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ÖNSÖZ 

Teknoloji artık insanların sosyal hayatlarında ve iş hayatlarında 

azımsanamayacak kadar çok yer kaplamaktadır. Sosyal olarak 

iletişimin ve paylaşımların büyük bir kısmı artık dijital ortamlarda 

gerçekleştiği gibi iş hayatında da bu durum bu şekildedir. Teknolojik 

ürün ve hizmetlerin gelişimi dijitalleşmeyi ve dijital bir çağı da 

başlatmıştır. Bu dijital çağın başlangıcı İstanbul’un Fethi veya Fransız 

İhtilali gibi belirli bir tarihte olmamış ancak modern toplumlar artık 

dijital çağa geçildiğini kabullenmiş ve benimsemiştir. 2020 yılında 

tüm dünyaya yayılan Covid – 19 küresel salgını bu geçiş sürecinde 

tetikleyici bir etki yaratmıştır ve belki de bundan yıllar sonra yeni 

çağın başlangıcı olarak anılacaktır. İçinde bulunduğumuz dijital çağ 

ve bu çağda çoğu alanda hayata devam etme şeklini derinden 

etkileyen ve değiştiren dijitalleşme şüphesiz ki liderlik ve girişimcilik 

gibi kavramlar üzerinde de etkilidir. Bu çalışmanın hazırlanmasındaki 

amaç da bu bağlamda dijitalleşmenin liderliği ve girişimciliği nasıl ve 

ne şekilde etkilediğini, nasıl bir dönüşüme uğrattığını gözler önüne 

sermektir. Dijitale dönüşmüş ve dönüşmeye devam eden günümüz 

dünyasında liderlik ve girişimcilik üzerine dijitallik bakışından 

yaklaşacak ve bu kavramların geleceği ile ilgili araştırmalar yapacak 

araştırmacılara faydalı olması ümidiyle…   

Dr. Furkan ÇELEBİ 

Samsun, 2021 
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GİRİŞ 

İlahi dinlerin tamamında da bazı farklı inanışlarda da insanoğlunun bir 

başlangıcı vardır. Bu başlangıç ile ilgili yaygın inanç ilk insan 

Adem’dir. Ardından Havva yaratılmış ve insanoğlu bir çift haline 

getirilmiştir. Dünyaya ve evrene dair neredeyse hiç bir şey bilmeyen 

bu iki insanın aldığı ilk karar ile yönetim olgusu başlamıştır. 

Hangisinin ilk kararı verdiği net bir şekilde bilinmese ve adı 

konmamış olsa bile işte orada ilk yönetim faaliyeti gerçekleşmiştir. Bu 

gerçekleşen faaliyet bir kişinin diğerini yönetmesine ya da 

yönlendirmesine dayandığı için aslında ilk liderlik davranışı olarak da 

ele alınabilir.  

Liderlik ve Yönetim ile ilgili akademik incelemeler ise çok daha yakın 

tarihe dayanmaktadır. Bu çalışmanın ilk bölümünde geçmişten 

günümüze kadar liderliğe bir bakış ve günümüzdeki liderlik tarzlarına 

bir bakış sunulmuştur. Ardından yönetim literatürünün önemli bir 

parçası olan girişimcilik kavramına yer verilmiştir.   

Tarihe bakıldığı zaman tüm dünyayı etkileyen bazı olayların çağlar 

kapatıp çağlar açtığı yazılmıştır. Kavimler göçü, İstanbul’un Fethi, 

Fransız İhtilali gibi olaylar ve sonuçları yıllar içerisinde tüm 

toplumları etkilemiş ve yeni bir dönemin başladığı araştırmacılar 

tarafından belirtilmiştir. İçinde bulunduğumuz çağa hangi tarih ya da 

hangi büyük olay ile geçtiğimize dair farklı yaklaşımlar ve fikirler 

olmakla beraber yeni bir çağa geçildiğine neredeyse karşı çıkan 

yoktur. Bilgi çağı, teknoloji çağı gibi farklı isimlerle anılsa da dijital 

çağ yakıştırması en çok kullanılanlar arasında ve en iyi tanımlayanıdır. 
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İnsanoğlunun en büyük gelişimlerinin son 250-300 yılda olduğu 

tartışma götürmez bir gerçektir. Bu zaman aralığına bakıldığında da 

endüstrinin gelişimi de farklı periyotlarda incelenmiş ve tarihi 

çağlarda olduğu gibi kendi içinde incelenmiştir. 2010’lu yılların 

ortalarından bu yana ise artık endüstrinin dördüncü çağında olduğu 

üzerine yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Bu çalışmanın ikinci 

bölümünde de önce içinde bulunduğumuz dijital çağ sonra da 

dördüncü endüstri dönemi yer almaktadır. 

Dijital çağın en büyük nimeti olarak ifade edilebilecek olan 

dijitalleşme kavramı hem sosyal hem de iş hayatında oldukça büyük 

yer kaplamakta ve kolaylıklar sağlamaktadır. Dijitalleşme ve önemi 

yeni milenyum başından bu yana vurgulanmaktadır. Yavaş yavaş daha 

fazla alana yayılan ve daha fazla alanda fayda sağlayan dijitalleşme 

süreci yıllardır sürmektedir. 2020 yılı başlarında yaşanan ve tüm 

dünyayı etkisi altına alarak evlerine kapanmak zorunda bırakan bir 

küresel salgın olan Covid – 19 hastalığının direkt ve dolaylı sonuçları 

de dijitalleşme sürecinde oldukça büyük etkiler yaratmış ve yaratmaya 

da devam etmektedir. Küresel salgın sürecinde bazı dönüşüm ve 

değişimler yaşanmıştır. Bunlardan bazıları geçici değişiklikler olsa da 

özellikle iş hayatında birçok kalıcı değişiklik meydana gelmiş ve 

dijital dönüşüm sürecinde köklü değişiklikler yaratmıştır. Çalışmanın 

üçüncü bölümü dijitalleşme, hayatımızdaki önemi ve küresel salgının 

bu süreçteki etkilerinin bazılarına ayrılmıştır.  

Çalışmanın dördüncü ve son bölümünde ise ilk bölümde genel 

hatlarına yer verilmiş olan liderlik ve girişimcilik kavramlarına içinde 
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bulunduğumuz dijital çağda ne şekilde yaklaşıldığı üzerinde 

durulmuştur. Öncelikle dijital çağda liderlerin özellikleri ve 

dönüşümlerine ve dijital liderlik yaklaşımına daha sonra da 

girişimciliğin dijital çağdaki özelliklerine ve yapısı ardından da dijital 

girişimcilik kavramına yer verilmiştir. Son kısımda ise büyük başarılar 

yakalamış dijital girişimlerden bazı örnekler ve bunların bazı 

karakteristik özelliklerine değinilmiştir.  

  



8 | D r .  F u r k a n  Ç E L E B İ  

 

BÖLÜM 1 

LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİK 

 

Çalışmanın ilk bölümünde liderlik ve girişimcilik ile ilgili bir takım 

teorik bilgiler yer almaktadır. Üzerine yapılan ilk akademik 

çalışmalardan bugüne kadar çeşitli yaklaşımlardan çalışmalara 

değinilmiş ve bugün liderlik perspektifindeki çeşitlilikten 

bahsedilmiştir. Daha sonra yönetim literatürünün dinamik unsuru 

olan girişimcilik kavramı ve girişimcilerin özellikleri teorik çalışmalar 

ışığında sunulmuştur.  
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1.1. Geçmişten Bugüne Liderlik  
 

Davranışın nasıl olduğu neye dayandığı bilinmese de ilk insanlardan 

bu yana, lider bir kişi ve liderlik faaliyetleri mevcuttur. Bu 

varsayımsal muammanın yanı sıra milattan önce 5. yüzyıla kadar 

yönetimsel faaliyetlere rastlamak mümkündür. Planlama, örgütleme, 

yöneltme, kontrol ve denetim gibi yönetimsel fonksiyonlara 

Sümerlerde, Yunanlarda, Araplarda rastlanmaktadır (Özen, 2013: 2). 

Tam tarihi net bilinmemekle birlikte Türk tarihinde de benzer şekilde 

yönetimsel etkinliklere rastlamak mümkündür (Ögel, 1971; Uslu, 

2016). 

Uzun yıllar hatta asırlar boyunca vahşi dünyada hayatta kalmaya 

çalışan insanoğlunun muazzam gelişimi halen ve artarak devam 

etmektedir. Yönetimin veya liderliğin nerde, nasıl ve ne zaman 

başladığını araştırmak tarih, arkeoloji gibi farklı disiplinlere daha çok 

konu olabileceği gibi multidisipliner çalışmalar da bu geçmişi 

çözmeye yöneliktir. Günümüzde yönetim deyince akla gelen 

yönetimin bilimselliğinin tarihi ise insanoğlu kadar eskiye 

gitmemektedir. Net olarak bir tarih ya da aralık verilememekle birlikte 

yönetime bilimsel yaklaşımın başlangıcı Fransız İhtilali (1789) 

sonrasına dayanmaktadır. Gelişen sanayi ve artan üretim ile fabrikalar 

büyümekte ve yapıları değişmekteydi.  Bu durum da örgütsel bir yapı 

oluşturmakta ve incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktaydı (Weber, 

2015; Albrow, 1970). Bu ihtiyaçlar doğrultusunda ise 20. yüzyıl 

başlarından itibaren gelişen dönem Bilimsel Yönetim Yaklaşımı 

olarak adlandırılmaktadır (Taylor, 2004). Bu yaklaşımı da kronolojik 
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sırasıyla; İnsani İlişkiler Yaklaşımı, Durumsallık Yaklaşımı ve Kalite-

Kültür Yaklaşımı izlemektedir (Özen, 2013). Önceki dönem ise Klasik 

Yaklaşım ve Neo-Klasik Yaklaşımdan oluşmaktadır (Koçel, 2001).  

Yönetim ile ilgili yaklaşımlar yönetim biliminin de bir unsuru olan 

liderlik kavramı için de yukarıdakilere paralel şekilde ilerlemiştir. 

Liderlik ile ilgili akademik çalışmalar bilimsel yönetim yaklaşımına 

denk gelmektedir. 1900’lerin başlarında rastlanan ilk çalışmalar bugün 

bahsedilen liderlik kavramının temel çalışmalarını oluşturmaktadır. 

İngiliz dilinde kullanımı 14. Yüzyıla dayansa da bir inceleme konusu 

olması asırlar sürmüştür (Bass ve Stogdill, 1990). Üzerine yapılan 

araştırmalar her ne kadar son 100-150 yıla kadar uzansa da bu süre 

zarfında yüzbinlerce çalışma yapılmıştır. 1990 yılında Bass ve 

Stogdill lider ve/veya liderlik kavramları üzerine 8000’i aşkın çalışma 

olduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmadan günümüzde kadar geçen 

süre de hesaba katılır ve akademik çalışmaların her geçen günkü artışı 

da göz önüne alınırsa, liderlik araştırmalarının sayısını yüzbinlerle 

ifade etmek yanlış olmayacaktır.  

Lider ve liderlik kavramlarının türeyişi dilden dile farklılık 

gösterebilmektedir. Örneğin İngilizcede “leader” kelimesi “lead” 

fiilinden türemiştir daha sonra ise “leadership” haline gelmiştir. 

Türkçede ise Lider kelimesinden liderlik ve daha sonra liderlik etmek 

fiili haline gelmiştir. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse 

İngilizce de “bir grubu veya durumu kontrol etmek ya da kontrol 

altında tutmak” anlamına gelen fiilden; bu eylemi gerçekleştiren kişi 

anlamına gelen “leader” kelimesi türemiştir. Daha sonra ise lideri lider 
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yapan süreci tanımlamak için “leadership” kelimesi türemiştir 

(Cambridge, 2020).    

Liderlik teorileri Geleneksel ve Modern teorilerden oluşmaktadır. 

Geleneksel liderlik teorileri; özellikler teorisi, davranışsal teori ve 

durumsallık teorisinden oluşmaktadır. Özellikler teorisi; kimi 

insanların sahip olduğu kişilik özelliklerinden veya niteliklerinden 

(Mabey ve Lees, 2007: 30) dolayı lideri incelemiştir. Davranışsal 

Teori lideri; karar verme stili, plan yapma ve kontrol şekli gibi farklı 

değişkenler üzerinden araştırmış (Owens, 1979: 103) ve Durumsal 

Teori ise çevre ve koşulların da liderlik sürecine katılmasını 

sağlamıştır (Chen ve Silverthorne, 2005: 282). Bu teoriler Geleneksel 

Teoriyi oluşturmaktadır. Ayrıca hem yönetim bilimi genelinde hem de 

liderlik çalışmaları özelinde Ohio State Üniversitesi Liderlik 

Çalışmaları, University of Michigan Liderlik Çalışmaları, Blake ve 

Mouton’un Yönetim Tarzı Matrisi, McGregor’un X ve Y Teorileri, 

Likert’in Sistem 4 Modeli gibi büyük ve köklü çalışmalar davranışsal 

teorinin kazandırdıkları arasında yer almaktadır(Koçel, 2014).  

Modern teorilerde ise yenilik ve değişim daha ön plana çıkmıştır 

(Burns, 1978). İşlemci liderlik teorisi ve Dönüşümcü liderlik teorisi 

modern teoriyi oluşturmaktadır (Koçel, 2001). İşlemci teoride lider 

takipçilerine bazı ödül ve cezalar verir (Tracey ve Hinkin, 1998: 17). 

Ana tema belirli iş/işlerin gerçekleştirilmesi için bir arada olunması ve 

bir arada bulunan topluluğun başında bir lider olmasıdır. Karşılıklı bir 

kazan kazan ilişkisi olarak görülebilir (Popper ve Zakkai, 1994: 4). 

Dönüşümcü liderlik Luthans (1989)’a göre kişilerin inanç ve 
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değerlerini değiştirmeyi başaran kişidir. Çalışanda heyecan ve vizyon 

oluşturan lider örgüt hayatını daha anlamlı hale getirir (Snyder ve 

Graves, 1994). Geleceğin resmini kitlesine anlatabilen vizyon sahibi 

lider (Gül ve Çelebi, 2014: 149), kitlesini amaç ve hedefleri 

doğrultusunda ilham vererek, motive edip yönlendiren kişidir (Banerji 

ve Krishnan, 2000: 405).  

Liderlik, daha önce belirlenmiş amaçlar ve hedeflere yönelmeyi 

sağlayacak iletişim süreçleri sayesinde kişilerarası etkinin, durum ve 

yönlendirme uygulamalarında kullanılması (Tannenbaum ve 

Massarik, 1957: 1) olarak tanımlanmaktadır. Liderlik, “Belirli şartlar 

altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bir 

kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi 

süreci” olarak tanımlanabilir (Koçel, 2014: 668). Lider, kendi 

belirlediği amaçlara ya da devraldığı amaçlara ulaşabilmek için 

hareket etmekte ve kitlesini yönlendirmektedir (Gül ve Çelebi, 2014: 

148). Koçel (2014: 675) liderlik sürecini lider, izleyicileri ve 

koşullardan oluşan bir fonksiyon olarak tanımlamaktadır: 

Liderlik = f (lider, izleyiciler, koşullar) 

Liderlik kavramına olan alakadan ötürü hemen hemen her duruma 

uygun bir liderlik teorisi geliştirildiği dikkat çekmektedir (Çelebi, 

2019: 12). Bugün liderlere; sahip oldukları ya da olmadıkları 

özellikler, liderlik yaptıkları kitle, kitleleri ile aralarındaki ilişkinin 

formallik derecesi, iyi ve kötü yönde davranışları, bu davranışların 

kabul edilebilirlik düzeyi, yetkinlik, ahlaki davranış, yakınlık veya 

adam kayırma, değişim sağlama ya da değişime direnç gösterme gibi 
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birçok farklı faktörü veya faktörleri esas alan bakış açıları mevcuttur.  

Bunlardan bir kısmını şu şekildedir: 

• Vizyoner liderlik 

• Etik liderlik  

• Toksik liderlik 

• Yıkıcı liderlik 

• Karizmatik liderlik 

• Otokratik liderlik 

• Demokratik liderlik 

• Babacan liderlik 

• Paylaşımcı liderlik 

• Ruhsal liderlik 

• Hizmetkâr liderlik 

• Üstün liderlik 

• Otantik liderlik 

• Otoriter liderlik 

• Stratejik liderlik 

• Destekleyici liderlik 

• Teknolojik liderlik 

• Dijital liderlik 

• Girişimci liderlik 

• Etkili liderlik 

• Açık liderlik 

• Zayıf liderlik 

• Narsistik liderlik 
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• Caydırıcı liderlik 

• Dağıtımcı liderlik 

• Kültürel liderlik 

• Pozitif liderlik 

• Karanlık liderlik 

• İçten liderlik 

• Akademik liderlik 

• Paternalist liderlik 

• Örtülü liderlik 

• Bilgi liderliği 

• E-liderlik 

• Simbiyotik liderlik 

• Öğretimsel liderlik 

• Yaratıcı liderlik 

… 

Liderliğin Diğer Yüzü 

Yukarıda sıralanan liderlik yaklaşımlarından bir kısmı liderin olumlu 

yönlerini ve davranışlarını ele alırken bir kısmı da olumsuz tarafları ile 

ilgilenmektedir. Yakın zamana kadar yürütülen birçok çalışmanın 

aksine, özellikle son 15-20 yılda, liderlik olumsuz bir kavram olarak 

da incelenmektedir (Kellerman, 2008: 43). Görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmeyip, takipçilerini mağdur eden ya da onlarda olumsuz 

onlarca sonuca neden olabilen liderler yapıcı olmayan yani yıkıcı 

nitelikleri ile ele alınırlar (Einarsen vd., 2007). Liderliğin bu yüzünü 

dikkate almamak tıp eğitiminde bulaşıcı hastalıkları yok sayarak 
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sağlık öğretmek gibidir (Kellerman, 2008: 43). Yıkıcı liderlik fiziksel 

şiddet içeren ve içermeyen davranışların tümü olarak da tanımlanır 

(Tepper, 2007). Olumsuz davranışlardan izleyicilerde yıkıcı etkiler 

bırakan lider davranışları yıkıcı liderlik tarzına dahil edilebilir. Farklı 

çalışmacılar farklı isimlerle anmış olsalar da temel özellik yıkıcı 

davranışlara sahip olunmasıdır. Yapılan araştırmalarda farklı faktörler 

göz önünde bulundurulmuş ve farklı açılardan bakılmış olsa da yıkıcı 

liderlik şu özelliklerden birini ya da birkaçını içermektedir: 

• Yetersizlik 

• Yetkin olmamak 

• Yozlaşmış davranışlar  

• Dar görüşlülük 

• Duyarsızlık 

• Aşırı katı davranışlar 

• Teknolojiden kaçınmak 

• Değişime direnç göstermek 

• Adam kayırmak 

• Örgüt çıkarlarını gözetmemek  

• Bencillik 

• Narsistlik 

• Zorbalık  

• Astlara ya da örgüte karşı sadakatsizlik 

• Ölçüsüz ve tutarsız davranışlar 

• Etik dışı tüm davranışlar 
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Yıkıcı liderlik davranışlarında liderin izleyicilerinin bu davranışların 

farkında olabildiği gibi farkında olmadığı durumlar da olabilmektedir 

(James ve LeBreton, 2010: 31). Bazı durumlarda ise izleyiciler bu 

yıkıcı davranışları doğru davranışlar olduğunu ifade edebilmekte ve 

hatta savunabilmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde de farkında 

olunup olunmaması dikkate alınmadan yıkıcı nitelik taşıyan ve 

olumsuz sonuçlar doğurabilecek davranışların tümü yıkıcı liderlik 

olarak incelenmelidir (Uymaz, 2013).  

*** 

Günümüzde liderlik gerek olumlu gerekse olumsuz bakış açılarından 

incelenmektedir. Bu çeşitlilik yukarıda alt alta sıralanan liderlik 

tarzları ve liderlik yaklaşımlarından çok daha fazlasını içermektedir. 

Çeşitli perspektiflerden bakılan; lider, liderlik, süreç ve/veya 

izleyiciler üzerinden değerlendirme yapan çalışmalar liderlik sürecinin 

tüm unsurları açısından farklı görüşler ortaya koymaktadır. Bu 

çeşitliliğin günümüzde gelinen dijital çağ ve dijital yaşamı da içine 

alarak genişlemesi muhtemeldir. Teknoloji alanında atılan her adım 

insanların konfor düzeylerinde ve iş yapma şekillerinde kalıcı 

değişiklikler yaratmaktadır. Bu değişiklikler yönetim biçimlerinde ve 

liderlik özelliklerinde de şüphesiz ki değişim ve dönüşüme sebep 

olmaktadır.  
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1.2. Girişimcilik 

Modern girişimcilik teorisi Cantillon (1755)’un girişimci tanımına 

dayanmaktadır. Bu tanıma göre girişimci, belirsizlik ortamında 

fırsatları görebilen ve bu fırsatları değerlendirip hayata geçirebilmek 

için risk almaya hazır kişidir (Coulter, 2001).   

1800’lü yıllar ve 1900’lü yılların sonlarına kadar girişimcilik 

yöneticilik ile eşdeğer olarak ifade edilmekteydi. Bunun sebebi 

girişimcilerin fırsatları değerlendirip risk alarak kurdukları 

işletmelerinin tüm yönetim fonksiyonlarını idare etmeleriydi. Ancak 

1980’li yıllardan sonra ise girişimciliğe bakış yenilik üzerine dönmeye 

başladı (Öneren, 2012). Yeni bir ürün, yeni bir sistem, yeni bir 

yaklaşım girişimciliğin akademik çalışmalarda da yerini arttırmıştır. 

1990’lı yılların başlarında Schumpeter (1991) girişimciliğe olan 

akademik ilginin sebebinin; ekonomik, sosyal, psikolojik ve teknoloji 

bazlı dönüşüm ve gelişmelerin ışığında ortaya çıkan bir dinamizm 

olması ve yenilik ve değişim için temel dinamik olduğunun fark 

edilmesi olduğunu belirtmişlerdir. Bu akademik çalışmalarda farklı 

disiplinler farklı bakış açıları ile çeşitli girişimcilik tanımları ve 

girişimcilik özellikleri ortaya koymuşlardır. Ripsas (1998) 

girişimcinin kime göre hangi sıfatla anıldığı üzerine çalışmıştır. Bu 

çalışmaya göre girişimci: 

• Riski üstlenen kişidir (Cantillon, Thünen, Mill, Hawley, Knight, 

Mises, Cole, Shakle). 

• Finansal sermayeyi sağlayan eden kişidir (Smith, Turgot, Böhm-

Bawerk, Pigou, Mises). 
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• Yenilikçidir (Baudeau, Bentham, Thünen, Schmoller, Sombart, 

Weber, Schumpeter). 

• Karar vericidir (Cantillon, Menger, Marschall, Wieser, Amasa 

Walker, Francis, Walker, Keynes, Mises, Shakle, Cole, Schultz). 

• Endüstriyel liderdir (Say, Sain-Simon, Amasa Walker, Francis 

Walker, Marshall, Wieser, Sombart, Weber, Schumpeter). 

• Yöneticidir (Say, Mill, Marshall, Menger). 

• Ekonomik kaynakların düzenleyicisidir (Say, Walras, Wieser, 

Schmoller, Sombart, Weber, Clark, Davenport, Schumpeter, 

Coase). 

• İşletme sahibidir (Quesnay, Wieser, Pigou, Hawley). 

• Üretim faktörlerinin patronudur (Amasa Walker, Francis 

Walker, Wiesr, Keynes). 

• Müteahhittir (Bentham). 

• Arbitrajcıdır (Cantillon, Walras, Kirzner). 

• Alternatifler içinden kaynak tahsisçisidir (Cantillon, Kirzner, 

Schultz). 

Girişimci kişiler çeşitli perspektiflerden çeşitli özellikleri ile ön plana 

çıkmaktadır. Bir girişimci bu sıfatların birine, birkaçına veya tümüne 

sahip olabilir. Bir girişimci kimi zaman hiç kimsenin aklına gelmeyen 

ve çok basit düzeyde bir iş fikri ile de başarı elde edebilir. Burada 

önemli olan kimsenin görmediği ihtiyacı, kimsenin görmediği bir 

fırsata dönüştürmektir. Girişimciliğe dair tanımlamalar ve özellikler, 

ihtiyaç ve fırsata dönüşüm arasındaki süreçte gerçekleşenler ile 

ilgilidir. Bahsedilen ihtiyaç kimi zaman mevcut bir ihtiyaçken kimi 
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zaman da girişimci tarafından yaratılan bir ihtiyaç olabilir. 

Girişimcilik; ihtiyacın oluşumundan giderilmesine kadar tüm işlem ve 

süreçlerden oluşmaktadır. Eğer bir girişimci mevcut bir ihtiyacı 

herkesten önce görebiliyor fakat fırsata dönüştürmek için cesaret, 

yeterli bilgi, istek ve arzu, basiret ve gerekli sermaye sahibi değilse 

başarıdan söz edilmesi oldukça güçtür.  

Lambing ve Kuehl (2000) başarılı girişimcilerin ortak özelliklerini şu 

şekilde sıralamışlardır:  

• Başarı ve unsurlarını oluşturma isteği 

• Muhtemel başarısızlıklar için dirençli olma ve amaçlardan 

vazgeçmeme 

• Kararlılık ve sürekli güven duygusu sahibi olma 

• Riskleri belirleyip üstesinden gelebilme yeteneği 

• Yaratıcılık ve yaratıcılıkların gerçeğe dönüştürülmesi 

• Değişim ve dönüşümleri fırsat olarak algılayabilme 

• Belirsizliklerde soğukkanlılığını koruyabilme 

• Başarı odaklılık ve başarı ihtiyacı 

• Detaylara gösterilen önem  

• En iyiyi başarmak için çalışma    

Girişimcilik üzerine yapılan her yeni akademik çalışmada girişimciye 

ya da girişimcilik sürecine dair yeni bir bakış açısı ya da özellik ön 

plana çıkarılmış veya eklenmiştir. Yeniçeri ve İnce (2005: 447) 

girişimcilerin özelliklerini şu şekilde sıralamıştır:  
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• Örgütsel büyümeye ilişkin hızı doğru ayarlamak 

• Hayal kurmak ve kurdurmak 

• Strateji uygulamayı bilmek 

• Fırsatları yakalamak ve değerlendirmek 

• Kişisel sorumluluk alma duygusu 

• Düşünceyi gerçekleştirme arzusu 

• Vizyon ve misyon sahibi olma 

• Yenilik oluşturma çabası 

• Proaktif kişilik sergileme 

Girişimciliğe dair özellikler birçok çalışmada kategorize edilmemiş ve 

genel olarak ele alınmıştır. Ancak girişimcinin sahip olduğu 

özelliklerin bazıları karakteristik özellikler iken bazıları iş yapma 

süreçlerinde bazılar da bu süreçlerin sonunda kazanılmıştır. Yıldız ve 

Alp (2012: 32) girişimciliğin karakteristik özelliklerini Etemad 

(2004)’ün çalışmasından da yararlanarak şu şekilde sıralamıştır: 

Kişisel Özellikler 

• Yüksek başarı isteği 

• Otonomi ve nüfuz 

• Uyumluluk 

• Belirsizliğe karşı tolerans 

• Yüksek risk alma eğilimi 

• Esneklik  

• Özsaygı  

• Özgüven 
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• Fırsatçı olma 

Müteşebbis Yöntemi 

• Yaratıcı vizyona sahip olma  

• Girişim finansmanı 

• Planlı bir şekilde genişleme ve büyüme 

• Piyasada planlı rekabet 

• Gerekli kaynakların sağlanması 

• İletişim ağının inşası  

Zamanla Kazanılan Özellikler 

• İletişim yeteneği 

• Kişisel ilişkiler 

• Çözüm bulma kabiliyeti 

Müteşebbis Davranışlar 

• Taahhüt etme 

• Geleceğe yönelik çalışma ve planlar 

• Gözlem 

Müteşebbis Oryantasyonu 

• Uluslararası yönelim ve global düşünme 

Girişimsel Sonuçlar 

• Bölgesel büyüme ve kalkınma  

• Zenginlik yaratma 

• İstihdam 
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• Sosyo-ekonomik dinamizm 

*** 

Girişimcilik öncelikle girişimcinin kendisi için kendi hayallerini 

gerçekleştirme, kâr elde etme ve kişisel tatmin için önemlidir. Hiçbir 

girişim ya da girişimci tek başına var olamaz ve çevresi ile birlikte 

yaşamaktadır. Girişimciler yakın ve uzak çevreleri için de oldukça 

önemli birimlerdir. Öncelikle ihtiyaçlarını karşıladıkları müşterileri, 

çalışanları, karşılıklı gelişim için rakipleri, tedarikçileri için; daha 

sonra da makroekonomik açıdan bölgesel, ulusal ve uluslararası 

ekonomi ve kalkınma için oldukça büyük öneme sahiptirler. 

Girişimciler gerek kendilerine ve yakın çevrelerine gerekse uzak 

çevrelerine, farklı girişimcilere ve ekonomiye belli katkılar 

sağlamaktadırlar. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: 

• Kâr elde etme ve yeni fikirler ve girişimler için sermaye alt 

yapısı hazırlama 

• Potansiyel girişimciler için örnek olma ve cesaretlendirme 

• İstihdam sağlama 

• Küçük sermayenin ve küçük yatırımcıların da para piyasası 

içinde yer bulabilmesini sağlama 

• Katma değer oluşturma 

• Üretime katkıda bulunma 

• Piyasaya dinamizm kazandırma 

• Güncel kaynakların ve yeniliklerin takibi 

• Belirli ürün ya da hizmetler için bölgesel anlamda kazanımların 

sağlaması 
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• Piyasa şartlarında tutunabilmek amacıyla işletmeciliğin 

öğrenilmesi ve kurumsallaşma  

• Plan ve projelerin çoğalması ve sonucunda uzmanlaşma 

• Mahalliden bölgesele, bölgeselden ulusala, ulusaldan 

uluslararasına büyüme  

• Teknolojinin takibi, uyarlanması ve kullanımının yaygınlığının 

artması 

• Fırsatları görebilme veya fırsat yaratma  
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BÖLÜM 2  

DİJİTAL ÇAĞ VE ENDÜSTRİ 4.0 

Çalışmanın bu bölümünde içinde bulunduğumuz dijital 

çağ ve 1. Sanayi devriminden bu yana yaşanan gelişmeler 

ve Endüstri 4.0 yaklaşımı ile ilgili bilgiler sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D İ J İ T A L  Ç A Ğ D A  L İ D E R L İ K  V E  G İ R İ Ş İ M C İ L İ K  | 25 

 

 

 

2.1. Dijital Çağ 

Bilgi çağı, bilişim çağı, enformasyon çağı, internet toplumu çağı, 

elektronik çağ gibi isimlerle de anılan ve temelinde aynı vurguyu 

yapan dijital çağ; teknolojik gelişmelerin dünya geneline yayılmasını, 

insanların hayatlarında ve işlerinde daha fazla alanda kullanılmasını 

ve daha önceden alışılagelmiş olan çoğu düzenin teknolojik ürünler ve 

bilişim sayesinde köklü ve kalıcı bir şekilde değişimini ifade 

etmektedir. Geçmişe bakıldığı zaman İstanbul’un fethi ile bir çağ 

kapanıp diğerine; Fransız ihtilali ile de başka birine geçildiği 

söylenmektedir. Günümüzden belki yirmi belki elli yıl sonra tarihî 

kayıtlarda ne zaman dijital çağa geçildiği belki bir olay belki bir keşif 

ile eşleştirilecektir. Ancak içinde bulunduğumuz ve halen devam eden 

dijital çağa geçiş sürecinin tam olarak ne zaman başladığı ile ilgili 

farklı fikirler vardır. İnternetin icat edilmesi, bilgisayarın icat edilmesi 

hatta elektriğin icat edilmesi bile dijital çağa geçişi başlatmış olabilir.  

Dijital çağa geçiş süreci insanların hayatında olduğu kadar kurumlarda 

da büyük etkiler yaratmaktadır. Bhatt (2000) bu çağı; büyük 

değişimler ve dönüşümler sonucunda daha farklı, yeni bilgi, yetenek, 

yöntem ve stratejilerin zaruri olduğu bir dönem olarak 

tanımlamaktadır. Üç boyutlu yazıcılar, sosyal medya, bulut 

teknolojileri, mobil cihazlar gibi teknolojik ürünlerde yaşanan gelişim 

ve değişim yeni bir çağın başlangıcını müjdelemiştir (Nambisan, 

2017). OECD (2000)’ye göre dijital çağ; yeni teknolojinin kullanımı 

ve yaygınlaşmasıyla, piyasa şartlarında ve küreselleşme sürecinde 

değişken talebi artırmak, finans piyasalarını uluslararası seviyelere 
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çıkararak artan rekabete katkı sağlamak ve iletişimde hızı artırmak 

gibi yapısal değişikliklere yol açacaktır. Bu değişim ve dönüşüm 

sürecinde işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve dijital çağa 

uyum sağlayabilmeleri teknolojik alt yapılarını rekabete uygun hale 

getirmeleri ve öğrenip uyum sağlayabilen esnek yapılar 

oluşturmalarına bağlıdır (Saylı ve Ağca, 2009). 

Alberts ve Papp (1997)’a göre dijital çağ, aşağıdaki sekiz alandaki 

teknolojik gelişimler üzerine kuruludur: 

• Gelişmiş yarı iletkenler. 

• Gelişmiş bilgisayarlar. 

• Fiber optik iletkenler. 

• Mobil iletişim teknolojileri. 

• Yapay uydu teknolojileri. 

• Gelişmiş bilgisayar ağları. 

• Gelişmiş insan-bilgisayar etkileşimi. 

• Dijital iletişim ve veri sıkıştırma. 

Dijital çağ teknolojik gelişmeler ve değişimlere paralel olarak 

ilerlemektedir. Yukarıda sayılan alanlardaki teknolojilerden 

faydalanmak tek başına yeterli olmayacaktır. Sadece teknoloji 

kullanımı değil sorunların farklı ve denenmemiş yöntemlerle çözümü, 

eşsiz tecrübeler yaratmak ve işe dair performansın arttırılması 

örgütlerde başarının kritik anahtarıdır. Dijital çağda esas önemli olan 

ise fiziki donanım değil sistemsel ve zihinsel kapasitedir (Quinn vd., 

1998).  
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Dijital çağ insanlar, donanımlar, iş metotları, ilişkiler üzerinde 

değişikliklere ve gelişime sebep olmaktadır. Bu değişikliklerden 

bazıları şu şekildedir: 

• Teknoloji unsurunun daha çok ve daha yaygın kullanımı ile iş 

yapma şekillerinin değişmesi 

• Sunulan hizmet modelinin değiştirilmesi ve çeşitlenmesi 

• Üretilen ürünlerin sağladığı faydaların çeşitlendirilmesi ve 

çoğaltılması 

• İş stratejilerinin dijital çağa uyum sağlayabilecek şekilde 

değişmesi ya da güncellenmesi 

• Yönetim biçimlerinin değişmesi 

• Yetenek… 

2.2. Endüstri 4.0 

1700’lü yılların başında buharlı makinaların icadı, gelişimi ve 

yaygınlaşması üretim tekniklerinde büyük değişimler ve ayrıcalıklara 

olanak sağlamıştır. Bu dönem için birinci sanayi devrimi ifadesi 

kullanılmaktadır. Daha sonra ise 19. yüzyıl sonları, 20. yüzyıl 

başlarında elektrik ve elektrik teknolojilerinin kullanımı, telefon ve 

telgraf gibi icatlar ile Taylor’un bilimsel yönetim yaklaşımı ve Henry 

Ford’un bant tipi seri üretim tarzının yarattığı devrimler ise ikinci 

sanayi devrimi olarak anılmaktadır. Üçüncü devrim ise 1970’li yılların 

başlarında icat edilen mikro bilgisayarlar ve programlanabilir cihazlar 

sayesinde gerçekleşmiştir (Soylu, 2016). Bu dönem esasında 

elektrikten elektroniğe geçişi ifade etmektedir. Programlanabilme, 

otomasyon sistemleri gibi yenilik ve gelişimler ikinci dünya savaşı 
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zamanlarından beri üzerinde fazlaca mesai harcanan ve dünya düzeni 

üzerinde büyük etkileri olan icatlardır. İnternetin insanların hayatına 

ve doğal olarak işletmelere yayılması ise dördüncü sanayi devriminin 

başlangıcıdır. Her ne kadar internetin ilk icat edilmesi ile devrim 

ifadesinin kullanımı arasında 20 yılı aşkın bir süre olsa da endüstri 4.0 

internetin inanılamayacak derecedeki hızlı gelişiminin bir sonucu 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Endüstri 4.0 ifadesi ilk defa 2011 yılında Alman hükümetinin ileri 

teknoloji temalı projesinde Hannover Fuarı’nda kullanılmıştır 

(Banger, 2016). Akademik ilk çalışma ise Kagerman vd., (2011)’in 

çalışmasıdır. İlgili çalışmada dünyanın içine girdiği yeni dönem ve 

bileşenleri işlenmiştir (Soylu, 2016). Bu yeni dönem nesnelerin 

interneti olarak da adlandırılmış ve bilgisayarlar tarafından 

yönlendirilen “akıllı” fabrikaların devrinin başladığı ve yayılacağı 

konu edilmiştir.   

 

Şekil 1. Endüstrinin Tarihsel Gelişimi, Kaynak: TÜSİAD (2016). 
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Mrugalska ve Wyrwicka (2017) çalışmalarında endüstri 4.0’ı; 

karmaşık fiziksel makine ve cihazların, ticari ve toplumsal sonuçları 

daha iyi tahmin edebilmek, kontrol edebilmek ve planlayabilmek için 

çeşitli sensör ve yazılımlarla entegre hale getirilmesi şeklinde 

tanımlamış ve endüstri 4.0 sisteminin giderek daha karmaşık bir yapı 

kazanmasına rağmen aşağıdaki potansiyellere sahip olduğunu 

belirtmişlerdir (Yıldız, 2018). 

• Dinamik yapıda rekabeti ve esnekliği arttırma,  

• Talep zincirinde yer alan arızaların ortadan kaldırması, 

• Gerçek zamanlı baştan sona kontrol edilebilirlik ile karar 

optimizasyonu, 

• Kaynak üretkenliği ve verimlilikte artış sağlanması 

• İnovatif hizmetler, yeni istihdam türleri, KOBİ'lerin ve yeni 

girişimlerin gelişim imkânı için değer fırsatları yaratma 

• Enerji kullanımı ve kişisel maliyetlerde düşüş. 

Endüstri 4.0; 

• Dijital dünyadaki gelişmelerle endüstrinin fiziki unsurlarını bir 

araya getirir, 

• İnsan, makina, nesne ve sistemler arasındaki dinamik ve eş 

zamanlı iletişimin kurulmasını sağlar, 

• Hammadde tedarikçisinden son tüketiciye kadar bütün değer 

zincirinin birbirleriyle etkileşim içinde olduğu “akıllı üretim 

sistemleri” yaratır, 

• Özel talepleri optimum kaynak kullanımıyla esnek ve yüksek 

kalitede üreten sistemlerin gelişmesini sağlar (Özcan, 2017). 
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Endüstri 4.0 genel olarak nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve 

siber-fiziksel sistemler olmak üzere üç temel yapıdan oluşmaktadır ve 

şu şekilde özellikleri vardır (Selek, 2017): 

“Endüstri 4.0 ile modüler yapılı akıllı fabrikalar 

kapsamında, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemlerle 

izlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak 

ve merkezi olmayan kararların verilmesi 

hedeflenmektedir. Nesnelerin interneti ile siber-fiziksel 

sistemler birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı olarak 

iletişime geçip işbirliği içinde çalışabilecektir. Hizmetlerin 

interneti ile hem iç hem de çapraz örgütsel hizmetler 

sunulacak ve değer zincirinin kullanıcıları tarafından 

değerlendirilecektir” 

Belirtilen üç temel unsur ayrıntılı bir şekilde ele alındığında ise; 

endüstri 4.0’ın yapısını oluşturan teknolojik unsurlar şekil 2’deki 

gibidir. Bu unsurlar; büyük veri ve analiz, akıllı robotlar, simülasyon, 

yatay ve dikey sistem entegrasyonu, nesnelerin interneti, siber 

güvenlik, bulut, eklemeli üretim, zenginleştirilmiş gerçeklikten 

oluşmaktadır ve bazı ayrıntıları aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 2. Endüstri 4.0'ın Unsurları. Kaynak: TÜSİAD (2016) 
 

Büyük Veri ve Analiz: Çok büyük veri topluluklarından faydalanan 

analiz yöntemleri;  

• Üretimin kalitesini artırmakta 

• Enerji tasarrufu sağlamakta 

• Ekipman bakımını kolaylaştırmaktadır.  

Endüstri 4.0 bağlamında bakıldığında, üretim sistemlerinin yanında, 

kurumsal ve müşteri bazlı yönetim sistemleri gibi birçok farklı 

kaynaktan edinilen verilerin toplanması ve kapsamlı biçimde 

değerlendirilmesi, gerçek zamanlı karar verme süreçlerinde standart 

hale gelecektir (TÜSİAD, 2016). 

Büyük verinin sağladığı avantajlar şu şekildedir (Boz Eravcı, 2020): 
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• Sağlık hizmetlerinin sunumunda 

• Afet ve acil durum yönetiminde 

• Sosyal güvenlik ve çalışma sistemlerinin geliştirilmesinde 

• Ülke güvenliğinin geliştirilmesinde 

• Üretim, ekonomi ve finans alanlarında 

Akıllı Robotlar: Üçüncü sanayi devriminin ilerleyen zamanlarından 

bu yana robotlar çeşitli üretim sistemlerinde ve farklı sektörlerde 

kullanılmaktadır. Endüstri 4.0 ile üretim bandındaki bir robottan çok 

daha fazlası söz konusudur. Artık robotların birbirleri ile ve insanlar 

ile veri ve bilgi paylaşımı halinde olacağı, insanlarla birlikte daha 

güvenli bir şekilde çalışabileceği ve öğrenme kabiliyetleri ile hatanın 

anında tespitinin sağlanması mümkün olacaktır (EKOIQ, 2014).  

Simülasyon: Fiziki ortamların sanal ortamda aynılarının yapılması ile 

deneme testlerinin sanal halde yapılabilir hale gelmesi 

beklenmektedir. Yaratılan bu sanal gerçeklik ile makina kurulum 

sürelerinin kısalması mümkün hale gelecek ve kalite artacaktır (BCG, 

2015). 

Yatay ve Dikey Sistem Entegrasyonu: Bilgi teknolojileri halen daha 

baştan sonra entegre sistemler değildir. Önümüzdeki yıllarda 

dijitalleşme ve entegrasyonun hızlı artışı ile uçtan uca entegrasyonun 

daha mümkün hale gelmesi beklenmektedir (TÜSİAD, 2016). Entegre 

hale gelen sistemler ile üretilecek bir ürünün ilk tedarikçisinden, 

üretim süreçlerinin tamamı ve son tüketiciye kadar olan süreçlerinin 

tamamı bir bütün halde izlenebilecek ve sürekli etkileşim halinde 

olacaktır.  
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Nesnelerin İnterneti: Bugün kullanılandan çok daha fazla sayıda 

cihazın, standart teknolojilerle birbirlerine bağlanarak bütünleşik veri 

işlemeden faydalanmasına izin verecek teknolojiyi ifade eder. Hem 

birbirleri hem de merkez ile etkileşim halinde olabilecek cihazlar 

nesnelerin interneti kavramını karşılamaktadır. Ek olarak merkezi 

otoriteden bağımsız gerçek zamanlı karar süreçlerinin mümkün hale 

gelmesi düşünülmektedir. 

Siber güvenlik: Makina kimliklerinin belirlenmesi ve makinalara 

erişimin yönetilmesi temeline dayanan güvenli iletişim sistemlerinin 

öneminin artması beklenmektedir (BCG, 2015).  

Bulut: Önümüzdeki dönemlerde, tesisler ve şirketler arasında ürünler 

ile alakalı çok daha fazla veri paylaşılması gerekecek. Bulut 

teknolojilerindeki performansın artışı ile tepki süresi birkaç 

milisaniyeye düşüp, bu platformlarda yer alan makinelere ait veri ve 

fonksiyonlar çoğalacak ve üretim sistemlerine veriye dayalı daha fazla 

hizmet sunulacaktır. Hatta her bir süreci takip eden ve denetleyen 

sistemlerin bile bulut teknolojisi ile idare edilmesi sürpriz 

olmayacaktır (TÜSİAD, 2016). 

Eklemeli Üretimi: Üç boyutlu yazıcılar ve benzeri gelişmiş cihazlar 

bugün de kullanılmakta ve bazı prototipler üretebilmektedir. Bu 

kullanımın yaygınlaşması ile karmaşık ve hafif tasarımlar gibi 

alanlarda da verimlilik beklenmektedir. Yüksek performansa sahip ve 

merkezilikten uzak eklemeli üretim sistemlerin, lojistik maliyetlerini 

ve stok seviyelerini azaltması beklenmektedir (BCG, 2015; TÜSİAD, 

2016). 
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Zenginleştirilmiş Gerçeklik: Bu sistemlerin halen emekleme 

aşamasında olmasına rağmen ilerleyen zamanlarda kurumların karar 

ve işlem süreçlerini iyileştirmek ve çalışanlarına gerçek zamanlı bilgi 

ulaştırmak amacıyla daha fazla kullanılması da Endüstri 4.0’ın 

unsurları arasında yer almaktadır (TÜSİAD, 2016).  

Soylu (2018) endüstri 4.0’ın avantajları ve dezavantajlarını Selek 

(2017) ve Baysal (2015)’in çalışmalarından yararlanarak derlemiştir: 

Tablo 1. Endüstri 4.0'ın Avantajları ve Dezavantajları 

Avantajları Dezavantajları 

• Sistemlerin izlenmesi ve arıza 
teşhisi kolaylaşır  

• Sistemler ve bileşenleri öz 
farkındalık kazanır  

• Sistemler, çevre dostu ve 
kaynak tasarrufu davranışlarıyla 
sürdürülebilir hale gelir 

• Daha yüksek verimlilik sağlanır 
• Üretimde esneklik artar 

• Maliyetler azalır 
• Müşteri memnuniyeti artar 

• Yeni hizmet ve iş modelleri 

gelişir 

 

• Ölçülmesi zor ekonomik yararlar 

ve aşırı yatırım ihtiyacı doğar 
• Öğrenciler sisteme uygun 

yetkinliklerle donatılmalıdır  
• Yetkin personel sayısının 

yetersiz olması 
• Uluslararası standartlardaki 

noksanlıklar 
• Rekabet Kanunları ile ilgili 

yetersizlikler 

• Yatırımlar ile alakalı vergi 

desteklerinin yetersizliği 
• Yasal prosedürler ve 

sertifikasyon eksikliklerinin 

oluşması 
• Ar - Ge faaliyetleri için teşvik ve 

özendirmede yetersiz kalınması 
• Network altyapısının sürekli 

iyileştirilmesi gerekliliği 
• Dış kaynaklı verinin 

kullanılmasıyla ilgili yasal 

düzenlemelerin yetersiz kalması 

 

Kaynak: Soylu (2018: 49) 
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Schwab (2016: 62) tüm sektörlerdeki işletmeler üzerinde Endüstri 4.0 

etkisinin dört başlıkta toplandığını belirtmiştir.  

• Müşteri beklentileri değişir. 

• Veri yönetimi ile iyileşen ürünler ve varlıkların üretkenliğinde 

artış sağlanır. 

• İşbirlikçi inovasyonların önemi artar. 

• Yeni operasyon modelleri gelişir. 

Endüstri 4.0; implant teknolojiler (vücuda yerleştirilebilen), görüş 

teknolojisi, giyilebilir teknoloji, mobil süper cihazlar, akıllı evler, 

akıllı kentler, sürücüsüz otomobiller, robotik hizmetler ve kripto para 

ekonomisi, paylaşım ekonomisi üzerinde derin ve köklü değişim 

yaratacaktır (Soylu, 2018).  
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BÖLÜM 3  

DİJİTALLEŞME VE COVİD – 19 KÜRESEL SALGINININ 
ETKİLERİ 

 

Bu kitabın üçüncü bölümünde dijitalleşme süreci ve bu 

sürecin önemi hakkında bilgiler yer almaktadır. Ardından 

ise bu süreçte çok büyük etkileri olan Covid-19 

Pandemisinin etkileri ve salgın sonrasına dair değişim ve 

dönüşümler ile ilgili bilgiler yer almaktadır.  
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3.1. Dijitalleşme 

Dijitalleşme en basit haliyle toplumdaki teknolojik gelişmelerden 

kaynaklanan değişim şeklinde tanımlanır (Chew, 2013). Dijitalleşme 

kavramı özünde veri kaynaklarının dijital ortama dönüşümünü ifade 

eder (Seker, 2014).  . İşletmeler için dijitalleşme ise sadece verilerin 

ve kaynaklarının dijitalleşmesinden ziyade bir süreç, bir algı ve 

yönetim olgusunun dijitalleşmesi anlamını taşımaktadır (Fichman, 

2014). Dijitalleşme bir varlığın sonsuz kopyasının çıkarılarak bütün 

özelliklerinin incelenmesini, istenen test ve kontrollerin 

yapılabilmesini ve dünyanın diğer ucuna saniyeler içinde 

gönderilebilmesini sağlar (Seker ve Diri, 2010). Dijitalleşme bir 

anlamda duvarların, denizlerin, kıtaların arasında bağlanan bir kapı 

açmaktadır (Zhu, 2015).  

Dijitalleşmenin en temel faydaları şunlardır (Negroponte, 1995): 

• Dijitalleşme ile mükemmel kopyalar elde edilir. 

• Verilerin dijital ortamlarda saklanabilmesi sayesinde maliyetler 

düşer. 

• Dijitalleştirilmiş veri toplulukları üstünde arama, analiz yapma, 

düzeltme ve geliştirme gibi ileri işlemler daha kolay ve rahat 

yapılabilir. 

TÜSİAD (2017) dijitalleşmeyi şu şekilde tanımlamaktadır:  

“Dijitalleşme, entegre olmayan bir bilişim teknolojisi 

altyapısına sahip olmak yerine, dijitalleşmiş kaynakları, 

yeni gelir, büyüme ve şirkete değer katacak operasyonel 

sonuçlara dönüştürme sürecidir. Başka bir ifadeyle 
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dijitalleşme, yeni iş modelleri geliştirmek, bilgi, şirket 

kaynakları ve dijital teknolojileri yeni kombinasyonlarla 

birleştirerek benzersiz müşteri deneyimleri oluşturmak, 

yeni ürün ve hizmetleri mümkün kılmak ve şirket 

kaynaklarını çok daha etkin kullanmak için teknolojiyi bu 

kaynaklara uygulamak anlamına gelir.” 

Dijitalleşme ile dünyanın farklı kültürlerinde yetişen ve çok farklı 

yerlerde ikamet eden insanlar aynı amaç için aynı örgütte ortak şekilde 

çalışabilmektedir. Dijitalleşmenin getirdiklerine bu tip örgütlerdeki 

yönetim kademesinin desteği ve uyumu da oldukça önemlidir (Ulutaş 

ve Arslan, 2017). Dijitalleşmeyi ya da dijitale dönüşümü etkin bir 

biçimde yönetebilen örgütler, çevrelerindeki tüm unsurlar bu 

değişimden etkilenecek olsa bile, eski iş yapma biçimlerini yeni ve 

çok daha üstün özelliklere sahip olanlarla değiştirerek müşteri 

memnuniyetini yükseltebilmektedir. Dijital dönüşüm sürekliliği olan 

bir girişimdir (Artüz, 2020). Matt vd., (2015), kurumlarda dijital 

dönüşüm gerçekleşirken bu süreç ile yakından ve direkt olarak 

ilgilenmesi gereken bir yöneticinin ya da liderin olması gerektiğini 

belirtmişlerdir. Bu sorumlunun önceliği ise dönüşüm için 

uygulayacağı stratejiyi belirlemek ve yapacağı planlamalar 

doğrultusunda harekete geçmektir. Örgütlerde dijital dönüşüm 

sürecinde üç önemli boyut bulunmaktadır (Özcan, 2017): 

• Dijital stratejiler 

• Dijital hizmetler 

• Dijital operasyonel yetenekler 
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Öncelikle dönüşüm sürecinden önceki örgüt stratejileri belirlenerek 

dijital dönüşümün kapsamı ve amaçları doğrultusunda gelişecek olan 

dijital stratejiler ile bütünleştirilmesi gerekir. Ürün ve hizmetlerin 

dijital olarak sunulabilmesi ve müşteri odaklı faaliyetlerin arttırılması 

dijital çağ için vazgeçilmez unsurlardan birisidir. Örgüt içinde 

gerçekleştirilen tüm süreç ve işlemlerin, faaliyet gösterilen sektöre 

göre mümkün olduğu kadarıyla, dijitalleşmesi örgütün dijital dünyada 

hayatta kalabilme becerisini arttırır. Örgüt içindeki eş güdüm ve anlık 

hata kontrolleri ve müdahaleleri ile operasyonel süreçlerin 

iyileştirilmesi ve örgüt dışı inovatif işbirliklerinin gerçekleştirilmesi 

de önem arz etmektedir.  

3.2. Dijitalleşmenin Önemi 

Modern toplumlarda teknolojinin ve bilişim teknolojilerinin 

ürünlerinden faydalanmayan insan da kurum da yok denecek kadar 

azdır. Gelir durumu ve teknolojiye ulaşılabilirlik faktörü açısından 

bakıldığında bile insanların çok büyük bir çoğunluğu akıllı mobil 

cihaz sahibidir. İnsanlar ellerinden geldiğince, gelir ve harcama 

durumları elverdiğince teknolojik harcamalara bütçe ayırmaktadır. 

Benzer şekilde örgütlerde de teknolojik gelişmeler sektörel bazda 

takip edilmekte ve imkan dahilinde teknolojik ürünler edinmektedir. 

İster ticari işletmeler olsun ister kâr amacı gütmeyen kurum ve 

kuruluşlar teknoloji ile iç içe faaliyetlerine devam etmektedir. Artık 

teknolojinin unsurlarını kullanmayan ya da farklı bir ifadeyle 

teknolojik unsurların faaliyetlerini etkilemediği hiçbir kurum, kuruluş, 

sivil toplum örgütü kalmamıştır. Kamu ya da özel sektör hizmetleri 

açısından bakıldığında da sayısız ürün ve hizmetin tedarik, üretim, 
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satış, pazarlama, muhasebe gibi süreçlerin dijitalleşmesi sayesinde 

veya yardımıyla sağlanmaktadır. Aynı sektörde yer alan farklı 

büyüklükteki işletmeler için de benzer şekilde, maddi imkânlar 

doğrultusunda teknoloji ve dijital ürünlerin kullanımı artmıştır. Dijital 

ürünlerin artık insanların hayatında ve insanların olduğu her yerde 

olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Bu kabul doğrultusunda 

dijitalleşme kurumlarda avantaj sağlayabilecek en önemli unsur haline 

gelmektedir. En çok dijitalleşen değil en uygun şekilde dijitalleşen 

kurumlar bir adım önden gitmektedir.  

Sadece teknik bir konu olarak görülmemesi gereken dijitalleşme 

kavramı tek başına bilişim sektörünü ilgilendirmemektedir. Yukarıda 

da belirtildiği gibi sektör yapısı, sahiplik durumu ve hatta işletme 

büyüklüğü gibi kavramlar dijitalleşme için engel değildir. Dijitalleşme 

artık bir yaşamsal pratiğe dönüşmüştür. İnsanların ve kurumların 

hayatlarına devam edebilmeleri için neredeyse zaruri hale gelen dijital 

ürün ve hizmetler eğitimden sağlığa, ulaştırmadan endüstriye, 

tarımdan madenciliğe kadar akla gelebilecek her alanda köklü ve 

kalıcı değişimler yaratmaktadır. Örgütler için herhangi bir sınıflama 

yapılmaksızın, dijitalleşmenin etkili olduğu alanlar şu şekildedir 

(Özcan, 2017): 

• Örgütsel stratejiler 

• İş metotları 

• Ürünler ve hizmetler 

• Müşteri deneyimleri 

• Süreçler 
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• Örgüt yapısı 

• Karar alma süreçleri ve yapısı  

• Kullanılan teknolojik altyapı 

• Kurulan iş birlikleri 

Örgütler dijitalleşme sürecinde mevcut stratejileri ile dijitalleşme ya 

da dijitale dönüşüm sürecindeki stratejilerini birbirleriyle 

çelişmeyecek şekilde entegre etmelidir. İş yaptıkları yöntemler dijital 

ürün ve hizmetler sayesinde gelişen örgütler ürün ve hizmetlerini de 

dijital yöntemlere uygun hale getirerek müşteri deneyimlerini 

farklılaştırmalı ve memnuniyeti sağlamalıdır. Örgütler kendi 

bünyelerinde üretemedikleri ürün ve hizmetler için inovatif 

işbirliklerine yönelmelidir. Burada işbirliğinden kasıt sadece ürün ya 

da hizmet alımında bulunmak değil sürdürülebilir bir yapı oluşturarak 

ilgili işlemlerde ortaya çıkabilecek hata ve aksaklıkların giderilmesi ve 

hatta mümkünse ortadan kaldırılmasına yönelik olmalıdır. Önceki 

bölümde Endüstri 4.0 ile ilgili bilgilerde de yer aldığı gibi karar alma 

süreçleri ve karar mekanizmasının yapısı örgüt faaliyetlerini 

aksatmadan iyileşmelidir. Burada teknolojik gelişmeler ve 

dijitalleşme, kararın bir merkezden verilmesindense hatanın ya da 

sorunun oluştuğu birimde anlık olarak verilmesine yöneliktir. 

Dijitalleşme ile birlikte akıllı cihazların karar süreçlerinde daha etkin 

ve verimli olması önem teşkil etmektedir. Müşteri ihtiyaçları 

doğrultusunda, sektörel gelişmeler paralelinde iletişim ve bilişim 

teknolojilerinin gerisinde kalan, kendini güncellemeyen, mümkün olan 

her süreç için teknoloji alt yapısı oluşturmayan ya da kullanmayan 
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yani dijitalleşmeyen/dijitalleşemeyen tüm kurumlar yok olmaya 

mahkûmdur. 

*** 

Sosyal hayata ve iş hayatına bir anda değil yıllar içinde yavaş yavaş ve 

kalıcı olarak giren dijitalleşme kavramı işletmelerde tüm 

gerçekleşebilir ve gerçekleşmelidir. Yönetim, satış, pazarlama, 

muhasebe, insan kaynakları, finans, araştırma geliştirme, tedarik, 

üretim fonksiyonlarından her biri için farklı dijitalleşme süreçleri 

mevcut olsa da her bir fonksiyon için ayrı planlamalar ile dijital 

dönüşümün gerçekleşmesi ve sürekli güncellenmesi örgütler açısından 

kaçınılmazdır. Yönetim kademesinde alınan kararlarda teknolojik 

unsurların kullanımı uzun yıllardır kullanılmaktadır. Alternatiflerin 

belirlenmesi, optimizasyon çalışmaları gibi konular dijital çağda daha 

da gelişerek fikir üretme ve fikir verme seviyesindedir. Bir otomasyon 

sistemine öğretilenler arasından karar vermek ile öğrenen, araştırma 

yapan ve fikir verebilen sistemler yönetim fonksiyonlarında örgütlerin 

en önemli kozları haline gelebilir.  

Muhasebe ve finans alanlarında teknolojik gelişmeler ve işletmelerin 

dijital entegrasyonu 90’lı yıllardan bu yana devam etmektedir. 

Muhasebe kayıtlarının öncelikle dijital sistemler üzerinden yapılması, 

dijital bankacılık ile finansal işlemlerin herhangi bir cihaz üzerinden 

yapılması bugün iş hayatı içinde yer alan hiç kimse için şaşırtıcı 

değildir. Bu yeni çağda ise dijitalleşen kurumların birbirleri ile entegre 

olma düzeyleri artmaya başlamıştır. Elektronik fatura, elektronik arşiv 

gibi hizmetler gelişmiş tüm toplumlarda yaygın şekilde 
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kullanılmaktadır. Öncelikle çevre bilinci ile gelişen bu uygulamalar, 

sisteme dahil olan tüm işletmelerin yaptıkları işlemlerin hızını 

arttırmıştır. Kâğıt evrakların daha az kullanımı için elektronik 

ortamlarda gerçekleşen muhasebe ve finans işlemleri günümüzde 

eskisinden çok daha kolay ve pratik bir hal almıştır. Gerekli alt yapısı 

bulunmayan işletmelerin sistemin dışında kaldığı ve doğal olarak 

oyundan koptukları gerçeği muhasebe ve finans fonksiyonları 

açısından dijitalleşmenin önemini de göstermektedir. Önümüzdeki 

yılların insana çok daha az ihtiyaç duyan, muhasebe işlemlerini 

gerçekleştirebilen ve yönetebilen sistemleri yaratması da çok şaşırtıcı 

olmayacaktır. Finansman ihtiyacını hesaplayabilen ve izin 

verildiğinde karar alarak işlem gerçekleştirebilen akıllı sistemler için 

de aynısını söylemek mümkündür.  

Elektronik ortamlarda gerçekleşen satışlar ve buna yönelik pazarlama 

faaliyetleri de benzer şekilde yıllardır kullanılmaktadır. Son yıllarda 

elektronik ortamlardan alışveriş yapma oranları ve tutarları sürekli bir 

şekilde artmaktadır. Aynı ürünü fiziki bir ortamdan almak yerine 

internet üzerinden almak da müşteri memnuniyeti sağlayabilmektedir. 

Teknolojiye ve sağladıklarına alışan insanoğlu birçok ihtiyacını 

elektronik yollarla karşılamak isterken müşteri istek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda dijitalleşemeyen işletmeler bu istek ve ihtiyaçları 

karşılayamaz hale gelecektir. Bu durumda da dijital alt yapısı daha 

uygun, müşteri portföyüne daha fazla hitap edenler daha avantajlı hale 

gelecektir. Sektör ayrımı gözetmeksizin pazarlama faaliyetlerini 

internet ortamına taşımayan, ürettiği ürün ya da hizmeti müşterilerine 

onların istedikleri yollarla tanıtamayan ve onlarda sahip olma arzusu 
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uyandıramayan işletmeler dijital eksikliklerinden dolayı müşteri 

kaybına ve doğal olarak gelir kaybına uğrarlar. Dijital pazarlama 

teknikleri, temeli dijital kökenli olan tüm mecralar için uygulanmalı 

ve işletmenin de içinde bulunduğu ekonomik sistemden uzak 

kalınmamalıdır.  

Dijital çağın getirisi akıllı sistemler ile fonksiyonel kararlar alıp işlem 

yapabilen robotlar tedarik zinciri yönetimi ve satın alma gibi işletme 

fonksiyonları için oldukça büyük öneme sahiptir. Üretilen bir ürün 

için hammadde ya da yarı mamul stokunu anlık olarak takip eden bu 

akıllı sistemler yeni verilecek olan siparişin yapısını, ulaşma süresini, 

bekleme süresini hesaplayabilir ve yetki tanımlandığı takdirde de 

işletme için en uygun tedariki sağlayabilir.  

Tüm fonksiyonların birbirine entegre edildiği süper sistemlerde 

tedarik fonksiyonundakine benzer işlemler yapabilen ve üretim 

ihtiyacını anlık ya da belirli periyotlar için hesaplayabilen ve üretim 

miktarı ile ilgili kararlar alıp uygulayabilen cihazlar geleceğin üretim 

planlamacılarıdır. Daha önceki yıllara ilişkin çeşitli verilerin ve güncel 

kaynakların taramasını yapabilen ve satış tahmini yapabilen robotlar 

stok yönetimini de üretim yönetimini de en düşük hata oranıyla 

gerçekleştirebileceklerdir. Bu sayede en düşük stok maliyeti ve en 

düşük stok zayiatının elde edilmesi de sağlanabilir. Maliyetler 

açısından oldukça önemli olan bu sistemlerin gelişimi yapılan 

yatırımlar ve işletmelerin ilgileri ile de doğru orantılı bir şekilde 

meydana gelecektir.  
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Her bir işletme fonksiyonuna ilişkin dijitalleşme derecesi ve 

dijitalleşme gerekliliği farklılık gösterebilmektedir. Örneğin insan 

kaynakları fonksiyonu açısından bakıldığında akıllı sistemler personel 

verimliliği hesaplayabilirken çıkarılması gereken çalışanlar veya 

ihtiyaç olabilecek pozisyonlar için de katkı ve tavsiyelerde 

bulunabilir. Benzer şekilde çeşitli pozisyonlar için özgeçmiş stoğu 

yapabilen ya da güncel özgeçmişlere ulaşabilen akıllı bilgisayarlar 

personel seçimi için yöneticilere ve karar vericilere kolaylık 

sağlayabilecektir. Üretim, tedarik gibi fonksiyonlardaki kadar büyük 

düzeyde olmasa da insan kaynakları fonksiyonu için de dijitalleşme; 

doğru personel seçimi, verimlilik hesaplamaları, ödül sistemleri için 

katkılar sunmaktadır.  

Dijitalleşmenin hem sebebi hem de sonucu olarak görülebilecek bir 

diğer işletme fonksiyonu olan araştırma geliştirme fonksiyonu sürekli 

olarak yenilik peşinde, mevcut olanı bir adım ileriye taşıma gayreti 

içerisinde hareket eden bir işlevdir. Bugün gelinen ve ileride de 

gelinecek olan teknolojik gelişmelerin her biri bu fonksiyon ile 

gerçekleşmiştir. Geliştirilen her bir ürün kullanıldığı hale gelene kadar 

çeşitli aşamalardan geçer ve son halini alır. Bu da hem zaman hem de 

mali açıdan belirli maliyetler oluşturur. Dijital çağda sanal ortamda 

oluşturulabilecek kopyalar ile yapılan denemeler ve paralelinde 

gelişmeler çok daha hızlı ve çok daha düşük maliyetlerle 

gerçekleştirilebilir.  
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3.3. Dijitalleşme ve Covid -19 Küresel Salgınının Etkileri 

 

Geleceği bugünden görenlerin şimdiden o günler için hazırlık içinde 

olduğu gibi bugünü geçmişten görebilen vizyon sahibi insanlar bugün 

için teknolojik, sosyal ve psikolojik hazırlık içinde olmuşlardır. 

Beklenmeyen bir durum olan küresel salgın dönemi dijitalleşme 

sürecini hızlandırmış ve gerekliliklerini ve kolaylıklarını gözler önüne 

sermiştir. Bazı tabu ve kalıplaşmış alışkanlıklar kısa sürede ve 

zorunluluklar ile yıkılmış ve aslında daha iyi olabilecek yenilerine 

yerlerini bırakmışlardır. Çalışmanın bu bölümü dijital dönüşüm 

sürecinde Covid – 19 salgınının dijital dönüşüm sürecindeki 

etkilerinden bazılarını fark edebilmek amacıyla hazırlanmıştır.   

2019 yılının son ayında Çin’in Hubey eyaletinin başkenti Vuhan’da 

bazı insanlarda öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı gibi bazı 

semptomlar gösteren ve tedavilere yanıt vermeyen hastalar 

incelemeye alınmıştır. İncelemeler devam ederken hastalık Vuhan 

başta olmak üzere Çin genelinde yayılım göstermiştir. Yapılan 

araştırmalar neticesinde bir koronavirüs türü tespit edilmiş ve 

öncelikle SARS-CoV-2 olarak daha sonra da Covid – 19 olarak 

adlandırılmıştır (WHO, 2020).  

 

Kısa süre içinde yüksek bulaşıcılığı ve ölüm oranları dünya genelinde 

tedirginlik yaratan bu hastalık öncelikle özel sektör tarafından ciddiye 

alındı. Hava yolu şirketleri hem Çin seferlerine olan ilginin azalması 

hem de hastalığın farklı ülkelere dağılmasının engellenmesi için 
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birbiri ardına Çin’e olan uçuşlarını askıya aldılar ya da iptal ettiler. 

British Airways, Finnair, Qatar Airways, United Airlines, Air Canada 

ve Türk Hava Yolları gibi dünya devlerini Çin’de faaliyet gösteren 

Tesla, Apple, İkea ve Starbucks gibi uluslararası şirketler de 

faaliyetlerine ara verme kararı ile takip ettiler. (EURONEWS, 2020; 

Muccari vd., 2020).   

Dünya genelinde korku ve panik yaratan bu salgın hastalığın ilk 

yayılma sürecine ilişkin bazı önemli gelişmeler kronolojik Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2. Covid - 19 Kronolojisi 

Tarih Gelişme 

31.12.2019 İlk vakaların Dünya Sağlık Örgütü’ne 
bildirilmesi 

05.01.2020 DSÖ’nün bu hastalığı salgın olarak tanımlaması 

11.01.2020 Hastalıktan kaynaklanan ilk ölüm Çin’de 
gerçekleşti 

13.01.2020 Hastalık ilk kez Çin dışında Tayland’da tespit 
edildi 

21.01.2020 ABD’de ilk vaka tespit edildi 

23.01.2020 Virüs’ün ilk görüldüğü ve yayıldığı Vuhan şehri 
tamamen karantina altına alındı 

02.02.2020 Çin’in dışında ilk ölüm Filipinler’de gerçekleşti 

07.02.2020 Virüsü ilk tespit eden ve dünyaya duyuran Dr. Li 

Wenliang, virüs nedeniyle yaşamını kaybetti 
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11.02.2020 Hastalığın ismi Covid – 19 olarak tanımlandı 

14.02.2020 Mısır’da ilk vaka tespit edildi ve hastalık Afrika 
kıtasında da görülmüş oldu 

17.02.2020 DSÖ toplu alanlarda bir araya gelinmemesi 

gerekliliği üzerine çağrı yayımladı 

26.02.2020 Brezilya’da ilk vaka tespit edildi ve hastalık 
Güney Amerika’da da görülmüş oldu 

03.03.2020 DSÖ, ilerleyen günlerde düşünülenden çok daha 
fazla ihtiyaç olacağını belirterek koruyucu 
ekipman üreticilerine üretimi arttırma çağrısı 
yaptı 

07.03.2020 Hastalık toplam 100 ülkeye yayıldı 

10.03.2020 İtalya’da alınan bölgesel karantina kararları tüm 
ülke için uygulanmaya başlandı 

11.03.2020 Türkiye’de ilk vaka tespit edildi 

11.03.2020 Dünya Sağlık Örgütü hastalığı küresel salgın 
yani pandemi olarak ilan etti 

16.03.2020 Almanya ve Kanada sınırlarını tamamen kapattı 

16.03.2020 İlk deneysel aşı çalışması yapıldı 

17.03.2020 AB 30 gün seyahat kısıtlaması getirdi 

19.03.2020 Çin’de ilk kez yerel vaka tespit edilmedi 

21.03.2020 Vuhan kentinde 3 gün üst üste vaka tespit 
edilmediği için bazı işletmelerin açılmasına izin 
verildi 

23.03.2020 DSÖ tarafından dünya genelinde vaka sayısının 
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300 bine ulaştığı raporlandı. İlk 100 bin 67 gün, 
ikinci 100 bin 11 gün ve üçüncü 100 bin 4 gün 
süre içinde tespit edildi 

29.03.2020 Dünya çapında ölüm sayıları 30 bini geçti 

06.04.2020 Avusturya Nisan ortasında başlayacak 
normalleşme takvimi yayımladı 

09.04.2020 IMF, Covid – 19’un ekonomik etkilerinden 
dolayı küresel ekonomik büyümenin negatif 
yönlü olacağını belirtti  

15.04.2020 Dünya geneli vaka sayısı 2 milyonu geçti 

24.04.2020 DSÖ kademeli olarak önlemlerin 
hafifleştirilmesine dair bir kılavuz yayımladı 

28.04.2020 Yalnızca ABD’de tespit edilen vaka sayısı 1 
milyonu aştı 

06.05.2020 Polonya’da seçimler ertelendi 

Kaynak: Budak ve Korkmaz (2020). 

Yukarıda tablo halinde gösterilen gelişmelerin yanı sıra; UEFA 

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liginin önce seyircisiz oynanması sonra 

da belirsiz süreli ertelenmesi, EURO 2020 Avrupa Futbol 

Şampiyonası finallerinin bir sonraki yıla ertelenmesi, Tokyo 2020 

Olimpiyatlarının iptal edilmesi, özellikle hava alanlarında geniş çaplı 

güvenlik önlemleri alınması, Vatikan’da kutsal Pazar ayinlerinin fiziki 

katılımının iptal edilerek çevrimiçi olarak yapılması, birçok ülkede 

festival, bilimsel toplantı ve kongre, fuar ve konser gibi toplu 

etkinliklerin süresiz olarak ertelenmesi ve seyahat yasakları gibi 

birçok önlem alınmıştır (Acar, 2020). Türkiye’de de spor 
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müsabakalarının önce seyircisiz oynanması ardından da ikinci bir 

karara kadar ertelenmesi, toplu organizasyon ve katılımların 

yasaklanması, camilerin ibadete kapatılması, ulusal bazı sınavların 

ertelenmesi gibi benzer önlemler salgının yayılmaması adına zaruri 

olarak alınmıştır. Ayrıca dünyada birçok ülkede ve Türkiye’de eğitim 

ve öğretim faaliyetleri önce durdurulmuş daha sonra da çevrimiçi hale 

dönüştürülmüştür (MEB, 2020; YÖK, 2020a; YÖK, 2020b; YÖK, 

2020c). Benzer şekilde bir birçok kamu ve özel sektör kuruluşu 

uzaktan çalışma, kısa çalışma, esnek çalışma, dönüşümlü çalışma gibi 

uygulamalara geçmiştir (Mustajab vd., 2020;  Dockery ve Bawa, 2020, 

Akca ve Küçükoğlu Tepe, 2020).  

Dünya genelinde birçok ülke mevcut krizi yönetebilmek için çeşitli 

adımlar atmıştır. Kriz hareket ve iletişim planları hazırlanmış, seyahat 

ve toplu organizasyonlara kısıtlamalar getirmiş, sokağa çıkma yasağı 

kararları alınmış, izolasyon ve kişisel önlemlerle ilgili çeşitli kararlar 

almış ve krizden ekonomik ve ticari olarak etkilenenler ile ilgili sosyal 

destek ve yardımlar sağlanmıştır (Gül ve Çelebi, 2020). Kriz kararları, 

sosyal ve ekonomik destekler bir yere kadar güvence sağlamış olsa da 

dünya genelinde borsalarda düşüş, işsizlik oranlarında artış, resesyon 

riski, tüketici güven endekslerindeki düşüş gibi faktörler ekonominin 

tekrar hareketlenmesini ve kademeli olarak da olsa normale dönüş 

gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (BBC, 2020). 

2020 Mayıs itibariyle dünya genelinde normalleşme adımları atılmaya 

başlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Dünya genelinde birçok sosyal 

mesafe kararı alınmış; kurumlarda bulunması gereken azami kişi 
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sayıları, maske zorunluluğu, koruyucu dezenfektan malzemeler ve 

ekipmanların kullanımı gibi bir çok unsur yeni normal kararı ile 

insanların hayatına girmiştir (CNN, 2020; WHO, 2020). 2020 yaz 

ayları ekonominin de hareketlendirilebilmesi, turizmin 

canlandırılabilmesi ve üretimin devam edebilmesi için normalleşme 

sürecinin devamı şeklinde yaşanmıştır. Eylül 2020 itibariyle başta 

eğitim öğretim faaliyetleri olmak üzere fiziki mesafenin 

korunamayacağı ortamların durumları tekrar gözden geçirilmiştir. 

Hazian ayı itibariyle dünya genelinde düşüş yaşanan vaka sayıları 

(Worldometers, 2020), küresel salgının kontrol altına alındığını ya da 

salgının önlendiği algısı yaratmış olsa da ağustos sonunda vaka 

sayıları birçok ülkede artış göstermiştir. Bu durum eğitim öğretim 

faaliyetlerinde ülkeler arası farklılaşmaya yol açmış, bazı ülkeler 

eğitim ve öğretim faaliyetlerini başlatma kararı almış Türkiye gibi 

bazı ülkeler de bu faaliyetlerin bir takım istisnalar dışında bir süre 

daha çevrimiçi ortamlarda devam etmesine karar vermiştir.  

Şubat 2021 ortaları itibariyle dünya genelinde vaka sayıları 110 

milyonu geçmiş ve hastalık kaynaklı raporlanan ölüm sayıları da 2 

milyon 400 binin üzerine çıkmıştır (Worldometers, 2021). Yukarıda 

salgının ilk döneminde seyrine dair önemli bazı gelişmeler tablo 

halinde gösterilmişti. Küresel salgının ilk dönemlerindeki vaka 

sayıları ve yayılma hızı insanlar ve devletler üzerinde korku ve panik 

etkisi yaratmışken daha sonraki vaka sayıları önceki sayıların katbekat 

fazlası olmasına rağmen insanlarda duyarsızlaşma ve özensizlik, 

devlet yönetimleri ve uluslararası kuruluşlarda da ekonomik 

zorunluluklar neticesinde sessizlik yaratmaya başlamıştır. Türkiye 
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örneğinde ilk vaka açıklandığında ülke çapında marketlerde kolonya 

tedarikinde yaşanan sorunlar, raporlanan toplam vaka sayısı henüz 

100 bile olmadan maske teminine dair sıkıntılar, maske satışının 

yasaklanması; küresel salgının 10.ayında her gün binlerle ifade edilen 

yeni vaka sayılarına karşı umursamaz davranışların nedenlerinin 

araştırılması ayrı bir gerekliliktir. Bu ve benzeri psikolojik ve 

sosyolojik konular ile ilgili akademik araştırmaların uzun yıllar 

süreceği aşikârdır (Çelebi, 2020).  

Gates Vakfı ve Dünya Sağlık Örgütü iyimser tahminlerle aşı ya da 

aşıların 2021 yılının ilk aylarında onaylanabileceği fakat sürecin bir 

yıl daha sürebileceği ve 2022 yılına kadar sürebileceğine yönelik 

tahminlerine paralel şekilde 2020 Aralık ayından itibaren farklı ülkeler 

ve farklı araştırma laboratuvarları tarafından geliştirilen aşılar 

kullanıma başlanmıştır. Eylül- Ekim 2020 aylarından sonra özellikle 

Avrupa genelinde yaşanan salgının ikinci dalgası dünya genelinde de 

Türkiye’de de benzer şekilde ilerlemektedir. Virüsün çeşitli 

mutasyonları ile yayılım ve öldürücülük özelliklerinin değişikliklere 

uğraması salgının seyrini kötü yönde etkilemekte ve süreci 

uzatmaktadır. Söz sahibi kurum ve kuruluşların görüşlerine paralel 

şekilde en erken 2022 yılı ortalarında bitebileceği düşünülen bu 

salgının sebep olduğu psikolojik ve ekonomik bilanço oldukça 

olumsuz görünmektedir (Akca ve Küçükoğlu Tepe, 2020). 
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Tablo 3. Küresel Salgının Sektörel Etkileri 

Olumsuz Yönde Etkilenen 

Sektörler 

Olumlu Yönde Etkilenen 

Sektörler 

• Turizm ve tatil 

• Havacılık 

• Denizcilik 

• Otomotiv 

• İnşaat ve Emlak 

• İmalat (hayati olmayan) 

• Finansal servisler 

• Eğitim 

• Petrol ve gaz 

• Tarım 

• E-ticaret 

• Kişisel bakım ve sağlık 

• Bilişim 

• Gıda işleme ve 

perakende 

• Tıbbi ikmal ve servisler 

• Petrol ve gaz 

 Kaynak: Decode Economic & Financial Consulting (2020). 

Gerek olumlu yönde gerekse olumsuz yönde tüm sektörler küresel 

salgın sürecinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Etki dereceleri ve 

yönleri farklı olmakla beraber sosyal hayatta ve iş hayatında birçok 

değişim meydana gelmiştir ve bu değişimler devam edecektir. 

Uzaktan ya da evden çalışma da bunlardan birisidir. Çelebi (2020) ve 

Bapuji vd., (2020) işin yapılma esasının fiziki ortama ya da fiziki 

ortamda bulunmaya dayandığı işler için uzaktan çalışma veya evden 

çalışma yöntemlerinin uygun olmadığını belirtmişlerdir. Ulaştırma, 

yapı, perakende ticaret, tarım, ormancılık, hayvancılık, konaklama, 

yiyecek ve içecek hizmetleri gibi sektörlerde çok mümkün olmayan 

uzaktan çalışma yöntemi; eğitim, bilişim, finans ve bankacılık, sigorta 
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hizmetleri gibi sektörlerde ve şirketlerin yönetim kademelerinde görev 

yapanlar için daha uygundur (Cardenas ve Montana, 2020; Dingel ve 

Neiman, 2020).  

Akca ve Küçükoğlu Tepe (2020) uzaktan ya da evden çalışma 

yöntemlerinin dijital dönüşümü tetiklediğini belirtmiştir. Zoom, 

Google Classroom ve Slack gibi uygulamaların kullanıcı sayılarının 

10 milyonlardan 100 milyonlara çıkması bunun en önemli 

göstergelerinden biridir. Çalışanlar ve yöneticiler evden ya da uzaktan 

toplantılarını ve görüşmelerini dijital ortamlarda yürütebilmektedir. 

Dijital uygulamalarla ayrıca ders anlatılmakta, sınavlar yapılmakta, 

konser ve benzeri sanatsal etkinlikler gerçekleştirilmekte ve bazı 

müzeler gezilebilmektedir (Gupta, 2020; Dockery ve Bawa, 2020).  

Dijital dönüşümün en baskın unsurları arasında yer alan uzaktan 

çalışma sistemi Google ve Facebook gibi dünya devi teknoloji ve 

bilişim şirketleri tarafından oldukça önemsenmektedir. Bu şirketler 

uzaktan çalışma sisteminin en az 2021 Haziran ayına kadar süreceğini 

bir yıldan daha fazla süre varken açıklamışlardı. Ekim 2020 itibariyle 

başka bir bilişim devi Microsoft şirketi ise uzaktan çalışmayı kalıcı 

hale getirdiğini açıklayarak bir ilke imza attı (NTV, 2020). Dikkat 

çeken başka bir kalıcı dönüşüm adımı ise Yüksek Öğretim Kurumu 

tarafından atılmıştır. Türkiye geneli tüm üniversitelerin lisans ve ön 

lisans tüm bölümlerinde, derslerin en az %10’u en fazla %40’ı 

çevrimiçi yöntemlerle (YÖK, 2020a) gerçekleştirme kararı alan YÖK, 

dijital eğitime dair kalıcı ve sağlam adımlara imza atmıştır (Çelebi, 

2020).  
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Dünya genelinde büyük değişime uğrayan alanlardan birisi de para 

transferi ve ödeme ya da tahsilat yöntemleridir. Bankacılık ve finans 

sektörünün bir kolu gibi görünen dijital ödeme yöntemlerinin küresel 

gelişimi ve yayılması yıllardır devam eden bir süreçtir. Küresel 

salgının ise dijital ödeme yöntemleri üzerinde ve özellikle para 

tahsilatı ya da ödeme şekilleri üzerinde de etkileri bulunmaktadır. 

Modern toplumlarda yaşanan bu gelişmelere örnek olarak ATM’den 

para çekim ve yatırma limitlerinin attırılması, dijital bankacılık 

uygulamalarının daha sık ve etkin kullanımı, dijital bankacılık kredi 

ve ödeme limitlerinin yükseltilmesi, temassız ödeme yöntemlerinin 

daha çok kullanılması, elektronik ortamlardan yapılan alışverişin 

artması verilebilir. Özellikle temassız ödeme yönteminin kullanılması 

ve kredi kartı harcamalarının dijital ortamlarda daha fazla olması 

covid – 19 küresel salgın sürecinin bir diğer dijital etkisi olarak 

görülmelidir (Ağan, 2020).  

Aldemir ve Avşar (2020) küresel salgın döneminde dijital vatandaşlık 

üzerine kaydedilen gelişmeleri araştırmışlardır. Araştırmalarında 

dijital vatandaşlık kavramının boyutları arasında yer alan dijital 

iletişim ve dijital erişim unsurlarında küresel salgının pozitif etkileri 

olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca karantina dönemlerinde boş 

vakitlerin değerlendirilmesi amacıyla internet kullanımının arttığını ve 

bunun da insanların farkında olmadan dijital okuryazar gibi 

davrandığını ve dijital vatandaş sınıfına dahil olduklarını 

vurgulamaktadırlar. Sosyal medya ve dijital iletişim platformlarından 

Whatsapp ve Twitter yanlış bilgilerin yayılmasını engelleyecek 
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sistemleri devreye aldıklarını ve dijital güvenliğin öncelikli ve önemli 

bir konu olduğunu ifade etmişlerdir (Timberg ve Nakashima, 2020). 

Whatsapp ve Dünya Sağlık Örgütü ortak bir çalışmayla, Apple ve 

Google da kendi bünyelerinde covid – 19 bilgilendirme platformları 

kurmuştur. Benzer bir uygulama ise Türkiye Cumhuriyeti Dijital 

Dönüşüm Ofisi’nden gelmiş ve Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışmalar 

sonucunda salgın ile ilgili tüm bilgi ve dökümanlar vatandaşların 

kullanımına ve bilgisine sunulmuştur. Bu ve benzeri uygulamaların 

insanları dijital vatandaşlığa teşvik ettiği söylenebilir (Aldemir ve 

Avşar 2020). 

Birleşmiş Milletler raporuna göre Covid – 19 salgını; devlet 

yönetimleri ve toplumları; 

• Kısa vade için krizi yönetmek 

• Orta vadede sosyal ve ekonomik etkilerini çözmek 

• Uzun vadede ise mevcut politika ve unsurları tekrar gözden 

geçirmek ve keşfetmek için  

dijital teknolojilere yönelmek zorunda bırakmıştır.  

İçinde bulunduğumuz dijital çağ birçok zorunlu ve kalıcı değişim ve 

dönüşüm yaratmaktadır. Yaşanan küresel salgının etkisiyle gelişimleri 

ve insanların hayatlarına dahil olmaları hızlanan ya da hızlandırılan 

konu ve başlıklar şu şekilde sıralanabilir:  

• Eğitim ve öğretim faaliyetleri salgın sonrasında da kısmen de 

olsa dijital ortamlardan sürdürülmesi. 
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• Uzaktan çalışma sisteminin bazı sektör ve pozisyonlarda kalıcı 

olarak devam etmesi bazılarında ise belirli zamanlarda devam 

edecek olması 

• Dijital teknoloji kullanımın artışı dolayısıyla vakit kaybının 

azaltılması ve verimlilik esasıyla çalışma saatlerinde azalma ve 

de 

• Dijital vatandaşlığın desteklenmesi ve gelişmesi 

• Dijital bankacılık ve finans uygulamalarının toplum geneline 

yayılması  

• Dijital ortamlarda gerçekleşen toplantı, bilimsel etkinlik, 

seminer gibi faaliyetlerin çoğalması ve desteklenmesi 

• Temel gıda ürünleri de dahil olmak üzere elektronik ortamlarda 

yapılan alışverişin artması 

• Teknoloji unsurlarının kullanımının artması ile ortaya çıkan / 

çıkabilecek güvenlik ihtiyacına dair adımlar atılması 

• Teknolojiye yatkın personel ihtiyacının ortaya çıkması 

• Kriz durumlarında başarıyla çalışmaya devam edebilen 

yöneticilere olan ihtiyacın anlaşılması  

• İş sağlığı ve güvenliği konusuna verilmesi gereken önemin 

tekrar anlaşılması 

• Dijital çağda ayakta kalabilmek için teknolojik alt yapısının 

gerekliliğinin farkına varılması 

… 
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BÖLÜM 4  

DİJİTAL ÇAĞDA LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİK 

Kitabın dördüncü ve son bölümünde dijital çağda liderlik 

kavramsal olarak ele alınmış ve “dijital liderlik” 

yaklaşımı incelenmiştir. Ardından dijital çağda 

girişimcilik uygulamaları ve “dijital girişimcilik” 

yaklaşımına yer verilmiştir. Son olarak da dünya çapında 

büyük başarılar elde etmiş başarılı dijital girişimlerden 

örneklere yer verilmiştir. 
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1980li yıllardaki birçok bilim kurgu filminde yeni milenyumun 

başlarında uçan kaykaylar, uçan arabalar, sesli komutla çalışan 

elektronik aletler yer alır. İnsanoğlunun bu sayılanlara bugün uzak 

olmadığını söylemek büyük bir vizyon gerektirmeyebilir. Ancak 

henüz cep telefonu, internet, kişisel bilgisayarlar, drone teknolojileri 

insanların hayatına girmemişken bunu hayal edebilmek, bu vizyona 

sahip olabilmek geleceği şekillendirmekle eşdeğerdir. Dijital çağ 

yukarıda da anlatıldığı gibi teknolojinin etrafında şekillenen bir çağı 

ifade etmektedir. Bu çağda teknolojik gelişmelerden yararlanmak tek 

başına yeterli olmayabilir. Sadece mevcut olanı kullanmak, daha 

fazlasını daha kullanışlı olanı araştırmak, bulmak ve istemek 

teknolojiyi işinde kullanmayı değil teknolojiye işine uyarlamayı 

getirmektedir. Bu durum da yaratıcılık ve vizyon sahibi olmaktan 

geçer. Dijital çağda liderlik edecek kişilerin, hangi liderlik tarzına 

sahip olurlarsa olsunlar, unutmaması gereken temel konu bu olmalıdır. 

Benzer şekilde girişimcilik de bünyesinde yaratıcılığı bünyesinde 

bulundurmalıdır. Dijital çağda girişimcilik de daha öncekilerden farklı 

olarak teknolojik gelişmeler ışığında teknolojiyi bir amaç değil bir 

araç olarak görenlerin ellerinde büyüyecek ve çağa uyum 

sağlayacaktır.  

4.1. Dijital Çağda Liderlik 

Dijital çağda liderlik etmek hiçbir imkânın, hiçbir teknolojinin 

olmadığı bir dünyada liderlik etmekten çok daha zor ve karmaşıktır. 

Son yüzyıla kadar liderlik; güç ve askeri zekâ üzerine kurulu bir 

kavramken günümüzde artık liderlik fiziksel güç ile neredeyse hiçbir 
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şekilde bağdaştırılmamaktadır. Bundan 20 yıl sonra ise liderlik ve 

fiziki güç arasında hiçbir ilişki kalmayacağı aşikârdır. Gelecekte 

liderler sadece zekâları, stratejileri ve hamleleriyle ayakta kalabilecek 

ve kitlelerini bu şekilde sürükleyeceklerdir. Yukarıda da belirtildiği 

gibi dijital çağda liderlik edebilmek geçmişten çok daha zor bugünden 

de daha zor olacaktır. Teknoloji ve dijitalleşmenin dünya geneline 

yeni yeni yayıldığı son yıllarda bile meydana gelen gelişme ve 

değişimler liderlik ve yönetim olgularını zor ve karmaşık hale 

getirmeye başlamıştır. İzleyiciler için çok fazla değişkenin aynı anda 

ele alınması ve bu faktörlerle tek tek başa çıkılması bir liderin işini 

zorlaştırmakta ve yükünü arttırmaktadır. 

Dijital çağda liderlik yapacak kişiler daha önceleri olduğu gibi sadece 

karizması, sadece bilgisi, sadece vizyonu ile yeterli liderlik 

davranışları sergileyemezler. Rekabetin soluğunun her an hissedildiği, 

ekonomik ve politik konjonktürün anbean değiştiği küreselleşen 

dünya düzeninde yeni çağın liderleri aşağıdaki özelliklerden 

birçoğuna sahip olmalıdır (Mack, 2015; Prentice, 2013; Toduk ve 

Gande, 2016; Bennis, 2013; Matt vd., 2015): 

• Farklı bakış açılarından değerlendirme yapabilmek 

• Gelecek odaklı olmak 

• Vizyon sahibi olmak 

• İnsanları teşvik edebilme yeteneğine sahip olmak 

• Problemleri algılama ve çözme yeteneğine sahip olmak 

• Empati yeteneğine sahip olmak 

• Yönetimi yeni yaklaşımlar deneyerek sürdürmek 
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• Sürekli öğrenme felsefesini benimsemek 

• İnsanların işlerini yapmalarını kolaylaştırmak 

• Fırsatları araştırmak ve insanlara fırsatlar sağlamak 

• Gerek davranışlarıyla gerek konuşmalarıyla ilham vermek 

• İnsanları motive edebilmek 

• İnovasyon sağlamak ve girişimci olmak 

• Dijital yeteneklere sahip olmak 

• Gereken durumlarda standart uygulama ve yöntemlerden 

vazgeçebilmek 

• Güçlü bir iş ağına sahip olmak 

• Güçlü işbirlikleri oluşturabilmek 

• Tutku ile hareket etmek 

• Çok fazla konuşmadan – sessiz bir lider olarak - işin 

sürdürülmesini ve gerçekleştirilmesini sağlamak 

• Sosyal medya araçlarını aktif şekilde kullanabilmek ve özellikle 

kurumu ile ilgili olumsuzlukları vaktinde öğrenerek müdahale 

edebilmek 

• En az temel düzey mümkünse orta düzey dijital becerilere sahip 

olabilmek 

• Geliştirilen vizyona sadık kalınmasını sağlamak 

• Kuvvetli iletişim becerilerine sahip olmak 

• Bilgiyi edinebilmek ve yönetebilmek 

• Hızlı ve sürekli değişimlere ayak uydurabilmek 

• Sürdürülebilir değişimi sağlayabilmek 



62 | D r .  F u r k a n  Ç E L E B İ  

 

• Değişen ve gelişen teknolojiyi sürekli takip ederek mümkün 

olduğunca edinmek ve faydalanmak 

• Yaratıcı liderlik yapabilmek 

• Sosyal zeka sahibi olmak 

• Açık fikirli olmak 

• Eleştirilere açık olmak ve hem kendisi hem de izleyicileri için 

eleştirel düşünceyi teşvik etmek 

Sayılan bu özellik ve donanımların çoğuna sahip olanların dijital 

çağda liderlik potansiyellerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Özelliklerini ve davranışlarını yeni çağa adapte edebilen, yeteneklerini 

geliştirerek bir adım öne çıkanlar dijital çağda da yönetim 

kademelerinde aranan ve tercih edilen insanlar olacaktır. Yukarıdaki 

özelliklerden her biri aynı önem derecesine sahip değildir. Aslında bu 

özellikler sektör, örgütsel faktörler, izleyici kitle gibi farklı 

değişkenlere göre farklılık gösterebilir. Ancak esas olan bazı 

özelliklere herhangi bir ayrım yapılsa bile iyi bir lider tarafından sahip 

olunması gereklidir. Girişimci ve yenilikçi olmak, dijital becerilere 

sahip olunması, güçlü bir vizyon sahibi olmak ve kitleye bunu idrak 

ettirerek peşinden sürüklemek, inovasyon peşinde ve sürdürülebilir iş 

ilişkileri kurmak gibi özellikler dijital çağ için en önemlileri arasında 

gösterilebilir.  

Liderlik teorilerinden dönüşümcü liderlik ile benzer şekilde dijital 

çağda da liderin bir dönüşüm ve gelişim sağlaması beklenmektedir. 

Çelik Şahin vd., (2020) araştırmalarında dijital çağda liderden 

beklenen değişimlerin; idari, hizmetkarlık, sistemsellik, çok yönlü 
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olma, soyutluk gibi unsurlar üzerinde olması gerektiği sonucuna 

ulaşmışlardır. Katılımcıların metaforlar üreterek çalışmaya katkıda 

bulundukları yönteme göre liderden en çok beklenenler değişime 

yönelik meteforlardan oluşmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre liderin; 

“dijitalleşen dünyada; düşünceleri ve becerileri ile yönlendirici olma 

özelliğiyle öne çıkmasının ve değişime öncülük etmesinin gerekliliği” 

vurgulanmaktadır (Çelik Şahin vd., 2020). 

Abbatiello vd., 2017 dijital çağda liderliğe dair değişen yetenekleri 

bilişsel, davranışsal ve duygusal dönüşümler olarak üç başlıkta 

toplamışlardır (Artüz, 2020: 8). Bunlar: 

Bilişsel dönüşümler 

• Sanal dünyada olanakları kavramsallaştırma 

• Artan bilgi karmaşıklığı ile başa çıkabilme 

• Farklı ve kullanılmamış metotlar araştırma 

• Pratik kararları tüm bilgilere sahip olmadan bile alabilme 

Davranışsal dönüşümler 

• Değişen güç ve etkilere uyum sağlayabilme 

• Farklı gruplarla birlikte çalışabilme 

• Yeni grup veya ortaklara değer verme 

• Başarısızlıklardan ve yanlışlardan ders çıkarma ve kendini 

motive ederek yeniden deneme 

Duygusal dönüşümler 

• Riskli ve belirsizlik içeren durumlarda toleranslı davranabilme 
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• Değişken şartlarda esnek davranabilme yeteneği 

• Süreçlerle ilgili değişim kararlarını cesaretle alabilme 

• Değişimi başlatma, yönlendirebilme ve liderlik özgüvenine 

sahip olma 

Liderlik ile ilgili çalışmalar yukarıdaki bölümlerde de belirtildiği gibi 

yaklaşık yüzyıldır devam etmektedir. Sürekli bir evrim ve gelişim 

içinde olan liderlik araştırmaları değişen dünyada gerçekleri ve 

teknolojik gelişmeleri de yansıtmaktadır (Kremer, 1993). İçinde 

bulunduğumuz dönem için de benzer şekilde gelişimin ve değişimin 

işaretçisi ve bir göstergesi olan liderlik çalışmaları oldukça önem arz 

etmektedir (Dinh vd., 2014). Teknolojinin gelişimi ve dünyayı her 

geçen gün daha da değişime uğratması liderlik için de geçerlidir. 

Bilgiye erişimin çok daha kısa zamanda gerçekleştiği, ortak bilgiye 

erişimin ise çok daha kolay olduğu küreselleşen dünyada lider olmak 

ve daha önemlisi lider kalmak önceki dönemlerden çok daha zordur.  

İçinde bulunduğu çağı yansıtan liderlik çalışmalarında yeni dönemin 

dijital çağda liderlik ve dijital liderlik kavramları üzerinde 

yoğunlaşması muhtemeldir. Bu iki kavram aynı kelimeler ile 

kullanılsa, birbirleri ile ilişkili olsalar ve benzer gibi görünseler de 

birbirlerinden farklı iki içeriğe sahiptir. Wilson III (2004) dijital çağda 

liderliğin daha kapsayıcı bir tanım olduğunu, alan ve sektör ayrımı 

yapılmadığını; dijital liderliğin ise çoğunlukla bilgi toplumunun temel 

sektörlerindeki liderliği ifade ettiğini belirtmiştir. Bazı araştırmalar ve 

tanımlar bu ayrımı net bir şekilde gerçekleştirmemiş olsa da dijital 

liderlik, ağırlıklı olarak bilgi teknolojilerini ve dijitalleşmeyi 
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bünyesinde daha çok bulunduran bir yaklaşımdır. Çalışmanın sonraki 

kısmında dijital liderlik kavramı yer almaktadır. 

Dijital Liderlik 

Önceki bölümlerde liderliğin geçmişten bugüne yolculuğu kısaca 

anlatılmıştı. Dijital liderlik yaklaşımı incelenmeden önce bu yolculuğa 

tekrar değinmek gerekirse; liderlik ana dönemde incelenmektedir (Öz, 

2016):  

• Özellikler teorileri – Liderlik 1.0 

• Davranışsal teoriler – Liderlik 2.0 

• Durumsallık teorileri – Liderlik 3.0 

• Yeni liderlik teorileri – Liderlik 4.0 

Yeni dönem liderlik araştırmaları liderlik 4.0 olarak literatüre 

geçmiştir. Yukarıda belirtilen birçok yaklaşım bu dönem içerisinde 

geliştirilmiş ve araştırılmıştır. Dijital liderlik yaklaşımı da liderlik 4.0 

dönemi içinde geliştirilmiştir. Bu yaklaşıma göre işbirlikçi öğrenme, 

beraber yaratıcılık ortaya koyma, iletişimin etkin kullanımı ve insanlar 

arası etkileşim; emir-komuta ve kontrolden çok daha öne çıkarak yeni 

bir paradigma yaratmaktadır. Dijital liderlik son on yıldır 

araştırmalarda yerini bulmuş ve halen üzerinde sınırlı çalışma bulunan 

ve incelenmesi gereken bir kavramdır (Özmen vd., 2020). 

Dijital liderlik kavramına dair tanımlamalardan önce dijital liderlikten 

bahsedilebilmesi için; hemen hemen her ortamda kesintisiz internet 

ulaşımına sahip olunduğu, açık kaynak teknolojisinin kullanılabildiği 

ve dijital cihazların ve teknolojinin amaçlara uygun şekilde 
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kişiselleştirildiği (Sheninger, 2014) varsayımlarının olduğunu 

belirtmek yararlı olacaktır. Dijital lider bu bağlamda; yön gösteren, 

etkileyen, bilgiye sahip olan ve sürdürülebilir değişime öncülük eden, 

öngörü sahibi ve kritik insan ilişkileri sahibi olan kişilerdir 

(Sheninger, 2014: 2). Raza (2016) ise dijital liderlerin; girişimcilik, 

gelişim ve açıklık, işbirliği yeteneği ve inovatif davranışlar sergileme 

gibi karakteristik özellikleri olduğunu belirtmektedir. El Sawy (2016) 

dijital liderliği oldukça sade bir tanımla “dijitalleşmenin stratejik 

başarısı için doğru şeyler yapmak” olarak tanımlamaktadır. Mihardjo 

ve Sasmoko (2018)’ya göre dijital liderlik dijital yetkinlik ve dijital 

kültürün bir birleşimi olarak ifade edilmektedir. Daha geniş kapsamlı 

bir araştırmaya göre ise dijital liderlik 5 özellik açısından 

incelenmektedir (Zhu, 2014): 

• Fikir liderliği 

• Yaratıcı liderlik 

• Küresel Vizyoner liderlik 

• Meraklı liderlik 

• Bilge liderlik 

Fikir liderliği kurumun parçası olduğu sistem içerisinde olan ya da 

olabilecek değişimlere karşı geliştirdiği uyum yeteneğini; yaratıcı 

liderlik ise yeni fikirler ve inovatif davranış biçimi ifade etmektedir. 

Küresel vizyon dijital dönüşümde “orkestra şefi” olabilmeyi; meraklı 

liderlik öğrenebilme becerisini ve bilge liderlik ise derin bilgi sahibi 

olma ve kavrama yeteneği ile yönetim sağlayarak karar süreçlerinde 
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yorum, varsayım ve sentezleme yeteneklerinin kullanımını ifade 

etmektedir (Özmen vd., 2020).  

Liderlik literatüründe dijital liderliğe dair üzerinde fikir birliği 

bulunan bir tanım bulunmamaktadır. Dijital liderlikte dijital 

yeterliliklerin daha yüksek olması gerekmektedir. Bir başka ifadeyle 

dijital liderlik için rakiplerinden dijital yeterlilikler bakımından daha 

yetkin olanların bir adım önde olduğu ve olacağı söylenebilir. Dijital 

beceriler temel, orta ve ileri düzey olmak üzere üç ana kategoride 

sınıflandırılmaktadır:  

 

Şekil 3. Dijital Beceriler Sınıflandırması 

Kaynak: (ITU, 2018)’den aktaran Öz (2020: 49) 

Dijital çağda lider içinde bulunduğu çevre veya sektöre göre temel 

düzey becerilere de sahip olarak da liderliğini sürdürebilirken dijital 

liderlik kavramı açısından bakıldığında bu durumun geçerli olduğunu 

söylemek yanlış olacaktır. Bir kişi için dijital lider tanımlaması 

kullanılacak ise bu sıfatın başındaki dijital kelimesinin hakkını 

vermesi gereklidir. Dijital lider dijital ortamlar için liderlik etmelidir. 

Bu da ileri düzey dijital beceriler sınıflandırmasında olunması 
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gerekliliğini ortaya çıkarır. Faaliyet konusuna göre değişkenlik 

göstermekle beraber dijital liderin yapay zekâ, dijital girişimcilik, 

büyük veri, siber güvenlik, nesnelerin interneti ve sanal gerçeklik, 

arttırılmış gerçeklik veya dijital gerçeklik konularında yetkinlik sahibi 

olması gereklidir. Bu konulardan biri ya da birkaçı açısından yetkinlik 

seviyesi düşük olan bir liderin dijital lider olmasından bahsedilemez. 

Qualman (2012) herkesin bir dijital ayak izi olduğunu, kamusal ve 

özel yaşam arasında bir ayrımın kalmadığını ve başarılı bir dijital 

liderin dijital dünyayı içselleştirerek kucaklaması gerektiğini 

belirtmektedir. Ayrıca izleyicilerin ellerinden gelenin en iyisini 

başarabilmeleri için onları güçlendirmek adına; sadeleştirmek, 

doğruluk, harekete geçmek, yol haritası ve insanlar olmak üzere beş 

bölümden oluşan dijital liderlik alışkanlığını benimsemeleri 

gerektiğini belirtmişlerdir (Qualman (2012): 

Sadeleştir – Başarı sadeleştirmenin ve odaklanmanın sonucudur: 

Hayatı kolaylaştırmak ve sadeleştirmek bir dijital liderdeki önemli 

özelliklerden birisidir. Dijital liderlerin kendi hayatlarını basitleştirdiği 

gibi dünyaya yansıttıkları her şeyi de basitleştirmeleri gerekir. 

Düşüncelerin ve verilmek istenen mesajların olabildiğince kısa ve öz 

olması gerekir. Bilgi çok önemli olmakla beraber fazlasının yönetim 

için bir yük olabileceği düşünülmeli ve ona göre hareket edilmelidir.    

Doğruluk ve kendine dürüstlük – İç tutkuyu kabul edin: İnsanlar 

yaptıkları ve istedikleri arasında her zaman uyum 

yakalayamayabilirler. Dijital liderin de harekete geçmeden önce neye 

tutku duyduğunu anlaması ve kendi iç sesini dinlemesi önemlidir. Ne 
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istediğini ve kim olmak istediğini bilmeyen bir liderin dijital liderlik 

yapması da mümkün değildir. Onlara neyin ilham verdiğini, nelerden 

tatmin yaşadıklarını bilmeleri ve bilmedikleri özelliklerini 

keşfetmeleri liderlik yolculuğundaki yolculuklarının seyrini önemli 

ölçüde etkiler. Dijital liderlikten haz duyacağını ve başarıya 

ulaşacağını fark edenler için artık harekete geçme zamanı gelmiş 

demektir.  

Harekete geç – Eylem olmadan hiçbir şey olmaz: Zorluklar ve 

başarısızlıklar sadece olumsuz olarak ele alınmamalıdır. Kararsızlık 

yaşamadan daha önceki başarısızlıklardan ders çıkarılmalı bir 

sonrakinde yaşanabilecek başarısızlığın etkileri azaltılmalı ve her 

başarıya ulaşılana kadar bu süreç takip edilmelidir. Liderler yanlış 

yapmak üzere planlama yapıp harekete geçmezler. Ancak yapılan 

yanlış açıkça konuşulur, tartışılır ve her yönü ile irdelenir ve beyin 

fırtınası yapılırsa gözden kaçanlar daha kolay görülebilir ve her bir 

eylem buna göre yeniden planlanabilir. Bu sayede yeniden övgüye 

değer eylemler gerçekleştirilebilir.  

Yol haritası – Başarı için hedeflere ve vizyona ihtiyaç vardır: Dijital 

liderler başarıya ulaşmak için başkalarını gülünç ve garip gelebilen 

hedefler oluşturur ve bir vizyon çizerler. Vizyonu ve hayata bakışı 

geniş olan ve yüksek hedefler koyan lider hedeflerine ulaşmak için bu 

hedeflerle ilgilenen insanların yardımına ve desteğine de ihtiyaç 

duyar. İyi bir yol haritası oluşturan, yılmayan ve başarı yolunda 

gereken durumlarda haritasını güncelleyen bir dijital lider ne istediğini 

bilen, başarıya giden ve başarıya götüren kişidir.  
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İnsanlar – Başarı tek başına olmaz: Dijitalleşme daha önceden 

ulaşılamaz olan politikacı, iş insanı ve ünlüler ile iletişim 

kurulabilmesini de daha mümkün hale getirmiştir. Başarılı bir dijital 

lider en alttan en üste kadar hangi insanlara ihtiyaç duyarsa onlara 

ulaşmaya ve onlardan fayda sağlamaya çalışandır. Benzer şekilde 

başarılı, yararlı ve sürdürülebilir iş birlikleri de dijital lider için 

insanlar ile birlikteliğin önemini ortaya koymaktadır.   

Dijital liderler öncelikle sosyal ve iş hayatını hem kendisi hem de 

etrafındakiler için sadeleştiren, tutkularını bulan ve kendine heyecan 

veren şeylerin peşinden giden, hatalardan ve yanlışlardan ders çıkaran 

ve bunları eyleme döken, yüksek hedefler ve vizyonu sayesinde 

insanlarla başarılı iletişim ve ilişkiler kurabilen kişilerdir. Bu 

alışkanlıklarla dijital dünyayı kucaklayan başarılı liderlerin dijital lider 

olduğunu söylemek yerinde olacaktır.  

Dijital liderliğe dair unsurlardan birisi de güven olgusudur. Petry 

(2018) dijital liderlik modelini güven etrafında toplamıştır. Açıklık, 

çeviklik, katılımcılık ile dijital bağlantıların güven etrafında birleşerek 

dijital liderliği oluşturduğu belirtilmektedir. Yukarıda doğruluktan 

bahsedildiğinde de liderin öncelikle kendisine ve kendi doğrularına 

olan inancının olması ya da tazelenmesi gerektiği anlaşılmalıdır. Daha 

sonra ise başta özgüven olmak üzere izleyicilerinin de güvenine sahip 

olması gereklidir. Güven duyulan konunun ise başta dijital 

yeterlilikler ve yetkinlikler, insani ilişkiler, başarı için çizilen vizyon 

ve hedeflere ulaşmadaki yol haritası ve liderlik potansiyelidir.  

*** 
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Dijital lider ve dijital çağda liderlik üzerine farklı çalışmalar yapılmış, 

bazı araştırmalar iki kavramın çok net bir şekilde ayrıldığını bazıları 

da esasında aynı durumu ifade ettiğini belirtmişlerdir. Yönetim ve 

liderlik literatürlerinde her ikisi için de kalıplaşmış ve herkes 

tarafından benimsenmiş ifadeler yer almamaktadır. Ancak bazı 

noktalarda birleşmiş olsalar da ayrımlarının yapılması gerekliliği de 

dikkat çekmektedir. Dijital liderlik dijitallik ve dijitalleşme temelinde 

gelişen ve büyüyen bir kavramı ifade ederken dijital çağda liderliğin 

önceliği ise liderliğin kendisine dijitalleşme unsurlarının eklenmesidir. 

Dijital çağda liderlik yaklaşımında önemli olan mevcut ya da 

kurulmak istenen düzende liderin dijital çağ unsurlarına uyum 

sağlaması, dijitalleşmeyi kendi çıkar ve amaçları doğrultusunda 

faydalı bir şekilde kullanabilmesidir. Dijital liderlik ise yine mevcut 

ya da kurulmak istenen bir düzende liderin liderlik yapabileceği esas 

konunun dijitalleşme ve dijital unsurlar olduğu açıktır. Dijital çağda 

lider dijitalleşme ya da dijitale dönüşüm sürecinde liderliğini 

yürütürken; dijital lider dijital bir yönetim kurarak liderliğini ve 

önceliklerini dijitalleşme üzerine kurar. Dijital liderin ilk ve en önemli 

unsuru teknolojidir ve liderliğini dijitalleşme etrafında oluşturur.  

4.2. Dijital Çağda Girişimcilik 

Dijital çağda girişimcilik faaliyetleri tüm işlemlerin dijital olması 

anlamına gelmez. Dijital çağda girişimcilik; girişimcilik faaliyetlerinin 

teknoloji faktörünün kullanımı ve işletme içinde mümkün olan 

alanlarda yaygınlaştırılması ile küreselleşmeye ve çağa ayak 

uydurmayı ifade etmektedir. Dijital çağda girişimcilik; fiziki bir 
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mekâna ihtiyaç duyan bir pastanenin üretiminde teknolojiyi 

kullanarak, pazarlamada dijital ürünlerden yararlanarak faaliyetlerini 

kapsadığı gibi fiziki mekânlara çok daha az ihtiyaç duyan, ürettiği ve 

pazarladığı ürünlerin tamamı dijital ortamda olan yazılım işletmelerini 

de kapsamaktadır. Girişimin ne kadar dijitalleşmeye ihtiyacı olduğu 

veya ne kadar dijital ürünlerden faydalandığı ise dijitalleşme 

derecesini ifade eder. Dijital girişimcilik derecesi bir firmanın 

işlemlerinin ne kadarının dijital ortamda sağlandığı ile ilgilidir. Hafif, 

orta ve aşırı seviyelerinde girişimcilik derecelerinden söz edilebilir 

(Hull vd., 2007).  

Tablo 4. Dijital Girişimciliğin Sınıflandırılması 

Faaliyet 

Dijitalleşme Derecesi 
Hafif Orta Aşırı 

Pazarlama Web sitesi ek 

hizmettir 

Dijital pazarlama 

öncelikli 
yöntemdir 

Dijital 

pazarlama tek 

yöntemdir 
Satış  Ürün dijital olarak 

da satışa 
sunulabilir 

Ürün dijital 

şekilde satışa 
kişiselleştirilerek 

sunulabilir 

Ürün sadece 
dijital olarak 

satışa sunulabilir 

Ürün (Mal 
veya Hizmet) 

Ürün dijital 
değildir 

Ürün dijital 
olabilir de 

olmayabilir de 

Ürün dijitaldir 

Dağıtım Ürün fiziksel 
yollarla teslim 

edilebilir 

Ürün fiziksel 
yollarla veya 

dijital olarak 

teslim edilebilir 

Ürün dijital 
olarak teslim 

edilebilir 

Paydaş 
Yönetimi 

Geleneksel 

etkileşimler ve e-

posta gibi temel 

dijital unsurlar 

kullanılır 

Önemli düzeyde 
dijital etkileşim 

ile birlikte 

geleneksel 

etkileşimler de 
yaygın olarak 

kullanılır 

Dijital 

etkileşimler 
önceliklidir. 
Geleneksel 

etkileşimler 
nadiren 

kullanılır ya da 
hiç kullanılmaz 
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İşlemler İşlemler öncelikle 
fiziksel 

konumlarda, 

bazen de sanal 

ortamlarda 

gerçekleşir 

İşlemler öncelikle 
fiziksel 

konumlarda, 

çokça da sanal 
ortamlarda 

gerçekleşir 

İşlemler 
öncelikle sanal 

ortamlarda 

gerçekleşir, 
fiziksel 

konumlarda 

gerçekleşme 
ihtimali vardır 
ancak gerek 

duyulmaz 

Kaynak: Hull vd., 2007: 296 

Girişimciliğin dijital çağda geleneksel halinden tek ve önemli farkı 

dijitalleşme ile birleşmesidir. Dijital çağda girişimcilik faaliyetleri 

çağın ve şartların gerektirdiği şekilde dijitalleşmiş ve dijitalleşmeye 

devam etmektedir. Teknolojideki hızlı ve sürekli değişim girişimciliği 

yakından ilgilendirmektedir. Sosyal örgütler dışında tüm yeni fikirler 

ve yeni oluşumlar en temelinde para kazanmayı ve kâr elde etmeyi de 

amaçlamaktadır. Artık müşteriler teknoloji ile bütünleşmiş 

durumdadır ve bu durum her geçen gün artacak ve dünyada daha da 

geniş kitlelere yayılacaktır. Teknoloji kullanımı ve dijitalleşme 

alışveriş alışkanlıklarını ve yöntemleri de değiştirmektedir. İçinde 

bulunduğumuz dijital çağda da bu yöntemler teknoloji ve internet ile 

sürekli temas halinde ve dinamik bir yapıya sahiptir. Bu dinamizme 

ayak uydurmak ve sürekli güncel kalmak dijital çağda girişimcilik için 

çok önemli bir özelliktir. Geleneksel girişimciliğin teknolojik ürünler 

ve dijital hizmetlerden faydalanılarak yapılmasından farklı olarak 

dijital temelli girişimcilik özellikleri olan dijital girişimcilik türü daha 

güncel bir girişimcilik yaklaşımını ifade etmektedir. 
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Dijital Girişimcilik 

Dijital çağda girişimcilik bünyesinde geleneksel girişimciliği ve dijital 

girişimciliği barındırmaktadır. Geleneksel girişimciliğin dijital çağda 

ele alınabilmesi için yukarıdaki dijital girişimciliğin 

sınıflandırılmasına göre en az hafif düzeyde dijitalleşmiş olması 

gereklidir. Daha açık bir ifadeyle dijital çağda girişimcilik; pazarlama, 

satış, ürün ve hizmetler, ilişkiler ve gerçekleştirilen işlemler açısından 

kısmen de olsa dijitalleşen işletmeleri kapsamaktadır. Dijital 

girişimcilik ise pazarlama, satış, ürün ve hizmetler, ilişkiler ve 

gerçekleştirilen işlemler açısından tamamen ya da büyük bir 

çoğunlukla dijital faaliyetleri ifade etmektedir. Dijital girişimciliğin 

geleneksel girişimcilikten bazı farklılıkları mevcuttur (Hull vd., 2007). 

Kişi (2018) çalışmasında geleneksel girişimcilik ile dijital girişimcilik 

arasındaki bazı farkları, bir takım faktörler üzerinden ve daha önceki 

çalışmalar ışığında, ortaya koymuştur.  

Tablo 5. Geleneksel ve Dijital Girişimcilik Farkları 

  Geleneksel 

Girişimcilik 

Dijital 

Girişimcilik 

Pazara giriş Zor Kolay 

Üretim ve depolama Zor Kolay 

Dağıtım Daha yavaş Daha hızlı 
İşyeri Fiziki Dijital 

Örgütsel bağlılık Daha kolay Daha zor 

İletişim Yüz yüze Dijital 

Örgüt yapısı Hiyerarşik Esnek ve işbirliği 
bazlı 

Kaynak: Kişi, 2018: 392  
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Tablo 5’te görüldüğü üzere dijital girişimcilikte pazara giriş, üretim ve 

depolama geleneksel girişimciliğe kıyasla daha kolaydır. Daha hızlı 

dağıtım sağlanabilmekte ve örgüt daha esnek şekilde hareket 

edebilmektedir. İşyeri ve iletişim şekli dijital olan dijital girişimcilikte 

örgütsel bağlılık ise geleneksel girişimciliğe nazaran çok daha zor 

şekilde sağlanabilmektedir.  

Kempf (2013)’e göre dijital girişimciliğe üç farklı boyutta katılım 

sağlanabilmektedir. Bu boyutlar; dijital içeriğin paylaşımı, fiziksel 

ürünlerin paylaşımı ve kitle fonlaması şeklindedir. Richter vd., (2016) 

bu boyutları şu şekilde izah etmiştir: 

Dijital içeriğin paylaşımı: Dijital içerikler bilgisayar ortamında 

yaratılan ve diğer insanların paylaşımına açılabilen bloglar, sosyal 

medya ağları gibi araçlar sayesinde üretilip yayılabilen çevrimiçi 

içeriklerdir. Dijitalleşme sayesinde asgari çaba ve çok düşük 

maliyetler ile dijital içeriklerin sınırsız kopyaları yapılıp 

dağıtılabilmektedir. Dijital içeriklerin paylaşılması geleneksel 

yöntemlerden daha kolay ve ulaşılabilir imkânlar sağladığı için dijital 

girişimcilik faaliyetlerini de teşvik edebilmektedir. Video ve fotoğraf 

içeriği temelli sosyal ağlarda insanların ya da kurumların kişisel ya da 

özel içeriklerini paylaşması onlar için de kullanılan ağlar için de getiri 

ve fayda sağlamaktadır. 

Fiziksel ürünlerin paylaşımı: Dijitalleşme ile fiziksel ürünlerin 

paylaşımı veya sahipliğine dair iş modelleri de dönüşüme 

uğramaktadır. Fiziksel ürünler dijital ürünler gibi düşük maliyetli ve 

kolay stoklanabilir değildir. Ancak dijitalleşme ile değişen yöntemler 
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sayesinde fiziksel ürünlerin sahiplik düzeyinin önemi azalmıştır. 

Başkasına ait bir ürünü satmak ve onun üzerinden para kazanmak 

dijital dünyada çok daha mümkündür. Tamamen dijital olan içerik 

paylaşımının yanında fiziksel ürünlerin paylaşımı ürünün sahipliğinin 

kimde olduğuna bakılmadan dijital ortamlarda müşteriye 

ulaştırılabilmektedir. Bu da çok büyük ürün yatırımlarına ihtiyaç 

duymadan, stok kontrolü ve depolama gibi engelleyici faktörlerle 

ilgilenmeden kazanç sağlanmasını sağlayan bir girişimcilik boyutudur.  

Kitle fonlaması: Kitle fonlaması; bir bireyin bir projeye veya 

çevrimiçi bir platform aracılığıyla mikro girişimcilere küçük veya orta 

ölçekte yatırım yaparak sermaye arttırdığı bir girişimcilik şeklinde ele 

alınmaktadır. Bu yatırımlara ulaşmak ve yönetmek için çeşitli 

çevrimiçi aracılık platformları girişimci fikirleri de destekler ve teşvik 

eder. Kitle fonlaması ile finansal destek ihtiyacı olan fikir ve proje 

sahibi harekete geçebilmekte, fon sahipleri de sermayelerini 

değerlendirebilmektedir. Aracı kurumlar ise yatırımlara göre cüzi 

miktardaki komisyonları ile girişimcilik kültürünün birer örneği 

olmaktadır.  

Dijital girişimcilik analitik olarak ele alındığında ise çeşitli 

girişimcilik türlerinin özelliklerinin bir araya geldiği görülmektedir. 

Bilgi girişimciliği, iş girişimciliği ve kurumsal girişimciliğin ortak 

kümesi dijital girişimciliği oluşturmaktadır. Dijital girişimciliğin 

topolojisi aşağıdaki gibidir (Davidson ve Vaast, 2010):  
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Şekil 4. Dijital Girişimciliğin Topolojisi  

Kaynak: Davidson ve Vaast (2010: 8) 

İş girişimciliği: Genel olarak yenilikleri keşfetmeyi, yeni dijital 

girişimler kurmayı ya da fikir ve projelerin ticarileştirilmesine yönelik 

faaliyetleri ifade etmektedir. Yenilikçi fikirler ve uygulamalarla köklü 

değişimler yaratabilen ve öncü olan faaliyetler iş girişimciliği özelliği 

taşır.  

Bilgi Girişimciliği: Bilgi girişimciliği sahip olunan sermayenin ve 

birikimin temelinin bilgiden geldiği bir türdür. Kişinin veya kurumun 

sahip olduğu bilgi birikiminin yeni değer yaratmasına ya da var olana 

değer katmasına yönelik faaliyetler bilgi girişimciliği olarak 

tanımlanır. Bu tür girişimcilikte özellikle kişiler entelektüel sermaye 

kullanımları ve birikimleri yoluyla kendilerini farklılaştırırlar. Nadir 
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bir bilgi birikimine sahip olmak ise gerek kişiler gerekse kurumlar için 

eşsiz bir özelliktir. Bu özellik ise getiri ve fayda sağlayabilecek 

şekilde kullanıldığında bilgi girişimciliği ortaya çıkmış olur.  

Kurumsal Girişimcilik: Belirli kurumsal düzenlemelere ihtiyaç duyan 

ve kaynakları yeni kurumlar yaratmak ya da mevcut olanları 

dönüştürmek için kullananların faaliyetleri şeklinde tanımlanmaktadır. 

Yeni ve geleceğe dair standartların oluşturulmasına ve 

benimsenmesine yönelik çalışmalar öncelikle kendi meşruiyetleri için 

daha sonra da piyasalarını getirmek istedikleri konum içindir. 

Kurumsal girişimcilik faaliyetleri bir sektörü tümüyle ya da büyük 

ölçüde değiştirebilecek eylemleri içermektedir.   

Dijital girişimciliği anlamada ve aktarmada çok boyutlu yaklaşımlar 

daha geniş perspektifler sunabilmektedir. Dijital girişimciliğe bilgi 

girişimciliği, iş girişimciliği ve kurumsal girişimcilik boyutlarından 

bakmak da bakış açısını genişletmektedir. Bilgi girişimciliği bilgi ve 

fikirleri daha geniş çapta yayabilmek adına dijital unsurları ve sosyal 

medya ağlarını kullanabilir ve rekabet için avantaj elde edebilir. 

Sermaye olarak eşsiz bilginin yayılması ve yeni fikirlerin oluşması da 

içinde bulunulan yapıda teknik ve teknolojik değişmeleri tetikleyebilir 

ve hızlandırabilir. Bu sayede iş girişimciliğinin dikkati çekilebilir ve 

gerekli finansal kaynaklara ulaşılabilir (Davidson ve Vaast, 2010).  

Sosyomateryal bakış; özellikle bilim, teknoloji ve toplum 

araştırmalarında insan ya da toplum tarafından üretilenlerle insan ya 

da toplumun karşılıklı konumunu ele almaktadır. İnsanlar ya da 

toplum geneli tarafından geliştirilmiş araçların, tekniklerin ya da 
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teknolojinin sosyal hayatın neresinde yer aldığı ve bunlara ne açıdan 

bakıldığı temelinde gelişmiş bir yaklaşımdır (Özmen, 2019).  

Sosyomateryal uygulamalar ve yaklaşımlar dijital girişimcilik, 

boyutları ve farklı girişimcilik türleri ile de ilgilenmektedir. Dijital 

girişimciliğin geleceği de insanların gelişmelere nasıl ve nerden 

baktığı, biz ve onlar şeklinde bir karşılaştırma yaptığındaki 

davranışları ve hareketlerine göre şekillenecektir.  

Dijitalleşme girişimcilik ile ilgili süreçler ve sonuçlar açısından iki 

geniş varsayımı da yıkmıştır. Bunlardan ilki sınırlandırılmış süreçler 

ve sonuçlar ikincisi ise çeşitliliğin artmasıdır. Girişimciliğe dair 

değişen ilk varsayımda pazara erişim ve bazı sabit süreçler 

dijitalleşme ile köklü bir şekilde değişmektedir. Mekânsal ve 

zamansal sınırlar ve girişimcilik faaliyetlerinin sonuçları dönüşüme 

uğramıştır. Yine geleneksel girişimcilikte varsayılmış olan sadece 

müşteri ve girişimci aktörlerinin varlığı dijitalleşme ile aracılar, küçük 

ve orta ölçekli yatırımcılar, işbirlikleri gibi yeni ve çok daha çeşitli 

aktörlerle çoğalmıştır (Nambisan, 2016).  

*** 

Dijital girişimcilik hangi açıdan bakılırsa bakılsın temelinde bir 

ihtiyaç üzerine inşa edilmiştir. Bu ihtiyaç kimi zaman var olan bir 

ihtiyaç iken kimi zamanda bir ihtiyacın yaratılması ve 

yönetilmesinden ortaya çıkmaktadır. Günümüzde modern toplumlarda 

internet erişimi ve mobil cihaz kullanımı artık bir ihtiyaç olarak 

görülmektedir. Ancak 1990’lı yılları düşündüğünüzde dünyada böyle 

bir ihtiyaç yoktu. O yıllarda ise elektrik erişimi bir ihtiyaç olarak 
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görülmekteyken ondan yüzyıl öncesine bakıldığında elektriğin henüz 

bir ihtiyaç haline gelmediği/getirilmediği fark edilebilir. Dijital 

girişimcilikte yeni proje ve fikir sahiplerinin bir ihtiyacı dijital yollarla 

daha faydalı bir şekilde karşılaması da yeni bir ürün ya da hizmete 

karşı olan ilgi ve talebi bir ihtiyaca dönüştürmesi de ele alınabilir. 

Dünya genelinde çok büyük başarılara imza atmış girişimcilere 

bakıldığı zaman insanların sosyal bir ihtiyacını karşılamakla beraber 

yeni bir ihtiyaç ya da günlük alışkanlıklar oluşturdukları dikkat 

çekmektedir.  

Başarılı Dijital Girişimlerden Örnekler 

Girişimcilik fırsatları görebilmeyi ve değerlendirebilmeyi içermelidir. 

Sahip olunan kaynakların etkin bir şekilde değerlendirilmesi fırsatları 

görebilmeyi ya da fırsat yaratmayı gerektirir. Başkalarının sahip 

olduğu kaynakları ve üretim imkânlarını değerlendirebilmek ise dijital 

girişimcilikte bir adım önde olmak demektir. Bu durum dünyadaki 

başarılı dijital girişim örneklerine bakıldığında da açıkça 

görülmektedir. Cezayirlioğlu (2015); Facebook’u hiçbir içerik 

oluşturmayan, dünyanın en büyük medya şirketi; Netflix’i hiçbir 

sinema salonuna sahip olmayan, dünyanın en büyük yayın şirketi; 

Google’ı hiçbir uygulama yazmayan, dünyanın en büyük uygulama 

şirketi, Airbnb’yi hiçbir gayrimenkule sahip olmayan, dünyanın en 

büyük konaklama şirketi; WeChat’i hiçbir Telekom yatırımı olmayan, 

dünyanın en büyük Telekom şirketi, SocietyOne’ı hiç parası olmayan, 

dünyanın en büyük bankası Alibaba’yı hiç stoku olmayan dünyanın en 

büyük marketi ve Uber’i hiç taksisi olmayan, dünyanın en büyük taksi 
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şirketi olarak tanımlamaktadır. Bu uluslararası firmalara bakıldığında 

da benzer şekilde başkalarının kaynaklarıyla girişimcilik faaliyeti 

gerçekleştiren ve küresel çapta başarılar elde eden atılımlar 

görülmektedir.  

Facebook: 2004 yılında Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark 

Zuckerberg ve üç arkadaşı tarafından geliştirilen ve mezunların 

birbirleri ile temasını sağlamak amacıyla mezuniyet yıllığı şeklinde 

kurulan internet sitesi kısa sürede civar üniversiteler daha sonra eyalet 

çapı ve daha sonra ulusal olarak ilgi görmüştür. 2006 yılında ise bu 

ilgiye kayıtsız kalamayan kurucular kullanıcı sınırlamalarını kaldırmış 

ve tüm dünyadan katılımcılar sağlamaya başlamıştır. Bir e-posta 

doğrulaması ile katılım sağlanabilen bu site yazılımcılar tarafından da 

dikkat çekmiş ve yatırım almaya başlamıştır. Microsoft, Google ve 

Yahoo gibi dev yazılım şirketleri Facebook’a talip olmuş ancak küçük 

hisseler edinebilmiştir. Yıllar içinde katılımcı sayısı yüz milyonları 

daha sonra milyarları aşan Facebook 2019 yılında 70 milyar doları 

aşkın toplam gelire ulaşmıştır. Instagram gibi farklı bir popüler sosyal 

medya sitesinin de sahibi olan şirket WhatsApp dijital mesajlaşma 

platformunu da toplamda 19 milyar dolara satın almıştır(Wikipedia, 

2021).  

Facebook uygulaması, insanların arkadaşlarını, aile üyelerini ve 

aradıkları eski arkadaşlarını kendi profillerine ekleyerek onlara 

hayatlarıyla ilgili bilgiler, fotoğraflar ve çeşitli paylaşımlar 

yapabilmesini sağlayarak katılımcılarına, yayın yapabilecekleri ve 

dilediklerini insanlara duyurabilecekleri bir “medya” sağlamıştır. 
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İnsanların kendilerine ait, diledikleri gibi görünebildikleri, 

dilediklerini paylaşıp istemediklerini gizleyebildikleri bir platform 

yıllar içerisinde genç yaşlı her kesime hitap etmiştir.  

Uygulama önceleri insanların birbirlerini karşılıklı olarak eklemesi 

temeline dayanmakta iken farklı sosyal medya platformlarındaki 

çeşitli kullanımlara göre zaman içerisinde değişmiş ve “tanınmış 

kişi/kurum” hesaplarını da aktif hale getirmiştir.  

Facebook’un başarısındaki en büyük unsur dijitalleşmenin dünya 

geneline daha yaygın bir şekilde ulaştığı zamanlarda insanların diğer 

insanlarla aralarındaki bağı kurmada dijital bir oluşum olmasıdır. 

Daha sonra yapılan güncelleme ve çeşitli özelliklerin eklenmesi 

platformun ömrünü uzatmış ve halen uzatmaktadır. Facebook 2021 

yılı itibariyle halen popülerliğini sürdüren ve dünyanın en çok 

kullanılan uygulamalarından birisidir. Platform insanların 

kullanmaktan uzaklaşmamaları adına o kadar çok eklentiyle 

doldurulmuştur ki ürün satışından oyunlara, reklam ve pazarlama 

faaliyetlerinden video paylaşımı ve canlı yayın paylaşımına kadar çok 

fazla özelliğe sahiptir.  

Facebook’un bir başka başarı unsurunu oluşturan yukarıda sayılan 

eklentiler dijitalleşme sürecinde hangi reklam ve satış platformuna 

güveneceğinden emin olamayan kullanıcıların yoğun ilgisine 

uğramıştır. Facebook artık sadece bir sosyal iletişim platformu değil, 

bir ilan panosu, ürün tanıtımı ve reklamı yapılabilen bir mecra, canlı 

yayın yapılabilen bir medya ve firmalar için kurumsal olarak kimlik 

edinilebilen bir broşür haline gelmiştir.  
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Kendi alanında ilklerden olması şüphesiz ki bu oluşumun bu denli 

rağbet görmesi ve büyümesi için tetikleyici bir unsurdur. Ancak 

sadece bununla kalınmayıp fırsatların görülmesi, yeni fırsatların 

yaratılması ve alınan kararlar da bu başarının ardındaki gözden 

kaçmayacak etkenler arasında yer almaktadır. Kuruluşundan üç yıl 

sonra milyar dolarlar üzerinden alınan satış tekliflerinin reddedilmesi, 

bir sosyal medya platformuna satış kanallarının eklenmesi gibi radikal 

kararların alınması ve vizyon sahibi olmak her girişim ya da girişimci 

tarafından sahip olunmak istenen nitelikler arasındadır. Facebook 

şirketi ve yöneticilerinin vizyoner kararlarının ve radikal hamle 

becerilerinin dijital girişimler için örnek olarak gösterilmesi gerekir.  

Twitter: 2006 yılında insanların durumlarını mesaj olarak 

paylaşabilmesi amacıyla Jack Dorsey ve üç arkadaşı tarafından 

tasarlanan internet sitesi 2006 yılının Temmuz ayında aktif olarak 

kullanıma açılmıştır. Başlarda 140 karakter ile sınırlandırılan mesajlar 

ileriki yıllarda 280 karaktere çıkartılmıştır (Wikipedia, 2021). Anlamı 

cıvıltı olan Twitter esas popülaritesini karşılıklı arkadaş olarak ekleme 

zorunluluğu olmamasından almaktadır. Facebook’ta olduğu gibi 

karşılıklı olarak ekleme zorunluluğu olmaması insanlarda daha özgür 

oldukları bir platform sunmuştur. Daha sonra Facebook, Instagram 

gibi farklı sosyal medya platformlarında da uygulamaya geçirilen bu 

özellik sayesinde tanınmış kişi ve kurumlar Twitter hesabı oluşturarak 

görüş, öneri ve paylaşmak istedikleri bilgileri daha güvenilir bir 

şekilde yayınlamaya başlamışlardır. Bir ünlü veya bir kurumun 

başvurması durumunda hesap adının yanına tesis edilen onay işareti 

hesabın gerçekten o kişi veya kuruma ait olduğunun ifadesi ve 
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güvenilirliğin simgesi olarak insanlardaki tereddüdü ortadan 

kaldırmıştır. Diğer platformlarda olduğu gibi sahte kullanıcılar bu 

platformlarda da yer almasına karşın onaylı hesapların kullanılması 

insanlarda ulaşmak istedikleri ünlü ya da tanınmış kişilere ulaşabilme 

ihtimalini sunmuştur. Doğrudan istenen kişi ya da kurumun açıklama 

ya da durumlarına ulaşabilen kullanıcılar daha az sınırlandırılmışlık 

duygusuyla twit atmaya (durumlarını paylaşmaya) devam etmişlerdir. 

2020 yılında 340 milyon aktif kullanıcısı olan platform toplamda 1 

milyar kullanıcı sayısını aşmış dev sosyal medya platformlarından 

birisidir.  

Dijital girişim örneklerinin en başarılıları arasında yer alan Twitter 

daha özgür bir imaj çizdiği ve bunu diğer sosyal medya 

platformlarından daha iyi bir şekilde gerçekleştirdiği için bugünkü 

konumundadır. Kimi zaman ülkelerdeki yasal prosedürlerle kimi 

zaman ise devlet başkanları ile sorunlar yaşayan girişim pek çok kez 

milyonlarca takipçisi olan hesapları askıya almış ya da durum 

paylaşmalarını engellemiştir. Platform 2021 yılında Amerika Birleşik 

Devletleri başkanlık devri sırasında çıkan olaylarda “daha fazla şiddet 

olaylarına kışkırtma riski” olduğu gerekçesiyle önceki başkan Donald 

Trump’ın onaylı hesabını kalıcı olarak iptal ettiğini açıklamıştır. 

Milyonlarca kullanıcıyı kaybetme riskini göz önüne alarak yapılan bu 

hamle büyük bir kesim tarafından olumlu karşılanmış ve platformun 

özgürlük ve barış imajını tazelemiştir.  

İnternetin SMS’i olarak tanımlanan (D'Monte, 2009) dijital girişim 

diğer sosyal medya platformlarından daha güncel olması ve gündemin 
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haber kanalları ve haber platformlarından daha hızlı yayılması 

nedenlerinden dolayı da kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. 

Netflix: 1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından 

A.B.D.’nin Kaliforniya eyaletinde kurulan şirketin faaliyet konusu 

video içeriği sağlama hizmetidir. Başlarda posta yoluyla DVD 

kiralama hizmeti veren şirket daha sonra bu hizmeti ücretli abonelik 

karşılığında internet üzerinden vermeye devam etti. İnternet üzerinden 

kirala-izle sistemi ile çeşitli sinema filmlerini abonelerine ulaştıran 

şirket kuruluşundan altı yıl gibi kısa bir süre sonra bir milyon abone 

sayısını aştı. 2020 yılı ortalarına gelindiğinde dünya genelinde 190 

milyondan fazla abonesi bulunan Netflix, 2012 yılından sonra sinema 

ve dizi yapımcılığı ve dağıtıcılığı da yapmaya başlayarak kendi 

içeriklerini oluşturmaya başlamıştır. Netflix Orijinal İçerikleri olarak 

adlandırılan bu içerikler yıllar içerisinde daha da artmış ve şirket 2018 

Ekim ayında 2 milyar dolar daha fon sağlayarak kendi içeriklerini 

finanse edeceğini duyurmuştur. Yaptığı büyük yatırımlar ve dünya 

çapında 190’dan fazla ülkeye hizmet sağlayabilmesi 2020 Temmuz 

ayında piyasa değeri olarak en büyük medya ve eğlence şirketi haline 

gelmesine yol açmıştır (Wikipedia, 2021; Netflix, 2021).  

Oldukça büyük ve başarılı bir dijital girişim olan Netflix, geleceği 

görebilmiş ve içinde bulunduğu sektörün öncü olmayı başarabilmiştir. 

Yıllar içerisinde insan ihtiyaçlarını gören ve stratejilerini bu 

doğrultuda geliştiren girişim çok daha eski sinema ve yapım 

şirketlerini geride bırakmış ve başkalarının kaynaklarıyla gelir elde 

etmenin çarpıcı bir örneği olmuştur.  
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Netflix’in başarısı sadece sayılarla sınırlandırılamayacak kadar dikkat 

çekmektedir. Aynı ya da yakın sektörde faaliyet gösteren sinema ve 

eğlence şirketleri de 2010’lu yılların ortalarından bu yana çevrimiçi 

sinema ve dizi hizmeti sektörüne yatırımlar yapmaya başlamıştır. 

Sektördeki pastadan pay almak isteyen teknoloji şirketleri de bu 

furyaya katılmış ve ücretli abonelikle içerik sağlayıcılığı dünyanın en 

büyük firmalarının odak noktasına gelmiştir. Amazon, Disney, Apple 

gibi dev firmalar Netflix’in tahtını sarsmak üzere milyonlarca dolar 

yatırım yapmaya başlamıştır. 

Piyasasında diğer firmalardan farklı bir modelle iş yapmayı tercih 

ederek risk alan Netflix dijital girişimlere örnek bir modeldir. Gerek 

aldığı risklerle gerekse de geliştirdiği iş modelleriyle şirket 

günümüzde neredeyse tüm akıllı televizyonlar, akıllı cep telefonları ve 

bilgisayarlar için kolay kullanım sağlayan uygulama geliştirmiş ve 

ulaşılabilirlik açısından da rahatlık sağlamıştır.  

Amazon: Jeff Bezos tarafından 1994 yılında Amerika Birleşik 

Devletlerinde kurulan şirket ilk başlarda çevrimiçi bir kitap pazarı 

olarak hizmet vermeye başlamıştır. Daha sonra yıllar içinde kitap 

satışlarının yanın elektronik ürünler, video oyunları, giyim ürünleri, 

mobilya, oyuncak ve yiyecek ürünler de ekleyerek 2015 yılında 

Amerika’da en değerli perakendeci şirket olmuştur. Şirketin kurucusu 

Jeff Bezos 2017 yılında 90 milyar doları aşan kişisel serveti ile 

yaşayan en zengin insan ünvanını almıştır. 2018 yılında ise bu servetin 

112 milyar doları aştığı belirtilmektedir (Wikipedia, 2021).   
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Şüphesiz ki bu dijital girişimin başarısı şans eseri olmamıştır. Amazon 

şirketinin başarısının ardında yatan iki esas konudan bahsetmek bu 

başarılı girişimciliği daha anlaşılır hale getirecektir. İlki şirketin 

kurucusu olan Jeff Bezos’un araştırmaları ve internet kullanımına olan 

inancıdır. Daha net bir ifadeyle açıklamak gerekirse; girişimci, 

şirketini kurduğu ilk yıllarda internete olan ilginin ve kullanım 

yaygınlığının artışını fark etmiş ve her ne ticareti yapacaksa bunu 

internet üzerinden yapmaya karar vermiştir. Şirketini kurduğu 

zamanlarda internete erişimde 20 kattan fazla artış olduğu fark eden 

ve geleceğin dünyasının dijital olacağına kanaat getiren girişimcinin 

bugün elde etmiş olduğu başarılar ve servet o günlerdeki vizyonu ile 

örtüşmektedir.  

Başarının ardında yatan ikinci unsur ise şirketin koşulsuz iade 

politikasıdır. Platformdan her ne satın almış olursanız olun ürünün ana 

sağlayıcısı aksini belirtmiş olsa dahi 30 gün koşulsuz ve şartsız iade 

hakkı ve kolaylığı sağlayan şirket müşterilerinde güven oluşturmuş ve 

müşterilerini her zaman ürünlerin ana satıcısı karşısında korumuştur. 

Müşteri memnuniyetini her zaman her şeyin üzerinde tutan şirket 

politikası şirketin uluslararası alanlarda da gelişimini ve büyümesini 

sağlamıştır. “A’dan Z’ye güvence” sloganı şirketin hem politikasını 

hem logosunu hem de misyonunu ifade eden bir kavramdır.  

Apple: Bilgisayar ve teknoloji geliştirme firması olarak 1976 yılında 

kurulan şirketin kurucuları Steve Jobs, Ronald Wayne ve Steve 

Wozniak’tır. Şirketin hikâyesi yaklaşık elli yıl öncesine dayansa da 

kırılma noktası Macintosh bilgisayarlarının piyasaya çıkışı ve iPhone 
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telefonlarının kullanıma sunulmasıdır. 1980’li yıllarda iflas riski ile 

karşı karşıya kalan şirketin kurucularından Steve Jobs tüm mühendis 

ekibini toplayarak “Sizden otuz yıl içinde sadece dokunarak 

kullanabileceğim bir cihaz yapmanızı istiyorum” dediği bilinmektedir. 

Çok büyük bir öngörüyü ve vizyonu içeren bu konuşma bilişim 

teknolojilerinin bu günlere gelmesinin sebepleri arasında 

gösterilmektedir. 2007 yılında Steve Jobs tarafından tanıtımı 

gerçekleştirilen ilk iPhone telefon modeli adeta yeni bir çağın 

habercisi olarak tüm dünyada yankı uyandırmıştır. Girişimcinin otuz 

yıl sonrasını işaret eden geniş vizyonu ve ileri görüşlülüğü tüm 

teknoloji ve bilişim şirketleri tarafından da benimsenmiş ve günlük 

hayatta kullanılan cihazlar yıllar içerisinde sadece dokunarak 

kullanılabilir hale gelmiştir. Steve Jobs; geleceğin, geleceği hayal 

edenler ve imkânsız görüneni arzulayanlar tarafından yazılacağının 

unutulmaması gereken bir örneğidir. Apple 2012 yılında dünyanın en 

değerli şirketi ünvanını almış ve 2020 yılı itibariyle halen bu ünvana 

sahiptir (Wikipedia, 2021, Apple, 2021). 

Airbnb: 2008 yılında Brian Chesky, Joe Gebbia ve Nathan 

Blecharczyk tarafından kurulan internet sitesi, insanlara seyahat 

ettikleri yerlerde konaklama imkânlarını sıralayan ve mekân 

sahiplerinin de konaklayıcılara ulaşmasını sağlayan bir aracılık 

hizmeti vermektedir. Başarısının ardında yatan faktör insanlara verdiği 

güvendir. Hem konaklayıcıları hem de sağlayıcıları karşılıklı olarak 

birbirleri ile buluşturan şirket her iki taraf için de garantör görevi ve 

yaptırım gücü olan bir aracı görevini üstlenmiş ve tüm taraflar için 

güven duygusu sağladığı için bugünkü başarılı konumuna gelmiştir. 
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192 ülkenin otuz üç bin şehrinde sekiz yüz binden fazla alternatif 

sunan şirket kendi alanında öncü ve mali değer olarak en büyük 

kurumdur (Wikipedia, 2020; Airbnb, 2020).  

Uber: Garrett Camp ve Travis Kalanick tarafından 2009 yılında 

kurulan şirketin ana faaliyet konusu olarak yolcu taşımacıları ile 

yolcular arasındaki aracılık hizmetidir. 2012 yılında uluslararasılaşan 

şirket araç paylaşımı, özel yolcu taşıma aracılığı ve sürücüsüz yolcu 

taşımacılığı gibi önde gelen hizmetler sağlayan 2018 yılı itibariyle 11 

milyar doların üzerinde gelir elde eden bir şirkettir. Araç paylaşımı ile 

sivil insanların kendi araçlarında yolculuklarında yanlarına belirli bir 

ücret karşılığında misafir yolcu almalarını sağlayan bir sistemdir. 

Şirket bu hizmette ücreti yolcudan alır ve belirli bir miktarını 

komisyon olarak aldıktan sonra bir kısmını da aracını paylaşan kişilere 

ulaştırır. Kazan kazan felsefesinde hareket eden sistem şirketin diğer 

hizmetleri için de aynı şekilde işlemektedir. Özel yolcu taşımacılığı 

daha lüks ve çeşitli konfor detayları barındıran araçlarla bir yerden bir 

yere ulaşımın sağlanmasını ifade etmektedir (Uber, 2020).  

Alanında öncü adımlar atarak ürün ve hizmet geliştiren Uber 

şirketinin başarısı standartların dışına çıkan politikasından 

kaynaklanmaktadır. Çeşitli ülkelerde yolcu taşımacılığı yetkisi verilen 

kişi ve kurumlar ile yaşanan sorunlar ve de prosedürel engellere 

rağmen şirket faaliyetlerini başarı ile sürdürmekte ve hukuki olarak da 

hizmetlerinin arkasında durmaktadır.  Gelişen ve dijitalleşen dünyada 

çağa uyum sağlama konusunda hiçbir sorun yaşamayan hatta tam tersi 

dijitalleşme ve dijitali hizmetlerine entegre etme konusunda lider 
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konumda olan şirket sürücüsüz araçlar ile de yolcu taşımacılığı ve 

aracılığı yapmaktadır. Teknolojiyi insanları bir araya getirmek için 

kullanan şirket akıllı teknoloji ve uzaktan kontrol edilebilir sistemleri 

insanların günlük hayatına hızlı bir şekilde koyan adımları ile dikkat 

çekmekte ve alışılagelmiş günlük insan alışkanlıklarını değiştiren 

hamleleriyle insanların takdirini de kazanmaktadır.   

Google: Sergey M. Brin ve Lawrence E. Page’in 1996 yılında 

başlattıkları doktora projelerinin sonucunda 1998 yılında faaliyete 

geçen şirket ilk önceleri sadece bir arama motoru olarak hizmet 

vermeye başlamıştır. 2004 yılında halka arz edilen Google şirketinin 

misyonu “Dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak 

erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmektir.” şeklinde tanımlanmıştır 

(Google, 2020). Dünya çapında çeşitli teknoloji merkezi ve internet 

sağlayıcı sistemlerde bir milyondan fazla sunucu çalıştıran Google 

diğer arama motorlarından daha sonra hizmet vermeye başlamış olsa 

da özellikle sadeliği ve internet aramalarını kolaylaştırdığı için de 

insanlar tarafından tercih edilmiştir. Bugün resmi dillere henüz geçmiş 

olmasa da İngilizce ’de googling Türkçe’de ise googlelamak terimleri 

yaygın kullanımda sıklıkla tercih edilmiştir. Bir şirketin ya da bir 

markanın adının verdiği hizmetin önüne geçmesi ve o hizmet yerine 

markanın adının bu şekilde kullanılması bile şirketin elde ettiği 

başarının tek başına bir göstergesidir. İnternet trafiği ve internet 

sitelerinin çeşitli istatistikleri ile ilgili çalışmalar yürüten Alexa şirketi 

Google internet arama motorunun dünya çapında en çok ziyaret edilen 

site olduğunu belirtmektedir (Wikipedia, 2020).  
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Faaliyete geçtiğinde diğer arama motorlarından daha farklı sistemler 

ve algoritmalar üzerinde çalışan ve kullanıcılara diğer arama 

motorlarından çok daha ilgili sonuçlar sağlayan Google sadece bir 

arama motoru olarak kalmamış, internet tabanlı ve teknoloji odaklı 

sayısız hizmet ve ürün de sağlamaktadır. Dijital dünyada yaşadığımız 

bu günlerde herhangi bir Google ürününü hiç kullanmamış olan insan 

olmadığını söylemek çok da iddialı olmayacaktır. 2020 yılında günlük 

1 milyar tekil kullanıcı erişimini aşan internet sitesinin öncelikli geliri 

internet sağlayıcılığı ve internet siteleri üzerindeki reklamları yönettiği 

Google Ads uygulamasıdır (Wikipedia, 2020).  

Kimi zaman teknoloji ve internet sistemlerinin gelişiminde yaptığı 

liderlik kimi zamansa farklı teknolojilere sağladığı uyum ile Google 

dünyadaki tüm şirketler arasında her zaman ilk üçte yer almaktadır. 

Şirket tarafından geliştirilen ve sağlanan hizmetlere ek olarak farklı 

teknoloji şirketlerinin geliştirdiği ürün ve hizmetlerin de 

alternatiflerini geliştiren Google; Gmail, Google Docs, Google Forms, 

Google Maps, Google Translate, Chrome günlük hayatta oldukça sık 

kullanılan program ve uygulamaların sağlayıcısıdır. Bulut tabanlı 

teknolojiler için depolama görevi gerçekleştiren Drive uygulaması da 

birçok Google hizmetinin sağlanması ve sürdürülmesinde 

kullanılmaktadır. Dünyada en çok kullanılan iki mobil cihaz işletim 

sisteminden birisi olan Android sistemler de Google tarafından 

sağlanan hizmetler arasındadır. Akademik veri tabanlarını dizinleyen 

Scholar, çevrimiçi anket ve çeşitli veri toplama uygulaması Forms, 

dünyanın birçok yerinde sokak görüntülerini haritalandıran Street 



92 | D r .  F u r k a n  Ç E L E B İ  

 

View uygulamaları da sıklıkla kullanılan uygulamalardan sadece bir 

kaçıdır (Google, 2021; Wikipedia, 2021).  

2020 yılında tüm dünyada neredeyse her alanda çalışma şekillerini 

değiştiren Coronavirüs salgını etkisinin dijitalleşme üzerindeki büyük 

etkileri ve yarattığı ve yaratacağı köklü değişimler yukarıdaki 

bölümlerde ele alınmıştı. Google Meet programı ve Google Classroom 

programı da bu süreçte milyonlarca kişi ve kurum tarafından tercih 

edilmiştir. Sınıf ve ders oluşturulabilen ve öğrenci ya da katılımcı 

takibi yapılabilen Classroom sayesinde okulların kapanmasının 

eğitimin devam ettirilmesine engel olmaması, mümkün olduğunca 

derslerin devam etmesine katkı sağlanmıştır. Meet ile de birçok kurum 

ve kişi toplantı ve görüşmelerini devam ettirebilmiş ve alışılagelmiş 

yöntemlerin dışında da olsa işlerini devam ettirebilmiştir. Şirket 

dijitalleşme yolundaki köklü değişimlerin öncülerinden olan ve 

misyonu gereği bunu tüm dünyaya mümkün olduğunca ücretsiz 

şekilde sağlayan politikası ile en büyük ve çok ayrıntılı bir şekilde de 

incelenebilecek girişim örnekleri arasında yer almaktadır. 

SocietyOne: Avusturalya’da 2011 yılında kurulan şirket esasında bir 

banka gibi faaliyet göstermektedir. Andy Taylor, Matt Symons, Greg 

Symons kuruculuğunda İngiltere’deki benzer yapılar örnek alınarak 

oluşturulan platform tamamen çevrimiçi bir sistemle kişiler arası borç 

verme-borç alma işlemlerine aracılık etmektedir. P2P kredi sistemi 

olarak bilinen bu sistemin temelinde bankalar gibi şube, personel gibi 

büyük masrafların önüne geçilmiş ve esas faaliyet üzerinde 

durulmuştur. İşin özüne bakıldığında bankalar günümüzde mevduat 



D İ J İ T A L  Ç A Ğ D A  L İ D E R L İ K  V E  G İ R İ Ş İ M C İ L İ K  | 93 

 

 

 

sahiplerinden mevduat toplayarak kredi talebinde bulunanlara kredi 

sağlamaktadır. Daha açık bir şekilde belirtmek gerekirse bankalar da 

zaten birikim sahibi insanların paralarını paraya ihtiyacı olanlara 

belirli bir işletim ücreti ve komisyon ile sağlamaktadırlar. SocietyOne 

uygulamasının aslında tutulmasının en önemli kısmı da budur. Zaten 

birikimlerini bankaya yatırıp değerlenmesi için işlem yapanlar yine 

aynı şeyi yapmakta; kredi ihtiyacı olanlar da yine aynı şekilde bir 

kuruma başvurarak fon sağlamaktadır.  

Uygulama içerisinde gelir, gider, ödeme gücü, ödeme puanı gibi 

çeşitli değişkenler hem kredi verenler için hem de alanlar için 

ortalama bir kredi notu oluşturmakta ve bankacılık sektöründeki gibi 

risk hesaplamaları gerçekleştirilmektedir. Bu durum her bir kullanıcı 

için sistem tarafından yapılmakta ve kredi alma veya kredi verme 

durumlarında kullanılmaktadır. SocietyOne uygulaması ise kişileri bir 

araya getirecek platformu sunduğu için belirli bir komisyon ve reklam 

gelirleri ile kazanç sağlamaktadır (SocietyOne, 2021).  

Günümüz dijital dünyasında bankacılık sektörünün eski ve köklü 

markaları da SocietyOne platformunun sunduğu uygulamalar ve 

kullandığı sistemleri yakından izlemektedir. En temel masraflarını en 

aza indirebilen bankalar insanların alışkanlıklarını değiştirebildikleri 

sürece dijital bankacılığa daha da uyum sağlayacaktır.  

Türkiye’den Bazı Başarılı Dijital Girişimler 

Yemek Sepeti: Girişim fikri Nevzat Aydın tarafından atılan ve 

Nevzat Aydın, Melih Ödemiş, Gökhan Akan ve Cem Nufusi 

tarafından 2001 yılında internet sitesi olarak faaliyet göstermeye 
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başlayan kuruluş mobil uygulamalarla da kullanıcılara erişim 

sağlamaktadır. Temel faaliyet konusu çeşitli yiyecek ve içecek 

işletmelerinin tek bir platform üzerinden müşterilere ulaştırılmasıdır. 

Yiyecek ve içecek siparişi vermek isteyen müşteriler uygulama 

üzerinden bulundukları bölgeye paket servisi yapan yerel ve kurumsal 

mağazaların hizmet ve ürünlerini görerek sipariş verebilirler. Yemek 

sepeti bu siparişler için yiyecek ve içecek işletmelerinden, yaptıkları 

sözleşmelere göre, belirli miktarda komisyon alarak gelir elde 

etmektedir (Yemek Sepeti, 2021).  

Kuruluşundan 4 yıl sonra günlük 1.000 adet sipariş miktarına, 8 yıl 

sonra ise günlük 10.000 sipariş miktarına ulaşan girişim 2021 yılı 

itibariyle günlük 600.000 sipariş almaktadır. 2010 yılında 

uluslararasılaşma yolunda adımlar atan şirket Rusya, Dubai ve 

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Lübnan’da 

yatırımlar yapmaya başlamıştır. Uluslararası bir firmaya dönüşen bu 

girişim fikri dünya çapında da dikkat çekmeye devam ederken 2012 

yılında General Atlantic tarafından da 44 milyon dolarlık yatırım 

almış ve 2015 yılında ise aynı sektörün dünyadaki en büyük örneği 

Alman firması Delivery Hero tarafından 589 milyon dolara satın 

alınmıştır. Bu satış o yıl itibariyle Türk internet tarihinin en değerli 

satışı ünvanını almıştır. Ocak 2021 itibariyle Türkiye’nin 81 ilinde de 

hizmet vermeye başlayan Yemek Sepeti 19 milyondan fazla kullanıcı 

tarafından kullanılmaktadır. E-satış alanında onlarca ödül sahibi olan 

girişim dijitalleşme ve insan kaynaklarına yaptığı kayda değer 

yatırımlar ile h-ticaret olarak bilinen hızlı ticarette öncü bir konumda 

ve yıllık %50 üzerinde büyümeye sahiptir (Wikipedia, 2021).  
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İnsanların yemek siparişlerini verirken daha az çaba göstermeleri gibi 

bir ihtiyacı görebilen ya da bunu kendi bölgesi ya da ülkesi için 

uyarlayabilen bu girişim fikri dijital bir tabanda hizmet vermekle 

kalmayıp dijitalleşmenin her geçen gün getirdiği yeniliklere de uyum 

sağlayan bir profil çizmektedir. Uygulama içerisinde yiyecek ve 

içecek işletmelerinin hizmetlerinin puanlanması ve yorumlanması gibi 

basit ama etkili özellikleri de mevcut olmakla birlikte kullanım 

sıklığına göre değişen fırsatlar ve kişiye özel indirimler de zamanla 

eklenmiş özelliklerden sadece bazılarıdır. Şirketin 2021 yılı itibariyle 

sahibi halen Delivery Hero olmasıyla birlikte Türkiye için en üst 

yönetimi girişimin fikrî lideri Nevzat Aydın tarafından yönetilmesi 

girişimcinin ürünü ile ne denli özdeşleştiğini göstermektedir. Özellikle 

2020 yılında başlayan Coronavirüs kaynaklı dünya çapındaki salgın 

nedeniyle en büyük rakibi “Getir” uygulaması ile karşılıklı olarak 

birbirlerinin faaliyet alanlarına da müdahil olmaktadırlar. Adı geçen 

platform önceleri sadece market ve benzeri alışveriş yerlerinden temin 

edilen ürünleri müşterilere ulaştırırken zamanla yemek siparişlerine de 

aracılık etmeye başlamıştır. Yemek Sepeti de benzer şekilde “bana bi” 

uygulaması ile market siparişlerinin teslimi faaliyetlerine başlamıştır. 

Dijitalleşme ve çağa uyum sağlamada fazla sorun yaşamadığı görülen 

şirketin 2019 yılı itibariyle açıklanan piyasa değerinin 1.7 milyar dolar 

olduğu belirtilmektedir. 

Sahibinden.com: Aksoy Holding bünyesinde ve Taner Aksoy 

liderliğinde 2000 yılında faaliyet göstermeye başlayan internet sitesi, 

alıcıları ve satıcıları bir araya getiren ve görsel unsurlar ile 

desteklenen bir ilan sitesidir. Faaliyete başladığı zamanki en çarpıcı 
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özelliği sıradan ilanların görsel nesnelerle daha anlaşılır hale 

getirilmesi olan bu girişim fikri yıllar içinde insan ihtiyaçlarına uyum 

sağlayarak ve yeni ihtiyaçlar ortaya çıkararak verilebilecek ilanların 

sınırlarını neredeyse kaldırmıştır. 2021 yılı itibariyle emlak, otomobil, 

yedek parça, sıfır veya ikinci el günlük hayatta kullanılan hemen 

hemen her şey için ilan verilebilmektedir. Dünya genelinde benzer 

uygulamaların Türkiye’deki hali de olsa tamamen özgün bir iş fikri de 

olsa bu girişimcilik faaliyeti hem öncü hem de piyasa lideri olarak 

faaliyetlerine devam etmekte ve birçok sektör için fiyat 

araştırmalarının ilk akla gelen adresi olma özelliği taşımaktadır 

(Wikipedia, 2021; Sahibinden, 2021).  

Trendyol: Bir kadın girişimciliği örneği olarak Demet Mutlu 

tarafından 2010 yılında çeşitli markaların giyim ürünlerini internet 

üzerinden satmak üzere kurulan bir internet alış veriş sitesidir. İlk 

yıllarında sadece giyim ile ilgili kampanyalar ile satış yapan girişim 

zaman içerisinde ürün çeşitliliğini geliştirmiş ve yıllar içerisinde 

dünyada Amazon, Ebay gibi dev örnekleri olan platformlar gibi 

“satılan herşey”i yelpazesine eklemiştir (Trendyol, 2021; Wikipedia, 

2021).  

Gördüğü ilginin artmaya başladığı zamanlarda rakiplerinden farklı 

olarak kendi kıyafet markasını yaratan Trendyol’un 2020 yılına 

gelmeden ortalama 15 milyon müşterisi ve 300 milyon ürün satışı 

olması bir kadın girişimci tarafından kurulan şirketin başarısını gözler 

önüne sermektedir. Zaman içerisinde aldığı uluslararası yatırımlar 

2018 yılına gelindiğinde Çin menşeili Ali Baba Grup tarafından satın 
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alınan girişimin en büyük hissedarı 2021 yılında halen Ali Baba 

Gruptur (Wikipedia, 2021).   

Özellikle kendi kıyafet markasını kurarak mevcut müşterilerinin 

beğenisine sunmak gibi stratejik bir hamle yapan şirket, Türkiye 

tekstil ürünlerine olan Avrupalı ilgisini de göz ardı etmemiş ve 

Trendyol Almanya internet sitesi ve uygulaması üzerinden Türk tekstil 

ürünlerinden olan kendi markasını satışa sunmuştur. Firmanın 

açıklamalarına göre bu ürünler benzer şekilde siteler ve farklı aracı 

firmalar ve uygulamalarla 190’dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir 

(Trendyol, 2019).    

Sürekli bir şekilde gelişim ve dönüşüm içinde faaliyetlerini devam 

ettiren bu girişim, piyasadaki ihtiyaçları görmek ve müşteri 

memnuniyetini sağlamakla yetinmemiştir. Zaman içerisinde özellikle 

KOBİ’lerin ve küçük girişimcilerin de Trendyol üzerinden satış 

yapmasına olanak sağlayan platformun bu şekilde 45 bin iş ortağı 

mevcuttur. İş ortaklarının dijital dönüşümüne yönelik çalışmalar 

yürüten ve özellikle teknoloji ve dijitalleşme imkanları sınırlı olan 

KOBİ ve küçük girişimlerin ticaretin içinde daha fazla yer almasını 

amaçlayan şirket Teknoloji ve Ar-Ge faaliyetlerini de oldukça ön 

planda tutmaktadır. Yıllık 45 milyon TL Ar-Ge yatırımı bulunan firma 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da Ar-Ge onayı 

almıştır. Teknolojiye yaptığı yatırımlardan bazılarının alanı şunlardır 

(Wikipedia, 2021) 

• Doğal dil işleme 

• Gerçek zamanlı veri analizi 
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• Makine ve derin öğrenme 

• Görüntü işleme 

• Veri görselleştirme 

• Metin benzerliği 

• Büyük veri 

Şirketin gelecek odaklı, vizyoner ve değişime uyumlu yapısı krizleri 

de fırsata çevirmek için uygun şekildedir. Diğer popüler internet 

uygulamaları gibi 2020 Coronavirüs pandemisinden kaynaklanan ev 

karantinaları insanların mümkün olan tüm ihtiyaçlarını dijital 

yöntemlerle edinmesini de arttırmıştır. Bu pastadan aldığı/alacağı pay 

şüphesiz ki yaptığı KOBİ işbirlikleri ve teknoloji yatırımları sayesinde 

yüksek olacaktır. Trendyol; teknolojiyi ve dijital olanakları 

faaliyetlerinin temeline yerleştiren ve özellikle dijital dönüşüme önem 

veren başarılı ve ulusaldan uluslararasına dönüşen bir örnek olarak 

daha da ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekli bir markadır.   

*** 

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformları 2010’lu 

yılların sonlarına doğru kullanım açısından birbirlerine oldukça 

benzemişler hatta Facebook tarafından 19 milyar dolar gibi rekor bir 

ücretle satın alınan WhatsApp mesajlaşma uygulaması da bazı 

özellikleriyle sosyal medya platformlarını aratmayacak eklentileri 

kullanıma sunmuşlardır. Facebook şirketler grubu yönetimindeki 

Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamaları ilan ve tanıtım 

amaçlı eklentileri de bünyelerine eklemiş ve hatta satıcılar ve alıcıları 

bir araya getiren profesyonel çözümler de geliştirmişlerdir. Facebook 
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şirketler grubunun planlı bu hamleleri her şeyin modasının ya da 

hevesinin çok çabuk geçtiği günümüz hızlı tüketim dünyasında ürün 

çeşitlendirmeye de oldukça güzel bir örnek teşkil etmektedir. 

Dünya çapında büyük başarılar elde etmiş dev girişimlere bakıldığı 

zaman temel hizmet olarak iki tarafı bir araya getirdikleri ve sadece 

aracılık hizmetleri yaptıkları dikkat çekmektedir. Bu duruma Daha 

ayrıntılı bakıldığında insanlar üzerinde güvenilirlik sağlayan bu 

girişimlerin güvenilirliklerini kullanarak ürün/hizmetin ana 

satıcısından/sağlayıcısından komisyon elde ettikleri görülmektedir. 

Güvenilirliklerini sağlamak ve sürdürebilmek için taahhütlerini yerine 

getirmeyen ya da getiremeyen satıcı/sağlayıcılar üzerinde caydırıcı 

yaptırımlar uygulayan bu girişimler her iki tarafın da karşı tarafa 

ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Özellikle alıcı taraf yani müşteri 

açısından bakıldığında farklı seçenek ve fiyatları tek bir yerden 

inceleyebilme ve kıyaslayabilme kolaylığı bu platformların tercih 

edilmesinin en büyük nedenlerindendir. 
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SONSÖZ 

Bu kitapta ele alınan konularla ilgili gerek akademik araştırmacılar 

gerek ilgili okuyucular için yukarıda anlatılanlar ışığında bir takım son 

sözlere yer vermek uygun olacaktır. 

Akademik araştırmalar geçmişin ışığında bugünü analiz ederek ve 

gözlemleyerek geleceğe ışık tutabilmelidir. Bu bağlamda bu çalışmada 

ele alınan liderlik ve girişimcilik konularının akademik temellerinin 

idrak edilmesi önem arz etmektedir. Yönetim ve organizasyon 

literatürü için sıklıkla ele alınan ve daha da alınması gereken liderlik 

ve girişimcilik kavramlarının geçmişten bugüne gelişimi ve değişimi, 

ele alınış şekilleri ve yaklaşımları bugünü ve geleceği algılayabilmek 

için ışık tutan birikimlerdir. 

Dijital çağ ve getirileri insanların sosyal hayatlarında kolaylıklar 

sağlamaktadır. Hemen hemen her alanda hayatımızda büyük bir yer 

kaplayan dijital ürün ve hizmetlerin gelişimi endüstri 4.0 olarak ele 

alınan dijitalleşme sürecinin getirdiği yeniliklerin çıktısıdır. Bu yenilik 

ve gelişmelerin takip edilmesi ve uyum sağlanması örgütlerin 

yönetilmesi hatta yönetilebilmesi için oldukça önemlidir. Teknoloji ve 

dijital imkânlardan yoksun örgütlerin ve yapıların dijital çağda büyük 

zorluklar yaşaması kaçınılmazdır. Teknolojik olanakların örgüt 

yönetimleri ve yöneticiler tarafından örgüt geneline yayılması 

sürdürülebilir bir yönetim olgusu açısından zaruri olarak görülmelidir.  

Tüm dünyaya yayılan bir hastalığa sebep olan Coronavirüs 2020 

yılında gerek devletler gerek kamu ve sivil örgütler tarafından dikkatle 

izlenmektedir. Liderliğin en temel unsurları arasında yer alan vizyon 
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sahibi olmak ve girişimciliğin en temel özellikleri arasında yer alan 

geleceği şekillendirebilmek açısından bakıldığında bu salgın yarattığı 

tehditlerin ve korkunun yanı sıra bir çok fırsatı ve değişimi 

içermektedir. İş yapma şekillerinde, üretim ve dağıtım kanallarında 

meydana gelen ve gelecek olan değişimler yönetim olgusu için de 

geçerlidir. Facebook şirketler grubunun kurucusu olan dünyanın en 

zengin ve en etkili insanlarından olan Mark Zuckerberg 2021 yılında 

“insanların artık iş yerine ışınlanması gerektiğini” belirterek fiziki 

olarak ışınlanmayı kastetmemiş uzaktan çalışma ile iş uyumunun 

önemine dikkat çekmek istemiştir. 2020 yılından itibaren dünya 

genelinde birçok kurum ve kuruluş uzaktan çalışma olanağı olan 

pozisyonlar için bu durumu kalıcı hale getireceğini açıklamıştır. 

Türkiye’nin de aralarında yer aldığı bazı ülkeler bundan sonra belirli 

yüzdelerde derslerin uzaktan işlenmeye devam edeceğini duyurmuş ve 

dijital dönüşüme uyum sağlamıştır. Birçok özel şirket uzaktan çalışma 

uygulaması sayesinde şirket bütçesinde kalabilme potansiyeli olan 

masrafları fark etmiş bir yandan da yapılması gereken işlerin fiziki 

olarak katılım olmadan da sürdürülebileceğine dair kanıya varmıştır.  

Yukarıda da belirtildiği gibi uzaktan çalışma bugün itibariyle internet 

erişimi ve gerekli durumlarda kamera ve mikrofon temini ile 

gerçekleşirken bunun yakın zamanda sanal gerçeklik teknolojilerinin 

yaygınlaşması ile hologram şeklinde veri, görüntü ve ses iletişimi 

şeklinde gerçekleşmesi mümkün gözükmektedir. Mevcut bir girişimin 

yönetimini sağlayan, her pozisyondan yöneticinin ve yeni girişimlerde 

bulunacak vizyoner girişimcilerin son yıllarda yaşanan teknolojik 
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gelişmeleri göz önünde bulundurmaları ve bu yönde hareket etmeleri 

başarıya ulaşmalarında atılması gereken adımlardır. 

Dijital çağda liderlik etmenin gerek kurumlar gerekse kişiler için eski 

dönemlere nazaran çok daha karmaşık olabileceği yukarıda 

belirtilmişti. Benzer şekilde girişimcilik faaliyetleri de aynı karmaşık 

yapı içerisindedir. Dijital unsurları ve teknolojik gelişmeleri 

içermeyen herhangi bir girişimcilik faaliyeti bir maratonda geri doğru 

yürümekle eşdeğerdir.  

Her geçen gün farklı büyüklüklerde, farklı sektör ve kitlelere hitap 

eden dijital girişimlerin takip edilmesi ve ayrıca eski ve köklü 

firmaların kendi piyasalarından silinmesine sebep olan dijitalleşmeye 

direnen ya da uyum sağlayamayan hamlelerinin dikkatli bir şekilde 

analiz edilmesi, dijital çağda liderlik edecekler için de girişimcilik 

faaliyetlerinde bulunacaklar için de başarı getirebilecek bir faktördür. 

Geleceğe yön vermesi muhtemel gelişmelere bakıldığında; giyilebilir 

teknoloji ürünleri, akıllı evler ve şehirler, 3D yazıcı sektörü ve 

uygulamaları çok daha ön planda gözükmektedir. Dijital girişimciler 

için birer fırsat oluşturabilecek bu gelişmelerin dikkatle takip edilmesi 

ve mali olarak her ne boyutta olursa olsun belirtilen alanlardaki 

girişimlerin tatmin edici kazançlar sağlayacağı muhtemeldir. Benzer 

şekilde yukarıda sayılmayan tüm teknolojik çalışmalar için de ar-ge 

faaliyetleri kayda değer gelişim ve kazanca olanak sağlayacaktır. İster 

sermaye sahibi olarak girişimcilerin; ister bilgi, birikim ve becerilerini 

kullanarak çeşitli yönetim kademelerindeki liderlerin dijital dünya ile 

aralarındaki bağı her geçen gün daha da güçlendirmeleri gereklidir. 
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Covid- 19 pandemisinin çok kısa zamanda yarattığı değişimler göz 

önünde bulundurulduğunda; “dijitalleşmenin zorunluluğu ve bir 

ihtiyaç haline gelmesinin net bir şekilde anlaşılabilmesi için daha ne 

gerekli” sorusu herkesin kendine sorması gereken bir sorudur.  
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