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KPMG Türkiye’nin teklifiyle 2008 yılında ana vatanına döndü. Türkiye 
kökenli olmasına rağmen Alman disipliniyle yetişmiş ve Türklerin 
nasıl iş yaptığını tam olarak bilmiyordu. Sonra Türk pragmatizmi 
ile Alman disiplinini birleştirerek önemli başarılara imza attı. Allianz 
Türkiye’nin Türkiye’deki bir satın almasını yönettikten sonra Allianz 
Türkiye’ye CEO olarak atanan Solmaz Altın, kariyer yolculuğunu yeni 
ve önemli bir görevle taçlandırdı. Allianz Grubu’nda Dijital Dönüşüm 
Başkanlığı’na (CDO) atanan Solmaz Altın yeni görevine başlamadan 
önce KPMG Gündem’e konuştu.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz? İş hayatına nasıl başladınız? 
42 yaşındayım. Almanya’da doğup büyüdüm. Almanya’da 
University of Duisburg ve Sydney’de University of Technology’de 
eğitim aldım. Ekonomi ve İşletme bölümlerini bitirdim. İş hayatına 
Citibank’ta başladım, ardından Dresdner Bank’ta çalıştım. İkişer 
yıllık bu tecrübelerin ardından PwC’de görev aldım. Sonra KPMG 
Almanya’ya geçtim. Burada bankacılık ve risk yönetimi projeleri 
yönettim. KPMG Almanya’da çalıştığım dönem, Türkiye günlerimin 
alt yapısını oluşturdu. Danışmanlık teklifi gelince kabul ettim, 
2008’de KPMG Türkiye’ye geçtim. 

KPMG’deki göreviniz Türkiye’deki ilk tecrübenizdi değil mi? 
Biraz bahsedebilir misiniz? İlk iş gününde neler hissettiniz? 
Evet… İlk gün tabii ki benim için garip bir duyguydu çünkü 
Türkiye’de çalışmayı düşünmemiştim o zamana kadar. İlk defa 
Türkiye’deki bir ekibin parçası olmuştum. Türk olmama rağmen 
Türkiye’deki iş yapma şekillerini bilmiyordum hatta Türkçem de 
gayet kötüydü. Hala çok iyi değil, gerçi anlıyorsunuz ama... Tabii ki 
biraz yabancı hissediyordum kendimi. Türkiye’deki ekiple tanıştım, 
çok sıcak karşılandım. Ekip arkadaşlarımdan inanılmaz güzel 

Hızlı, genç ve vizyon sahibi. Stratejiye inanıyor, büyük resmi 
görerek adımlarını atıyor. Almanya’da doğup büyüdüğü için 
Alman disiplinine sahip ama Türklerin hızlı ve pragmatist iş yapma 
becerilerini de genlerinde taşıyor. Çalışma hayatının Türkiye kısmına 
KPMG’de başlayan Solmaz Altın, Allianz Türkiye CEO’luğunun 
ardından Allianz Grubu Dijital Dönüşüm Başkanı oldu.

Türk pragmatizmi 
Alman disipliniyle 
buluşunca
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sözler duydum. Her bir ekip arkadaşım, candan dostum oldu. Ekip ruhunu 
yaşadık. KPMG Türkiye’de Ebru Hanım’ı hep sevgiyle anarım. IKEA’ya gidip 
eşyaları taşımam için bana yardımcı olmuştu. Bu yardımı unutmayacağım. 
KPMG Türkiye’de müthiş bir ekip ruhuyla karşılandım. Bu çok kolaylaştırdı 
tabii ekiplerle kaynaşmamı. İyi bir ekip kurmuştuk. Çünkü “Finansal Yönetimi 
Danışmanlığı“ ekibi yoktu o zaman. Hemen müşteri bulmaya çalıştık. Bir 
sürü müşteriyi ziyaret ettik. Nisan’da da Garanti Bankası’ndan büyük bir proje 
kazandık. Murat Bey de çok destek olmuştu. Benim için Türkiye’de çok güzel 
bir başlangıçtı. 

Bu ekip ve oradaki çalışma şartları mı sizi sigorta  
alanına yönelmeye teşvik etti? 
Pek değil aslında. Daha çok banka ağırlıklı çalışıyorduk. Sigortacılık 
konuşuluyordu ama bankayla paralel bir iş olarak görülüyordu o zaman. 
KPMG’deki ilk senede de daha çok banka ağırlıklı çalıştık. Sigortacılığa pek 
girmemiştim. O daha sonra spontane gelişti…

Tek kelimeyle söylemek gerekirse  
KPMG tecrübesi size iş hayatınızda ne kattı? 
Türkiye’de çalışmanın, iş hayatıma müthiş bir tecrübe ve değer kattığını 
hissettim. Şöyle bir durum var. Türkiye’de çalışma şekli ve iş yapma şekli hız 
ve pragmatizm üzerinedir. Pragmatik olması önemlidir. KPMG, müşterilerine 
çok yakın ve neredeyse bire bir hizmet veriyor. Bu iş düzeninde bazen pratik 
çözümler gerekiyor. Bu konuda Türkiye’nin KPMG Almanya’ya kıyasla daha 
hızlı ve çevik olduğunu gördüm. Türkler’in çevik, hızlı ve pragmatik yöntemleri 
ile Alman disiplini karıştırıldığında (ben de biraz Alman disipliniyle yetiştiğim 
için) müthiş çözümler üretilebileceğini gördüm. KPMG Türkiye’deki iş deneyimi 
benim için çok değerliydi. Bu tecrübemi daha sonra Allianz’da devam ettirdim 
ve geliştirdim. 

2009’dan beri Allianz’dasınız değil mi? Hep önemli görevler üstlendiniz. 
Şimdi de öyle. Bize biraz Allianz sürecinden bahseder misiniz? Bu 
ölçüdeki bir global şirkette bu kadar güvenilir olmak, bu kadar hızlı ve 
kararlı yol almak nasıl bir disiplin gerektiriyor?  
Nasıl bir alt yapı gerektiriyor? 
Bir defa son yıllardaki tecrübelerim şunu çok net gösterdi. Önemli olan 
kendimize şu soruyu sormamız: Ben bu işi neden yapıyorum? Bu işleri eninde 
sonunda para kazanmak için yapıyorsanız o zaman doğru işi yapmıyorsunuz. 
Çünkü yaptığınız işe inanmak çok önemli. Onun için ben CEO olduğumda 
ve hatta öncesinde hep şu yolu izledim; yaptığınız işin topluma faydasını 
sorgulamak çok önemli. Son 3 yıldaki CEO görevim ve sonrasındaki 
tecrübelerimle öğrendim ki; eğer bir organizasyon müşterilerine dolayısıyla 
topluma iyi kalitede hizmet vermiyorsa o zaman onun var olma nedeni 
aslında ortadan kalkmış demektir. Bunu sorgulamak her zaman çok önemli ve 
Allianz Sigorta Türkiye olarak tam 3 yıl boyunca bu deneyimden geçtik. Yeni 
binamıza taşındık. Şunu çok net ve rahatlıkla söyleyebilirim; bu misyonumuzu 
yani varlık nedenimizi tekrar tekrar sorgulayarak gerçekten bir ekip 
oluşturabiliyorsunuz. Misyon bazlı çalışma şeklini benimsemek birkaç konuyu 
gündeme getiriyor. Örneğin, bütün ekiplere biraz daha özerklik veriyorsunuz. 
Çünkü bir şeye inanmak, o şeyle ilgili kendi çözümlerini yönetebilme 
esnekliğini vermek demek. 

Herhangi bir ekip çalışanına eğer çok sıkı bir korse takmadan “müşteriyi 
memnun edecek yeni bir çözümünüz, yeni bir fikriniz varsa onu 
kullanabilirsiniz“ mesajı vermek, bence çok önemli. Ve bunu ne zaman 
verebiliyorsunuz? Eğer o insan veya o takım gerçekten bir misyon 
doğrultusunda hareket edebiliyorsa; kendi misyonunuzu, değerlerinizi o kişiye 
aktarabilmişiniz demektir. Dolayısıyla en baştan stratejiyi belirleyerek, “bir 

KPMG Türkiye’deki iş 
deneyimi benim için 
çok değerliydi. Türklerin 
çevik, hızlı ve pragmatik 
yöntemlerini Alman 
disipliniyle karıştırınca 
müthiş çözümler 
üretilebileceğini 
gördüm.
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misyonla var olma nedeni“ çalışması yapmak ve bu 
misyonu aktarmak gerek. Eğer misyonunuz varsa ve 
“nereye gitmeniz gerekiyor?“ veya “dünyada hedefiniz 
ne?“ sorularına cevap verirseniz o zaman sonraki 
stratejinizi ve değerlerinizle nasıl hareket edeceğinizi çok 
net belirleyebilirsiniz. Bence en önemli konulardan biri 
budur. 

Bu soruyu cevaplarken aslında önemli bir şey 
söylediniz. Bir işi neden yaptığımız konusunda; 
yaptığımız işe inanmak önemli gerçekten. Siz de 
işinizi çok seviyorsunuz değil mi? Hiç düşündünüz 
mü hangi şartta bu işi yapmaktan vazgeçersiniz? 
Veya bu işten sizi ne vazgeçirebilir? 
Eğer benim üstümdeki kişi ya da benim doğrudan 
raporladığım kişi; benim benimsediğim, benim şirket için 
doğru gördüğüm, kendi yöntemlerimle belirlediğim orada 
var olma nedenimi desteklemez ise o şirket için doğru kişi 
değilim demektir. Allianz’ın içinde, DNA‘sında müşteriyi 
memnun etmek var. Ve bana da bu misyon için gereken 
esnekliği tanıyor. Bunun için son derece memnunum 
Allianz’da çalışmaktan. Ve bu yüzden Allianz Türkiye’nin 
başarı hikayesini gerçekleştirebildik. Sonucunda şimdi 
de Allianz Türkiye’ye çok önemli bir rol delege edilmiş 
durumda. Allianz Türkiye CEO’su, Allianz Grubu’nda dijital 
dönüşümün başkanı olmuş durumda. İlk defa böyle bir 
rol veriliyor. Bu rolün Allianz Türkiye’den birine verilmesi 
bütün ekip için, kendim ve ailem için büyük gurur kaynağı.

Sizce kariyer yolculuğunuzda bundan sonraki durak 
ne olur? Kendinize biçtiğiniz bir rol var mı? 
Benim açıkçası hiçbir zaman 5 yıl sonra 10 yıl sonra 
şurada olmak istiyorum diye bir içgüdüm yok. Her zaman 
elimdeki göreve en iyi şekilde hizmet edip başarılara 
imza atmak isterim. Ve şuna inanıyorum; iyi bir şirkette 
çalışıyorsan, o şirketin DNA’sına inanıyorsan o şirket 
bu başarının karşılığını eninde sonunda verecektir. 
Önemli olan bir şey var; tabii bunu benim için söylemek 
kolay çünkü çok hızlı kariyer yapmış bir insanım ama 
emin olun bunu beklemedim ben, başarı bu noktayı 
getirdi. Başarının arkasındaki sebeplerden birisi de 
bunu düşünmemektir. Her zaman önümdeki göreve 
baktım ve bütün paydaşlarımın desteğini almak için 
bunu yapıyorum her zaman. İyi şirket, takdir eden 
şirkettir. Böyle bir şirkette çalıştığımı düşünüyorum. Keza 
KPMG’de de öyleydi. Başarılıysanız ve insanlara pozitif 
bir şey bırakıyorsanız o zaman başarı grafiğinizi kendiniz 
çiziyorsunuz. Ben buna inanıyorum ve şimdiye kadar da 
yanılmadım. 

Çok hızlı bir tempoda ilerliyorsunuz. İşiniz de çok 
enerji gerektiriyor… İşle özel hayat arasındaki 
dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Kendinize vakit 
ayırabiliyor musunuz? 
Açıkçası işle özel hayat arasında denge kurabildiğime 
inanmıyorum. Bana güç veren, enerji veren iki unsur var. 
Biri zaten işin kendisi. Çünkü bu çağda her zaman acil bir 
şey olabiliyor. Çok anlayışlı bir aileye ihtiyacınız var. Ailem 

Kendimize şu soruyu sormalıyız; 
Ben bu işi neden yapıyorum? Amaç 
sadece para kazanmaksa o zaman 
doğru iş yapmıyorsunuz. Yaptığınız işe 
inanmak çok önemli.

bana her konuda destek vermiştir. İki tane küçük oğlum 
var. Eşim mükemmel bir insan. Tıkandığım noktada her 
zaman bana destek olmuştur. Bu anlayışta bir eşim ve 
ailem olması bana her zaman enerji verdi. Başka hiçbir 
şeye ihtiyaç duymadım. Evet tabii ki ben de zaman zaman 
keşke sinemaya gidebilsem, keşke arkadaşlarla bir yerlere 
gidebilsem, biraz daha bunları yapabilsem diyorum. Ancak 
şikâyetçi değilim. Çünkü kendimi çok şanslı hissediyorum. 
Evet, zaman zaman yoruluyorum ama ailem benim her 
zaman enerji kaynağım. İş arkadaşlarım da aynı şekilde. 
Çünkü başarılı olunca arkadaşlar da size inanınca bundan 
enerji alabiliyorsunuz ve motive olabiliyorsunuz. Benim 
için her zaman stres negatif strestir. Pozitif stres benim 
enerjimi azaltmıyor. Negatif stresin de beynimizden çıkan 
negatif enerjiden kaynaklandığına inanıyorum. Dolayısıyla 
stresi pozitife çevirmek sizin elinizde. Hayatımızdaki 
yorgunluk da stresten kaynaklanıyor. Eğer siz negatiflik 
hissediyorsanız negatif yansıyor… Eğer siz kompleks 
durumları pozitife çevirmeyi başarabiliyorsanız etrafınız da 
pozitif etkileniyor. Dengeler yerine geliyor….

Yeni bir göreve başlıyorsunuz. 2016 için hedefleriniz 
nedir? Bir hedef koydunuz mu kendinize? Neler 
yapmayı planlıyorsunuz?
Yeni görevde, yeni bir pozisyon olduğu için önce yeni bir 
strateji ve vizyon oluşturmalıyım. Her zaman misyon-
vizyon-stratejiyle başlarım. Yeni bir global misyon 
gerekiyor. Allianz’ın global misyonu altında olmak kaydıyla, 
ona nasıl ulaşabileceğimizi belirlememiz gerekiyor. 3-5 
yıl sonra bu misyonun ne kadarına yaklaşmışız konusunu 
oluşturacak bir vizyon gerekiyor ve ona göre de bir plan 
gerekiyor. Öyle bir stratejimiz olacak. Bunun kararı için 
tabii ki bir organizasyon kurgusu gerekiyor. O kurgunun 
altında birimler gerekiyor… Mevcut birimlerden ayrı ve 
yeni kaynaklardan oluşması gerekiyor. Ayrıca tabii ki yeni 
bir ekip kurmak ve motive etmek gerekiyor. Ekibinize 
aktarmanız, onları yönetmeniz gerekiyor. Allianz’ın 
büyük işler yaptığı biliniyor. Dolayısıyla herkes merak 
ediyor ne yapacağınızı. Herkes bizimle konuşmak istiyor. 
Dünyanın her tarafından davet ediliyorsunuz. Zamanı 
doğru kullanmak çok ciddi bir konu. Zaman yönetimiyle ve 
misyon-vizyon-strateji belirlemesiyle geçeceğiz bu yılı diye 
düşünüyorum. 




