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Dijital Dönüşüm Nedir? 



Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, bir organizasyon, endüstri veya ekosisteme,
tüm düzey ve işlevlerdeki dijital teknolojilerin, süreçlerin ve
yetkinliklerin aşamalı ve akıllı bir şekilde entegre edilmesi ile
yaşanan kültürel, organizasyonel ve operasyonel bir
değişimdir.

Dijital dönüşüm (ayrıca DX veya DT), çeşitli paydaşlara
(mümkün olan en geniş anlamda müşteriler) değer yaratmak,
yenilik yapmak ve değişen koşullara uyum sağlamak için gerekli
teknolojilerden yararlanır.





Dijital Dönüşümün Değiştirdikleri?



Dijital Dönüşümün Değiştirdikleri     

Kültür
İşModeli Operasyon



En Önemli Dijital Dönüşüm Ajanları 



Standart Mağaza Sanal Mağaza



Standart Broşür ile Reklam Sosyal Medyada Reklam



https://www.icerikfabrikasi.com/uzm
an/dr‐muh‐gulay‐savas/3382

Pazarlamada Dijital Dönüşüm



https://www.icerikfabrikasi.com/uzm
an/dr‐muh‐gulay‐savas/3382

Pazarlamada Dijital Dönüşüm



https://www.icerikfabrikasi.com/uzm
an/dr‐muh‐gulay‐savas/3382

İş Modelinde Dijital Dönüşüm



Bilginin Yarılanma Ömrü



Dönüşüme Hazır mısınız?



Dijital Dönüşümün Odak Noktaları?



Dijital Dönüşümün Odak Noktaları?

1. Hız : İnovasyon / Prototip  döngüsünü 
hızlandırma ihtiyacı 

2. Esneklik : Esnek hatlar kurma ihtiyacı. Hattı 
durdurma ihtiyacım olmadan daha çok 
üretme ihtiyacı

3. Verimlilik:  Daha az kullanarak, daha fazla 
üretme ihtiyacı



Nasıl 

Başarılacak



İnsanı 

sistemden 

çekerek!



Dijital Dönüşümün Bileşenleri?



Dijital Dönüşümün Bileşenleri?

IoS
Bulut Bilişim 

Sistem Entegrasyonu
Katkılı Üretim
Siber Güvenlik

Siber Fiziksel Sistemler, IoT, 
Artırılmış Gerçeklik, Big

Data & Analitikler
Simülasyonlar

Otonom Robotlar



Endüstri 4.0 
Bileşenleri

Big Data Simulasyon

IoS

AR / VR

Siber –Fiziksel 
Sistemler

Aditif İmalat

IoT

Bulut Bilişim

Otonom 
Robotlar

Dijital Dönüşümün 

Bileşenleri?



Yatay – Dikey Entegrasyon



IoT (Nesnelerin İnterneti)

40 milyar nesne internete
bağlı



IoT (Nesnelerin İnterneti)



IoT (Nesnelerin İnterneti)





3D Printerlar





3D Printerlar

Caterpillar’ın içinde olduğu AI Space Factory firmasının NASA ile birlikte
MARS’da 3D printerlar ile gerçekleştirdiği insansız Habitat projesi



Siber Fiziksel Sistemler



Siber Fiziksel Sistemler

Hayatımızdan Örnekler;

• Radar kontrollü Navigasyon programları (Yandex gibi)

• Akıllı yollar

• Akıllı ev programları (Google Nest Hub)

• Ev güvenliği şirketleri



Siber Fiziksel Sistemler



VR (Virtual Reality) Sanal gerçeklik 

• Yaşadığımız gerçekliğin yerini alan, mekanları, ortamları, nesneleri üç
boyutlu olarak bizlere yaşatan teknolojiyi tanımlamak için kullanılan bir
terimdir.

• Günlük yaşamımıza giren online reklamlar, caddelerdeki reklam panoları
VR özelliği ile bilinçaltına etki etmektedir. Tıp, mühendislik, fen bilimleri
gibi alanlarda kullanımı gitgide artmaktadır. Microsoft, Apple, Samsung
gibi dünyanın önde gelen firmaları sanal gerçeklik teknolojisi için yüklü
yatırımlar yapmaktadır.



• https://www.youtube.com/watch?v=7d59O6cfaM0

Holoportation: virtual 3D teleportation in real‐time 
(Microsoft Research)

• https://www.youtube.com/watch?v=kwn9Lh0E_vU

Microsoft HoloLens: Gesture Input

VR (Virtual Reality) Sanal gerçeklik Örnekleri 



AR (Augmented Reality) Artırılmış Gerçeklik 

Gerçek fiziksel dünyaya ait görüntülerin, çeşitli türden bilgisayar kaynaklı ve

sanal unsurlar (Grafik, video, ses, 3D model vb.) ile birleştirilmesi ile yardımı

oluşturulan, çevredeki değişimlere önceden belirlenmiş yazılım sınırları

çerçevesinde gerçek zamanlı etkileşim gösteren bir tür deneyim türüdür.



AR (Augmented Reality) Artırılmış Gerçeklik 

• AR sayesinde hiç bilmediğimiz bir yolda yürürken, gözlerimizin önünde beliren

sanal yönlendirme okları ve göstergeleri sayesinde yönümüzü kolayca bulabilir,

gideceğimiz yere sorunsuz bir şekilde varabiliriz.



AR (Augmented Reality) Artırılmış Gerçeklik 

• Özellikle sanayi alanında çalışanlar makinaların nasıl tamiri ve bakımı

yapılacağını kolayca öğrenebilir, ilk defa karşılaştıkları zor teknik

problemleri, AR yönlendirmeler yardımı ile kolayca çözebilirler. Artırılmış

Gerçeklik bir bakıma insanlara algılayabileceklerinden çok daha ileri

seviyede bir gerçeklik algısı imkânı vermektedir.



AR (Virtual Reality) Artırılmış Gerçeklik Örnekleri 



AR (Virtual Reality) Artırılmış Gerçeklik Örnekleri 



Big Data & Analitikler



Big Data ve Analitikler

1. Büyük veri, artan hacimlerde ve her zamankinden daha yüksek hıza
ulaşan daha fazla çeşitlilik içeren veri kümeleridir. 4V olarak bilinir.

2. Büyük Veri; sürekli büyüyen sensör bilgisi, fotoğraflar, metin, ses,
video vb birçok veriyi birkaç yıl öncesine kadar mümkün olmayan
birçok şekillerde kullanabileceğimiz anlamına gelir.



Big Data ve Analitikler

Volume Variety

VeracityVelocity

Big 
Data

Çeşitli formlardaki 
datalar

Datanın 
ölçeklenmesi

Datanın analizi Veri çeşitliliği

Oracle’ın 4V Tanımı



Big Data ve Analitikler

3. Şirketler artık müşterilerinin, ürün / hizmet / davranış vb. bir çok bilgisini
analiz ederek, kişiye özel tahminlerde bulunabilirler.

4. Bu süreç otomatiktir ve günümüzün gelişmiş analitik teknolojisi ile
milyonlarca simülasyonu çalıştırarak, üzerinde çalıştığı problemi çözmeye
yardımcı olan bir model veya bir kavrayış bulana kadar tüm olası değişkenler
aranır ve ayarlanır.



Big Data ve Analitikler

Tecrübe
know‐how, 

deneyim, iç görü, anlayış ve 
bağlamsal bilgi

Enformasyon
Bağlamlaştırılmış, kategorize 
edilmiş, hesaplanmış data

Data
Belirli bir şeyi aktaran ancak herhangi bir şekilde düzenlenmiş 

gerçekler ve rakamlar (veriler)



Big Data & Big World



Big Data ve Analitikler ile Başarı Hikayeleri

• Analitikleri ilk kullanan öncülerden.

• Müşteri davranışlarını inceledikleri öğeler ve tüm

geçmiş hareketleri ile inceler

• Çok yönlü müşteri profili oluşturur

• Benzer kullanıcıların satın aldıkları ürünleri de takip

ederek müşteri segmentasyonunu gerçekleştirir.

• Geleceğe yönelik tahminleri büyük bir doğrulukta

yapar.



Big Data ve Analitikler ile Başarı Hikayeleri

• Facebook’un varlığı ve iş modeli tamamen verilerimizin
çıkarılması üzerine inşa edilmiştir.

• Big Data’nın aşırı müdahaleci olma potansiyelinin en önemli
örneklerinden biridir.

• Analitik, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olarak
Facebook’un başarısının temel taşı olmuştur.

• Sosyal ağı her gün kullanan milyonlarca insana çok özel
reklamlar hedefleyerek, bizi, arkadaşlarımız ve ailemizden
daha iyi tanıyor.



Big Data ve Analitikler ile Başarı Hikayeleri



Big Data ve Analitikler ile Başarı Hikayeleri



Strateji & Yol Haritası



Arayış

Emekleme

Şirketlerin ve sosyal grupların gelişim eğrisi

İlerleme

Büyüme

Başarı Duraklama

Aristokrasi

Suçlama

Bürokrasi

Ölüm!

Şirketlerin Yaşam Eğrileri

Zafer Sarhoşluğu



Sorun Çözmek
60%

Geliştirici 
Çalışmalar

10%

Statükoyu 
Korumak

30%

ile geçiyor.

Bilgiyi doğru yönetmek 
ve kullanmak kurumları 
direkt kazandıran bir 
çözümdür.

Şirketlerdeki Haftalık Çalışma Süresinin Dağılımı

Şirketlerimizde Haftalık Toplam Çalışma Zamanı: 45 Saat



Stratejiyi Oluşturmanın Adımları

Bilgi 
Toplamak

Bilgi 
Toplamak

Bilgi 
Entegrasyonu

Bilgi 
Entegrasyonu

Kurumsal 
Hafıza

Kurumsal 
Hafıza

Kurumsal 
Zeka

Kurumsal 
Zeka



Bilgi Teknolojileri Süreçler İnsan

Stratejiyi Oluşturmanın Adımları



Süreçler

• Üretim
• Planlama
• Depo Yönetimi
• Satınalma
• Satış &Pazarlama
• Finans& Muhasebe
• Ar‐Ge & Ür‐Ge
• Vb..

İnsan Kaynağı

• Organizasyon Şeması
• İş Analizi ve Görev 
Tanımı

• Kişilik Envanteri
• Yönetmelik ve 
Prosedürler

• Ücret Yönetimi
• Prim &Performans

Bilgi Teknolojileri

• BPM
• CRM
• MRP
• ERP
• BI
• Endüstri 4.0
• Mobil App
• BI
• Big Data
• Vb..

Stratejiyi Oluşturmanın Adımları



Dijital Dönüşüm Stratejisi

Strateji
Strateji Planlama

Kültür
Kültür Yönetimin

Dikkati
Gelişim 

Döngüsü

Organizasyon
Dijital

Yetenekler
Kaynakların İmkanı

Yönetişim
Teşvik ve 
Primler

Yetenekler
Teknoloji Bilgilendirici 

Data
Operasyonların

Etkililiği
Müşteri
Bilinci

Online/offline
Entegrasyon

Operasyonların
Verimliliği



Dijital Pazarlama Stratejisi

D
iji
ta
l P
az
ar
la
m
a SEO Social
Media

PPC Analytics

Dijital
Kültür

Vb.

BloggingWeb 
Design

Content Marketing E‐Commerce




