
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Salgının ticari etkileri 2021'in sonunda 
büyük ölçüde sona erecek mi? 

Önümüzdeki 12 ay boyunca, iş başarısının ardındaki itici 
güçlerin neler olmasını bekliyorsunuz? 

CEO'ların gelecek 12 aydaki büyüme beklentileri 

CEO'ların %77'si, şirketlerinin önümüzdeki 12 ay içerisinde 
"çok güçlü" veya "güçlü" bir büyüme göstereceğini 
öngörürken, hiçbir CEO "ortalama" büyümeden daha azını 
beklemiyor. 

Not: Yuvarlama nedeniyle, yüzdelerin toplamı her zaman %100’ü vermeyebilir. Analiz, 
örneklemde %5 veya üzeri oranda temsil edilen sektörleri içerir. 

CEO’lar aşağıdaki soruda fikir ayrılığına düşüyor: 

CEO'ların yarısından fazlası, inovasyonun/yeni ürünlerin veya 
teknolojilerin uygulanmasının önümüzdeki 12 ay boyunca 
işletmenin başarısının ardındaki ilk üç itici güç olacağına inanıyor. 

CEO'lara, şirketlerinin aşağıdaki büyük ölçekli girişimlerden 
herhangi birini gerçekleştirmeyi veya bunlara hazırlanmayı 
düşünüp düşünmedikleri soruldu. Dört CEO'dan yaklaşık üçü, 
şirketlerinin dijital dönüşüm geçirdiğini veya buna hazırlandığını 
söylüyor. 

Not: CEO'lardan ilk üç tercihlerini seçmeleri istendi. Yüzdelerin toplamı %100'ü vermeyebilir. Sağlanan 
"diğer" yanıtlar arasında yatırım planları, emtia fiyatları, DEI, artan işgücü ve tedarik zinciri kesintilerinin 
hafifletilmesi yer alıyor. 

Önümüzdeki 12 aydaki harcama düzeyinde planlanan değişiklikler 

CEO'ların yarısından fazlası gayrimenkul harcamalarında 
kayda değer bir düşüş beklerken, teknoloji modernizasyonu 
ve yapay zekâ harcamaları artmaya devam edecek. 

Ocak 2021'de CEO'lar, 2022'de 2019'a 
kıyasla %26 daha az ofis alanına 
ihtiyaç duyulacağını öngördü. 

Ocak 2021'de CEO'lar, 2022'de 
2019'a kıyasla %43 daha az 
seyahat gerçekleşeceğini 
öngördü. 

Not: Yuvarlama nedeniyle, yüzdelerin toplamı her zaman %100’ü vermeyebilir. 

Üst Düzey Yönetici Programı 

Fortune/Deloitte CEO Araştırması 

2021 Yaz Araştırması’nın Öne Çıkan Sonuçları 
CEO'lar Haziran 2021'de, temkinli iyimserlikten cesur büyüme planlarına geçiş yaptı ve büyük bir kısmı 
önümüzdeki 12 ay içinde "güçlü" veya "çok güçlü" bir büyüme bekliyor. 

İşyerinde yaşanan dönüşümler veya büyük ölçekli girişimler 

Genel 
 

Endüstriyel ürünler 
 

Teknoloji 
 

Profesyonel hizmetler 
 

Sağlık 
 

Tüketici ürünleri & perakende 
 

Finansal hizmetler 
 

Elektrik, Altyapı Hizmetleri ve Yenilenebilir 
Enerji  

Teknoloji modernizasyonu 

Yapay zekâ 

Sürdürülebilirlik 

İşgücüne beceri kazandırma 

Seyahat 

Uzaktan çalışma desteği 

Ruh sağlığı desteği 

Gayrimenkul 
 

Ortalama olarak 
CEO'lar, şirketlerinin  
büyük ölçekli 
girişimler 
gerçekleştirdiğini 
veya bunlara 
hazırlandığını 
söylerken, üç CEO 
10 seçenekten 8'ini 
işaretledi. 

Dört CEO'dan 
yaklaşık üçü, 2021'de 
ABD Kongresi'nin 
şirketlerinin genel 
vergi yükünü 
artıracak yasalar 
çıkarmasını bekliyor. 

 

Çok güçlü 
 

Güçlü 
 

Ortalama 
 

Zayıf 
 

Çok Zayıf   Önemli artış  Artış  Değişim yok  Azalma  Önemli azalma 
 

İnovasyon/yeni ürünler 

Teknolojinin 
uygulanması 

Hızlandırılmış veya 
bastırılmış tüketici talebi 

Artan operasyonel 
verimlilik (ör. hibrit iş 

gücü) 

Fiyat artışları 

Birleşme ve satın 
almalar 

Coğrafi genişleme 

Kamu harcamalarındaki 
artış 

İş gücünün küçültülmesi 

Diğer 
 

Dijital dönüşüm 

 

İş gücü/yetenek dönüşümü 

 

Sürdürülebilirlik odaklı strateji dönüşümü 

 

İşyeri/gayrimenkul dönüşümü 

 

Kültürel dönüşüm 

 

Şirket yeniden yapılanması 

 

Finansal dönüşüm 

 

Tedarik zincirinin yeniden düzenlenmesi 

 

Vergi optimizasyonu 

 

Diğer 
  

Ocak 2021'de 
CEO'ların %85'i 
pandeminin  
dijital dönüşümü 
hızlandırdığı 
konusunda hemfikirdi 
 

Yapay zekâ 
 

 

Sürdürülebilirlik 
 

İşgücüne beceri kazandırma 
 

Uzaktan çalışma desteği 
 

Ruh sağlığı desteği 
 

Gayrimenkul 
 

Seyahat 

%1 

%5 

%2 

%1 

%6 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tamamlandı 
2021’de 
öncelikli 

Gelecekte 
öncelikli 

Gelecekte 
öncelikli değil 

DEI, CEO olarak stratejik 
önceliklerime/hedeflerime dahil 

edildi 

    

DEI metriklerini çalışanlarımıza 
açıkladık 

    

DEI, sadece yetenek stratejimize 
değil, kurumsal stratejimize de 

dahil edildi 

    

Yönetici kadromuz, DEI 
hedeflerimize doğru ilerlemede 

ölçülebilir hedefler belirledi 

    

Yönetim kurulumuz, DEI'nin 
ilerleme durumu hakkında düzenli 

güncellemeler bekliyor 

    

DEI metriklerini kamuya açıkladık 

    

Liderliğe ilişkin DEI hedefleri, 
bireysel lider performansı ve 

ödeme ile bağlantılıdır 

    

 

Bazı başlıkların CEO gündemindeki yeri 

CEO'lara aşağıdaki konuların gündemleriyle ne kadar ilgili olduğu 
soruldu. Siber güvenlik CEO'lar için birinci sırada yer alırken, kripto 
paralar son sırada yer aldı. 

Not: Yuvarlama nedeniyle, yüzdelerin toplamı her zaman %100’ü vermeyebilir. 

Sosyal veya toplumsal konularda tutum belirlemede en önemli 3 faktör 

CEO'lar, önemli Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık 

(DEI) çalışmalarının "tamamlandığını" veya 2021 

öncelikleri arasında olduğunu belirtti 

Not: Yuvarlama nedeniyle, yüzdelerin toplamı her zaman %100’ü vermeyebilir. 

12 aylık veri puanları, CEO'ların DEI'ye olan tutarlı 
bağlılığını yansıtıyor 

Beş CEO'dan dördünden fazlası, şirketlerinin stratejisine, amacına 
ve değerlerine uyumun, toplumsal konularda görüş belirtip 
belirtmemelerinde etkili olduğunu söylüyor. Yalnızca %10'unun, 
yönetim kurulunun görüş veya onayını kararlarını etkileyen ilk üç 
etmen arasında görmesi dikkat çekiyor. 

Haziran 2020 Ocak 

2021 

• CEO'ların %96'sı DEI'yi CEO olarak 

stratejik bir öncelik/hedefleri arasında 

gördüğünü belirtti 

• Bu %96’nın %85’inden fazlası, DEI ile 

ilgili tüm girişimlerin bir yıl içinde 

gerçekleştirileceğini belirtti 

Haziran 

2021 

• CEO'ların %62'si George 

Floyd'un öldürülmesinden 

sonra politika değişikliği 

yapmayı planladıklarını 

söyledi 

• CEO'ların %61'i, CEO olarak stratejik 

önceliklerine/hedeflerine DEI'yi dahil etme 

sürecini tamamladı 
• %59’u, DEI metriklerini çalışanlara açıkladı 
• %55’i, DEI’yi sadece yetenek stratejisine değil, 

kurumsal stratejiye de dahil etti 

• CEO'ların %94'ü, DEI'nin kişisel bir stratejik öncelik olduğunu 

düşünüyor 
• %90'ı, şirketlerinin DEI alanında sektör lideri olmayı hedeflediğini 

belirtti 
• %72’si, DEI metriklerini kamuya açıklamayı planladıklarını belirtti 

Siber güvenlik 
 

Sosyal konular 
(çeşitlilik, eşitlik ve 

kapsayıcılık) 
 
 

 zorlukları, gelir 
eşitsizliği vb.) 

 

Halk Sağlığı 

 

Mali politika 

 

Vergi politikası 

 

İklim değişikliği 
 

 

ABD-Çin ilişkileri 
 

Göç politikası 

 

Kripto paralar 
 

 Oldukça ilgili  Orta derecede ilgili  Biraz ilgili  Hiç ilgili değil  

Şirketimin stratejisi, amacı ve değerlerine uygunluk 

 

Çalışanların görüşleri 

 

Sorunu veya konuyu anlamlı bir şekilde etkileyip etkileyemeyecek 
olmam 
 

Kişisel değerlerim ve vicdanım ile uygunluğu 

 

İletişim, Halkla İlişkiler ve/veya hukuk ekiplerinden gelen 
yönlendirmeler 
 

Müşterilerin görüşleri 

 

Rakip CEO’ların ya da şirketlerinin yaptıkları 

 

Güvenilir kişilerden kişisel yardım veya rehberlik 

 

Kamu genelinin görüşü 

 

Yönetim Kurulu’nun görüş ya da onayı 

 

Kamuoyunun tepkisi veya geri tepme riski 
 

Ekim 

2020 

Bir CEO olarak bugün karşılaştığım en büyük zorluk: 

“İşleri idare ederken, aynı 

zamanda tüm 

paydaşlardan gelen yüksek 

beklentilerin de 

yönetilmesi” 

“Teknoloji alanında 

yüksek becerilere 

sahip yeteneklerin 

eksikliği” 

“Operasyonel önceliklerimizi 

ve stratejik planımızı yürütmek 

için ihtiyaç duyduğumuz 

nitelikli işgücünü çekmek ve 

elde tutmak” 

“Çok hızlı hareket 

etmek ile 

yeterince hızlı 

hareket etmemek 

arasındaki denge” 
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