gösteren kuruluşların
üçte ikisinde yöneticiler yalnızca müşteri
deneyimlerini yönetmekle kalmıyor, aynı zamanda
her türlü müşteri etkileşimi kapsamında güncel
ilişkiler kurulması amacıyla kuruluşlarına,
stratejilerine ve yatırımlarına da yeniden yön
veriyorlar.
Kısacası yöneticilerin öncelikleri artık kurum içi
verimlilik ve üretkenlik çerçevesinden çıkmış,
ön ofis tarafından yönlendirilen ve kurum dışı
ilişkilere, şeffaflığa, işbirliğine, hedef gruplar ve
bu gruplardaki tüm bireyler ile diyaloğa
odaklanan yeni bir gündeme oturmuştur.
2013 yılı araştırmamız Müşterilerinden Güç
Alan Kurumlar, bu ve diğer öngörüler üzerinde
duruyor ve şirket için yeni büyüme ve inovasyon
kanallarının nasıl açılacağını irdeliyor. Çalışma
arkadaşlarım ve ben, sizlerle görüşmeler
yaparak bu diyaloğu devam ettirmekten
memnuniyet duyacağız.

Virginia M. Rometty
Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve
İcra Kurulu Başkanı, IBM
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Giriş
On yılda gerçekleştirilen 17 araştırma ve yüz yüze yapılan 23.000 görüşme sonunda, üst düzey
yöneticilerin düşüncelerine ilişkin kapsamlı öngörüler elde ettik. Bu sırada bize en sık sorulan
sorulardan biri bir üst düzey yöneticinin davranışının diğerlerini nasıl etkilediği oldu. En son
araştırmamız işte bu soruya yanıt bulmayı hedefliyor.
70 ülkede 20’nin üzerinde değişik sektörde çalışan 4.183 üst düzey yönetici ile yüz yüze görüştük
(bkz. Şekil 5). Görüştüğümüz kişiler arasında birçok kamu ve özel sektör kuruluşunun üst düzey
yöneticileri yer almaktadır.
Çalışmada öğrendiklerimizi uygulamaya da geçiriyoruz. Araştırmamızda en başarılı kuruluşların,
vatandaşların ve müşterilerin kuruluşun aldığı kararlar üzerinde etkili olmasını aktif şekilde teşvik
ettiğini gördük. Bu nedenle de çalışmamızı, bu özet açıklama ile başlayarak ve her bir üst düzey
yöneticiye ilişkin özellikleri açıklayan ayrı raporlar ile devam ettirerek bölümler halinde yayınlayacağız.
Ve bazı konuları daha derin araştırmak üzere sahaya geri dönüyoruz. Sizleri de bu sürece
katılmaya ve bu hikayeyi yönlendirmeye davet ediyoruz.
Şekil 5
Bölgesel dağılım: Çalışmamıza 70 ülkeden 4.000’in üzerinde üst düzey yönetici (CxO) katıldı
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Peki üst düzey yöneticiler dünyayı nasıl görüyor? Yöneticilere, önümüzdeki üç – beş sene içinde
hangi dış güçlerin kuruluşları üzerinde en çok etkiye sahip olacağını düşündüklerini sorduk ve
bu sonuçları daha önceki çalışmalarımızın sonuçlarıyla karşılaştırdık.
En dikkat çekici eğilimlerden biri, teknolojiye verilen önemin gün geçtikçe artmaya devam
etmesi oldu. CEO’lar 2012’deki araştırmada olduğu gibi teknolojiyi yine ilk sıraya koydular (bkz.
Şekil 2, ekli bölüm). Onlar için teknoloji yalnızca iş stratejilerini hayata geçirmek için ihtiyaç
duydukları altyapının bir parçası değil, yepyeni stratejilerin uygulanabilmesini sağlayan bir araç.
Diğer üst düzey yöneticiler (CxO’lar) farklı önceliklere sahipler (bkz. Şekil 3, ekli bölüm). Bu
yöneticiler teknolojiyi listelerinde ilk üç sıraya dahil etmiş olsalar da, bu konudaki görüşleri sorumlu
oldukları alanlara odaklanıyor. Finans Direktörleri (CFO) en çok makro-ekonomik faktörlerden
endişe duymakta. Bilgi Teknolojileri Direktörleri (CIO), Pazarlama Direktörleri (CMO) ve Tedarik
Zinciri Direktörleri (CSCO) pazar faktörlerine daha çok önem verirken, İnsan Kaynakları Direktörleri
(CHRO) en önemli konunun çalışan becerileri olduğunu söylüyorlar.
Bu durumun sorun yaratan bir iletişim kopukluğu yaratmaması için karşılıklı iletişim kanallarının açık
olduğundan emin olmak gerekmektedir. Diğerlerine kıyasla sıra dışı performans gösteren kuruluşların
CEO’ları, ekiplerinin birbirleriyle oldukça uyumlu şekilde çalıştıklarını belirtmiştir. Bu özellik,
bu kuruluşların birçok bakış açısından yararlanarak önemli bir avantaj elde etmesine olanak
sağlamaktadır.
Peki üst düzey yöneticiler geleceğe nasıl hazırlanıyor? Bu bölümde bulgularımızın ilk kısmı yer
alıyor. Bunlar, iş stratejistleri, danışmanlar ve istatistikçilerden oluşan dünya çapındaki ekiplerimizin
gerçekleştirdiği ve aylarca süren bir analizin ürünüdür. Bu analizde, açık uçlu sorulara verilen
yanıtlardan ilave çıkarımlara varmak için çığır açan bilişsel sistemimiz IBM Watson™ da kullanılmıştır.
Kuruluşunuzun geleceğini şekillendirme konusunda size yardımcı olabilecek üç ana konu tespit ettik:
• Müşteri yönlendirmesine açık olmak
• Dijital-fiziksel inovasyona öncülük etmek
• Katılımcı müşteri deneyimi yaratmak
Bu başlıklar üzerinde duracak ve üst düzey yöneticilerin bu konulara nasıl yaklaştığına kısaca
göz atacağız. Daha sonraki raporlarda, her bir rolü daha ayrıntılı ele alacak ve alınması gereken
önemli aksiyonlara değineceğiz.
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Müşteri yönlendirmesine açık olmak
“Önümüzdeki yıllarda kurumlarla
ve müşterilerimizle derin ve stratejik
ilişkiler kurarak, müşterilerimizle
uzun süre beraber olmayı diliyoruz.”
Paul H. Graham, CEO, DHL Supply Chain, Singapur

Şekil 6
Yükselen profiller: CEO’lar, müşteri etkisinin en çok iş stratejsi
alanında artacağına inanıyorlar.

Sürekli bağlantıda olunan, bilgi paylaşımında bulunulan ve dijitalleşmenin her yeri sardığı bu çağda,
yeni ekonomik dengeler şeffaflığı ön plana çıkartmaktadır. İnovasyon arayışı içindeki üst düzey
yöneticilerin yarısından fazlası, içeride ve dışarıda işbirliğine yönelik çalışmaları yaygınlaştırmak
için engelleri ortadan kaldırarak kuruluşlarını açık hale getireceklerini öngörmeyi beklemektedir
(bkz. Şekil 4, ekli bölüm). En radikal değişim, müşteriler ile işbirliği yapmanın ne demek olduğu
konusunda yeni bir bakış açısına sahip olmak olabilir.
Giderek daha çok sayıda CEO, müşteri etkisinin yalnızca yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi
gibi geleneksel olarak müşterinin katılımının sağlandığı aktiviteler ile sınırlandırılmaması
gerektiğine inanmaktadır. Aslında CEO’lar, tipik olarak kendi etki alanlarında görülen konularda
(iş stratejisi geliştirme) mutlak kontrol sahibi olmaktan feragat etmeye hazırlar (bkz. Şekil 6). CEO’lar,
kuruluşlarının iş stratejileri üzerinde tüm diğer üst düzey yöneticilere kıyasla müşterilerin çok
daha fazla etkiye sahip olduğunu söylediler (bkz. Şekil 7).
Şekil 7
Yönetimdeki ses: CEO’lar, stratejik etkileri açısından müşterilerin üst düzey yöneticilerden sonra ikinci sırada
geldiğini belirtmekte.
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Üst düzey yöneticilerin yarısından fazlası, müşterilerin artık kuruluşlar üzerinde kayda değer bir
etkiye sahip olduğunu belirtmektedir (bkz. Şekil 8). Diğer şirketlere kıyasla sıra dışı performans
gösteren şirketler, müşterilerine yönetimde yer verme konusuna, düşük performans gösteren
şirketlere kıyasla yüzde 24 daha olumlu yaklaşıyorlar. En ileri şirketlerin bazılarında, stratejik konulara
doğrudan girdi sağlayabilecek müşteri tavsiye kurulları oluşturulmaktadır.
Bu şirketler; sosyal sitelerde, bloglarda ve benzer ortamlarda yapılan fikir ve inovasyon paylaşımındaki
artışın, aslında seslerini duyurmak isteyen müşteriler anlamına geldiğinin farkındalar. Sağduyulu
yöneticiler, çevrimiçi sağlanan girdilerin bu konudaki en can alıcı nokta olduğunun bilinciyle,
kuruluşların müşterilere çok daha fazla kulak vermesini sağlamıştır. Ön plandakiler müşterilerini
öylesine sohbete çağırmakla kalmıyor; bu iletişimin alınması gereken acil bir aksiyon olduğunu
da biliyorlar.
Bir kuruluşun geleceğini belirlerken müşterileri de bir paydaş olarak kabul etmenin büyük kültürel ve
kurumsal sonuçları olacaktır. Bu işletmelerin yalnızca müşteri odaklı olmaları yetmez, müşterilerinden
güç almaları gerekir. Bunun için, müşteriler ile iki taraflı mükemmel ilişkilerin kurulması gerekir.
Bu, karşılıklı değer yaratacak yöntemleri hayata geçirmek amacıyla yeni yollar denemeye hazır
olmak (ve istemek) anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda ayrıca, müşterileri önemli kararlara
dahil etmenin yeni yolları da keşfedilmelidir.
Küresel departmanlarını birleştirmekte hala zorluk yaşayan şirketler için, ısrarcı üst düzey yöneticiler
arasında uyumun sağlanması ve müşteri odaklı bir sürecin yeniden yapılandırılması aşılamaz bir
engel olarak görülebilir. Ancak üst düzey yöneticilerin ortak bir amaç doğrultusunda bir araya
getirilmesi için müşterilerin aktif paydaşlar olarak kabul edilmesi kesin başarı sağlayacak bir yöntemdir.
İdari özerklikten vazgeçmeleri istenen üst düzey yöneticiler ve hedefte olmaktan çekinen müşterilerin,
işbirliğine daha açık ve güven oluşturacak yeni çalışma şekilleri bulması gerekecektir. Güven eksikliği
büyümeyi hedefleyen birçok kuruluş ve hatta bazı sektörler için ciddi bir sorun teşkil etmektedir.
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Şekil 8
Müşteri nüfuzu: Birçok üst düzey yönetici, müşterilerin şirketleri
üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu düşünmekte
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“Müşteriler sosyal medya yoluyla
şirket üzerinde daha çok güç
kazandıkça, beklentileri sürekli
artmakta ve tolerans seviyeleri
sürekli azalmaktadır.”

Yeni güven seviyelerinin kurulması, zincirin herhangi bir yerinden kolayca kırılabileceği için, belli
bir etki alanının görev kapsamına sokulmamalıdır. Üst düzey yöneticilerin birlikte uyum içinde
çalışmasına neden olacak potansiyele sahip bir konu varsa, o da müşterilerle güvene dayalı
ilişkilerin kurulmasıdır.

CIO, Perakende, Türkiye

Araştırmamız, işbirliğine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi için sağlam bir zeminin var
olduğunu göstermektedir. Sıra dışı performans gösteren şirketler, müşterileri ile işbirliği için
kapsamlı çalışmalar gerçekleştirme konusuna, düşük performans gösteren şirketlere kıyasla
yüzde 54 oranında daha sıcak bakmaktadır (bkz. Şekil 9). Nitekim işbirliğine yönelik kapsamlı
çalışmaların gerçekleştirilmesi küresel bir istektir. Zira, on üst düzey yöneticiden dokuzu yakın
gelecekte bunun gerçekleştirileceğini öngörmektedir (bkz. Şekil 10).
Şekil 9
Ne kazandırır: Daha yüksek performans gösteren
kuruluşlar giderek daha fazla kurum ile iş ortaklığı
yapmakta

54

%

%

daha fazla

46

Bugün

60

%

%

Düşük performans
gösterenler

Sıra dışı performans
gösterenler

39

Şekil 10
Güçlü bağlar: Üst düzey yöneticiler, müşteriler ile işbirliği
için çok daha kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmeyi
planlamakta

90

%

3–5 yıl içinde
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Dijital-fiziksel inovasyona öncülük etme
Sosyal, mobil ve dijital ağların ortaya çıkması, kuruluşlarla müşterileri arasındaki ilişkilerin
demokratikleşmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu durum ayrıca kuruluşların çalışma biçimlerini
yeniden gözden geçirmelerine de neden olmaktadır. Üst düzey yöneticilerin yaklaşık yüzde 60’ı
artık iş değeri yaratma noktasında eşdeğer katkı sağlayacak çözüm ortakları aramaktadır (bkz.
Şekil 4, ekli bölüm). Yarısına yakını da inovasyonu dışarıdan sağlamaktadır.
Dijital ve fiziksel dünya arasındaki kesişim, inovasyonun en ileri noktasıdır. Akıllı ilaçlar ve akıllı
telefonlardaki kalp monitörleri, akıllı araçlar ve yığılmayı ölçen trafik yönlendirmeleri, okuyucunun
konumuna göre mesaj ileten kitaplar ve mağaza içi deneyimini iyileştiren uygulamalarla artık
olanaklar çok geniş. Üç boyutlu yazdırma teknolojisiyle birlikte, sanal ortam-madde ayrımı
ortadan kalkmaktadır.
Üst düzey yöneticilerin de farkında olduğu üzere bu durum, iki ortamı birlikte ele almanın giderek
daha da önemli hale geldiğini göstermektedir. Özellikle CMO’lar, güçlü bir dijital stratejinin
bileşenlerini hayata geçirmenin kritik öneme sahip olduğunu düşünmektedir. CMO’lar bu amaç
doğrultusunda, müşterilerle kurulan iletişimi her açıdan kontrol etmek istemektedir (bkz. Şekil 11).
Şekil 11
Dijital hedefler: CMO’lar güçlü bir dijital stratejinin bileşenlerini hayata geçirmeyi istemekte
Kanallar arası
temas noktalarının
entegrasyonu
Müşteri
öngörüsü sağlayacak
analitik araçlar
İşbirliğini teşvik
eden sosyal ağlar

%13

Fırsatlarla
eşleştirilen iş gücü

%13

Dijital açıdan etkin
tedarik zinciri

%16

%87
%83

%20
%73

%11
Bugün

%78

%69
3–5 yıl içinde

“Yeni iş modellerinin ve yeni dijital
hizmetlerin oluşturulması bizim
için büyük fırsat. Dijital cüzdanlar,
dijital mallar ve mobil bankacılık
alanlarında yatırım yapıyoruz.”
Enrico Lardelli, CIO, PostFinance, İsviçre
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Şekil 12
Engel parkuru: Bütünsel bir sosyal medya planının eksikliği,
tümleşik bir dijital-fiziksel strateji oluşturmanın önündeki en
büyük engel olarak görülmekte

CMO’lar bu konuda yalnız değil. CIO’ların beşte dördü, müşteriler ile senkronizasyon sağlayarak
verimliliği yükseltmek amacıyla önümüzdeki birkaç yıl içinde ön ofislerini dijitalleştirmeyi
hedeflemektedir. Akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil aygıtların kullanılması bu hedefin
gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. CIO’ların yüzde 84’ü, müşteriler ile etkileşime
olanak sağlayan yeni mobil yöntemleri kullanma, kuruluşların gelecekte daha rekabetçi bir
yapıya bürünmesi planlarındaki ilk beş konu içine dahil etmiştir.

Bütünsel
bir sosyal medya
planının eksikliği

%63

Önceliklerin veya
insiyatiflerin çakışması

%54

Yatırım getirilerinin
ölçülmesindeki zorluk

%52

Yasal ve güvenlik
endişeleri

%38

Uygun teknolojinin
eksikliği

%37

Şekil 13
Uyumlu yaklaşım: Sıra dışı performans gösteren daha çok sayıda
şirket tamamen tümleşik bir dijital-fiziksel strateji geliştirmiştir

31

%

%

26

daha fazla

Düşük performans
gösterenler

39

%

Sıra dışı performans
gösterenler

Peki sorun nedir? Şirketlerin üçte ikisinin sahip olduğu mevcut dijital-fiziksel strateji yetersiz ve
hatta bazılarının böyle bir stratejisi yok. Bazı kuruluşlar, sosyal ağlardan ve mobil bağlantı
özelliklerinden yararlanabilmek amacıyla ürün tekliflerini yeniden yapılandırmaktadır. Diğer kuruluşlar
ise, müşteri girdilerinin satın alma ve satış zincirindeki tüm noktalara nüfuz edebilmesini sağlamak
amacıyla işletim modellerini yeniden şekillendirmektedir. Ancak kuruluşlar genellikle bu iki süreci
bir arada gerçekleştirmemektedir.
Peki üst düzey yöneticileri, işletmelerini ve dijital stratejilerini birleştirmek amacıyla daha fazlasını
yapmaktan alıkoyan nedir? En büyük engel, sosyal medyanın mevcut ortam içindeki konumudur
(bkz. Şekil 12). Watson 10.000’in üzerindeki açık uçlu soru yanıtını analiz ederek, üst düzey
yöneticilerin sosyal, dijital ve fiziksel dünyalar arasındaki dengeyi nasıl kuracaklarını bilmediklerini
açığa çıkarmıştır.
Sosyal ağlar ile var olan iş akışları arasında kolayca bağlantı kurabileceklerini düşünen kuruluşlar
için yatırım getirisinin anlaşılması da ayrı bir zorluktur. Bu değer ancak, sosyal ağların kuruluş
içindeki ve dışındaki çalışma, öğrenme ve süreçleri uyumlu hale getirme konularında tamamen
yeni yöntemleri doğurmasıyla anlaşılmaktadır.
Sosyal dünya, yöneticilerin -arka planda değilse de- kenarda durma eğilimde olduğu bir alandır,
zira serbestçe hareket eden çalışanlar heves ve enerjilerini nabız yoklamaya kanalize ederler.
Ancak üst düzey yöneticiler bir kenarda durarak net bir stratejinin kendiliğinden oluşmasını
bekleyemezler. Onların bu görevi üstlenerek şirketin genel stratejisiyle ve markasıyla ilgili önemli
sorunlar hakkında kuruluşun sosyal iş ağlarına odaklanmasını sağlamaları gerekmektedir.
Burada da, sıra dışı performans gösteren şirketlerin oyunun çok ilerisinde olduğu görülmektedir
(bkz. Şekil 13). Bu şirketler, kuruluşlarını dönüştürmek için dijital ve fiziksel dünyanın kesişim
noktasındaki inovasyonlara öncülük etmektedir.
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Katılımcı müşteri deneyimi yaratmak
Dijital ve fiziksel dünyaların birbiri içine girmesi sonucu, kuruluşlar müşteri deneyimlerini dönüştürmeye
başlamıştır. On üst düzey yöneticiden yaklaşık yedisi, artık sosyal ve dijital etkileşimin sağlandığı bir
altyapıya geçmenin zorunlu olduğunun farkındadır. Yarısından fazlası daha da zorlu bir hedefi
gerçekleştirmeye çalışmaktadır: müşterileri kategorileştirmek veya pazar segmentlerine bölerek
anlamaya çalışmak yerine onlarla birey seviyesinde etkileşime geçmek (bkz. Şekil 4, ekli bölüm).
Üst düzey yöneticiler, önceliklerini ustaca hazırlanmış bir yeniden dengeleme planına göre
düzenlemektedir. BT sistemlerine, operasyonlara ve buna benzer diğer konulara harcadıkları
kişisel zamanları kısarak, müşteri deneyimini iyileştirme konusunda daha çok zaman harcamayı
planlamaktadır (bkz. Şekil 14). Ayrıca, rolleri ne olursa olsun tüm üst düzey yöneticiler müşteri
deneyiminin yönetilmesinde daha aktif görev almayı istemektedir. Üst düzey yöneticiler, konfor
alanlarının dışına çıkarak yeni ve etkileşimli müşteri deneyimleri oluşturma konusunda birlikte
çalışmalıdır. Yaşayacakları gerçek zorluk ise bunu gerçekleştirmek için işbirliği halinde çalışmayı
başarıp başaramayacakları.
Şekil 14
Aynı anda birden çok iş: Müşteri beklentilerindeki değişimlerin farkına varmaları ile birlikte üst düzey yöneticiler
önümüzdeki üç – beş yıl için önceliklerini yeniden oluşturmakta
Daha az odaklanma

Daha çok odaklanma

Müşteri deneyimi
yönetimi

%8
%7

e-Ticaret
%5

Yetenek yönetimi
Tedarikçi, sağlayıcı ve
çözüm ortağı yönetimi

%- 5

Risk ve güvenlik

%- 5

BT sistemleri ve
operasyonlar

%- 6

“Her bir müşterinin durumuna ve
tahmini gereksinimlerine uygun
olarak kişiselleştirilmiş ve özel
deneyimler oluşturmak amacıyla
mobil teknolojilere yatırım
yapıyoruz.”
Mike Frueh, VA Konut Kredisi Programı Direktörü, ABD Savaş
Gazileri İşleri Bakanlığı, Birleşik Devletler
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Üst düzey yöneticiler, gelecekte müşteriler ile etkileşim kurmak amacıyla dijital kanalları daha
kapsamlı bir şekilde kullanma eğilimi göstermektedir (bkz. Şekil 15). Bu yöneticilerin değişime
ayak uydurmaya başladıklarını gösteren birçok örnek mevcuttur. 2012 yılında, CEO’ların yüzde
57’si, önümüzdeki beş yıl içinde dijital kanalların şirketlerinde müşteriler ile etkileşim amacıyla
kullanılan önemli araçlardan biri olacağını beklediklerini belirtmişti. 2013 yılında ise üst düzey
yöneticilerin yüzde 52’si bu noktaya ulaştıklarını belirtmiştir.
Bununla birlikte, müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla birçok girişimi hayata geçiren üst düzey
yöneticiler bir alanda geri kalmaktadır: Sosyal bileşen (bkz. Şekil 16). Üst düzey yöneticilerin yüzde
76’sının müşterilerini daha iyi tanımayı istedikleri düşünülürse bu şaşırtıcı bir bulgudur. Watson’ın
analizinde üst düzey yöneticileri yönlendiren noktaların aciliyeti açığa çıkmıştır: müşteri beklentilerinin
artması, toleransın azalması, müşterilerle yüz yüze yapılan görüşmelerin yeteri kadar öngörü
sağlamaması.
Şekil 15
Değişen kanallar: Üst düzey yöneticiler gelecekte müşteriler ile
daha kapsamlı dijital etkileşimler kurmayı amaçlamakta

Dijital

%88
%80

Yüz yüze

%70
%57

Çağrı merkezleri

Geleneksel medya

%48
%45
%24

Bugün

69

%

%52

daha fazla

Şekil 16
Etkileşim kuralları: Sosyal iş, müşteri deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen girişimler listesinde alt sıralarda yer
almakta
Yükselen eğilimlere
hızlı ayak uydurma

%79

Karşılanmamış müşteri
ihtiyaçlarını belirleme

%79

Tutarlı bir müşteri
deneyimi yaratma
Öngörüler için iç ve dış
verileri birleştirme

%67

Tüm müşteri yaşam
çevrimini optimize etme

%64

Değer zincirindeki
işbirliğini iyileştirme
Müşterileri sosyal iş
ağlarına dahil etme

3–5 yıl içinde

%70

%55
%38
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Sosyal bir stratejinin olmaması, denklemin bir ayağınım hep eksik olmasına ve çalışmaların
gerçekleştirilmesi için büyük bedellerin ödenmesine neden olmaktadır. Bir şirket müşterilerini
ne kadar iyi anlarsa başarılı olma ihtimali de o kadar yükselecektir (bkz. Şekil 17).
En büyük ilerlemeyi gösteren şirketler, müşterilerinin temel değerlerini ve hayatlarında olup bitenleri
anlamak amacıyla sosyal verileri analiz etmektedir. Bu gibi bilgiler, iyi anlaşılabilmeleri durumunda,
bireye özel olarak geliştirilen kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri için bir temel oluşturmaktadır.
Bunun için bizi daha iyi anlamak üzere “sosyal genlerimiz”, yani her birimizi farklı kılan kendimize
özgü özelliklerimiz incelenmektedir. Sıra dışı performans gösteren şirketler, bize bu konuda yol
göstermektedir. Bu şirketlerdeki üst düzey yöneticilerin yüzde 29’u, katılımcı müşteri deneyimi
yaratılması konusunda daha fazla zaman harcamayı planlamaktadır (bkz. Şekil 18).
Şekil 17
Öngörüleri gelire çevirmek: Sıra dışı performans
gösteren şirketlerdeki daha çok sayıda üst düzey
yönetici müşterilerini iyi anlamakta

%

Şekil 18
İleri görüşlü: Sıra dışı performans gösteren
şirketlerdeki daha çok sayıda üst düzey yönetici,
müşteri deneyimini iyileştirmeye odaklanmakta

62

29

%

Daha fazla

Daha fazla

47

54

%

%

%

%

Düşük performans
gösterenler

Sıra dışı performans
gösterenler

Düşük performans
gösterenler

Sıra dışı performans
gösterenler

29

42

“Bu, herkesin bitiş çizgisini
hedeflediği bir yarış. Değer
zincirinin tüm özelliklerini en iyi
anlayan ve müşteri deneyimine
yönelik 360 derecelik bakış açısına
sahip şirketler yarışı kazanacaktır.”
Hubertus (Huub) Devroye, Küresel Pazarlama ve Talep
Oluşturma Direktörü, The Dow Chemical Company, İsviçre
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CEO’lar kontrolü
müşterilerle paylaşıyor
“Müşterilerimizin söyleyeceği her
şeyi duymak istiyoruz. Böylece
müşterilerimizin her biri ile ilişki
kurabilmemiz ve onlara daha iyi
hizmetleri daha verimli şekilde
sunmamız mümkün olacaktır.”
CEO, Taşımacılık Sektörü, Japonya

Birçok CEO farklı sektörlerdeki kurumlarla aralarındaki rekabetin önümüzdeki birkaç yıl içinde
kızışarak inovasyonları hayata geçirme konusunda yoğun bir baskı yaratmasını beklemektedir (bkz.
Şekil 19). CEO’lar, inovasyonu teşvik etmek ve hızla değişen müşteri tercihlerine daha iyi ayak
uydurmalarını sağlamak için daha geniş kapsamlı ortaklıklar yaparak yeni rakiplerini geride
bırakmayı planlamaktadır (bkz. Şekil 20).
CEO’lar işbirliğine kapılarını olağanüstü bir hızla açmaktadır. Önemli sayıda CEO geçtiğimiz 12 ayda
şirketlerini daha şeffaf hale getirme konusunda kayda değer adımlar atmışlardır (bkz. Şekil 21).
Ve hak talebinde bulunan müşterilerin yarısından çoğu artık kuruluşları üzerinde büyük bir etkiye
sahiptir (bkz. Şekil 22). Bu etki, yeni ürünler ve hizmetler geliştirmenin de ötesine geçmekte ve
işletmelerin merkezi stratejik yapısına etki etmektedir.
Ancak CEO’ların üçte biri diğer üst düzey yöneticilerin müşteriler ile temas halinde olmamasından
endişelenmektedir. Sıra dışı performans gösteren şirketleri yöneten CEO’lar için bu konudaki
endişe daha az olmakla birlikte yine de yüzde 23’e ulaşmaktadır (bkz. Şekil 23).
www.ibm.com/csuitestudy adresini ziyaret ederek veya iOS ve Android üzerinde IBV tablet
uygulamalarını kullanarak, CEO’ların bu zorluklarla nasıl mücadele ettiklerini öğrenmek için
çalışmamızı ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.
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Şekil 19
Yıkıcı güç: CEO’lar, yeni rakiplerin diğer sektörlerden
ortaya çıkmasını beklemekte

Şekil 20
Ağ kurma: CEO’lar, karmaşık müşteri etkileşimlerini
destekleyecek ekosistemler oluşturmayı planlamakta

Şekil 21
Yüksek değer: CEO’lar kuruluşlarının kapılarını bireyleri
teşvik etmek ve işbirliğini kolaylaştırmak için aralamakta

%79

44

%
%41

%

%40

27

Daha fazla
%19
%12

Diğer
sektörler

Değişiklik
yok

Genişletilmiş
iş ortağı ağı

Aynı
sektör

Şekil 22
İnsan gücü: Müşteriler artık birçok şirket üzerinde büyük
etkiye sahip
%10

Değişiklik
yok

%33

%9

Daraltılmış
iş ortağı ağı

Şekil 23
Uyumsuzluk: Yetersiz performans gösteren birçok şirketin
CEO’su diğer üst düzey yöneticilerin müşteriler ile temas
halinde olmamasından endişe duymakta

31

57

geniş ölçüde
etkilenmiş

%
%57

26

Daha fazla

Düşük performans
gösterenler

23

%

Sıra dışı performans
gösterenler

Geniş ölçüde

Belirli ölçüde

Sınırlı ölçüde

56

%

2013 CEO yanıtları

%

%

2012 CEO araştırması

Müşterilerimizin sesini şirket
içinde yayabilmek için dış
tedarikçi ve müşteri çalıştayları
düzenliyoruz.
Paul Matthews, CEO, Standard Life, İngiltere
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CFO’lar yeni iş modellerinin
oluşturulmasına yardımcı
olma konusunda öne çıkıyor
“Duyguları değil gerçekleri temel
alan kararlar vermek zorundayız.”
Stefano Porcellini, Grup Genel Müdürü, Biesse SpA, İtalya

CFO’lar neyin kritik önemde olduğunu ve oyunun neresine dahil edilmeleri gerektiğini bilirler. Uzun
zamandır devam eden en büyük zorlukları ise, “gerçeğin tek bir yansımasını” oluşturmak
amacıyla şirket içindeki finansal ve finansal olmayan bilgilerin birleştirilmesinde yaşamaktadırlar
(bkz. Şekil 24). Ancak CFO’lar, kuruluşlarının performansını yükseltmek ve kârlı büyümeyi
sürdürebilmek amacıyla daha kapsamlı bir stratejik değişimin gerçekleştirilmesine odaklanmaktadır.
Sıra dışı performans gösteren şirketlerdeki CFO’lar, bu çerçevede ön plana çıkmaktadır. Bu
şirketlerdeki CFO’lar iş modeli inovasyonunun oluşturulmasında kilit rol oynamakta ve genellikle
bu süreç kapsamında (satın almalar ve tasfiyeler dahil olmak üzere) yeniden yapılandırma da
yer almaktadır (bkz. Şekil 25). CFO’lar aynı zamanda kuruluşlarının daha açık ve şeffaf olması
gerektiği konusunda da daha yüksek bilince sahipler (bkz. Şekil 26). Bu durum, daha çok
sayıda iş ortağı ile işbirliği gerçekleştirmeye olanak sağlamaktadır ve sıra dışı performans
gösteren şirketlerdeki CFO’lar bu duruma aktif olarak hazırlanmaktadır (bkz. Şekil 27).
www.ibm.com/csuitestudy adresini ziyaret ederek veya iOS ve Android üzerinde IBV tablet
uygulamalarını kullanarak, CFO’ların bu zorluklarla nasıl mücadele ettiklerini öğrenmek için
çalışmamızı ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.
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Şekil 24
Sıkı çalışma: CFO’lar beş kilit alanda daha iyi sonuçlar elde etmeyi istemekte
Şirket içindeki
bilgileri bütünleştirme

%82

Şekil 25
Değer katma: Sıra dışı performans gösteren şirketlerin CFO’ları yeniden yapılandırma ve
iş modeli inovasyonu konularına odaklanmakta

58

%

%24

fark
%87

Finans bölümünde
yetenekleri geliştirme

%41

fark
%87

Planlama, bütçeleme ve
öngörü süreçlerini
optimize etme

%45

%55

%57
İşin önemi

37

%

fark
%91

Kurumsal strateji
için girdi sağlama

42

%

fark
%92

İş performansını
ölçme ve takip etme

46

%

Daha fazla

110

%

%42
%20

Daha fazla
%73

Sermaye
yönetimi

%56
%53

Kurumsal
dönüşüm

%44
Sıra dışı performans gösterenler

34

30

%

Daha fazla

20

%

Daha fazla
Düşük performans gösterenler

fark

Şekil 27
Ekip çalışması: Sıra dışı performans gösteren şirketlerdeki
daha çok sayıda CFO, genişletilmiş bir iş ortağı ağı ile
çalışacaklarını öngörmekte

41

56

Daha fazla

Finans bölümünün verimliliği

Şekil 26
Açık yaklaşım: Sıra dışı performans gösteren şirketlerdeki
daha çok sayıda CFO, açıklık ve şeffaflık konusuna olumlu
yaklaşmakta

%

%30

İş modeli
inovasyonu

%

117

%

%65

Satın almalar
ve tasfiyeler

59

%

%

Düşük performans
gösterenler

Düşük performans
gösterenler

64

%

Sıra dışı performans
gösterenler

%

24

Daha fazla

73

%

Sıra dışı performans
gösterenler

Kuruluş genelinde statükoya
meydan okuyarak çalışma
modelimiz için yeni çözümler
arıyoruz.
CFO, Tüketici Ürünleri Sektörü, Avustralya
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CHRO’lar, işler üzerinde
tekrar çalışmak için
sosyal iş ve analitik
konularını ele alıyor
“Şirkette liderlik konusunda daha
az otokratik olan ve işbirliğine açık
çalışmaları daha fazla teşvik eden
bir yaklaşımın oluşturulması ve yeni
bir performans yönetimi sürecinin
hayata geçirilmesi konusunda
İK’nın devreye girmesi gerekiyor.”
CHRO, Finansal Hizmetler Sektörü, Güney Afrika

Müşteri deneyiminin sorumluluğu yalnızca CMO’lara ait değildir. Görev başındaki CHRO’lar,
müşteri ilişkileri konusunda çalışanların önemli bir rolü olduğunu bilmekte ve müşteri deneyimini
iyileştirme çalışmalarına daha fazla dahil olacaklarını öngörmektedir (bkz. Şekil 28). Daha derin
bir müşteri anlayışına sahip kuruluşlardaki CHRO’lar aynı zamanda tüm değer zinciri içindeki
işbirliğine yönelik çalışmalarda iyileştirmenin olumlu bir müşteri deneyimi için anahtar niteliğinde
bir faktör olduğunun farkındalar (bkz. Şekil 29).
Bunu gerçekleştirebilmek için doğru yeteneğin bulunması ve geliştirilmesi zorlu bir süreçtir. CHRO’lar,
yetenek yönetimine ve daha iyi kararlar almak için gerekli olan analitiğe odaklanmak amacıyla
bazı idari işlemlerden sıyrılmayı amaçlamaktadır (bkz. Şekil 30). Sıra dışı performans gösteren
şirketlerdeki CHRO’lar, düşük performans gösteren şirketlerdeki emsallerine kıyasla büyük veri
ve analitiğe daha çok güvenmekte ve çalışan bağlılığına çok daha fazla önem vermektedir (bkz.
Şekil 31). Bu CHRO’lar ayrıca BT departmanları ile daha verimli şekilde çalışarak başarılı bir
sosyal işletme olmak için önemli olan ortaklığı hayata geçirebilmektedir.
www.ibm.com/csuitestudy adresini ziyaret ederek veya iOS ve Android üzerinde IBV tablet
uygulamalarını kullanarak, CHRO’ların bu zorluklarla nasıl mücadele ettiklerini öğrenmek için
çalışmamızı ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.
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Şekil 28
Daha geniş bakış açısı: CHRO’lar, müşteri deneyiminin
geliştirilmesine daha çok odaklanmayı istemekte

%

Şekil 29
Uçtan uca: Müşterilerini anlayan kuruluşlardaki CHRO’lar
değer zincirindeki işbirliğini artırmayı planlamakta

%59

38

%

28

Bugün

Karşılıklı alışveriş ve işbirliğini
ön plana çıkararak inovasyon
kültürünü geliştiriyor ve teşvik
ediyoruz, bunu yalnızca şirket
içinde değil aynı zamanda
dışarıdaki iş ortaklarımız ve
tedarikçilerimiz için de
gerçekleştiriyoruz.

%50

3–5 yıl içinde

Düşük
müşteri
anlayışı

Yüksek
müşteri
anlayışı

CHRO, Tüketici Ürünleri Sektörü, Brezilya
Şekil 30
Dışarıdan yardım: CHRO’lar birçok operasyonel İK süreci için dış kaynak kullanmayı
planlamakta
Bordrolama

%49

%28
%30

Yan haklar

%46

%23

Eğitim
İK işlemleri
sistemleri

%41

%18

Çalışan iletişim
merkezi

%12

Çalışan self
servis portalı

%13
Bugün

3–5 yıl içinde

%37
%34
%32

Şekil 31
Zorlu noktalar: Sıra dışı performans gösteren şirketlerdeki daha çok sayıda CHRO, veri
analitiğinin avantajlarından yararlanmakta
Yetenek
yönetimi

%36

Performans
değerlendirme

%31

%49

%34

Yetenek koruma
%29

İşe alma
İş gücü
geliştirme
Çalışan
bağlılığı

%61

%31
%24
Düşük performans gösterenler

%47
%45
%43
%42
Sıra dışı performans gösterenler
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CIO’lar, yeni değerler
üretmek için etrafı
incelemekte
“Müşteriler ile ilgili olarak yatırım
yaptığımız en önemli girişim, bize
şimdiki ve gelecekteki müşterilerimizin
gerçek gereksinimleri hakkında
eksiksiz bir anlayış sağlayacak
analitik yeteneklerdir.”
Eduardo Rabboni, CIO, Algar Telecom, Brezilya

CIO’lar, BT departmanlarının önümüzdeki beş yıl içinde hizmet sağlayıcı olmaktan çıkıp kritik önemde
bir stratejik aktör haline geleceğini ve bunun sonucunda önceliklerinde de büyük bir değişimin
olacağını öngörmektedir (bkz. Şekil 32). CIO’lar aynı zamanda kendi rollerinin değişmesini de
öngörmektedir. Geleneksel olarak bir CMO’nun görev kapsamına giren müşteri deneyimi yönetimi ve
yeni iş geliştirme gibi konulara daha çok zaman harcayacaklarını tahmin etmektedirler (bkz. Şekil 33).
Bunu gerçekleştirmek için CIO’ların beşte dördünden fazlası BT’yi iki temel alanda odaklamayı
düşünmektedir: yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerden derin öngörüler oluşturma
amacıyla analitik kullanımı; ve müşterileri daha iyi anlayarak onlarla daha uyumlu hale gelmek
için en güncel teknolojilerin, süreçlerin ve araçların kullanımı. Planlarında, mobilite ve iş analitiği
çözümlerine yatırım yapmak da yer almaktadır (bkz. Şekil 34). Ancak öncelikle daha sağlam bir
bilgi mimarisi oluşturmadan ve büyük verilerin sağladığı avantajlardan yararlanmadan,
toplanan verilerden anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir öngörülerin elde edilmesinin çok zor
olacağının farkındadırlar (bkz. Şekil 35).
www.ibm.com/csuitestudy adresini ziyaret ederek veya iOS ve Android üzerinde IBV tablet
uygulamalarını kullanarak, CIO’ların bu zorluklarla nasıl mücadele ettiklerini öğrenmek için
çalışmamızı ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.
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Şekil 32
Genişletilmiş rol: CIO’lar, kurumsal vizyonun hayata
geçirilmesinde BT departmanının daha büyük bir rol
oynamasını beklemekte
Bugün

3–5 yıl içinde

Şekil 33
Müşteri odağı: CIO’lar CMO’nun görev alanını paylaşmak
istemekte
Azalan katılım

Verimliliği artıracak
süreç iyileştirmeleri

1

Temel BT hizmetleri ve
operasyonları için destek

2

2

Pazarlama
ve iletişim

Sektöre özel
çözümleri sağlama

3

3

Risk ve güvenlik

Kurumsal stratejiyi
mümkün kılma

4

4

Yeni teknolojileri test
etme ve değerlendirme

5

5

1

Yükselen katılım

Müşteri deneyimi
yönetimi

%15

Satış ve yeni
iş geliştirme

Tedarikçi, satıcı ve
iş ortağı yönetimi
BT sistemleri ve
operasyonlar

Geleneksel CMO
sorumlulukları

%6
%2
%-9

Geleneksel CIO
sorumlulukları

%-11
%-13

Şekil 34
Parlak gelecek: CIO’lar önümüzdeki birkaç yıl içinde bir dizi önemli alana yatırım yapmayı planlamakta

Şekil 35
Büyük sorun: Az sayıda CIO, büyük verileri yönetebilecek
ölçeklenebilir ve genişletilebilir bir bilgi altyapısına sahip

Mobilite çözümleri

%84

İş analitiği ve
optimizasyon

%84

%26

Bulut bilgi işlem

%64

Şirket içi işbirliği/sosyal
ağ oluşturma

%64

İş süreci yönetimi

%64

%

55

ölçeklenebilir
altyapı eksikliği

%55

%19

Hiç yok

Belirli ölçüde

Geniş ölçüde
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CMO’ların büyük istekleri
var ancak büyük
engellerle karşı karşıyalar
“İnovasyon amacıyla işbirliğini ve
kitlelerin kullanımını teşvik etmek
için Facebook benzeri yeni iletişim
platformlarını hayata geçiriyoruz.”
CMO, Seyahat Sektörü, Almanya

Günümüzün CMO’ları istekli ve vizyon sahibi olmalarının yanı sıra dönüşümsel bir değişimin
hayata geçirilmesine odaklanmış durumdadır. CMO’lar konu özellikle bir dijital stratejinin
uygulanması ise ciddi zorluklarla karşılaşacaklarının bilincindedirler. Ancak isteklerini hayata
geçirmelerine yardımcı olmada teknolojinin kritik bir rol oynadığı konusunda hemfikirler (bkz.
Şekil 36). Ayrıca zamanlarını ve kaynaklarını nerelere harcamak istedikleri konusunda da netler:
mobil alanda mükemmel bir müşteri deneyimi geliştirme (bkz. Şekil 37).
Geçtiğimiz üç yıl boyunca bu durum CMO’ların önceliği olsa da dijital dünyadaki hızlı değişimlere
ayak uydurmakta zorluk yaşamaktadırlar. CMO’lar, büyük veriler ile başa çıkma konusunda
kendilerini 2011’de oldukları kadar bile hazır hissetmemektedirler (bkz. Şekil 38). Sosyal medya
ortamına hakim olma konusunda henüz çok az mesafe katedebilmişler (bkz. Şekil 39). Kapsamlı bir
sosyal medya planının olmayışı ve rekabet eden öncelikler, birbiriyle giderek daha da bağlantılı
hale gelen bir dünyada CMO’ların stratejilerini uygulamalarının önündeki en büyük iki engeldir.
www.ibm.com/csuitestudy adresini ziyaret ederek veya iOS ve Android üzerinde IBV tablet
uygulamalarını kullanarak, CMO’ların bu zorluklarla nasıl mücadele ettiklerini öğrenmek için
çalışmamızı ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.
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Şekil 36
Teknik kontrol: CMO’lar, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olma konusunda teknolojinin büyük rol oynayacağına inanmakta

Gelişmiş analitik

%94

Mobil uygulamalar

%94
%89

CRM

Şekil 37
Her şey için bir uygulama: Mükemmel mobil uygulamaların
tasarlanması CMO’lar için en büyük öncelik olmaya
devam etmekte
2011

2013

1

1

Uygulamalar için müşteri
deneyimleri tasarlama

2

2

Müşterilerle etkileşim için
sosyal medyayı kullanma

3

3

Müşterileri yönetmek
için tümleşik ürün
grupları kullanma

4

4

Çevrimiçi/çevrimdışı işlem
analizi gerçekleştirme

5

5

Dijital teknolojilerin
yatırım getirisini ölçme

6

6

Sosyal medya aracılığıyla
markayı takip etme

%87

İşbirliği araçları
İçerik yönetimi

%81

Arama motoru
optimizasyonu

%80
%79

İtibar yönetimi
%72

Veri güvenliği

Şekil 38
Sorun: Artık daha az sayıda CMO kendilerini veri
patlamasına azır hissetmekte

2011

71

Şekil 39
Sanal engel: CMO’lar sosyal medya ile mücadele etme
konusunda çok az ilerleme kaydettiklerini düşünmekte

2011

68

%

%

Hazırlıksız hisseden

Hazırlıksız hisseden

2013

2013

%

%

Hazırlıksız hisseden

Hazırlıksız hisseden

82

67

Büyük veri bir gündem
konusudur ve dijital dünya
artık yeni normaldir. Bu
kesintisiz sanal döngü içinde
müşterilerimizle çalışma
yöntemimizi değiştirmemiz
gerekmektedir.
CMO, Bankacılık Sektörü, Singapur
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CSCO’lar operasyonlarını
geliştirmek için müşteri
analitiği kullanıyor
“Bizim yaşadığımız en büyük zorluk
ürünleri taşımak değil; bilgileri
taşımak. Ürünleri taşımadan önce,
doğru bilgilerin (kanala göre) doğru
yerde olduğundan emin olmanız
gerekiyor.”
CSCO, Tüketici Ürünleri Sektörü, Arjantin

CEO’ları takiben tedarik zinciri kurulu yöneticileri, kuruluşlarının gelecekte hem şirket içinde
hem de şirket dışında daha açık ve şeffaf bir şekilde çalışacağı beklentisinde olan ikinci yönetici
grubudur (bkz. Şekil 40). Bunu gerçekleştirmek için çok sayıda tedarikçi ve iş ortağı da dahil
olmak üzere, tedarik zinciri ile şirketin geri kalanı arasındaki engelleri ortadan kaldırmayı
planlamaktadırlar. Amaçları tedarik zincirini daha işbirliğine yönelik, daha bütünleşik, daha
şeffaf ve açık bir yapıya büründürmektir (bkz. Şekil 41).
Ancak önce büyük bir boşluğu doldurmaları gerekmektedir. Tedarik zincirinin satış ve
pazarlama departmanları ile bütünleşme halinde olması hala birçok şirkette sınırlı şekilde
gerçekleştirilebilmektedir (bkz. Şekil 42). CSCO’lar, en yoğun ilgiyi şu anda en zayıf oldukları
alanlara göstererek aradaki bu uçurumu kapatmayı hedeflemektedir. Müşteri tarafından harekete
geçirilen bir işletim modeli oluşturmak amacıyla, talep öngörüsünde bulunmak ve karar almayı
hızlandırmak için gelişmiş analitik ve modelleme araçlarını kullanmaktadırlar (bkz. Şekil 43).
www.ibm.com/csuitestudy adresini ziyaret ederek veya iOS ve Android üzerinde IBV tablet
uygulamalarını kullanarak, CSCO’ların bu zorluklarla nasıl mücadele ettiklerini öğrenmek için
çalışmamızı ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.
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Şekil 40
Açıklık: CSCO’lar kuruluşlarının daha açık olmalarını
beklemekte

Şekil 41
Açık yol: CSCO’lar, tedarik zincirlerini bütünleştirmek ve
daha görünür hale getirmek için engelleri ortadan
kaldırmayı planlamakta

Şekil 42
Eksik bağlantılar: Tedarik zinciri ile pazarlama
arasındaki bağlar hala oldukça sınırlı kalmakta

%18

Pazarlama ile
tümleşik değil

22

%
%56

Bugün

%26

74

%

%45

%50

%52

2–5 yıl içinde

Pazarlama
ile tümleşik

Daha fazla
operasyonel açıklık

Daha fazla
operasyonel denetim

Satış
planlama

Değişiklik yok

Müşteriye
satış hızı
bilgileri

Pazarlama
zekası

Şekil 43
Gelecek vizyonu: CSCO’lar, talep tahmininde bulunmak ve daha iyi kararlar almak için gelişmiş analitik ve modelleme
araçlarını kullanma eğiliminde
Bilgiye dayalı kararlar
için gelişmiş analitik
Maliyet ve hizmet
seviyelerini optimize
edecek modelleme
Karar alma paylaşımı için
işbirliğine dayalı zeka

%16

Talep tahmini
için sosyal ağlar

%16

%76

%19

%69
%29

Talebe dayalı
çevik tedarikçi ağı

%59
%23

Bugün

%64

2–5 yıl içinde

%57

Bilginin güç olduğunu ve günü
kurtaran kahramanlar
olabileceğimizi düşünmek
yerine, işbirliği yapmak ve
şeffaf bir tedarik zinciri
oluşturmak zorundayız.
CSCO, Profesyonel Hizmetler ve Bilgisayar Hizmetleri
Sektörü, Birleşik Devletler
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Birlikte, uyum içinde çalışmak
Şekil 44
İyi ilişkiler: Sıra dışı performans gösteren şirketlerin üst düzey
yöneticileri genellikle birbirleriyle daha uyumlu çalışmakta

72

%

%

28

Daha fazla

Düşük performans
gösterenler

92

%

Sıra dışı performans
gösterenler

Müşterilere karşı şeffaf olmak ve yeni müşteri deneyimleri oluşturmak amacıyla dijital ve fiziksel
dünya arasındaki bağa yönelik inovasyonlara öncülük etmek, şirketlerin tek başlarına
yapamayacakları şeylerdir. Dolayısıyla, önümüzdeki birkaç yıl içinde şirket içinde ve dışında
çok daha kapsamlı bir işbirliğini hayata geçirmek isteyen üst düzey yöneticilerin sayısı artmaktadır.
Araştırmamız, bunu gerçekleştirmek için yeterli nedenler olduğunu göstermektedir. En iyi gelişme
sergileyen şirketler tipik olarak müşterileri, iş ortakları, tedarikçileri ile yakın ilişki içinde olan ve
çalışan ağlarının geliştirilmesini aktif şekilde teşvik eden şirketlerdir.
Ancak, başkalarını işbirliğine teşvik etmek yeterli değildir. Aynı zamanda üst düzey yönetici
grubundaki liderlerin de uyum içinde çalışmaları gerekir. Bu pek kolay değildir. Bununla beraber,
gerçekleşmesi durumunda büyük finansal faydalar sağlanabilir. Sıra dışı performans gösteren
şirketleri yöneten CEO’ların yüzde 92’si, kendilerinin ve diğer üst düzey yöneticilerin, eşit oranda
sorumluluk sahibi olarak verimli bir şekilde çalıştıklarını düşünmektedir. Düşük performans
gösteren şirketleri yönetenlerin dörtte üçünden azı da aynı iddiayı öne sürmektedir – kenetli bir
yönetim kurulu toplantı odasının kârı etkilediğine yönelik somut kanıtlar görülebilir (bkz. Şekil 44).
Bu çalışmayı takip eden ek çalışmalarda, çeşitli üst düzey yöneticilerin bu üç temel zorluk ile
nasıl mücadele ettiğini inceleyeceğiz. Ayrıca, üst düzey yöneticilerin özellikle üzerinde durdukları
sorunları daha ayrıntılı ele alacak ve işlerini yaparken hangi iş arkadaşlarıyla etkileşim halinde
olduklarını göreceğiz.
Sizleri, bu rapordaki araştırma metodolojimize ve görüşmelerimize ilişkin ayrıntıların yer aldığı
dijital sürümü indirmeye davet ediyoruz. Raporu www.ibm.com/csuitestudy adresini ziyaret
ederek veya iOS ve Android için IBV tablet uygulamalarını kullanarak indirebilirsiniz.

Değişen dünyadaki doğru iş ortağınız
IBM olarak, günümüzün hızlı değişen dünyasında müşterilerimize kayda değer avantaj sağlamak
amacıyla, müşterilerimizle işbirliği halinde çalışarak iş öngörülerini, gelişmiş araştırmaları ve
teknolojileri bir araya getiriyoruz.
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yanda adresi belirtilen Web sitesindeki “Copyright and trademark information” (Telif hakkı ve
ticari marka bilgileri) başlıklı bölümden ulaşılabilir: ibm.com/legal/copytrade.shtml
Diğer şirket, ürün ve hizmet adları, diğer şirketlerin ticari markaları veya hizmet markaları olabilir.
Bu yayında, IBM ürünlerine ve hizmetlerine yapılan atıflar, IBM’in bunları faaliyet gösterdiği tüm
ülkelerde sağlamayı planladığı anlamına gelmez.
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