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ÖNSÖZ 

Dijitalleşme, sanayi devrimleri ile başlayan ve günümüze kadar gelişim 

göstererek gelen toplumu ve işletmeleri derinden etkileyen bir süreçtir. 

Dijitalleşme, toplumdaki tutum ve davranışları etkilediği gibi 

işletmelerin yapısı, işleyişi, iş yapış şekilleri, karar mekanizmaları gibi 

birçok unsuru değişime uğratmıştır. Bu bağlamda, eskiden manuel 

yapılan ve ciddi oranda işgücü ihtiyacı doğuran işletme fonksiyonları 

zamanla dijital platformlara taşınmıştır. Bu platformlarda ise Endüstri 

4.0 kavramı ile ortaya çıkan farklı unsurlar kullanılmaktadır. 

Dijitalleşme ile işletmeler, verimlilik ve karlılıklarında artış sağlayarak 

yaşam sürelerini uzatabilmektedir. Dolayısıyla, dijitalleşme sürecini 

hızla tamamlayan işletmelerin daha fazla rekabetçi olabileceği 

söylenebilir.  

Bu eserin birinci bölümünde; sanayi devrimleri, dijitalleşmenin tarihi 

gelişimi ve dijital dönüşüm süreçleri anlatılmıştır. Dijitalleşme 

kavramı, sanayi devrimleri sırasında hangi evrelerden geçtiği ve 

tarihsel gelişimi sürecindeki durumu detaylı olarak anlatılmaya 

çalışılmıştır. Bununla birlikte, dijital dönüşümün tanımı, işletmelerde 

dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi ve faydaları açıklanmıştır. 

İkinci bölümde, Endüstri 4.0 kavramı ile ortaya çıkan dijital sistemler 

tanıtılmaya çalışılmıştır. İşletmelerin dijitalleşme sürecinde çoğunlukla 

faydalandıkları bu sistemler geniş bir şekilde ele alınmış işletmelerdeki 

yansımaları açıklanmıştır.  
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Son bölümde ise, işletmelerin dijital ortama taşınabilen fonksiyonları 

ele alınmış ve bu fonksiyonların dijital ortamda işleyişi açıklanmaya 

çalışılmıştır. Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan dijital sistemlerin işletme 

fonksiyonlarında nasıl bir yer buldukları ele alınmıştır.  

Sonuç kısmında ise, dijitalleşme ile ilgili yapılmış olan akademik 

çalışmalar ve bu çalışma sonuçlarına göre elde edilen bilgilere yer 

verilmiştir.  

Dr. Murat SUCU 
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GİRİŞ 

Endüstrinin gelişimi, önceleri avcı-toplayıcı olan toplumların tarım 

toplumuna geçişi ile başlamış ve sanayi devrimleri ile devam etmiştir. 

Birinci sanayi devrimi (1760-1840) buhar makinesinin icadı ile 

mekanik üretimin temellerinin atıldığı önemli bir dönemdir. İkinci 

sanayi devrimi (19 y.y. sonu 20 y.y. başı) ise, seri üretimin 

gerçekleşmeye başladığı ve elektrik ve montaj hatlarının yoğun olarak 

kullanıldığı dönemi içermektedir. Her iki devrim sürecinde seri 

üretimlerin makineler ile yapılmasını sağlayan radikal gelişmeler 

yaşanmıştır. Üçüncü sanayi devrimi, diğer devrimler ile elde edilen 

yetenekleri internetin kullanıma sunulması ile başka bir boyuta 

taşımıştır. Üçüncü sanayi devriminin, 1970-1980 yıllarında kişisel 

bilgisayarların ve 1990’lı yıllarda internetin etkisi ile “bilgisayar çağı” 

ya da “dijital devrim” olarak adlandırıldığı görülmektedir. Üçüncü 

sanayi devrimi ile yeni bir dijital çağın başladığı söylenebilir (Erdoğan, 

2020). Dijital çağın hayatımıza girmesi ile birlikte insanların talep ve 

beklentilerinde değişimler yaşanmaya başlamıştır. Bununla birlikte tüm 

dünyada küreselleşme kavramı gündeme gelmiş ve ticari faaliyetlerde 

sınırlar ortadan kalkmaya başlamıştır. Yaşanan bu büyük değişimler 

sonucu, işletmelerin yeni bilgi, beceri, yöntem ve stratejilere sahip 

olmaları kaçınılmaz olmuştur. Bu yeteneklere sahip olan işletmeler, 

rekabet üstünlüğü sağlayarak rakiplerinden bir adım önde olmuştur. 

Dijital çağ teknolojileri sekiz başlık altında toplanmıştır. Bunlar; 

gelişmiş yarı iletkenler, gelişmiş bilgisayarlar, fiber optikler, hücresel 

teknoloji, uydu teknolojisi, gelişmiş ağ, gelişmiş insan bilgisayar 
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etkileşimi, dijital taşıma ve dijital gönderim olarak sıralanmaktadır. 

Ayrıca dijital çağ, sadece yeni teknolojilerden yararlanmayı değil 

problemleri yeni yöntemlerle çözmeyi, benzersiz deneyimler yaratmayı 

ve iş performansını artırmayı kapsamaktadır (Işık, 2020). Bu bağlamda, 

dijital teknolojilerin işletme süreçlerinde meydan getirdiği büyük 

değişim hız kesmeden devam etmektedir. Markus ve Loebbecke (2013) 

bu durumu, dijitalleşmenin tüm endüstri ekosistemleri içinde çok fazla 

yaygınlaşmasına dayandırmaktadırlar. Her ekosistem, kendi içinde alt 

ekosistemlerden oluşmakta ve bu alt ekosistemler birbirleri ile 

doğrudan veya dolaylı yoldan etkileşim içerisinde olmakta, aynı 

zamanda üst ekosistem ile de etkileşim içinde bulunmaktadır. Bazen üst 

ekosistem kendisi içindeki tüm alt ekosistemleri değiştirdiği gibi bazen 

de çok güçlü bir alt ekosistem, üst ekosistemi değiştirme ve dönüştürme 

gücüne sahip olabilmektedir. Örneğin haberleşme teknolojisi 

ekosistemindeki bu değişim ve dönüşümün kendi içerisindeki tüm alt 

ekosistemleri değiştirmesi bunun en önemli örneklerindendir 

(Karaçuha ve Pado, 2018). Ekosistemlerin dijitalleşme ile değişerek 

tüm alt ekosistemleri etkiler duruma gelmesi ile birlikte, bilginin değeri 

ortaya çıkmış ve toplumda meydana gelen değişimler nedeniyle yeni 

yönetim yaklaşımları uygulanmaya başlanmıştır. Bu yeni yönetim 

yaklaşımlarının temelinde olan dijitalleşme,  yöneticilerin de bu alana 

olan ilgisini arttırmış ve teknolojiye uyum göstermelerini zorunlu hale 

gelmiştir (Coşkun ve Yıldırım, 2018). İşletmelerin ve yöneticilerin 

öncelikli amacı, verimliliği arttırarak karlarını maksimize etmektir. Bu 

konu ile ilgili yapılan gözlem ve çalışmalarda, dijitalleşme ve teknoloji 

kullanımı ile birlikte işletmelerin operasyonlarını daha verimli 
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yürüttükleri, üretim süreçlerinde daha işlevsel sonuçlar aldıkları, 

maliyet avantajı sağladıkları ve inovatif ürün/hizmet üretiminde önemli 

gelişmeler yaşandığı görülmektedir (Björkdahl, 2020). Dijitalleşme ve 

işletmenin başarısı bağlamında ele alınan diğer bir unsur ise, insandır. 

Bazı yazarların, teknoloji ve dijitalleşme kavramlarının insan unsuru 

olmadan başarılı olamayacağının ve bu unsur ve kavramların entegre 

halde olması gerektiğini savundukları görülmektedir. İnsanların sahip 

olduğu yaratıcılık yeteneklerinin işletme başarısında çok önemli bir 

yere sahip olduğu vurgulanmaktadır (Taylor, vd., 2020).  

Teknolojinin gelişmesi, telgraf iletileri ile başlamış ve telefonun icadı 

ile devam etmiştir. Telefonun icadı ile birlikte, 1879’un sonlarında  

Lowell şehrinde bulunan yeni bir düzenekle kullanıcı kişiler telefon 

numarasıyla birbirlerine bağlanmaya başlamıştır. Numaralarla 

bağlanma fikri Dr. Moses Greeley Parker tarafından bir kızamık salgını 

sırasında, Lowell ’deki birkaç telefon operatörünün hastalığa maruz 

kalması ve telefon hizmetinin durmasından dolayı geliştirilmiştir. 

Sonrasında, telsiz, radyo ve televizyonun icadı gerçekleşmiştir. 1960’lı 

yıllarda ise bilgisayar ve internet teknolojisi gelişmeye başlamıştır. 

Günümüzdeki bilgisayar kavramı,  John Von Neumann tarafından 1940 

yılında icat edilen makinenin bir çeşidi anlamındadır. Halbuki 

“computer” kelimesi hesapalama işini insandan devir alan ve kelimlerin 

makineler tarafından yapıldığı bir sistem haline gelmiştir (İşleyen, 

2019). Intel şirketinin kurucu ortaklarından olan Gordon Moore, 1965 

yılının Nisan ayında Electronics Magazine dergisinde dijital 

teknolojilerin nasıl bir hızla değişeceğine dair öngörülerde 
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bulunmuştur. Moore, bilgisayarların hızlarının devre başına parça 

sayının her 18 ayda bir 2 katına çıkmasıyla birlikte maliyetlerinde o 

oranda düşeceğini belirtmiştir. Moore yasası elektronik sektörü için 

kilometre taşlarından biri olmuş ve yenilikçilik için çok önemli bir yol 

gösterici rol üstlenmiştir (Yener, 2020). 

İşletmeler yaşamlarını sürdürebilmek için rakipleri ile sürekli rekabet 

içerisindedir. Yeniliğe açık olan, yeni fikirler üretebilen ve yeni 

teknolojiler kullanan işletmelerin rakiplerine göre daha fazla rekabet 

avantajı sağladıkları söylenebilir. Bununla birlikte, yeni süreçlerin, 

ürünlerin, alışkanlıkların ve iyi uygulamaların geliştirilmesi için 

teknolojik çözümlerin benimsenmesi, şirketlerin inovasyon 

kapasitesini arttırarak sürekli değişen pazarın ihtiyaçlarını 

karşılamalarını sağlamaktadır (Vaio, vd., 2021). Bu bağlamda, 

işletmeler yeteneklerini ve iş modellerini dijital teknolojik yetenekleri 

ile entegre etmesi gerekmektedir (Schwertner, 2017). İş modelleri, 

yetenekler ve stratejiler ile entegre edilmiş dijital yeteneklerin 

işletmelere rekabet avantajı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bakış 

açısı ile ortaya çıkan bir diğer kavram ise, “bilgi teknolojileri stratejisi” 

dir. Bilgi, Yunan kökenli Latince bir sözcük olan “information” 

sözcüğünden türetilmiştir. Ortaçağda “şekillendirmek” anlamında iken 

sonraları “bir şeyin farklı bir kişiye iletilmesi” şekline dönüştüğü 

görülmektedir (Coşkun ve Yıldırım, 2018). Bilgi teknolojileri stratejisi, 

işletmenin iç ve dış etki alanlarını dikkate almaktadır. İç alan, bilgi 

sistemleri altyapısının nasıl tasarlanması ve yönetilmesi gerektiği ile 

ilgilidir. Dış alan ise, işletmenin pazarda teknolojik olarak nasıl 



DİJİTAL YÖNETİM işletme Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım | 5 

 

konumlandığı ile ilgilidir. Henderson ve Venkatraman'a (1999) göre, 

işletme ve bilgi teknolojileri stratejileri arasındaki uyum, yalnızca iş 

stratejisini ve bilgi teknolojileri stratejisini değil, aynı zamanda 

organizasyon altyapısını ve süreçlerini kapsayan sürekli bir adaptasyon 

ve dönüşüm sürecidir (Borges, vd., 2021). Dolayısıyla, işletmelerin 

mevcut stratejilerine ilave olarak bilgi teknolojileri stratejilerine de 

sahip olması ve bu stratejilerin mevcut stratejiler ile uyum halinde 

olması gerekmektedir. Küreselleşme, tüketici davranış ve 

beklentilerinde yaşanan değişimler, rekabetin şiddeti nedeniyle 

işletmeler için dijitalleşme kaçınılmaz hale gelmiştir. Dijitalleşmenin 

işletmelere rekabet avantajı sağlamasının yanısıra diğer sağladığı 

katkıları ise; karlılık ve verimliliklerinde artış, yeni iş yapma 

süreçlerinin ortaya çıkması ve müşteriler ile hızlı etkileşim olarak 

sayılabilir. Dijitalleşme ile tüketicilerin satın alma davranışları detaylı 

olarak incelenip, bireysel beklentiler ve değişikliklere daha hızlı geri 

dönüş hizmeti sunabilmektedir (Balcı, 2020). Bu gelişmeler ışığında, 

Oxford Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, 

ABD'deki bazı iş ve mesleklerin % 47'sinin dijital platforma taşınacağı 

ifade edilmektedir. Bu iş ve süreçler; muhasebe, denetim, bütçe analizi, 

banka ve kredi işlemleri, hizmet sektörü, kasiyerlik ve oyun sağlayıcılar 

olduğu ifade edilmektedir (Serçemeli, 2018). Dijitalleşme ile birlikte 

ortaya çıkan bir diğer yeni kavram ise “dijital iş çevikliği” dir. Dijital iş 

çevikliği; hiper farkındalık, çevrede yaşanan değişimleri algılama, 

izleme becerisi ve hızlı karar vermeyi dijital yollar ile sağlamayı ifade 

etmektedir. Bu beceriler, birbirlerine bağlıdır ve karşılıklı olarak 

birbirilerini güçlendirirler (Udovita, 2020). Bu bağlamda; bilgi 
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sistemleri stratejisi, işletmenin mevcut stratejisi ve dijital iş çevikliği 

kavramlarının bir bütün olarak ele alınması ile işletmelerin rekabet 

avantajı sağlamada başarılı olabileceği ifade edilebilir. Ayrıca 

işletmelerin, tüm fonksiyonlarında bir dijital dönüşüm sürecini 

başlatmaları ve hızla dijital ortama uyum sağlamaları gerekmektedir.  

1. DİJİTALLEŞME 

“Digitus” Latince kökenli bir kelimedir ve parmak anlamını 

taşımaktadır. Romalılar döneminde sayıların parmaklar ile ifade 

edildiği bilinmektedir. Bu ifade şekli, Avrupa dillerine “digit” ve “sayı” 

olarak geçmiştir. Türk Dil Kurumu ise dijital kelimesini sayısal ve 

verileri elektronik olarak gösteren olarak açıklamıştır (Avcı, 2020). 

Dijital kavramı, literatürde çeşitli tanımları bulunmakla birlikte yaygın 

olarak kabul edilen McKinsey ’in tanımıdır. Buna göre dijital; 

“herhangi bir süreç hakkında daha az ve işletmelerin işlerini nasıl 

yürüttüğü hakkında daha fazla bilgi veren teknoloji” olarak yapılan 

tanım yaygın olarak kullanılmaktadır. Dijitalleşme terimi ise ilk defa 

1971’de Kuzey Amerika Dergisi’nde yayınlanan bir makalede 

kullanılmıştır. Bu makalede, dijitalleşmenin insanları, sistemleri, 

işletmeleri ve ürün/hizmetleri birbirine bağlayan ve sonsuz bir 

potansiyele sahip bir yapı olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca dijitalin bir 

isim, dijitalleşme ve dijitalleştirmenin bir eylem olduğu vurgulanmıştır. 

Bu bağlamda, dijitalleşme; herhangi bir işi, eşyayı veya servisi dijital 

hale getirmek veya dijital bir mecrada sunmak veya dijital imkânlarla 

farklı bir iş modeli yaratmak olarak tanımlanmaktadır (Aimaier, 2020). 

Farklı bir tanımlama da ise dijitalleşme; kelimeler, resimler ve 
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harflerden oluşan analog mesajların elektronik olarak iletilen ve 

depolanabilen verilere dönüştürülmesi olarak tanımlanmaktadır. Ses, 

görüntü, mesaj gibi iletişim araçlarının dijital ortamda birleştirilmesi 

daha kolay hale gelmiş ve ortaya çıkan etki telekomünikasyonun çok 

ötesine geçmiştir. Dijital ortamların bir başka faydası ise, iletişim 

araçlarının kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını sağlamıştır 

(Atik, 2019). Dijitalleşme için belirli bir işe ait dijital bir çalışma ortamı 

gereklidir. Bu ortamda gelir yaratmak, işi geliştirmek ve işleri dijital 

ortamda yürütmek için gerekli donanım olmalıdır  (Ağaç, 2020). 

Dijitalleştirme ise dijitalleşme kavramından bazı farklılıklar 

içermektedir. Dijitalleştirme, analog öğelerin, bilgisayarlar tarafından 

tanınabilmesi, işlenebilmesi ve depolanabilmesi için 0 ve 1 ile 

tanımlanan ikili veriye belli bir yapıda dönüştürülmesini ifade 

etmektedir. Bu bağlamda bir organizasyonun dijitalleşmesi, bilgi veya 

bilgi kaynaklarının sayısallaştırılmasının ötesinde, bir yönetimin, 

algının ve sürecin sayısallaştırılması olarak düşünülmelidir (Atmaca ve 

Karaçay, 2020). Dijitalleşme ve dijitalleştirme kavramları birbirine 

benzer olsa da anlamsal olarak bazı farklılıklar vardır. Dijitalleşme, 

bilginin analog yapıdan dijital yapıya dönüştürülmesini veya süreçlerin 

bilgi iletişim teknolojileri ile otomasyona çevrilmesini ifade etmektedir. 

Dijitalleştirme ise, işletmelerin teknolojiyi benimseme, bilgi 

sistemlerini kullanarak veri ve bilgilerin entegrasyonunu sağlama, iş-

bilgi teknolojileri uyumunu sağlama ve buna bağlı birçok yaklaşımın 

geliştirilmesini ifade etmektedir. Bu bağlamda dijitalleştirme, 

işletmelerin bilgi teknolojilerini ve stratejilerini uygulaması ve bir 

dönüşüm sürecini başlatmasını sağlamaktadır (Udovita, 2020). Bununla 
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birlikte, dijitalleşme, elektronik cihazlarının boyutlarının küçülmesini 

sağlamıştır. Dijitalleştirme ise, iletişim kablosuz bir ortama taşınmış ve 

bireysel iletişim araçlarının kullanımını arttırmıştır (Atik, 2019). 

Dijitalleştirmenin bir diğer farkı ise, dijital ortamda bulunan içeriği; 

programlanabilir, izlenebilir ve iletilebilir hale getiren bununla birlikte 

analog bilgilerin dijital bir formata kodlanmasının teknik sürecini ifade 

etmektedir (Sucu, 2021).  

Dijitalleşme kavramını biraz daha detaylı incelemek gerekir ise, 

öncelikle işletmeler açısından ele almak yerinde olacaktır. Bilindiği 

üzere dijitalleşme, manuel olarak işlenen verilerini ya da iş akışlarının 

dijital ortamlara taşınması anlamını taşımaktadır. Bununla birlikte, tüm 

bilgi ve belgelerin bilgisayar ortamına aktarılarak hızla ulaşılmasını ve 

işlenebilmesini sağlamaktır. Bu işlemlerin işletmeler açısından, tüm 

süreçlerin daha hızlı ilerlemesi ve yenilikçi bir yaklaşım sağladığı 

görülmektedir. Dijitalleşme ile tüm süreçlerin daha sistematik bir 

şekilde ilerlediği, kurumsal hafızanın oluştuğu ve iş yapış şekillerinin 

önemli düzeyde değiştiği görülmektedir (Celayir ve Celayir, 2020). 

Dijitalleşmenin işletmenin karar süreçlerini de olumlu katkıları 

bulunmaktadır. Dijitalleşme ile ortaya çıkan verilerin analitik olarak 

değerlendirilme süreci karar verme süreçlerinde yöneticilere önemli 

katkılar sunmaktadır. Bu bağlamda dijitalleşme, iş süreçlerini ve 

işletme kararlarını tasarlamak ve desteklemek amacı ile teknolojinin, 

verilerin ve analiz sistemlerinin kullanımı anlamına gelmektedir 

(Zoltners, vd., 2021). Bununla birlikte dijitalleşmenin işletmenin sahip 

olduğu kaynakların yine işletmeye değer katacak sonuçlar ürettiği ifade 
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edilmektedir (Ersöz ve Özmen, 2020). Fortune 500’ün 2018 yılında 

dünya genelinde yaptığı araştırma sonuçları, dijitalleşmenin işletmeler 

tarafından yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir. Araştırma 

sonuçlarında, kurumsal iletişim alanında kullanılan sosyal medya 

platformlarından en çok Twitter ve Facebook alanlarının kullanıldığı 

gösterilmiştir. McKinsey 2013 sonuçlarına göre ise, en çok kullanılan 

dijital alanlar; video konferans sosyal ağlar, bloglar ve video 

paylaşımıdır. Büyük yapıdaki işletmlerin iç iletişimde kendilerinin 

tasarladığı sosyal medya araçlarını kullandıkları görülmeltedir. 

Ülkemiz verilerine ve We Are Social yayınladığı Digital 2019 in Turkey 

raporuna göre, ülkemizde 59.36 milyon (Nüfusun %72’si) internet 

kullanıcısı bulunmaktadır. İnternet kullanıcılarının ortalama 6 saati 

aşan oranda internette bulundukları ve yaklaşık 3 saatlik kısmını ise 

sosyal medya platformalarında geçirdikleri ifade edilmiştir (Peltekoğlu 

ve Askeroğlu, 2020). Bu bağlamda, dijitalleşme gerek işletme içi 

gerekse işletme dışı iletişimi hızlandıran ve kolaylaştıran bir unsur 

olarak görülmektedir. Dijitalleşme ile birlikte işletme yönetimi 

süreçlerinde bazı değişiklikler olmuştur. Örneğin, büyüme stratejisi ve 

yığın üretim gibi çalışan sayısı ve ölçek büyüklüğünü dikkate alan 

yaklaşımların yerine; veri ve bilgiyi ön plana alan yaklaşımlar ön plana 

çıkmıştır. Bu yeni yaklaşımlar ile birlikte küçülme (downsizing), 

esneklik, dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing), stratejik 

birliktelikler (joint venture) gibi bir takım yeni örgütsel anlayışlar 

yönetim disiplininde gelişmiştir (Çark, 2020). İşletmelerin yönetim 

süreçlerinde yaşanan bir başka değişim ise, işletmenin bir dijital 

dönüşüm stratejisine sahip olması gerekliliği olmuştur. Bu yeni 
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stratejinin ortaya konması ve yürütülmesi ise dijital liderlerin varlığı ile 

mümkün olmaktadır. Dijital çağda liderlik, toplumsal özelliklere cevap 

veren mesleki deneyimler yoluyla edinilen yeni tutumlara, yeni 

becerilere ve yeni bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Liderlerin mevcut 

özelliklerinin yanı sıra teknik beceriler ve teknoloji okuryazarlığı da 

oldukça önem arz etmektedir. Rakiplerin önüne geçme ve optimum 

verimi sağlama açısından işletme altyapısının tüm süreçler ile dijital 

entegrasyonu gerekmektedir. Bunu sağlamak yöneticilerin stratejik 

hedeflerinden birisi olduğu ifade edilmektedir (Artüz, 2020). 

Robotların ve yapay zekânın kullanımı gündeme gelmeden önce 

yaşanacak gelişmeler için Bill Gates’in yaptığı açıklamalarda 

kullandığı bir diğer önemli kavram ise “dijital sinir” sistemidir. Dijital 

sinir sistemi, bir işletmenin çevresinde olup biteni anlaması ve duruma 

göre tepki sunabilmesi, ortaya çıkan tehlikelerin ve müşterileri 

taleplerinin belirlenebilmesi, hızlı karar alınabilmesi süreçleri dijital 

süreçlerden oluşmaktadır. Dijital sinir sistemi, işletmelerin problemsiz 

iş yapabilmelerini, zaman kaybetmeden tepki verebilmelerini, gerekli 

bilgiyi işletme içinde ihtiyacı olanlara zamanında iletebilmeyi 

sağlamaktadır (Türker, 2018). 

Dijitalleşmenin işletmeler açısından sağladığı faydalar şu şekilde 

sıralanabilir (Gürsoy, 2020).  

▪ Personel sayısında azalma sağlar. 

▪ Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. 

▪ Müşteri ilişkilerini kuvvetlendirir. 

▪ Her tür veriye anlık ve hızlı bir şekilde erişmeyi kolaylaştırır. 
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▪ Harici veya dâhili kaynaklı her türlü tehlikeyi minimuma indirir.  

▪ Karın arttırılmasına destek sağlar ve personel memnuniyetini 

arttırarak aynı zamanda verimliliğin maksimum seviyelere 

çıkmasını sağlar. 

 

Dijital çağ ile birlikte mekân ve zaman kavramı ortadan kalkmıştır. 

Yapay zekâ teknolojisi, sensörler, nesnelerin interneti gibi teknolojik  

gelişmeler ve bu teknolojilerin bulut teknolojisi ile entegre olması 

sonucu ortaya çıkan dijital unsurlar dünyada farklı bir değişimin ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. Ayrıca, 2011 yılında Almanya’da yapılan 

teknoloji fuarında ortaya çıkan Endüstri 4.0 ile bu teknolojiler bütün 

dünyanın gündemine gelmiştir. Çindeki üretim artışı ile mücadele eden 

Avrupalı devletlerin ekonomik anlamda sarsıntıya uğraması  

Almanların dijital dönüşüm yönünde hareket etmesine sebep olmuştur 

(Ersöz ve Özmen, 2020). Endüstri 4.0, Amerika Birleşik Devletleri'nde 

“Akıllı Üretim”, Fransa'da “Industrie du Futur”, İtalya'da “Fabrica 

Intelligente” ve Hollanda'da “Akıllı Endüstri” olarak tanımlanmıştır 

(Björkdahl, 2020). Endüstri 4.0’ın işletmeler açısından bir değişimi ve 

dönüşümü gündeme getirdiği anlaşılmaktadır. Bu değişim ve 

dönüşümü sağlayan işletmelerin yaşamlarını sürdürebileceği aksi 

durumda yaşamlarını sürdüremeyecekleri ifade edilmektedir. Bu ifade 

her sektör için tamamen geçerli, kısmen geçerli ve geçersiz olabilir. 

Ancak dijitalleşmenin geniş bir sektöre hitap ettiği görülmektedir.  
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1.1. Sanayi Devrimleri ve Dijitalleşmenin Tarihi Gelişimi  

 

İnsanlık tarihi varoluşundan beri önemli değişimler ve devrimler 

yaşamıştır. Önceleri avcı-toplayıcı olan toplumlar zamanla değişim 

göstererek sanayi devrimleri ile birlikte gelişmeye devam etmiştir. 

Günümüzde de bu gelişimin devam ettiğini ve hayatın tüm unsurlarının 

teknoloji ile entegre olduğunu görmekteyiz. Dijitalleşmenin ilk 

adımlarının sanayi devrimleri ile atıldığını söylemek mümkündür. 

Sanayi devrimlerinin ardı sıra birbirlerini tamamlayıcı şekilde ilerlediği 

görülmektedir. Her devrim, bir önceki devrimi daha da geliştirerek 

toplumun ve yaşamın ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmiştir. Sanayi 

devrimlerinin ortaya çıkışı ihtiyaçlar ile ilişkilidir. Sonsuz ihtiyaca 

sahip insanların talep ve beklentileri her gün değişmektedir. Bu 

bağlamda, günümüzde de değişen ihtiyaç ve beklentileri karşılamak 

üzere değişimler ve devrimler devam etmektedir.  

Dijitalleşmenin temelini oluşturan sanayi devrimleri, birinci sanayi 

devrimi ile başlamıştır. Birinci sanayi devrimi, 18. Yüzyılda başlayan 

ve 19. Yüzyılın sonlarına kadar devam eden endüstrileşme dönemidir. 

Birinci sanayi devrimi, ilk olarak İngiltere’de tezgâh işçiliğinin 

makineleşmesi ile ortaya çıkmıştır (Sevinç, 2020). Sanayileşmenin 

ayrılmaz bir parçası olan buhar gücü, 1712'de İngiliz Thomas 

Newcomen’in ilk pratik buhar motorunu (esas amacı madenlerden su 

pompalamak olan) geliştirmesiyle kullanılmıştır. 1763 yılında ise 

James Watt buharla çalışan makineyi icat etmiştir. Bu gelişmenin ilk 

etkileri tekstil sektöründe görülmeye başlanmıştır. Örneğin, İngiliz 

James Hargreaves bir işçinin aynı anda birden fazla iplik makarası 



DİJİTAL YÖNETİM işletme Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım | 13 

 

üretmesini sağlayan bir makine olan eğirme motorunu icat ederek kitle 

üretime katkı sağlamıştır. İlerleyen dönemlerde, İngiliz mucit Samuel 

Compton tarafından iplik makinası geliştirilmiştir. Tekstilde bir diğer 

önemli yenilik ise dokuma kumaşını işleyen güç tezgahlarının, 

1780'lerde İngiliz mucit Edmund Cartwright tarafından geliştirilmiş 

olmasıdır. Sanayi Devrimi’nin en temel unsurları olan bu icatlara ek 

olarak, ikinci Sanayi Devrimi’nin gerçekleşeceği sürece kadar aradan 

geçen zaman içerisinde çırçır makinesi, telgraf, basit motorlu uçak 

(planör) ve motorlu otomobiller de icat edilmiştir (Ernur, 2020). Aynı 

dönemde demiryolu taşımacığı da gelişim göstermiş ve üretilen 

ürünlerin daha geniş bir alana dağıtılması sağlanmıştır. Birinci sanayi 

devriminin toplumsal, iş yaşamı ve endüstri bağlamında önemli 

sonuçları olmuştur. Bu sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Taka, 

2020). 

▪ Kitlesel üretim ile üretim girdi ve pazar ihtiyacı artmıştır.  

▪ Küçük üretim tesisleri büyük fabrikalara dönüşmüştür. Ölçek 

ekonomisi sağlanarak maliyetler azaltılmış, verimlilikte artış 

sağlanmış ve üretim kapasitesi arttırılmıştır. 

▪ Fabrikaların kurulması ile birlikte işgücü ihtiyacında belirgin bir 

artış yaşanmış ve istihdam oranı artmıştır. Fabrikaların 

etraflarında yeni yaşam alanları oluşmaya başlamış ve kent 

nüfusları artmaya başlamıştır.  

▪ Tarım faaliyetlerinde teknoloji kullanımı artmış ve kırsalda 

işgücü ihtiyacı azalmıştır. Bu nedenle kentlere göç 

hareketlerinde artış meydan gelmiştir.  
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▪ Taşımacılık ve ulaşım faaliyetleri gelişmeye başlamıştır.  

▪ Hayat standartlarındaki iyileşmeler nedeni ile yaşam süresi ve 

nüfus artış göstermiştir 

Birinci sanayi devriminin ardından “teknolojik devrim” olarak da 

isimlendirilen ikinci sanayi devrimi başlamıştır. Dönemin, İngiliz bilim 

adamı H. Bessemer’in icat ettiği ve hızla Avrupa, ABD ve Japonyaya 

yayılan ucuz çelik üretim yönteminin yaygınlaştığı 1860 yılında 

başladığı ifade edilmektedir. Teknoloji Devrimi, bilim insanlarının 

fizik ve kimya alanında yaptığı çalışmaların teknolojiye entegre 

edilmesi ile başlamıştır. Elektrik enerjisinin yardımıyla imalatta iş 

bölümü ve seri üretim kabiliyeti ortaya çıkmış ve örneğin 1870 yılında 

Cincinnati’de ilk montaj hatlı mezbahalar oluşturulmuştur. Üçüncü 

sanayi devrimi ise, II. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan 

“Endüstriyel devrim” olarak nitelendirilmektedir. Bu dönemde, 

mekanik ve elektronik teknojilerini yerine dijital teknoloji almıştır. 

Üçüncü sanayi devrimi, ana bilgisayarların (1960’lar), kişisel 

bilgisayarların (1970’ler ve 1980’ler) ve İnternetin (1990’lar) geliştiği 

bir dönem olması nedeniyle “bilgisayar devrimi” ya da “dijital devrim” 

olarak da adlandırılmıştır (Güler, 2019). 1784’te mekanik dokuma 

tezgâhlarının kullanılmaya başlanması ve buharlı makinelerin devreye 

girmesi sonucu başlayan ve dijital teknolojilerin kullanımı ile üçüncü 

sanayi devrimine kadar eden bu gelişim süreci, 20. yüzyılın sonlarında 

internetin icat edildiği dördüncü sanayi devrimi ya da Endüstri 4.0 

olarak isimlendirilen dönem ile devam etmiştir. İlk defa 2011 yılında 

Almanya Hannover fuarında ortaya atılan Endüstri 4.0 kavramı, üetim 
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sürecinin yönetilmesi ve organize edilmesini içermektedir. Bununla 

birlikte, iletişimin ciddi oranda kullandığı ve tüm süreçlerinin diğer 

işletme unsurları ile bütünleşmiş hale geldiği Siber-Fiziksel Üretim 

Sistemleri şeklinde tanımlanır (Soğuksu, 2020). Sanayi devrimlerinin 

zaman akışı Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 1: Endüstri Devrimleri Şeması 

Kaynak: Güler, 2019: 171. 

 

20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren bilişim ve iletişim 

teknolojilerinde (BİT) hızlı bir gelişme yaşanmaya başlamıştır. İnternet 

kullanıcıları sayısı ve çeşitliliğinde adeta bir patlama yaşamıştır. 

Endüstri 4.0 olarak ifade edilen süreç, üretim ve hizmet sektörlerindeki 

ürün tanımlamasını yeni bir boyuta taşımıştır. Bu akış içerisinde 

otomasyon, sensör (veri toplama), veri değişimi ve üretim 

teknolojilerinde eski dönemlerle karşılaştırılamayacak ölçüde 

değişimler oluşmuştur. Basit olarak Endüstri 4.0; bilişim, iletişim, 

İnternet, otomasyon, veri toplama ve yayma teknolojilerinin yeni 

üretim olanakları ile entegrasyonu anlamına gelmektedir. Endüstri 4.0 
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kapsamı, makinelerin sadece insan gücü yerine geçmesini değil aynı 

zamanda makinelerin gerekli teknolojilerin birleşiminden oluşan 

sistemin oluşturulması ile kendi kendini yönetebilme ve kendi 

aralarında iletişim mekanizmalarını da hazırlamasıdır (Güler, 2019). 

Dördüncü sanayi devrimi olarak da isimlendirilen Endüstri 4.0; yapay 

zekâ, bulut, bilgi işlem, uyarlanabilir robotik, artırılmış gerçeklik, ilave 

üretim ve nesnelerin interneti (IoT) gibi çok sayıda fiziksel ve dijital 

teknolojinin birleşimi ile gerçekleşmektedir. Bu teknolojilerdeki temel 

amaç, işletmelerin rekabet gücünü arttırmak için kaynak verimliliğini 

ve üretkenliğini en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Bu dönüşüm ile ana iş 

süreçlerinde değişimler ile birlikte aynı zamanda hizmet odaklı iş 

modelleri ortaya çıkmış ve akıllı ürünler kavramlarını kullanılmaya 

başlanmıştır. Endüstri 4.0 üç temel aşamadan oluşmaktadır. Birincisi, 

“sensör füzyonu” denilen; endüstriyel varlıklara bağlı sensörler 

aracılığıyla, insan duygu ve düşüncelerini yakından taklit ederek veri 

toplayan dijital kayıtlar almaktır. İkincisi, analiz etme ve görselleştirme 

adımıdır. Elde edilen verilerin sinyal işlemede optimizasyon, 

görselleştirme, bilişsel hesaplama gibi farklı işlemlerin 

gerçekleştirilmesidir. Üçüncüsü ise, iç görülerin eyleme dönüştürül-

mesi aşaması, toplanan verilerin ek imalat, otonom robotlar ve dijital 

tasarım ve simülasyon gibi anlamlı çıktılara dönüştürülmesini 

içermektedir (Aimaier, 2020).  

Endüstriyel İnternet Konsorsiyumu (Industrial Internet Consortium) 

ise, “makinelerin, daha iyi iş sonuçları üretmek ve planlamak için 

kullanılan sensör ve yazılımları entegre hale getirilmiş bütün” olarak 
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açıklamıştır. Bu açıklamalar ışığında Endüstri 4.0’ın mevcut fabrikalar 

yerine akıllı fabrikaları ortaya çıkartma amacında olduğu söylenebilir 

(Aylak, Kayıkcı ve Taş, 2020). Endüstri 4.0 tasarım alanında yenilikler 

oluşturmayı, yeni ürünleri pazara hızlı bir şekilde sunmayı ve bireysel 

müşterin isteklerini karşılayabilmek için girişimlerde bulunan akıllı 

üretim ve sanayi bileşenlerini bir araya getirerek kitlesel üretim 

yöntemini bireysel üretim yöntemini dönüştürmeyi hedeflemektedir. 

Yazında, Endüstri 4.0 kavramının anlaşılması için en çok kullanan 

terimler aşağıdaki gibidir: (Sayar, 2019). 

▪ SFS- Siber fiziksel sistemler (Cyber-Physical Systems)  

▪ Siber Güvenlik (Cyber Security)  

▪ Nesnelerin İnterneti (Internet of Things)   

▪ Akıllı Fabrika (Smart Factory)  

▪ Öğrenen/ Otonom Robotlar (Learning/ Autonomous Robots) 

▪ Servislerin İnterneti (Internet of Services)  

▪ Akıllı Ürünler/Makineler (Smart Products/Machines)   

▪ Sanal Gerçeklik (Virtual Reality)  

▪ Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality  

▪ Yapay Zeka (Artificial Intelligence)  

▪ Büyük Veri (Big Data)  

▪ Üç Boyutlu Yazıcılar (3D Printers) 

▪ Bulut teknolojileri (Cloud).  

Endüstri 4.0 ile hız, esneklik ve yüksek verimlilik gibi kavramlar ön 

planı çıkmıştır. Hız, hizmet ve ürünlerin pazarlara ulaşma süresinde 

kısalma ve üretilecek ürünlerin taklit edilemeden pazara sunulmasını 
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ifade etmektedir. Esneklik, üretim hatlarının durmadan çalışmasını ve 

hizmet ve ürünlerin bireyselleştirilerek rekabet avantajı sağlanmasını 

ifade etmektedir. Verimlilik ise, daha az hammadde girdisi ile daha çok 

çıktı üretilmesi, enerji verimliliğinin sağlanması ve tüm bunlarla 

birlikte üretim maliyetlerinin düşmesini ifade etmektedir (Sevinç, 

2020). Endüstri 4.0’ın hız, esneklik ve verimlilik sağlamasının 

temelinde siber fiziksel sistemler bulunmaktadır. Sibel fiziksel 

sistemler, fiziksel dünya ve sanal dünyanın gömülü yazılım, sensörler 

ve iletişim teknolojileri yardımı ile iç içe geçmesi anlamına 

gelmektedir. Siber fiziksel sistemler sayesinde etkinlik ve verimliliğin 

yükseltilebilmesi sağlanmaktadır (Yıldırım, 2020).  

Birinci sanayi devrimi ile başlayan ve dürdüncü sanayi devrimi ile 

devam eden endüstriyel gelişim süreci günümüzde de devam 

etmektedir. İkinci sanayi devrimi ile başlayan teknoloji devrimi, hızla 

yaygınlaşmış ve ilerleyen devrim süreçlerinde dijitalleşmenin yolunu 

açmıştır. Tablo 1’de endüstri devrimlerinin temel parametreleri 

görülmektedir. Önceki endüstri devrimlerine kıyasla daha hızlı bir 

gelişim gösteren dördüncü sanayi devrimi; ülkeleri, işletmeleri, 

sektörleri ve toplumu içine alarak bütünsel bir şekilde 

dönüştürmektedir. 2000’li yıllarda, arama motorları ve sosyal medya 

gibi yenilikler hayatımıza girmiştir. 2001 yılında iki girişimci, Jimmy 

Wales ve Larry Sanger, tarafından Wikipedia bir internet sitesi olarak 

yayınlanmaya başlanmıştır. Wikipedia ve benzeri “İnternet 2.0” 

servisleri, 200 yıldır yerleşmiş olan “ansiklopedi” kavramına önemli bir 

darbe vurarak, ilk olarak 1768’de yayımlanan ünlü Encylopedia 
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Brittanica’nın saltanatını sonlandırmıştır. 2003 – 2010 yılları arasında 

sırasıyla Linkedln (2003), Facebook (2004), Youtube (2005), Twitter 

(2006), Instagram (2010) hayatımıza girmiştir (Dündar, 2020). İnternet, 

yapay zekâ, büyük veri, akıllı robotlar, nesnelerin interneti gibi 

kavramların çokça duyulması sanayi devrimlerinin ve Endüstri 4.0’ın 

sunduğu teknolojik faydalardır. Bu teknolojik faydalar ile işletmeler, 

rekabet üstünlüğü sağlayarak karlılık ve verimliliklerinin arttırmayı 

hedeflemektedir. Bu bağlamda dijitalleşme, günümüz işletmeleri için 

kaçınılmaz bir gerekliliktir.  

Tablo 1: Endüstri Devrimlerinin Temel Parametreleri 

 

Kaynak: Yüce, 2020: 35. 

Endüstri 4.0 kavramından hemen sonra Toplum 5.0 kavramı gündeme 

gelmiştir. İnsanı teknolojinin merkezine koyarak, başka bir deyişle 
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teknolojiyi toplumun avantajına kullanarak yeni değerler yaratmayı 

amaçlayan toplum 5.0, teknolojik gelişmelerin toplumla 

bütünleşmesine odaklanmıştır ve insan odaklı bir toplum anlayışı 

sunmaktadır. Toplum 5.0 kavramı, endüstri 4.0’a uyum sağlamak için 

yapılması gerekenlere proaktif yaklaşarak önde olmayı niteleyen bir 

bakış açısıyla da değerlendirilmektedir. Toplum 5.0, Endüstri 4.0’ın 

kazanımlarını insanların günlük yaşantılarına daha derinden 

bütünleştirebilmeleri ilkesini benimsemektedir. Bu kavram, 2016 

yılında Japonya’da ortaya çıkmış ve Japon hükümeti tarafından 

“Beşinci Bilim ve Teknoloji Planı”nda yeni bir kavram olarak 

kullanılmıştır (Akın, Akyol ve Dalkılıç, 2021). Ayrıca, Japonya 

Başbakanı Shinzo Abe, katıldığı bir fuarda Toplum 5.0 bakış açısını 

“Teknoloji toplumlar için yardımcı bir unsur olarak algılanmalı ve 

insanların refahını arttırdığı düşünülmeli” bakış açısına göre 

geliştirdiklerini söylemiştir. Toplum 5.0, Endüstri 4.0’ı belirli bir 

düzeye kadar takip etmektedir. Toplum 5.0’ın hedeflerini aşağıdaki 

şekilde belirtmektedir (Saracel ve Aksoy, 2020). 

Bireysel reformun gerçekleştirilerek bireylerin gücünü artırmak. 

▪ İşletmelerin reformu ile yeni değerlerin sağlanması.  

▪ Sosyal sorunların çözülerek daha iyi bir geleceğin oluşturulması.  

Bu hedeflerin yanısıra Toplum 5.0, kaçınılmaz olarak görülen dijital 

dönüşümlere karşı toplumu hazırlamak ve yaşlanan dünya nüfusuna 

çözümler getirmeyi hedeflemektedir. Buna ek olarak çevre kirliliği ve 

doğal afetler gibi konulara alternatifler üretmek de amaçları arasındadır 

(Şahin, 2021). Ayrıca, “ileri derecede akıllı bir toplum” vizyonuyla 
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Japonya, sosyal hayatın her alanını geliştirmek suretiyle hayat kalitesini 

artırmak ve ekonominin sürdürebilirliğini sağlamak istemektedir. 

Sensörler, robotlar, “Big Data” ve “Cloud Computing” gibi teknolojik 

yeniliklerin, toplumla buluşturularak sosyal sorunların çözümüne katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir (Ün, 2020).  

 Bu bağlamda, Toplum 5.0, toplumsal bir evrimi işaret etmektedir. Şekil 

2’de toplumsal evrimler görülmektedir.   

 

Şekil 2: Toplumların Evrimi 

Kaynak: Arı, 2021: 460. 

Toplum 5.0 felsefenin beklenen sonuçları aşağıdaki gibi ifade 

edilebilir:  (Arı, 2021). 

▪ Verim odaklılıktan değer yaratan topluma geçiş. 

▪ Tek tip toplumdan bireysel yeteneklerden faydalanmaya geçiş. 

▪ Toplumsal eşitsizlikten fırsatlar toplumuna geçiş.  
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▪ Kaygıdan toplumsal huzura geçiş. 

▪ Ekolojik kısıtlanmalardan doğa ile uyum içinde bir topluma geçiş. 

Toplum 5.0 teknolojinin merkezine insan unsuru koyan ve insan – 

teknoloji işbirliğini savunan bir yaklaşımdır. Teknolojinin sadece 

üretim ile deği insan unsuru ile de entegre olması gerektiğini felsefe 

edinen bu yaklaşım, super akıllı toplumların ortaya çıkmasını 

hedeflemektedir. Ayrıca Toplum 5.0, Endüstri 4.0 ile gelen imkanların, 

insanların yaşamlarında kullanabilmelerini ve faydalanmalarını 

savunmaktadır. Toplumun teknolojiyi bir tehdit olarak görmemesi için 

insan-teknoloji entegrasyonunun gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu 

bağlamda işletmeler, dijital dönüşüm süreçlerinde insanları sürecin 

içerisine dahil ederek yani Toplum 5.0 felsefesi ile hareket ederek 

ortaya çıkabilecek dirençleri ortadan kaldırabilir.  

1.2. Dijital Dönüşüm 

Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sonucu her alanda dijital 

dönüşüm yaşanmaktadır. Dijitalleşme ile birlikte dijital platformların 

kullanımı artmıştır. Dijital platform, kullanıcıların bilgi toplaması, 

bilginin yayılması ve araştırmalara konu olması için ara yüzler ve 

motorlardan oluşan çevrimiçi bir platform olarak tanımlanmaktadır. 

Dijital platformlar, işletmeler arasında birlikte çalışabilirliğe de 

yardımcı olan güçlü bir dijital dönüşüm aracı olarak 

değerlendirilmektedir (Pan vd., 2021). Dijital platformlar sayesinde 

farklı lokasyonlardaki farklı kültürlere sahip bireyler bir arada çalışma 

imkânı bulmaktadır. Bu nedenle farklı zaman ve farklı mekânlarda 

çalışabilen organizasyonel yapılar ortaya çıkmaktadır. Bu yapılar, 
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işletmelerin 365 gün 24 saat verimli bir şekilde çalışmasına imkân 

sağlamaktadır. Temel hedefi verimlilik ve karlılık olan işletmelerin, 

dijital dönüşüm ile teknolojinin sunduğu olanakları elde ederek 

hedeflerine ulaşmaları daha da kolaylaşmıştır. Ancak dijital dönüşüm 

bir anda olabilecek ve kendiliğinden ortaya çıkan bir süreç değildir. 

Öncelikle, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini yönetmek için 

merkezi dijital dönüşüm stratejisi oluşturması gerekmektedir. Dijital 

dönüşüm stratejileri genellikle şirketin bilgi yönetim sistemi ve iş 

geliştirme süreçlerinin yenilenmesi ile insan kaynakları yönetimine 

odaklanmaktadır. Bununla birlikte dijital dönüşüm sürecindeki başarıda 

üst yönetimin desteği en önemli unsurlar arasındadır (Artüz, 2020).                               

Üst yönetimin, dijital dönüşüm sürecinde yaşanacaklar ile ilgili birçok 

sorusu vardır. Örneğin,  Global Center for Digital Business 

Transformation tarafından yapılan ve üst düzey yönetici katılımı ile 

gerçekleşen bir çalışmaya göre, yöneticilerin akıllarına gelen sorular; 

“dijital dönüşümün nasıl yürütülmesi gerekiyor?, nereden başlamalı?, 

eylemlerin sıralaması nedir?, iş alanlarında tam olarak nelerin 

değiştirilmesi gerekiyor ve ne ölçüde?” şeklindedir. Bu sorulara cevap 

bulmak amacı ile yapılan çalışmanın sonucunda, bir işletmeyi başarılı 

bir şekilde dijital olarak dönüştürmek için bir iş modelinin sahip olması 

gereken altı unsur tanımlanmıştır. Bu unsular; daha kişiselleştirilmiş bir 

ürün/hizmet önerisi sunabilmek, bir süreç döngüsü kurmak, varlıkların 

paylaşımı, kullanıma dayalı fiyatlandırma ve daha işbirlikçi bir 

ekosistem ve çevik ve uyarlanabilir bir organizasyondur.                       

2015 yılında Michael Wade tarafından yapılan çalışmada ise; nelerin 

dijital dönüşüm sürecine dahil edilmesi gerektiği sorusunu cevap 
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aranmıştır. Wade, bir işletmede dijital olarak dönüştürülebilecek farklı 

kategoriler geliştirmiştir. Bu kategoriler; iş modeli (işletmenin nasıl 

para kazandığı), yapı (işletmenin nasıl organize edildiği), insanlar 

(işletme için çalışan insanlar), süreçler (işletmenin işleri nasıl yaptığı), 

teklifler (işletmenin ürünleri ve hizmetleri) ve bağlılık modeli 

(işletmenin müşteriler, tedarikçiler vb. ile nasıl ilişki kurduğu) olarak 

sıralanmaktadır (Udovita, 2020). Farklı bir çalışmada Verina ve Titko 

(2019) ise, Tablo 2’de görüldüğü üzere, dijital dönüşüm kavramını 3 

kategoriye ayırmış ve bu kategorilerin unsurlarına yer vermiştir. 

Tablo 2: Dijital Dönüşüm Kavramının Kategorileri ve İçindeki Unsurlar 

Teknoloji Yönetim/Süreçler İnsanlar 

▪ Veri 

▪ Büyük veri 

▪ Bulut 

▪ Mobil cihazlar 

▪ Yazılım 

▪ Analitik 

▪ Yapay zekâ 

▪ Siber güvenlik 

▪ Nesnelerin 

İnterneti 

▪ Uygulama 

pazarları 

▪ İş modelleri 

▪ İşletim modelleri 

▪ Operasyonel 

süreçler 

▪ Stratejiler 

▪ İş aktiviteleri 

▪ Örgütsel yapı 

▪ Organizasyon 

kültürü 

▪ Koordinasyon 

mekanizması 

▪ Ürün 

▪ - Yeni hizmetler 

▪ Müşteriler 

▪ Çalışanlar / işgücü 

/ insanlar 

▪ Yöneticiler 

▪ Üst Kademe 

Yöneticiler 

▪ Yetenekler 

▪ Sahipler 

▪ Tedarikçiler 

▪ Ortaklar 

▪ Paydaşlar 

▪ - Yeterlilikler 

Kaynak: Verina ve Titko, 2019: 723. 
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Bu kategorilerin dijital dönüşüme uğraması ile birlikte, dijital 

müşteriler ile daha etkin bir iletişim kurmak mümkün olmaktadır. 

Ayrıca, dijital tüketici davranışları kapsamında organizasyon yapısının 

güncellenmesi ve günün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi fırsatı 

ortaya çıkacaktır. Özetle dijital dönüşüm, işletmenin iç ve dış 

çevresinde önemli değişikliklere sebep olmaktadır (Schuchmann and 

Seufert, 2015). Dijital dönüşüm, işletmenin yeni iş modelleri ile değer 

katan faaliyetler yürütmek için teknolojik altyapıların mevcut 

sistemlerine uyarlanması olarak açıklanabilir. İşletmelerin 

dijitalleşmesi, analog olan tüm kaynakların dijital ortama 

dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir. Dijital dönüşüm süreci sonunda, 

işletmeler tüm fiziksel belgelerini dijital platformlara taşıdığı 

görülmektedir (Tutkunca, 2020). Dijital dönüşüm kavramı Şekil 3’de 

görüldüğü üzere farklı alt kavramlar ile birlikte kullanılmaktadır.  

 

Şekil 3: İşletmelerde Dijital Dönüşüm Altında Kullanılan Kavramlar 

Kaynak: Tutkunca, 2020: 69. 
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Dijital dönüşüm literatürü incelendiğinde dijital dönüşümün Endüstri 

4.0 kavramı ile gündeme geldiği ve geliştiği görülmektedir. 

İşletmelerde ise dijital dönüşüm, dijital usurların kendi iç yapılarında 

kullanılması ile başladığı görülmektedir. İşletmelerde dijital dönüşüm, 

yeni dijital teknoloji ve unsurlarının işletmeyi desteklemek ve güçlü 

kılmak için kullanılması anlamını da taşımaktadır (Klein, 2020). Farklı 

bir tanımlamada ise dijital dönüşüm dar anlamda, süreçlerin kendilerini 

değiştirmeden otomasyonun uygulanması olarak anlaşılır. Ancak dijital 

dönüşüm, kaynakları dijitalleştirmenin ötesine geçmekte ve dijital 

varlıklardan değer ve gelir yaratılması anlamını taşımaktadır. Geniş 

anlamda dijital dönüşüm ise, süreçlerin mantığında ve içeriğinde 

değişiklikler yapılmasıdır. Böyle bir değişim ile işletmeler için 

aşağıdaki olanaklar sağlanır (Anshin and Bobyleva, 2021). 

▪ Yeni projelerin teknoloji ile birleştirilmesi ve sonuçların 

yakından takip edilebilmesi. 

▪ Çalışanların, etkileşimlerinin arttırılması, iş süreçlerinin süresinin 

azaltılması, yönetimin şeffaflığının artması. 

▪ Tahmine dayalı analitik teknolojilerin uygulanması. 

▪ Sorunlu alanları ve büyüme faktörlerini zamanında belirleyerek 

iş süreçlerini optimize etmeye olanak tanıyan büyük hacimli 

sistematikleştirilmiş verilerin izlenmesi. 

▪ Farklı bölgelerdeki işletmelerin uzaktan izleme sistemine dayalı 

olarak yönetilmesi.  

Dijital dönüşüm kavramına ait farklı bir yaklaşımda ise, sürdürülebilir 

değer yaratmak amacıyla işletmelerin dijitalleşmeye adapte olma süreci 
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olarak ifade edilmiştir. Dijital dönüşüm sürecinin ise, insan ihtiyaçlarını 

karşılamak, işletme hedeflerine hizmet edecek ve toplum tarafından 

benimsenecek bir kültürün oluşturulması süreci olarak tanımlanmıştır 

(Dündar, 2020). Bu bağlamda dijital dönüşüm, yeni dijital 

teknolojilerin tüm iş alanlarına entegrasyonunun sağlanması ve 

böylelikle işletmenin çalışma biçiminde temel bir değişikliğin ortaya 

çıkmasıdır. İşletme stratejileri ile entegre halde yürütülen dijital 

dönüşümün işletmenin karlılık oranında önemli artışlar sağladığı ifade 

edilmektedir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan bir 

araştırmaya göre, dijital dönüşüme uğrayan işletmelerin karlılık 

oranında % 26 artış olduğu tespit edilmiştir (Schwertner, 2017). 

Manpower Group tarafından 2016 yılında altı endüstri sektöründen, 

18.000'den fazla işverenle yapılan çalışmada ise, otomasyonun personel 

sayıları, beceri ve işlevlerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın 

sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: (Serçemeli, 2018).  

▪ İşverenlerin %90’lık kısmı, iki yıl içerisinde tüm işletmelerin 

dijitalleşmeden etkileneceklerini beklemektedir. 

▪ İşverenlerin %12’si dijitalleşme nedeni ile çalışan sayısında 

azalma beklediklerini ifade etmiştir. 

▪ İşverenlerin dörtte üçü dijitalleşme sonucu yeni becerilere ihtiyaç 

duyulacağını ifade etmiştir.  

▪ Dijitalleşme ile Z kuşağının gerçekleştireceği işlerin %65’i henüz 

mevcut değildir. 

▪ Bilgi teknolojileri, insan kaynakları ve müşteri ilişkileri 

alanlarında istihdama artışı olacağı, finans ve muhasebe 
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alanlarında ise istihdama artışının daha az olacağı 

beklenmektedir.  

Dijital dönüşümün başarıya ulaşmasına etki eden faktörlerin 

belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, dijital dönüşüm öncülleri 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Örneğin; Zeppelin (Dummler, 2017), 

Hoffmann Druck (Kelp, 2017), Stoll (Wrobel & Nicolai, 2019), Chanel 

(O’Brien, 2018), Gucci (O’Brien, 2018) gibi yazarlar öncül olarak 

işletmelerin iş süreçlerini destekleyecek teknolojik unsurları 

vurgulayan dijital takviyeleri ifade etmişlerdir. BASF (Netzer, 2017), 

Kaeser (Sachnow, vd. 2018), Berliner Philharmoniker (Setzke, vd. 

2018), emz (Wrobel & Nicolai, 2019), BEUMER (Wrobel & Nicolai, 

2019), NWZ (Wrobel & Nicolai, 2019), Insurances (Dirnberger, Urban 

& von Hülsen, 2018) gibi yazarlar öncül olarak dijitalleşebilen ürün ve 

hizmetlerin olması gerektiğini vurgulamışlardır. KUKA (Schlögel, 

2017), Siemens (Huber, 2017), Bosch (Assmann, 2017), BMW (Lucks, 

2017), BASF (Netzer, 2017), Bayer (Pötter & Steckenreiter, 2017), 

BHS Corrugated (Wrobel & Nicolai, 2019), Airbus (World Economic 

Forum, 2019) gibi yazarlar ise, 4. Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan akıllı 

fabrikalarda, sensörler, bulut bilişim, büyük veri gibi çeşitli dijital 

teknolojinin kendi aralarındaki sistemsel entegrasyon sayesinde bir 

arada kullanılabilmeleri ile gerçekleşen akıllı üretim şeklinden 

bahsetmişlerdir (Klein, 2020). Bu öncüllerin yanı sıra işletmeler, 

dönüşüm sürecine başlamadan önce; neden, nerede, ne ve nasıl 

sorularını ele almalıdır. Bu sorunların cevapları bulunamaz ise dijital 

dönüşümde başarı sağlamak ve rekabetçi kalma şansı önemli ölçüde 



DİJİTAL YÖNETİM işletme Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım | 29 

 

azalacaktır. Tablo 3’de ifade edilen sorunların cevapları ile dijital 

dönüşüm sürecinin temelleri atılıp, uygulama sürecinde başarı 

sağlamak mümkün olabilir (Björkdahl, 2020). 

 

Tablo 3: Dijital Dönüşüm İçin Ele Alınması Gereken Sorular 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

Neden (Why): Neden dijital teknolojiler ve veriler, işletmenin sorunlarını 

çözmesine, işletme ve müşteriler için değer yaratmasına yardımcı olabilir? 

Nerede (Where): Dijitalleşme çabaları en fazla değeri nerede yaratıyor ve 

bunlar ne kadar uygulanabilir ve acil? 

Ne (What): Dijitalleşme çabalarını desteklemek için hangi 

etkinleştiricilere ve yeteneklere ihtiyaç var? 

Nasıl (How): İşletme, dönüşümü yönlendirmek için kültür, organizasyonel 

ve yönetimsel süreçleri içeren bir işletim modelinin belirlenmesine nasıl 

yaklaşıyor? 

Kaynak: Björkdahl, 2020: 31. 

 

Bu soruların cevapları ile başlayan dijital dönüşüm süreci üst yönetimin 

desteği ile yürütülmesi ve belirli bir plan dâhilinde hareket edilmesi 

gereken bir süreçtir. Sürecin tüm adımları tanımlanarak belirli bir 

zaman planlaması içerisinde hayata geçirilmelidir. Dijital dönüşümün 

aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1) Dönüşüm hedeflerinin belirlenmesi: Bu adımdan işletmeler 

için dönüşümsel hedefler belirlenmelidir. Dönüşüm hedeflerinin 

belirlenmesi örgütsel uyum ve değişimin incelenmesi için hayati 

bir adımdır. 
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2) Piyasadaki teknoloji sağlayıcılarının incelenmesi: Hedeflerin 

belirlenmesinden sonraki adım piyasadaki teknolojilerin tam 

olarak bilinmesi ve bunlardan yararlanılmasıdır.  

3) Dijitalleşme platfromlarının belirlenmesi: Dijital platformun 

hedeflere uygun olması dikkat edilmesi gereken konulardan bir 

tanesidir. 

4) Değişim ve dönüşümün gerçekleştirilmesi: İlk üç süreç 

gerçekleştirildikten sonra dönüşüm başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilmelidir. 

5) Hizmetlerde uzmanlaşma:  Değişim gerçekleştirilmeli, ancak 

değişim sonrasında gelişim, uzmanlaşma ve değişim sürekli 

olarak devam etmelidir (Odabaşı, 2020).  

Dijital dönüşüm aşamalarının başarıya ulaşmasında önemli roller 

üstlenen iki boyut vardır. Bu boyutlar, dijital yetenekler ve liderlik 

kabiliyetidir. Dijital yetenekler, dijital dönüşüm sırasında nereye ve 

nasıl yatırımlar yapılacağının tespit edilmesi ve bu yatırımların iş 

süreçlerine entegre edebilme yeteneğini ifade etmektedir. Liderlik 

kabiliyeti ise, dijitalleşmeye odaklanan iş modellerinin dönüşümüne 

liderlik etmek ve liderlerin teknoloji kullanım becerilerini ifade eder 

(Gürsoy, 2020). Bu bağlamda, dijital dönüşüm belirli aşamalardan 

oluşan, dijital yetenekler ve liderlik kabiliyetleri ile desteklenen bir 

süreç olduğu ifade edilebilir.  

Değişim sürecinde çalışanlar, değişime karşı direnç gösterebilmektedir. 

Bu direncin, değişim ihtiyaçlarının tam olarak anlatılmaması ve süreç 

içerisinde çalışanların iş kaybı yaşama korkularının ortadan 
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kaldırılmaması ve ön yargılar nedeni ile ortaya çıkabileceği ifade 

edilmektedir. Bu nedenle değişim süreci başlamadan önce, değişime 

karşı direncin ortaya çıkabileceği göz ardı edilmemelidir.  Boeing 

firması dönüşüm süreci ile ilgili görüşlerinde, çalışanların dijital 

dönüşüm sürecini köklü bir değişim olarak gördüğünü ve yüksek ön 

yargılar ile bu değişim sürecine engel olmak istediklerini ifade etmiştir 

(Okan, 2020). İpçioğlu vd. (2009), tarafından yapılan çalışmada ise, 

değişimin iş görenler üzerinde farklı etkiler oluşturduğu tespit 

edilmiştir. Değişimin iş görenler üzerindeki etkisi 5 kategoride 

incelenmiş ve Tablo 4’de gösterilmiştir (Sevinç, 2020). 

  

Tablo 4: Teknolojik Değişimin Etkileri 

Kategoriler İşgörenler Üzerindeki Etkisi 

Psikolojik 

Monotonluk-can sıkıntısı 

Yorgunluk 

Stres 

Sosyal 

Yabancılaşma 

Yetersizleşme 

Eğitim 

İş tatminsizliği 

Vardiyalı-Esnek Çalışma Şekilleri 

Sosyal İlişkilerin Azalması 

Ekonomik Ekonomik 

Fiziksel 
Fiziksel sağlık sorunları 

İş kazaları 

Demografik 

Özellikler 

Genç ve yaşlı iş görenlerde etki 

Farklı cinsiyetlere göre iş görenlerde etki 

Farklı çalışma sürelerine göre iş görenlerde etki  

Farklı eğitim düzeylerine göre iş görenlerde 

etki 

Kaynak: Sevinç, 2020: 25. 
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Dijital dönüşüm, işletmelerin stratejileri ve vizyonlarında önemli 

değişiklikler meydan getirmiştir. Özellikle tüketicilerin ve teknoloji 

çağında doğmuş bireylerin satın alma davranışlarında yaşanan 

değişimler, işletmelerin mevcut stratejilerinin dijitalleşmeye doğru 

kaymasına neden olmuştur (Yavuz, 2020). Amerika Birleşik Devletleri 

ve İngiltere’deki yöneticiler ile yapılan bir araştırmada, araştırmaya 

katılan yöneticilerin yaklaşık %90'ının dijital teknolojilerin 

önümüzdeki yıllarda tüm işletme süreçlerine stratejik bir etki yaratacağı 

görüşüne sahip oldukları tespit edilmiştir (Majdalawieh, 2019). 

Bununla birlikte, dijitalleşme ile yeteneklerini geliştiren işletmelerin, 

vizyon açısından da diğer işletmelere nazaran farklılıklara sahip olacağı 

ifade edilmektedir (Tutkunca, 2020). Stratejileri ve vizyonları günün 

şartlarına uygun olan işletmeler daha çevik bir hale gelecektir. Çevik 

işletmeler de daha esnek ve hızlı hareket ederek zaman ve mailyetlerden 

tasarruf elde edebilecektir. Ayrıca dijitalleşme ile elde edilen bu 

yetenekler ile işletmenin rekabet gücü artacaktır (Celayir ve Celayir, 

2020). İşletmelerin stratejileri ve vizyonları ile uyumlu hale gelen 

dijitalleşme süreci işletme içerisinde farklı yapılar ile ortaya 

çıkmaktadır. Bu yapılar; informal, merkezileşme ve bağımsız olarak 

isimlendirilmektedir. İnformal yapı, dijitalleşme öncesi ortaya çıkan bir 

yapıdır. Dijitalleşme özellikleri işletmenin farklı birimlerinde rastgele 

şekilde gözlemlenir. Genel bir dijitalleşme söz konusu değildir. 

Merkezileşme yapısı, en yaygın olarak kullanılan modeldir. 

Yönetiminden sorumlu bir dijital sorumlunun olduğu bu yapıda, 

işletmenin diğer tüm fonksiyonlarına hizmet veren bir yapı meydana 

gelmektedir. Bağımsız modelde ise, dijital işlevler ihtiyaç durumlarına 
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göre her bölüme dağılmış vaziyettedir (Khanchel, 2019). İşletmeler, 

organizasyon yapılarına uygun olan model ile dijitalleşme sürecini 

yöneterek tüm işletme fonksiyonlarına destek olacak şekilde 

konuşlandırabilir.  

Dijital dönüşüm, işletmelerin tüm yapısını değiştirebilecek bir değişim 

süreci olarak görülmektedir. Bu değişim, işletmelerin teknolojik, 

yönetim ve insan unsurları bağlamında dönüşmesi ile sonuçlanmak-

tadır. İşletmeler, vizyonlarında ve stratejilerinde dijitalleşme unsurunu 

dikkate alarak değişiklikler yapmakta ve çeviklik elde ederek diğer 

işletmelere göre rekabet avantajı sağlamaktadırlar. İşletmelerin yaşam 

süresine önemli düzeyde etkisi olan dijitalleşme, yeni iş modellerinin 

ortaya çıkmasına ve invosyon düzeyinin artmasına da imkân 

sağlamaktadır. Dijitalleşme, bir anda hayata geçirilebilecek bir süreç 

değildir. Öncelikle dijitalleşmenin öncülleri dikkatle ele alınmalıdır. 

Bununla birlikte doğru bir dijitalleşme süreci planlaması için neden, 

nerede, ne ve nasıl sorularına cevap aranmalıdır. Planlama aşamasından 

sonra ise, dijitalleşme süreci adımlarına geçilmelidir. Dijitalleşme 

sürecinde ortaya çıkan dirençler de mutlaka hesap edilmeli ve planlama 

aşamasında direnç ile karşılaşılması durumunda neler yapılacağı 

belirlenmelidir. Dijitalleşme sürecinin başarısında rol alan en önemli 

faktörlerden biriside liderlerdir. Liderlerin, dijitalleşme sürecine tam 

destek vermeleri ve bu sürecin içerisinde bulunmaları dijitalleşmenin 

başarısı için çok önemlidir. Ayrıca, liderlerin dijital unsurları 

kullanabilme ve hızla adapte olabilme yeteneklerine sahip olması 

beklenmektedir. Özetle dijitalleşme, işletmelerin tüm unsurlarının hızla 
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sürece adapte olduğu ve dijitalleşme sürecini etkileyen tüm detayların 

dikkate alınarak doğru bir planlamanın yapıldığı bir süreçtir.  

2. DİJİTAL SİSTEMLER  

2.1. Blok Zinciri (Blockchain) 

Ortaya çıkan her yeni teknolojinin temelinde ihtiyaçlar bulunmaktadır. 

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, küreselleşme, sınırların 

ortadan kalkması ve iletişiminin artması, dijital etkileşimi olumlu 

yönde etkileyen unsurlardır. Blok zinciri teknolojisi tartışmaları,                        

1 Kasım 2008 yılında Satoshi Nakamoto ismi ile yayımlanan Bitcoin 

makalesi sonrasında ortaya çıkmıştır. Satoshi Nakamoto, 2008 yılı 

sonlarında yayımladığı makalesinin ardından 2009 yılında ilk Bitcoin 

yazılımını gerçekleştirerek Bitcoin sisteminin temelini oluşturmuştur. 

Blockchain ifadesi dilimize “Blok Zinciri” olarak geçmiştir, bazı 

kaynaklarda “Kayıt Zinciri” ifadesi de kullanılmaktadır. Blok Zinciri, 

ardı sıra gelen blokların birbirlerine bağlanmış veri altyapıları şeklinde 

açıklanmaya çalışılsa da, daha açıklayıcı olarak; güvenli bir ağ yapısı 

içerisinde depolanan (Distributed Ledger Technology) “Dağıtık Hesap 

Defteri Teknolojisi” olarak tanımlanabilir (Sayar, 2019). Blok zinciri 

veri yapısı Şekil 4’de gösterilmektedir. Blok zinciri teknolojisi 

içerisinde en çok bilinen dijital para birimi olan Bitcoin “dijital 

değişimin medyumu” olarak da isimlendirilmekte ve oluşturulması, 

elde edilmesi, toplanması ve ticarette kullanımı elektronik ortamda 

gerçekleşmektedir. Ayrıca blok zinciri teknolojisinin, herkes tarafından 

kullanılabilme ve kişilerin birbirilerini tanıma ve güvenme gereksinimi 

duymama özellikleri mevcuttur. Bu nedenle, blok zinciri teknolojisi ile 
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yapılan işlemler de verimlilik, maliyet düşüklüğü ve hız gibi avantajlar 

elde edilmektedir (Uysal ve Aldemir, 2018). Blok zinciri; merkezi kural 

koyucunun onayı veya kontrolü olmadan, karamışık bir bağlantı yapısı 

içerisinde yetkilendirme gibi güven temelli işler ile veri paylaşımına 

imkan sağlayan bir teknoloji anlaşmasıdır. Blok zinciri teknolojisinin 3 

önemli özelliği vardır. Bunlardan ilki; her verinin kopyasının iletişim 

ağında bulunan binlerce düğümde tutulmasına olanak sağlayan bir 

özellik olarak açıklanmaktadır. İkincisi; iletişim ağı üzerinde meydana 

gelen tüm işlemleri kontrol ve takip etmeye olanak sağlayan saydamlık 

özelliğidir. Üçüncüsü ise, değiştirilemezliktir. Bu özellik ile blok 

zincirde üretilen verilerin üzerinde işlem yapılmasını tamamen 

engellemektedir (Celayir ve Celayir, 2020). Farklı bir tanımlamada ise 

blok zinciri, değer değişim işlemlerinin bloklarda gruplandırıldığı bir 

defter türü veya şifrelenmiş işlem takibi sağlayan bir veri tabanı olarak 

tanımlanabilir. Ayrıca blok zinciri, merkezi olmayan, güvenlik, 

şeffaflık, güvenilirlik ve kesinlik sağlayan ortak bir veri kayıt 

sistemidir. Bu nedenle, blok zincirdeki bilgilere şeffaf erişim sağlaması 

sayesinde iş konusunda oluşacak olumsuzlukların en aza indirilmesi 

hedeflenmektedir (Erturan ve Ergin, 2018). 
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Şekil 4: Blok Zinciri Veri Yapısı 

Kaynak: Sayar, 2019: 55. 

Blok zincirleri, veri paylaşımının güvenliğini destekleyebilecek tek ve 

çok taraflı kimlik doğrulama gibi çeşitli özelliklere sahiptir (Putz, vd., 

2021). Blok zinicirinin yukarıda ifade edilen özellikleri ile birlikte 

genel özellikleri şu şekilde ifade edilebilir: (Yener, 2020). 

▪ Merkezi Olmayan (Decentralized)  

▪ Şeffaflık (Transparent)  

▪ Açık Kaynak (Open Source)  

▪ İnsan Müdahalesine İhtiyaç Duymamak (Otonomi-Autonomy)  

▪ Değişmez Kayıtlar (Imutable) 

▪ Veri Sistemlerinde Anonimlik (Anonymity)  

İşletmeler blok zincirine ihtiyaçları olup olmadığını öncelikli olarak 

belirlemeleri gerekmektedir. Bu ihtiyacın ortaya çıkartılmasında 

aşağıdaki Şekil 5’de gösterilen yol haritası takip edilebilir.  
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Şekil 5: Blok Zincir İhtiyacının Belirlenmesi 

Kaynak: Yener, 2020: 22. 

Blok zinciri teknolojisi, kripto para sisteminin arkasında yatan nispeten 

yeni bir teknolojidir. Blok zinciri kripto para birimlerinin çok ötesinde 

farklı uygulamalar içinde kullanılmaktadır. Herhangi bir banka veya 

aracı olmadan dijital varlıklar, havale ve çevrimiçi ödeme gibi çeşitli 

finansal hizmetlerde kullanılabilir. Blok zinciri teknolojisi iki farklı 

bileşenden oluşmaktadır. Bunlardan ilki, katılımcıların işlem yapmak 

için tetiklemede bulunmasıdır. İkincisi ise, bu tetiklemeler ile ortaya 

çıkan veri topluluğudur. Bu iki bileşenin bir araya gelmesi ile sistem 

çalışmaya başlamaktadır (Patil ve Puranik, 2019). Bir blok zinciri, 

esasen dijital olayların bir kaydıdır. Bununla birlikte, “sadece bir kayıt” 

değildir, çünkü herhangi bir kesinti, sansür veya dolandırıcılık riski 

olmadan uygulandığı gibi blok zincirinde depolanan programlar olan 
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akıllı sözleşmeler de içerebilir. Blok zincirinin merkezinde yer alan 

dağıtılmış işlem verileri dışarıdan müdahalelere karşı olağanüstü 

dayanıklı bir şekilde yapılandırılmıştır. Finans sektörü, blockchain 

uygulamaları ve iş modelleri geliştirmede başı çekmektedir. Aynı 

zamanda nakliye ve ulaşımdan sağlık ve eğlence sektörüne kadar bazı 

sektörler ürünlerin hareketini koordine etmek, kayıtların 

oluşturulmasını kolaylaştırmak ve içeriği güvenli bir şekilde yönetmek 

için blok zinciri uygulamalarını aktif olarak kullanmaktadırlar (Beck 

vd., 2017). Örenğin, Uzun yıllardır gönderi hizmeti sunan Fedex 

(Federal Express) firmasının blok zinciri teknolojisinin benimsemesi, 

şirketin üzerinde durduğu en önemlikonular arasında yerini almaktadır. 

Uluslararası gönderilerde, şeffaflık ve aksaklıkların minimize edilerek 

devam edilmesi, beklentiler arasındadır. Bunun çözümü olarakta blok 

zinciri teknolojisi yüksek bir potansiyele sahiptir (Balcı, 2020). 

Blok zinciri sisteminin istenilen şekilde yürütülmesi için bazı 

gereksinimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gereksinimler aşağıdaki gibi 

özetlenebilir (Bodkhe, vd., 2020). 

▪ Akıllı Sözleşmeler: İşlemlerin üçüncü şahıs yokluğunda 

gerçekleştirilmesini sağlayan, işlemleri geri alınamaz ve 

izlenebilir hale getiren bir protokoldür. 

▪ Tokenizasyon: Tokenizasyon, hassas verilerin rastgele ve 

benzersiz bir değer ile ifade edilmesidir. Blok zincirine dâhil 

edilmesi gereken en önemli unsurlardan bir tanesidir. Değerler 

yardımıyla malların, hizmetlerin ve hakların dijital temsilini 

kolaylaştırmaktadır.  
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▪ Veri güvenliği: Güvenlik uyumluluğu, yasal bir bakış açısıyla 

blok zinciri teknolojisinin önemli ve temel bir gereksinimidir. 

▪ Merkezi olmayan veri depolama: Dağıtılmış sistemin temel 

gereksinimidir. 

▪ Değişmezlik: Saklanan verilerin bütünlüğünü ve güvenliğini 

sağlar. 

▪ Konsensüs: İşlemler, ağdaki tüm doğrulanmış kullanıcılar aynı 

fikirde olduğunda güncellenmelidir. 

▪ Yazılan Bloklar: Akıllı sözleşme ve ticari işlemlerde yüksek hızlı 

ödeme için gereklidir. Bu nedenle, farklı blok türlerinin veri 

biçimlendirmesi, zamanını, fikir birliği algoritmasını, blok başına 

işlem sayısını ve veri türlerini içerir. 

▪ Erişim hakları yönetimi: Erişim haklarını atamak ve yönetmek 

için şifreleme tabanlı özel ve genel anahtar kriptografisi ve 

kullanıcı kimliğine sahip dağıtılmış veri tabanları gereklidir. 

Blok zincir teknolojisi, veri tabanlarının birden fazla bilgisayarda 

bulunduğu ve bu veri tabanlarının her kopyasının aynı olduğu ve 

merkezi olmayan veri tabanı konsepti üzerinde çalışmaktadır. 

İşletmeler verilerini merkezi bir veri tabanında tutar ise bilgisayar 

korsanları için kolay bir hedef haline gelirler. Ancak bu veriler, blok 

zinciri gibi merkezi bir yapıya sahip olmayan teknolojik bir altyapıda 

tutulur ise bu risk ortadan kalkabilir. Blok zinciri mimarisi temel olarak 

Uygulamalar, Merkezi Olmayan Defter ve Eşler Arası Ağ olmak üzere 

üç katmana ayrılabilir. Uygulamalar, Merkezi Olmayan Defter 

tarafından takip edilen ağın en üst katmanıdır ve alt katman Eşler Arası 
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Ağdır. Uygulama katmanı, Blockchain’ in uygulama yazılımını içerir. 

Örneğin, Bitcoin cüzdan yazılımı, kullanıcıların harcanmamış 

bitcoinleri kontrol etmelerini sağlayan özel ve genel anahtarlar 

oluşturur ve saklar. Uygulama katmanı, kullanıcıların işlemlerini takip 

edebilecekleri, okunabilir bir arayüz sağlar (Sarmah, 2018). Bu 

teknolojik altyapı oluşturulmadan önce böyle bir yapıya ihtiyaç olup 

olmadığı belirlenmelidir. Bununla birlikte sistemin gereksinimleri tam 

olarak anlaşılmalı ve uygulama sırasında tüm unsurlar sistemin 

içerisinde olmalıdır. İşletmeler, iş yapış şekillerine göre bu teknolojik 

altyapıdan yararlanmayı tercih edebilirler.  

2.2. Yapay Zekâ (Artificial Intelligence) 

Yapay zeka teknoloijisi, toplumları, devletleri ve işletmeleri kökten 

dönüşüme sokan ileri bir teknolojidir. Yapay zeka kavramı, insan 

davranışlarını ikame etme yeteneğine sahip, etkileşim, öğrenme, uyum 

sağlama becerilerini genişleterek uygulama imkanı olan dijital teknoloji 

ve/veya uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Yapa zeka kavramının 

dört unsuru bulunmaktadır. Bu unsurlar; doğrulama (verification), 

geçerlilik (validity), güvenlik (security) ve denetim (control) olarak 

ifade edilmektedir. Doğrulama, sistemin tatmin edici düzeyde belirli 

standartlara uygun olmasının kanıtlanması ve ölçülebilmesi anlamını 

taşımaktadır. Geçerlilik, sistemin doğru bir şeklilde yapılanıp 

yapılandırılmadığının anlaşılabilmesidir. Güvenlik, yapay zekanın 

kullanımının kritik olduğu alanlarda belirli güvenlik mekanizmalarına 

ihtiyaç duyulduğunu ifade etmektedir. Denetim ise, insan kontrolünden 

çıkan ve yapay zekanın denetimine bırakılmaması gereken alanların 
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tespit edilmesidir (Tamer ve Övgün, 2020). Yapay zekâ, insan benzeri 

bilişsel işlevleri yerine getiren makineleri tanımlamaktadır. Yapay 

zekânın gelişimi; hesaplama, matematik, psikoloji ve istatistik 

alanlarında öncü kişilerin düşünebilen makineler yapmak için yola 

çıktıkları 1950'li yıllarda başlamıştır. Yapay zekâ, belirli bir hedefler 

kümesi için öneriler, tahminler veya kararlar vererek çevreyi 

etkileyebilen makine tabanlı bir sistemi ifade etmektedir. IBM’in Deep 

Blue bilgisayarının dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov’u 

1997’de yenmesi ve bilgisayarların görüntü ve videolardaki nesneleri 

ayırt edebilmesi yapay zekanın geldiği en önemli noktalardan bir 

tanesidir (Dündar, 2020). Bununla birlikte, son yıllarda hızla üretilen 

çeşitli formatlardaki devasa veri hacmi, yeni teknolojilerin 

geliştirilmesini, hesaplama işleme kapasitesinin artırılmasını ve yeni 

yapay zeka tekniklerinin geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Bu 

ilerlemelerle Netflix, Google, Airbnb, Amazon ve Uber gibi şirketler, 

yapay zeka ile büyük miktarda veriyi işleyebilmekte ve bu sonuçlar ile 

yeni ürünler, pazarlar ve hizmetlerle kapsamlarını genişletmektedir 

(Borges, vd., 2021). Yapay zekâ ile ilgili yapılan tanımlamaların dört 

unsurdan oluştuğu görülmektedir. Bu unsurlar; insan gibi davranan 

sistemler, insan gibi düşünme, rasyonel davranmadır (Serçemeli, 2018). 

Bu unsurlar içerisindeki en önemli yaklaşımlardan bir tanesi olan insan 

gibi davranan sistemler yaklaşımı, Alan Turing (1950) tarafından 

ortaya atılmıştır. İngiliz matematikçi Alan Turing (1950), 

bilgisayarların akıllı davranışlarının bilişsel görevlerde en az insan 

düzeyinde performans sağlaması konusunda önemli çalışmalarda 
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bulunmuştur. Bu girişimler daha sonra “Turing testi” olarak popüler 

hale gelmiştir (Ramesh, vd. 2004).  

Genel olarak, yapay zekâ, üç önemli ihtiyacı karşılayabilmektedir. Bu 

ihtiyaçlar; iş süreçlerini otomatikleştirmek, veri analizi yoluyla öngörü 

kazanmak ve müşteriler ve çalışanlarla etkileşim kurmak olarak 

sayılabilir. Davenport ve Ronanki (2018) tarafından 152 kurumda 

yapılan araştırmada, iş süreçlerinin otomasyonlaştırılmasında 

çoğunlukla robotik teknolojilerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Veri 

analizi ile öngörü kazanmak için ise, kurumların verileri analiz ederek 

anlamlandırma yapmak amacıyla çeşitli algoritmalar kullandıkları 

görülmüştür. Müşteriler ve çalışanlar ile iletişim kurmak için ise, 

makinelerin öğrenimi ile ortaya çıkan iletişim paltformlarının etkin 

olarak kullanıldığı tespit edilmiştir (Davenport ve Ronanki, 2018).  Bu 

bağlamda, yapay zekâ kullanım alanları gün geçtikçe artmaktadır. Başta 

bankacılık sektörü olmak üzere sağlık sektörü, üretim, perakende gibi 

sektörlerde yapay zekâ etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 

Telefonlarımızda yapay zekâ ürünü olan asistanlar, ses tanıma 

özellikleri sayesinde verdiğimiz talimatları yerine getirerek hayatımıza 

kolaylıklar getirmektedir. Kredi kartı ile yaptığımız işlemler yapay zekâ 

uygulamaları ile analiz edilerek kullanıcının alışveriş eğilimlerine göre 

neleri beğenebileceği ve isteyebileceği ürünlerin çıkarılmasını 

sağlamaktadır. Kullandığımız e-posta uygulamalarında da yapay zekâ 

kullanılmaktadır. Kullanıcının görmek istemediği e-postalar sıralanıp 

istenmeyen e-posta algılama sistemleri hangi postanın gereksiz 

olduğunu birkaç kelimeye bakarak belirlenebilmektedir. Sosyal medya 
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uygulamalarında da yüz tanıma sistemleri ile kişilerin kimlikleri 

otomatik olarak belirlenebilmektedir (Okan, 2020). Tüm bu ihtiyaçların 

karşılanmasında kullanılan yapay zekânın çeşitli uygulama şekilleri ve 

teknikleri vardır. Bu teknikler; bilgi tabanlı uzman sistem yaklaşımı, 

yapay sinir ağları yaklaşımı, bulanık mantık yaklaşımı, geleneksel 

olmayan optimizasyon teknikleri, hyprid algoritmalar karar destek 

sistemleri vb. sayılabilir (Pirim, 2006). İnsan ihtiyaçları ve ortaya çıkan 

büyük veriler nedeni ile ortaya çıkan yapay zeka uygulamaları 

günümüzde bir çok sektörde karşımıza çıkmaktadır. İnsan 

davranışlarına benzer şekilde hareket eden yapay zeka uygulamalarının, 

işgücü verimliliğinde önemli katkılar sağladığı düşünülmektedir. Bu 

katkı, günlük yaşamı kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Hız ve 

verilerin hızla analiz edilerek anlamlandırılması, günümüz işletmeleri 

için vazgeçilmez birer rekabet aracıdır. Bilgiye hızla ulaşan ve bu 

bilgileri hızla analiz eden işletmeler, rakiplerine göre önemli düzeyde 

bir rekabet avantajı elde etmiş olacaktır. Bu nedenle, yapay zeka 

uygulamaları, işletmelerin verimlilikleri ve rekabet avantajı elde 

etmelerinde önemli roller üstlenirken, insanların ihtiyaçlarını da 

karşılayabilen yeni bir teknolojidir.  

2.3 Nesnelerin İnterneti (Internet of Things- IoT)  

Nesnelerin interneti kavramı, internetin ortaya çıkması ile başlamıştır. 

Bu nedenle öncelikle internet kavramını ele almak gerekecektir. 

Dijitalleşmenin ortaya çıkışında ve gelişiminde en önemli role sahip 

olan dijital platform internettir. İnternet, tüm dünya üzerinde yayılmış 

bilgisayar ağlarının birleşiminden oluşan çok geniş bir bilgisayar ağına 
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sahiptir (Atik, 2019). İnternet, insanların artan bilgi üretme, üretilen 

bilgiyi saklama/paylaşma ve isteklerine ucuz ve pratik cevap geliştiren 

bir teknolojidir. İnternet ile insanlar, bir çok alanda bir çok farklı bilgiye 

hızla ulaşabilmekte ve faydalanabilmektedir. Bu bağlamda, internet 

sanal bir kütüphane olarak da görülebilir (Karabulut, 2015). İnternetin 

gelişim sürecini dört gelişim döneme ayırabiliriz. Bu dönemlerin ilki, 

araştırma dönemi olarak isimlendirilen dönemdir. Bu dönem, ileri 

araştırma projeleri ajansı ağı (ARPANET) olarak bilinen süreçle 

başlamıştır. İkinci dönem ise iş dünyasına giriş dönemidir. Bu dönemde 

iş dünyası internet ile tanışmış ve internet aktif olarak kullanılmaya 

başlanmıştır.Üçüncü dönemde, iş dünyası interneti hizmetlerini ve 

ürünlerini müşterilerine çevrimiçi olarak tanıtabilmek ve çevrimiçi 

satışlar yapmak için kullanmaya başlamışlardır. Dördüncü dönemde 

ise, internetin yaygınlaşmaya başlandığı görülmektedir. Sosyal 

medya’nın en çok kullanılmaya başlandığı dönemdir (Okan, 2020).  

Nesnelerin interneti, internette yaşanan bu gelişmeler ile birlikte 

gelişmeye başlayan teknolojilerden bir tanesidir. Nesnelerin interneti, 

arayüzler ile bilgi ağına bağlanan, birlikte çalışabilen fiziksel ve sanal 

ürünlerin oluşturduğu küresel bir ağ altyapısı olarak tanımlanmaktadır 

(Aylak, Kayıkcı ve Taş, 2020). Bununla birlikte nesnelerin interneti, 

fiziksel cihazlar, araçlar, binalar, yazılımlar, sensörler gibi nesnelerin 

veri toplamasını ve birbirleri ile bilgi alışverişinde bulunmasını 

sağlayan bir ağ bağlantısıdır (Schwertner, 2017). Farklı bir 

tanımlamada ise, nesnelerin interneti teknolojisi; sensörler vasıtasıyla 

nesnelerden toplanan verilerin ortak ağlar vasıtasıyla iletilmek suretiyle 
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büyük çaplı veri tabanlarında depolandığı, bu verilerin analitik 

yazılımlar ile analiz edilerek anlamlı ve kullanışlı bilgi raporları olarak 

sunulduğu gelişmiş ekosistemler olarak tanımlanabilir (Çark, 2020). 

Nesnelerin interneti kavramı ilk olarak 1999 yılında Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) Auto-ID Center’ın kurucuları arasında 

bulunan Kevin Ashton tarafından gerçekleştirilen bir sunumda başlık 

olarak kullanılarak literatüre kazandırılmıştır. International 

Telecommunication Union (ITU) tarafından 2005 yılında yayınlanan 

“The internet of things. ITU Internet Reports” raporu ile birlikte “IoT 

(Internet of Things)” kavramı kamuoyuna duyurulmuştur (Sayar, 

2019). Bu teknolojik altyapı, gömülü sistemler yoluyla etkileşim için 

her nesneyi entegre ederek internet'in yaygınlığını artırmakta, bu da 

insanlarla ve diğer cihazlarla iletişim kuran oldukça dağıtılmış bir cihaz 

ağının oluşmasını sağlamaktadır. Örneğin, bu veri akışı bir fabrikanın 

kendi kendini yönetebilmesi için gereken kontrol, müdahale, 

optimizasyon vb. tüm kabiliyetleri kazandırabilecek yapıyı 

oluşturabilmektedir. Akıllı ya da kendi kendini yönetebilen fabrikaların 

yansıra akıllı evler, akıllı saatler, akıllı ev eşyaları kullanımı gibi günlük 

hayata kullanılabilecek ürünlerde ortaya çıkmıştır (Yüce, 2020). 

Nesnelerin internetine ait mimari yapı Şekil 6’da gösterilmektedir.   
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 Şekil 6: Nesnelerin İnterneti Mimarisi 

Kaynak: Yüce, 2020: 30. 
 

Nesnelerin interneti teknolojisi, insan hayatını kolaylaştıran bir 

teknoloji olması ile birlikte kurum ve kuruşların da iş süreçlerine 

olumlu katkılar sunmaktadır. Örneğin, küresel konumlanma sistemi 

(GPS) teknolojisi ile makineler ve araçlar mobil telefonlar ile takip 

edilebilir hale gelmiştir. Ayrıca, özel işletmeler yönetim süreçlerinde 

bu teknolojiyi kullanmaya başlamış, kamu alanında ise otoparklar ve 

trafik yönetim sistemi gibi alanlarda kullanmaktadırlar (Göçoğlu, 

2020). Bu bağlamda nesnelerin interneti, işletmelerde yaşanan yönetim 

süreçlerindeki problemleri kısmen gidermeye yardımcı olabilmektedir. 

Ayrıca, ürünlerin üzerindeki sensörler vasıtası ile tedarik zinciri 

sürecini daha akıllı hale getirebilir. Akıllı cihazlar ile birlikte 

maliyetlerde azalış, karlılık ve verimlilikte ise artış yaşanmasına 

katkılara sunabilmektedir (Sevinç, 2020). Bununla birlikte nesnelerin 

interneti, veri toplamayı geliştirerek gerçek zamanlı yanıtlar 
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sağlamakta, cihazlara erişimi ve kontrolü geliştirmekte ve bu bağlamda 

verimliliği ve üretkenliği artırarak işletmelere çok çeşitli yararlar 

sağlamaktadır (Gürsoy, 2020).  

2.3. Dijital İkiz (Digital Twin) 

Dijital ikiz kavramı ilk olarak 2002 yılında Michigan Üniversitesi'nde 

endüstriye yaptığı sunumda Dr. Michael Grieves tarafından 

kullanılmıştır. 2006 yılında ise kavramsal modeli sunulmuştur. 

Kavramsal model, NASA’nın Apollo programı içerisinde iki uzay aracı 

yapılmış, yeryüzünde kalan araca dierğ aracın ikizi denmiştir. İkiz araç,  

uçuş gerçekleşmeden önce bir simülatör olarak özellikle eğitim amaçlı 

yaygın olarak kullanılmıştır. Dijital ikiz kavramsal model olarak “Bilgi 

Yansıtma Modeli” olarak adlandırılmış, daha sonra 2010 yılında NASA 

Teknoloji Yol Haritasında “Dijital İkiz” olarak anılmış ve bu şekilde 

kullanılmaya devam edilmiştir (Kumaş ve Erol, 2021). Bu kavram, 

fiziksel bir uygulama veya nesnenin, dijital ortamdaki yansıması olarak 

tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım, gerçek dünyadaki verilerini dijital 

analiz yöntemleriyle çözümlenmesi amacını taşımaktadır. Bu analiz 

yöntemleri ile nesnelerin dijital ortama yansıması hedeflenmektedir. 

Örneğin, üniversitelerde üretilen bilgilerin dijital ortama aktarılarak bu 

bilgilerin dijital bir ikizinin ortaya çıkartılması, dijital ikiz çalışması 

olarak isimlendirilebilir (Tamer ve Övgün, 2020). Fiziksel varlıkların 

dijital ikizleri, bir simülasyon, analiz ve kontrol sistemi 

oluşturmaktadır. Bu simülasyon ile gerçek varlıkların ayrıntılı bir 

şekilde dijital olarak temsil edilmesi sağlanmaktadır. İş yaşamı, dijital 

ikizi “canlı bir model” olarak tanımlamıştır. Dijital ikizi kullanmanın 
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bir ekonomik gerekçesi vardır ve bu gerekçe ise maliyet azaltımı veya 

bu gerekçelerin bir bileşimi olmasıdır (Erturan ve Ergin, 2018). Dijital 

ikiz,  temsil ettiği nesneler ile ilgili her türlü bilgiyi içermektedir. Dijital 

ikizler, endüstri alanında temsil ettiği nesnelere ait birçok sensör 

verisine sahiptir. Örneğin, motor üretimi yapılan bir tesiste, motor 

bakımları yapıldığında ortaya çıkan veriler dijital ikizde toplanmakta ve 

analiz edilmek üzere kolaylıkla kullanılabilmektedir. Bu bağlamda 

dijital ikizin temel amacı, nesneleri mümkün olduğunca gerçeğe yakın 

bir şekilde sanal olarak temsil etmektir ve takibini sağlamaktır (Putz, 

vd., 2021). Dijital ikiz oluşturma ve kullanmanın bir diğer amacı ise; 

gerçek bir varlığı, tüm yaşam süresi boyunca izleyebilme, kontrol etme, 

doğru bir şekilde çalışmasını sağlama gibi ihtiyaçlara cevap vermektir. 

Bununla birlikte, yapılacak değişiklik, sanal temsilde çok sayıda ortam 

ve prototip yaratılarak denenebilmektedir. Çoğunlukla insanların 

zihninde kalan, merak edilen her varyasyonun gerçekte uygulanması 

yüksek maliyetli zor bir süreç olabilir. Düşüncelerde oluşan fikirlerin, 

farklı şartlara sahip birden fazla ortam yaratılarak izlenmesi gerekebilir. 

Bu bağlamda dijital ikiz teknolojisi, Şekil 7’de görüldüğü gibi, arzu 

edilen bu ortamı bilgisayarların dijital alanı içinde sanal olarak var 

edebilmektedir (Ceylan, 2019). Ayrıca, Dijital ikiz teknolojisi ile 

işletmelere fayda sağlayacak farklı çalışmaların da yapılması 

mümkündür. Bu çalışmalar aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Aynacı, 

2020). 

▪ Sistem verilerinin analizi ile sistem ile ilgili verilen kararların 

durumu analiz edilebilir. 
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▪ Sistem içerisindeki süreçlerin performansları görselleştirilebilir. 

▪ Uzaktan kontrol sistem ile servis maliyetleri en aza seviyeye 

indirilebilir. 

▪ Bir sistemin diğer sistemler ile arasındaki ilişki takip edilebilir. 

▪ Sistemlerde ortaya çıkabilecek sorunları gerçeklemeşmeden fark 

edilmesini sağlayabilir.  

 

 

Şekil 7: Kavramsal olarak Dijital İkiz 

Kaynak: Ceylan, 2019: 54. 

Dijital ikiz teknolojisinin işleyişinde 3 bileşen bulunmaktadır. Bu 

bileşenler; gerçek dünyadaki bir sistem, sisteme ait verileri dijital 

ortama aktarabilecek sensörler ve bu verilerin depolanabileceği dijital 

bir ortamdır. Bu bileşenler, sensörler ile elde edilen bilgileri alan ve 

dijital ortamda tutan bulut tabanlı bir sisteme bağlıdır. Fiziksel 

nesnelere yerleştirilen bu sensörler sayesinde bulut tabanlı bir sisteme 

bağlanması sonucunda gerçek zamanlı verilerin alınması mümkün 

olmaktadır (Aynacı, 2020). Bulut bilişim sistemi, Uluslararası 
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Teknoloji ve Standartlar Kurulu (The National Institute of Standards 

and Technology-NIST) kuruluşu tarafından gelişen bir teknolojik 

paradigma olarak ele alınmaktadır. Bulut bilişim sistemi; dosyalara, 

verilere ve programlara internet aracılığı ile her yerde ve her zaman 

erişebilme imkanı sunan online bir sistem olarak tanımlanmaktadır. 

Benzer bir tanımda, Cloud Computing olarak da adlandırılan bulut 

bilişim sistemi, internet üzerinden erişimde bulunulan yazılım 

uygulamaları, veri depolama hizmeti ve işlem kapasitesi olarak 

tanımlanmaktadır (Ernur, 2020). Şekil 8’de bulut bilişim şeması ve 

konsepti görülmektedir.  

 

Şekil 8: Bulut Bilişim Şeması ve Konsepti 

Kaynak: Yüce, 2020: 32. 

Şekil 9’da ise; fiziksel ve dijital ortam arasındaki geçişlerin  mekanik 

yapısı gösterilmiştir. Fiziksel nesnenin özelliklerinin yer aldığı dijital 

veri üzerinden; fiziksel unsura ait durum verileri, süreç verileri, tesis ve 
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altyapı verileri ile tüm detay verilerin yer aldığı dijital gölge 

oluşturulmakta ve son olarak bu iki ana katman entegre edilerek dijital 

ikiz üretilmektedir (Kumaş ve Erol, 2021).  

 

Şekil 9: Fiziksel Ortamdan Dijital Ortama Geçiş  

Kaynak: Kumaş ve Erol, 2021: 692. 

Dijital ikiz sisteminin oluşturulmasında farklı teknolojik araçlar 

kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler aşağıdaki gibidir (Ceylan, 2019). 

Akıllı Telefonlar: Öncelikli olarak görüşme hizmeti sunan bu cihazlar;  

görüntü kayıtları, bluetooth ve internet bağlantı seçenekleri ile güçlü bir 

iletişim ve bağlantı kurma özelliklerine sahiptir.  

Video Kameralar: Video kameralar da görsel ve ses temelli içerikleri 

destekleyen bir altyapıya sahiptir. Mini kameralar, profesyonel 

kameralar, aksiyon kameraları olmak üzere farklı özelliklere sahip 

türleri vardır.  
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Lazer Tarama: Lazer tarama, atılan lazer ışınlarının yüzeylere çarpması 

sonucu görüntü oluşturulması temeline dayanmaktadır. Lazer tarama 

teknolojisi 4D teknolojisinden yararlanılabilir. 

VR/AR Teknolojileri: Gerçek ortama yansıtılan görüntüler akıllı 

telefonlar, akıllı gözlükler gibi bazı uyumlu araçlar ile görüntülenebilir. 

Bu durumda VR ile sanal ortamda var olmak mümkdür. 

Dijital İkiz, çeşitli simülasyon modellerini ortaya çıkartarak, nesnelerin 

yaşam döngüsü boyunca sanal ortamdaki ikizi ile birlikte gelişmesini 

ve onun hakkındaki bilgileri takip etmeyi sağlamaktadır. Bununla 

birlikte, digital ikizin en önemli faydalarından birisi, tasarım ve 

mühendislik sırasında oluşturulan bilgilerin sistemin işleyişinde de 

kullanılabilmesidir (Boschert, Heinrich and Rosen, 2018). Örneğin, 

kasabalar için oluşturulan ikizler, ortaya çıkan simülasyonlar ile şehir 

plancılarının tasarımlarını ortaya koymalarında önemli roller üstlenir. 

Kasabaların şehir olarak planlanması sürecinde dijital ikiz sayesinde, 

kamu kararları doğru bir şekilde verilebilmektedir. Genel olarak dijital 

teknolojiler ve uygulamaları, formal ve rasyonel bilgiyi informal ve 

örtük bilgi ile birleştiren süreçlerdir (Dembski, Wössner and Letzgus, 

2019). Bir diğer örnek ise Şekil 10’da gösterilmektedir. Gaz halinde 

bulunan bir maddenin basınçlı iki adet tank içinde yer aldığı bir sistemin 

dijital ikiz modellemesi yer almaktadır. Şeklin sol tarafında bulunan 

“Fiziksel Ortam” tarafı gerçek dünyada bu tankların bulunduğu fiziksel 

ortamı göstermektedir. Bu ortamda tankların üzerinde çeşitli duyargalar 

(sensör) bulunmaktadır. Gerçek zamanlı olarak bu duyargalar vasıtası 

ile tanklar üzerinden bilgi toplanmakta ve bu bilgiler bir iletişim hattı 
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üzerinden “Sanal Ortam” olarak şeklin sağ tarafında temsil edilmiş olan 

bilgisayar ortamında oluşturulmuş dijital kopyaya aktarılmaktadır. Bu 

şekilde fiziksel nesnenin, sürecin veya ortamın gerçek zamanlı veriler 

ile sanal bir ikizi oluşturulur (Yükçü ve Aydın, 2020).  

 

Şekil 10: Basınçlı Tankların Digital İkiz Modeli ile Takibi ve Yönetilmesi 

Kaynak: Yükçü ve Aydın, 2020, 569. 

Bu yöntemin kullanıldığı örneklerden birisi de sağlık sektörü ve 

hastanelerdir. Dijital ikiz ile hastanelerdeki çalışanlar ve süreçler sistem 

üzerine dijital olarak aktarılmıştır. Dijital ikizi oluşturulan bu sistem ile 

hasta sağlığı ve iş akışları konusunda analizler, testler, simülasyonlar 

ve iyileştirmeler yapılması mümkün olmaktadır (Yükçü ve Aydın, 

2020). Ayrıca, insan beyninin işleyişini bilgisayar ortamına taşımayı 

amaçlayan “Mavi Beyin Projesi” (Blue Brain Project) ile 2018 yılında 

fare beyninin bir bölümü ilk 3D atlası oluşturulmuştur. Devam eden bu 

projenin beynin dijital ikizini yaratmaya yönelik olarak 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Sağlık alanında dijital ikiz çalışmasına 
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konu olan bir diğer unsur ise, kalp hastalıklarının önceden tahmin ve 

tedavi edilmesine olanak tanıyan Kalp Modeli (Heart Model) ve Sanal 

Kalp Gezgini (Philips Heart Navigator) çalışmalarıdır (Göçen, 2020). 

Dijital ikiz, Endüstri 4.0 ile gelişen ve ortaya çıkan farklı teknolojik 

araçların kullanımı ile desteklenen ileri bir teknoljisidir. Fiziksel 

nesnelerin sensörler ve diğer teknolojik araçlar ile bir kopyasının 

oluşturulması temeline dayanan bu sistem; karar verme, yatırım yapma, 

sistemi yönetme, kontrol altında tutma ve izleme gibi bir çok faydalar 

sağlamaktadır. Özellikle yatırım ve bakım onarım maliyetlerinde 

tasarruf sağlamaktadır. Sağlık, inşaat, mühendislik, üretim, eğitim vb. 

sektörlerde kullanımı yaygın olan bu sistemin ilerleyen dönemlerde 

farklı sektörlerde de kullanılacağı öngörülmektedir.  

2.4. Büyük Veri (Big Data) 

Büyük veri kavramını açıklamadan önce veri, enformasyon ve bilgi 

kavramlarını açıklamak uyugn olacaktır. Veri, bir amaç doğrultusunda 

yapılan tüm işlemlerin herhngi bir işleme tabii tutulmadan 

kaydedilmesidir. Diğer bir ifade ile yorum yapılmamış ve işlenmemiş 

her türlü gerçekler olarak ifade edilebilir. Enformasyon, verilerin veri 

işleme süreci sonucunda elde edilen genelleşmiş anlamlı sonuçları 

olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda, enformasyon “genel bilgi” olarak 

da ifade edilebilir. Örneğin; kamera kayıtları ile kaydedilen trafik 

kazasının televizyon vasıtası ile izleyicilere ulaştırılması bir 

enformasyondur. Bilgi ise olayların birtakım dönüştürme sürecinden 

geçirilip, kullanıcı için anlamlı bir hale getirilmesidir. Diğer bir ifadeyle 

bilgi, verilerin karar alma sürecine destek olacak biçimde, anlamlı bir 
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hale getirilmek üzere analiz edilerek işlenmesi sonucu elde edilen 

sonuçları olarak tanımlanmaktadır (Ulaştıran, 2014). Veri, 

enformasyon ve bilgi arasındaki farklar Tablo 5’de detaylı şekilde 

açıklanmaktadır.  

Tablo 5: Bilgi, Veri ve Enformasyon Arasındaki Farklar 

VERİ ENFORMASYON BİLGİ 

Henüz 

yorumlanmamış 

sembollerdir. 

İşlenmiş veridir. Kullanılabilir 

enformasyondur. 

Basit gözlemlerdir. 

Mevcut durumu 

gösterir. 

Basitçe gerçekleri sunar. Tahminlerde 

bulunmamıza sebep sonuç 

ilişkileri kurmamıza 

imkân tanır. 

Yapılandırılabilir 

veya kodlanabilir. 

Yapılandırılmış, açık, basit 

ve nettir. 

Karışık ve kısmen 

yapılandırılmış. 

Nicel ve nitel yazılı 

olarak anlatılabilir. 

Yazılı olarak kolayca 

anlatılabilir. 

Kelimelerle ve 

açıklamalarla anlatılması 

zordur. 

Sahibi yoktur. Hesaplanarak elde edilir. 

Doğruluğu verilerin 

bütünleştirilmesi ve 

hesaplanmasıyla 

mümkündür. 

Bağlantılarda, kişiler arası 

konuşmalarda, deneyim 

tabanlı anlayışlarda, 

insanların durumları, 

sorunları, çözümleri 

karşılaştırma 

yeteneklerinde bulunur. 

Çeşitli teknoloji 

sistemlerinde 

depolanır. 

Sahibi yoktur. Sahibi vardır, sahipliğe 

dayanır. 
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Herhangi bir sorunun 

çözümüne tek başına 

çözüm olamaz. 

Bilgi sistemlerince ele 

alınır. 

Biçimsel olmayan 

konulara ihtiyaç duyar. 

Araştırma sonucu 

kitaplarda ve 

belgelerle şekillenir. 

Genel bir durumdan anlam 

çıkarmada anahtar bir 

kaynaktır. 

Karar almada, 

tahminlerde bulunmada, 

planlama ve benzeri 

konularda ana kaynak 

akıldır. 

Ayrıştırılabilir veya 

işlenebilir. 

Verilerin 

değerlendirilmesinden 

oluşur. 

Veri tabanlarında, 

kitaplarda ve 

belgelerle şekillenir 

Kolektif akıllarda 

şekillenir, paylaşılır ve 

deneyimlerle gelişir. 

 Tekrar tekrar 

kullanılabilirler. 

Çoğunlukla deneyim 

yoluyla insanların 

akıllarında ortaya çıkar. 

Kaynak: Durna ve Demirel, 2008: 137. 

Veri, tek başına büyük anlamlar ifade etmemektedir. Eğer veriler, 

sınıflandırılıp yorumlanması durumunda büyük değerler katacak 

bilgilere dönüşmektedir. Özellikle günümüzde işletmelerin veri elde 

ederek bu verileri bilgiye dönüştürmesi kendileri için kritik önem 

taşımaktadır. Dijitalleşme, işletmelerin ihtiyaç duyduğu birçok veriyi 

elde etmelerine yardımcı olan bir unsurdur. Dijital teknolojik yapılar, 

işletmelerin çevrelerinde olanları ve iş süreçlerini etkileyecek tüm 

verileri kolaylıkla sağlayabilmektedir (Çark, 2020). Bu nedenle 

işletmeler, veri elde edebilmek için teknolojik unsurları yeterli düzeyde 

kullanmaları ve bu verilerden değerli bilgiler üretmelidirler.  
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Büyük veri kavramının ilk kez Ağustos 2000’de Francis X. Diebold 

tarafından, Makroekonomik Ölçümler ve Kestirim İçin Büyük Veri 

Dinamik Faktör Modelleri isimli bildiride ortaya atıldığını ifade 

edilmektedir. Francis X. Diebold ise bu kavramın ilk defa Silicon 

Graphics (SGI)’den John Mashey tarafından 1998’de Büyük Veri ve 

Altyapı Gerilimi Dalgası isimli sunumunda kullanıldığını 

belirtmektedir (Doğan ve Arslantekin, 2016). Büyük veri, çok sayıda 

farklı verinin birlikte kullanılmasını sağlayarak karar vericilere 

yardımcı olan bir uygulamadır. Kişilerin kullandığı tüm medya 

paylaşımları, sosyal medya hesapları, bloglar, arama motorları gibi 

değişik kaynaklardan toplanan verilerinin anlamlı ve işlenebilir bir hale 

dönüştürülmüş biçimi olarak tanımlanmaktadır. Özet olarak 

bakıldığında üretim sistemleri dışında kalan kurumsal ve müşteri odaklı 

yönetim sistemleri gibi birçok farklı kaynaktan elde edinilen verilerin 

toplanması ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek gerçek zamanlı 

karar verme sürecini standart hale getirip geleceği planlamak şeklinde 

tanımlanabilmektedir. McKinsey Global Insitute’nin hazırlamış olduğu 

Big Data raporunda büyük veri konusunda şu tanım yapılmaktadır: 

Büyük veri; verileri yakalama, depolama, yönetme ve analiz etme 

yönlerinden tipik bir veritabanı yazılımları ile başarılamayan 

büyüklükteki veri kümeleridir.’(Yıldırım, 2020). Tablo 6’da ise farklı 

yazarların büyük veri tanımları görülmektedir. 
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Tablo 6: Büyük Veri Tanımları 

YAZAR TANIM 

Shneiderman 

(2008) 

Ekrana sığamayacak kadar çok veri. 

Russom (2011) 

Büyük veri, çok büyük ve karmaşık veri kümelerinin 

veri depolama, yönetim, analiz ve görselleştirmesini 

içerir. 

White (2011) 

Büyük veri, büyük miktarda veriyi işleme 

yeteneğinden daha fazlasını içerir; çok çeşitli yeni 

analitik teknolojileri ve iş olanaklarını temsil eder. Bu 

yeni sistemler, sensör verilerinden Web ve sosyal 

medya verilerine, gelişmiş analitik yeteneklere, 

otomatik gerçek zamanlı eylemler ve gün içi karar 

verme, daha hızlı donanım ve bulut enformasyon 

sağlayarak iş çevikliğini geliştiren operasyonel iş 

zekâsı gibi çok çeşitli verileri işler. 

Mantika vd 

(2011) 

Büyük veri geleneksel veri tabanları ile 

işlenemeyecek büyüklükteki verilerdir. 

Beyer ve Laney 

(2012) 

Büyük veri: gelişmiş karar verme, öngörüde bulunma 

ve süreç optimizasyonu için yeni işlem biçimleri 

gerektiren yüksek boyutlu, yüksek hızlı ve yüksek 

çeşitlilikteki bilgi varlıklarını temsil eder. 

Schroeck vd 

(2012) 

Büyük veri, kuruluşların günümüzün dijital pazarında 

rekabet avantajı elde etmeleri için fırsat yaratan 

hacim, çeşitlilik, hız ve gerçekliğin birleşimidir. 

Kaynak: Pala, 2021:38. 

İşletmeler elde ettikleri büyük veriler ile istatistik ve veri madenciliği 

çalışmaları yaparak anlamlı sounçlar çıkartırlar. Analiz ve veri 
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madenciliği için ise teknolojik araçlar kullanılmaktadır. İşletmeler bu 

sayede maliyetlerinde azalma, karar verme mekanizmalarında iyileşme 

ve büyük veriyi doğru analiz edebildikleri için ürün/hizmetlerde 

iyileşme sağlayabilecektir (Sevinç, 2020). Büyük veriler, karmaşık ve 

yanlışlar içerebilir. Bu nedenle verilerin sistematik olarak  düzenlenme-

si ve temizlenmesi gerekmektedir. 2013 yılında yapılan bir araştırmada, 

dijital ortamda %22 oranında veri elde edildiği ancak bunların analiz 

edilebilen kısmının %5’in altında olduğu tespit edilmiştir (Atalay ve 

Çelik, 2017). Büyük veri terimi, genellikle verilerin saklanması ve 

işlenmesi için kullanılan teknolojinin yanı sıra bu verilerin yönetilmesi 

olarak ifade edilmektedir. Büyük veri sosyal ortamı analiz etmek için 

Google, Amazon, Facebook ve Linked-In gibi internet teknolojileri 

üzerine faaliyet gösteren işletmeler tarafından kullanıcıları hakkında 

bilgi sahibi olmak için geliştirilmiştir. Teknik anlamda ise büyük veri, 

geleneksel işleme teknikleri ve/veya algoritmaların çalışamadığı 

yapılandırılmış ve yapılandırılmamış karmaşık veri kümelerini ifade 

etmektedir (Ernur, 2020). Büyük veri kavramı, çevreden toplanan 

verileri ile ortaya çıkan veri denizinin kalsik yöntemler ile anlamlı hale 

getirilememesi nedeni ile ortaya çıkmıştır. Büyük veri, yalnızca geçmiş 

dönem verilerinin analiz edip raporlanması amacı ile kullanılmamak-

tadır. Ayrıca, anlık davranışların belirlenmesi ve gelecek dönemlere 

ilişkin tahminlerde bulunulmasını da sağlayabilmektedir. Büyük 

verinin varlığı tek başına bir şey ifade etmemektedir. Bu verinin 

kullanılabilir hale getirilmesi ve işlenmesi kritik önemdedir. Büyük 

verinin işlenmesi sürecine ilişkin örnek model Şekil 11’de 

gösterilmektedir (Yüce, 2020).  
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Şekil 11: Büyük Veri İşleme Şeması 

Kaynak: Yüce, 2020: 31.  

Verilerin işlenme sürecinde farklı veri türleri ile karşılaşmak 

mümkündür. Bu veri türleri; yapısal, yarı yapısal ve yapısal olmayan 

verilerdir.  

Yapısal veriler; saklanması, işlenmesi ve kullanılması kolay olan bir 

veri türüdür.  

Bu veri türünde, analizcilerin yüksek yeteneklere veya tekniklere 

ihtiyaç duymadan faydalı bilgiler elde edebilirler. Bu nedenle diğer veri 

türlerine kıyasla daha kolay işlenebilir (Aktan, 2018). Yarı-

yapılandırılmış veriler; Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin 

arasında tipik bir biçimi olmayan verilerdir. Yarı yapılandırılmış 

veriler, tanımlı ama kesin bir düzen ya da ilişki içermeyen veri 

tipleridir. En yaygın yarı yapılandırılmış veri biçimi XML dosyalarıdır 
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(Pala, 2021). Yapısal olmayan veriler ise, tanımlı bir format haricinde 

sunulan ve depolanan veri türleridir. Genellikle, kitaplar, makaleler, 

belgeler, e-postalar gibi serbest formatlardaki metinlerden ve resim, ses 

ve video gibi medya dosyalarından oluşmaktadır. (Aktan, 2018).  

Ayrıca büyük verinin çeşitli boyutları bulunmaktadır. Bu boyutlar; 

hacim, hız, çeşitlilik, gerçeklik ve doğruluk boyutudur. Bu boyutlar, 

2001 Gartner raporu ile ortaya çıkmıştır. Önceleri, hacim, hız ve 

çeşitlilik boyutları ortaya konulan büyük veriye sonrasında gerçeklik ve 

doğruluk boyutları da eklenmiştir (Zakir, Seymour and Berg, 2015).  

Hacim boyutu; verinin büyüklüğünü ve boyutunu sadece rakamsal değil 

göreceli miktar olarak da ifade edilmesidir. Verinin büyüklüğü 

işletmelere göre değişmektedir. Bazı işletmeler için onlarca terabayt 

yeterli olur iken olurken, bazıları için onlarca petabayt yeterli 

olabilmektedir (Doğan ve Arslantekin, 2016). Google’ın CEO’su Eric 

Schmidt’in 2010 yılında yaptığı bir açıklamada, insanlık artık her iki 

günde bir, insanlığın var oluşundan bugüne ortaya çıkan veri miktarı 

kadar veri üretmektedir ifadelerini kullanmıştır. Örneğin 2012 yılında 

internet kullanıcıları 2 milyardan fazla bilgisayar ve cep telefonu ile 4 

eksabayt veri üretmişlerdir. Facebook kullanıcıları ise her ay 30 milyar 

adet girdi oluşturmuşlardır (Atan, 2016). Davenport (2014), büyük 

verideki “büyük” sıfatını bir petabaytın onda biri civarında olduğunu 

belirtmiştir (1PB=1024 terabayt). Lee (2017) ise, asgari olarak 1 

terabayt verinin büyük veri olarak kabul edilebileceğini belirtmektedir 

(Hazırbaba, 2020). Bir araştırma kuruluşu olan IDC (International Data 

Corporation) tarafından hazırlanan “Digital Universe Study” adlı bir 
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çalışmada, 2020 yılında geçmiş on yıla göre veri miktarının 44 katı 

olacağı ve yıllık veri hacminin 35 zettabayt seviyesine ulaşılacağı ifade 

edilmiştir (Aktan, 2018). 

Hız boyutu; verilerin iş süreçleri, uygulamalar, sosyal medya siteleri, 

sensörler, mobil cihazlar gibi kaynaklardan aktığı hız ile ilgilidir. Veri 

her geçen gün daha büyük bir hızda ve saniyeler içerisinde çok büyük 

boyutlara gelmektedir (Burus, 2020). Eski yöntemlerde geçmişe dönük 

aylık, haftalık veya yıllık olarak toplanan veriler analiz süreçlerine 

kullanılır iken yeni gelişen teknolojiler sayesinde gerçek zamanlı 

veriler analiz edilebilmektedir (Karaboğa, 2020). Büyük verinin ne 

kadar hızda üretildiğine örnek olarak sosyal medya gösterilebilir. 

Örneğin;  Facebook’ta günde 2,7 milyar kez beğenme tıklaması ve 

yorum paylaşılması yapılmaktadır Twitter’da ise dakikada 350 bin ve 

günde 500 milyon tweet’in atılmaktadır. Sosyal medya haricinde, bir 

jet uçağı uçtuğu her 30 dakikada 10 terabayt veriyi sensörleri vasıtasıyla 

toplamaktadır (Aktan, 2018).  

Çeşitlilik boyutu; büyük veri kapsamında yer alan farklı veri tipleri 

anlamına gelmektedir. Veri çeşitliliğine örnek olarak; demografik 

veriler, sosyal medya yorumları, fotoğraf ve videoları, birçok cihazdan 

elde edilen sensör verileri gösterilebilir (Hazırbaba, 2020). Büyük 

veriler farklı kaynaklardan toplandığı için heterojen bir yapıya sahiptir. 

Sosyal ağlardaki veriler veya bir sensörden sağlanan veriler hamdır ve 

kullanıma hazır değildir (Burus, 2020). Tüm bu farklı veri türlerinin 

incelenmesi farklı teknolojiler gerektirmektedir. Örneğin, ses 

dosyalarının metin dosyalarına çevrilmesi ses tanıma teknolojisi gibi 
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özel bir alanı ilgilendirirken, metin dosyalarından hangi müşterinin 

olumlu, hangi müşterinin olumsuz görüş ifade ettiğini analiz etmek veri 

madenciliğinin alt dallarından biri olan metin madenciliğini 

ilgilenmektedir (Atan, 2016).  

Gerçeklik boyutu; büyük verinin güvenilirliğini, doğruluğunu, 

tutarlılığını ve şeffaflığını konu almaktadır. Bu bağlamda verinin elde 

edilmesi, depolanması ve analiz edilmesi gibi aşamalarda veri 

güvenliğinin sağlanması önem arz etmektedir. Özellikle günümüzde 

veri hacminin sürekli artması verilerin güvenliği ve kalitesi konusunda 

analistleri düşündürmeye başlamıştır (Karaboğa, 2020). İş kararlarında 

kullanılacak verilerin güvenilir ve kaliteli olması gerekmektedir.  Eğer 

verilerde eksik değerler ya da veri kaynakların da güven sorunu var ise 

özellikle işletme kararlarını olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla kesin 

olmayan ve belirsizlik içeren veriyle başa çıkmak, belirsiz verinin 

yönetimi ve veri madenciliği için geliştirilen araçların ve analiz 

yöntemlerinin kullanılmasıyla mümkün olmaktadır (Aktan, 2018).  

Doğruluk boyutu; verilerin ne kadar doğru olduğu ile ilgilidir. Veriler 

çoğaldıkça doğruluk bileşeni düşmeye başlayacaktır. Bu nedenle 

verilerin doğruluğunu bilmek analiz sonuçlarının doğruluğu ile 

orantılıdır (Burus, 2020). Örneğin, sosyal medya üzerinde elde edilen 

bir ürün hakkında müşteri yorumu çok değerli bir veri olmakla birlikte 

doğruluğu şüphelidir. Bu nedenle, verinin doğruluğu hususunda 

birtakım analitik araç ve veri madenciliği modelleri kullanılmaktadır 

(Hazırbaba, 2020). 
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Büyük verileri analiz etmek adına; Hadoop, Eşle-İndirge (Map-Reduce) 

olmak üzere, Hive, Hcatalog, Hbase, MPP (Massively Parallel 

Processing), PIG, Mahout, NoSQL ve Cassandra gibi ileri analitik 

yöntemlerden yararlanılmaktadır (Aktan, 2018). Tablo 7’de bu 

teknolojlerin tanımları gösterilmiştir. Bu teknolojik yöntemlerin 

yanısıra; karar analizi kümeleme analizi, regresyon, korelasyon, karar 

ağaçları gibi yöntemler de kullanılmaktadır (Burus, 2020). Son yıllarda, 

genellikle NoSQL (not only SQL) (SQL ve daha fazlası) sistemleri 

olarak adlandırılan, veri yönetim sistemlerinin yeni bir sınıfı ortaya 

çıkmıştır. NoSQL, farklı tip ve büyüklüklerde veriyi kabul etmekte ve 

başarı ile bu veriler içinden arama yapılmasına olanak tanımaktadır 

(Doğan ve Arslantekin, 2016). 

Tablo 7. Büyük Veri Teknolojileri Tanımı 

TEKNOLOJİ TANIM 

Hadoop 
Büyük veri işlemesini yapıldığı, çoklu paralel 

sunuculara sahip açık kaynaklı yazılım. 

MapReduce Üzerinde Hadoop'un çalıştığı mimari altyapı. 

Betik Diller 
Büyük veri ile uyumlu halde çalışabilen 

programlama dilleri. 

Makine Öğrenmesi 
Bir veri seti için uygun olan en iyi modeli 

bulan yazılım. 

Görsel Analitik Analitik sonuçların görsel olarak gösterilmesi. 

Doğal Dil İşleme (NLP) 
Metin analizden kullanılan yazılım - frekans, 

anlam vb. 

Bellek İçi Analitik 
Büyük veriden daha hızlı sonuç almak için 

verinin bilgisayar belleğinde işlenmesi. 

Kaynak: Hazırbaba, 2020: 33. 

İşletmelerin, büyük verilerin işlenmesi ve anlamlı sonuçlar çıkartılması 

ile ilgili girişimleri olduğu ve başarılı sonuçlar elde edildiği 
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görülmektedir. Örneğin; İngiliz Perakende devi Tesco 2009 yılında 

yaptığı bir araştırmada, et satışları kayıtları ile hava sıcaklığı arasındaki 

ilişkiyi ortaya çıkartmıştır. Londra bölgesinde her 3 derecelik hava 

sıcaklığı artışının et satışlarında %10 artmaya neden olduğu tespit 

edilmiştir (Atan, 2016). Bir diğer örnekte ise Amazon, dünya çapında 

yaklaşık 200 sipariş karşılama merkezinde bulunan envanterindeki 1,5 

milyar ürünü izlemek ve güvence altına almak için büyük veriyi 

kullanmış ve ardından bir müşterinin bir ürünü ne zaman satın alacağını 

tahmin etmek için tahmine dayalı analizler yapmışlardır (Zakir, 

Seymour and Berg, 2015). Mc Kinsey Global Institute tarafından 

yapılan farklı bir araştırmada ise; büyük verinin sağlık, kamu, 

perakende, imalat ve personel yerleştirme gibi sektörlerde önemli 

katkıları olduğu gösterilmiştir. Bu katkılar; daha hızlı karar verme 

becerisi kazanmak, müşteri deneyimini arttırmak, daha kaliteli ürün 

sunmak ve daha etkin operasyonel faaliyetler yürütmek olarak ifade 

edilmektedir  (Altunışık, 2015). Ülkemizde ise, Türk Telekom 2018 

yılında Türkiye’nin en büyük veri merkezini açmıştır.  Aynı yıl 

içerisinde Cumhurbaşkanlığı Dijitial Dönüşüm Ofisi açılmıştır. Kamu 

hizmetlerinde e-belge, e-imza, e-arşiv, e-fatura gibi uygulamaların yer 

alması bir diğer büyük veri çalışmasıdır (Karaboğa, 2020).  

3. DİJİTAL UNSURLARIN İŞLETME FONKSİYONLARINDA 

KULLANIMI 

Dijital dönüşüm işletmelerde yıkıcı bir değişikliğe sebep olmuştur. 

Ezeokoli vd. (2016) yamış oldukları araştırmada, işletmelerdeki dijital 

dönüşüm etmenlerini kârlılık ve yeni gelir artışı elde etmek, 
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müşterilerin dijital beklentileri değiştiği için müşteri memnuniyetini 

sağlamak, verimliliği artırmak, pazardaki değişikliklere uyumu 

hızlandırmak ve rekabet avantajı sağlamak olarak sıralamıştır. Bununla 

birlikte, dijital dönüşümü tetikleyen etmenler aşağıdaki gibidir (Klein, 

2020a). 

▪ Dijital teknolojideki gelişmeler, 

▪ Dijital yetkinliklerin gerekliliği, 

▪ Stratejik kararların önemi,  

▪ İşlevsel iyileştirme çabaları, 

▪ Üst yönetimin karar vermede duyduğu ihtiyaçlar, 

▪ Kâr ve gelir artışı, 

▪ İş değer zinciri,  

▪ Mevzuat gereklilikleri, 

▪ Yeni işbirlikleri ihtiyacı,  

▪ Rekabet avantajı sağlama gerekliliği, 

▪ Müşteri memnuniyetini sağlama,  

▪ Pazara ve iş modellerine uyum sağlama olarak sıralanabilir.  

Bu ihtiyaçlar doğrultusunda işletmeler, bazı fonksiyonlarını dijital 

platformlara taşımıştır. Bu bölümde, dijital unsurların kullanıldığı 

işletme fonksiyonları ele alınacaktır.  

3.1. Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi  

1980’li yıllara kadar “Personel Yönetimi” olarak adlandırılan “İnsan 

Kaynakları Yönetimi” kavramı, 1990’ların sonları ve 2000’lerin 

başında önüne bir ilave alarak “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi” 
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şeklinde ifade edilmeye başlanmıştır. İnsan kaynaklarına eklenen 

stratejik kavramı, insan kaynağının işletmenin vazgeçilmez en önemli 

unsurları arasında olduğunu göstermektedir. İşletme süreçlerinin 

Endüstri 4.0 uygulamalarından etkilenmeye başladığı ve süreçlerin 

elektronik ortama aktarılmaya başlandığı dönemlerde sıklıkla “dijital” 

kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavram, işletme fonksiyonlarına 

hızla uyum sağlamıştır. Bu bağlamda, personel yönetimi adı altında 

başlayan insan kaynakları yönetimi süreçleri günümüzde dijital insan 

kaynakları yönetimi olarak isimlendirilmeye başlamıştır (Doğan, 

2011). Dijital insan kaynakları uygulamalarının internetin yaygın 

olarak kullanımı sonucu ortaya çıkan elektronik ticaret uygulamalarının 

iş yaşamına girmesi ile başladığı söylenebilir. İnternet ile birlikte farklı 

teknolojik kaynakların (video konferanslar, portallar, intranet 

kullanımı, web tabanlı uygulamalar vb.) ve yazılımların kullanılması ile 

dijital insan kaynakları süreçleri daha da gelişmiştir. Böylelikle insan 

kaynakları yönetim süreçlerinin sanal ortama taşınması sağlanmıştır 

(Molla, 2011). Bu nedenle işletmeler, insan kaynakları yönetmi 

amaçları için web tabanlı uygulamaları giderek daha fazla kullamaya 

bşlamışlardır (Nivlouei, 2014). Teknolojinin iş yaşamına girmiş olması 

stratejik bir araç haline dönüşmesine neden olmuştur. Teknolojik ve 

dijital araçlar ile kariyer yönetimi, ücretlendirme, eğitim ve geliştirme, 

performans değerlendirme gibi temel unsurların yönetimi 

kolaylaşmıştır. Bu sayede işletme yöneticileri ve insan kaynakları 

uzmanlarının rutin işlerden ziyade stratejik konulara daha fazla zaman 

ayırıp yoğunlaşması sağlanmıştır. Literatüre bakıldığında e-insan 

kaynakları yönetimi teriminin internet tabanlı insan kaynakları 



68 | Dr. Murat SUCU 

 

uygulamaları, sanal insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları 

intraneti terimleriyle de ifade edildiği görülmektedir. Bu bağlamda 

dijital insan kaynakları yönetimi, işletmenin insan kaynakları yönetimi 

süreçlerini teknolojik araçlar ile bilgisayar ortamına taşıması olarak 

tanımlanabilir (Aydın, 2016). Dijital insan kaynakları yönetimi 

kapsamı; çalışanlar, yöneticiler ve insan kaynakları çalışanları 

tarafından herhangi bir zamanda erişilebilir olan insan kaynakları ile 

ilgili veri, bilgi, veritabanları, araçlar, uygulamalar ve işlemlerden 

oluşan entegre haldeki bir elektronik ağdan oluşmaktadır. Bu ağ 

içerisinde; kurumsal kaynak planlama yazılımı, insan kaynakları hizmet 

merkezleri, etkileşimli sesli yanıt sistemi, yönetici ve çalışan portalları 

ve web uygulamaları vardır. Bu bağlamda dijital insan kaynakları 

yönetimi; işgücünü yönetmek, değişiklikleri izlemek ve karar vermede 

ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak için desteğe ihtiyaç duyan yöneticiler 

için de tasarlanmış bir sistemdir (De Alwis, 2010). Dijital insan 

kaynakları yönetimi ile ilgili yapılan çalışmalarda Endüstri 4.0’ın 

etkileri ve ilişkisinden de bahsedilmektedir. Örneğin, Bruch vd. (2017) 

yaptıkları çalışmada; dijital insan kaynakları yönetimi kavramını, 

İ.K.Y. 4.0 olarak kullanmıştır. Hecklau vd. (2016 ve 2017) ise, 

dijitalleşmenin sağlayacağı zaman tasarrufu, güvenlik ve benzeri 

faydalar ancak insanın verimli ve etkili karar vermesi sonucunda ortaya 

çıkacağını ifade etmişlerdir. Bu nedenle, insanı göz ardı eden tüm 

Endüstri 4.0 çalışmalarının ve uygulamalarının insan olmadığı zaman 

bir yönünün eksik kalacağı ifade edilmektedir (Filizöz ve Orhan,2018).  
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Dijital insan kaynakları yönetimi’nin altında yatan temel yapının daha 

derinden anlaşılması için teorik açıklamalar gereklidir. Dijital insan 

kaynakları yönetimi’nin kavramsallaştırılması temel olarak makro 

seviyeye odaklanmaktadır. Bu bağlamda, iki yönetim yaklaşımı ön 

plana çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi, neo-yapısal yaklaşımdır. Neo-

yapısal yaklaşım, dijital insan kaynakları yönetimini belirli bir 

bağlamda ortaya çıkan ve farklı unsurlardan oluşan sınırlı bir 

organizasyonel yapı olarak ifade etmektedir. Ayrıca, farklı (dijital 

olmayan) insan kaynakları yönetimi türlerinin ortaya çıkışına ve ilgili 

sonuçların nedenlerine ilişkin sistematik bir anlayışa izin vermektedir. 

Kaynak temelli yaklaşım ise, belirli kaynakların değerli, nadir, taklit 

edilemez ve sürdürülebilir rekabet avantajları sağlayabileceğini ifade 

etmektedir. Bu teorik zemine karşı, hem insanlar hem de dijital 

teknolojiler rekabet avantajı potansiyeline sahip bir organizasyonun 

kaynakları olarak anlaşılmaktadır (Strohmeier, 2020). Bu yaklaşımlar 

bağlamında dijital (elektronik) insan kaynakları yönetimi türleri Tablo 

8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8: E-İnsan Kaynakları Yönetimi Türleri 

E- İnsan Kaynakları Yönetimi 

Türleri 

Tanımı 

Operasyonel E-İnsan Kaynakları 

Yönetimi 

İdari alandaki temel İK faaliyetleriyle 

ilgilidir. Maaş yönetimi (bordro) ve 

personel veri yönetimi olarak 

düşünülebilir. 

İlişkisel E-İnsan Kaynakları Yönetimi 

Buradaki vurgu, işe alım ve yeni 

personel seçimi, eğitim, performans 

yönetimi ve değerlendirme ve ödüller 

gibi temel iş süreçlerini destekleyen 

insan kaynakları araçları üzerindedir. 
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İlişkisel e-insan kaynakları yönetimi 

için, web tabanlı bir uygulama 

aracılığıyla işe alım ve seçimi 

desteklemek veya kağıt tabanlı bir 

yaklaşım (reklamlar, kağıt tabanlı 

başvuru formları ve mektuplar vb. 

aracılığıyla) kullanmak arasında bir 

seçim vardır. 

Dönüşümsel E-İnsan Kaynakları 

Yönetimi 

Stratejik bir karaktere sahip insan 

kaynakları yönetimi faaliyetleri ile 

ilgilidir. Burada örgütsel değişim 

süreçleri, stratejik yeniden yönlendirme, 

stratejik yetkinlik yönetimi ve stratejik 

bilgi yönetimi ile ilgili faaliyetlerden 

bahsedilmektedir. Dönüşümsel e-insan 

kaynakları yönetimi ile işgücünün, 

işletmenin stratejik tercihleri 

doğrultusunda gelişmesini sağlayan web 

tabanlı araçlar ile geliştirilmesi 

sağlanabilir.  

Kaynak: Davoudi and Fartash, 2012: 78. 

 

İşletmeler yukarıda ifade edilen dijital insan kaynakları yönetimi 

türlerinden hangisini uygulayacak olurlar ise olsunlar mutlaka bazı 

entegrasyonları ve uygulama aşamalarını yerine getirmeleri 

gerekmektedir. Öncelikle, insan kaynakları uygulamalar ve bilgi 

sistemleri uyumu sağlanmalıdır. Bu adımdan sonra ise, dijital insan 

kaynakları yönetimi uygulamalarının tüm çalışanlar tarafından 

benimsenmesi ve kabul edilmesi gerekmektedir. Dijital insan 

kaynakları yönetiminin değer yaratmanın odak noktası olduğuna dair 

bir bakış açısına sahip olunması gerekir (Nivlouei, 2014). Bu 

entegrasyon süreci sonrasında ise bazı aşamalara sıra gelmektedir. Bu 

aşamalar; bilginin dağıtılması, veri tabanlarının oluşturulması, 

temel/karmaşık/ yerel ağ tabanlı insan kaynakları işlemlerinin 
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oluşturulmasıdır. Bu aşamalar kuşkusuz dijital insan kaynakları 

yönetimi sistemine geçişte yapılacak tüm çalışmaların temelini 

oluşturmaktadır (Tülen, 2010). Bu entegrasyon ve uygulama 

adımlarında sonra bir dijital işyeri ortaya çıkmaktadır. Dijital işyeri; 

modern ve gelişmiş iletişim araçlarının kullanıldığı, kurumsal 

üretkenliğin kolaylaştırıldığı ve çalışan katılımının yükseltildiği bir 

ortamı ifade etmektedir (Sankar, vd., 2021). 

Dijital insan kaynakları yönetimi uygulamalarının entegrasyon ve 

uygulama aşamaları işletmelerin bazı amaçlarını yerine getirmek için 

yürttüğü süreçlerdir. İnsan kaynakları yönetimi süreçlerinin dijital 

ortama aktarılmasının amaçları aşağıdaki gibi ifade edilmektedir 

(Molla, 2011). 

▪ Çalışanların yetenekleri ile işletme ihtiyaçlarını uyumlaştırırak 

işletmede esneklik sağlamak. 

▪ Çalışanların işletmeye ait prosedürlerden haberdar olmalarını 

sağlamak. 

▪ Çalışanların karar verme süreçlerine daha fazla katılmalarını 

sağlamak. 

▪ Çalışanların sahip oldukları haklardan haberdar olmalarını 

sağlamak. 

▪ Çok uluslu işletmelerin farklı coğrafi bölgelerdeki birimlerinde 

aynı sistemin kullanılması ile bütünlük sağlamak. 

▪ Çalışanların eğtimlerini, iş tanımlarını, yetenek ve beceri 

ihtiyaçlarını planlamak ve bütçelemek. 
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İşletmelerin en çok kullandıkları dijital insan kaynakları yönetimi 

uygulamaları arasında; Chatbotların kullanılması, iş başvurularının QR 

kod kullanılarak alınması, mobil insan kaynakları yönetimi 

uygulamaları, dashboard kullanarak veriye dayalı analizler yapılması, 

işe alım süreçlerinde yapay zekanın kullanılması sayılabilir (Kırılmaz, 

2020). Bu uygulamalar ile insan kaynakları yönetimi süreçlerinde 

yaşanan dijital dönüşüm, çalışanların işlerini kolaylaştırmalarına, 

yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca 

sadece çalışanların işi daha iyi yapmasına yardımcı olmakla kalmaz, 

aynı zamanda organizasyonda işin kalitesini yükseltir (Sankar, vd., 

2021). Bununla birlikte dijitalleşemin insan kaynaklarına sağladığı bir 

çok fayda bulunmaktadır. Bu faydalardan bazıları şu şekilde sayılabilir: 

(Davoudi and Fartash, 2012; Kırılmaz, 2020; Molla, 2011; Doğan, 

2010; Tülen, 2010; Ulaştıran, 2014). 

▪ İşletmelerin stratejik karar verme sürecinde insan kaynakları 

verilerinden destek alabilmesi, 

▪ Rutin insan kaynakları süreçlerinin otmasyona geçmesi ve tüm 

dosyaların elektronik ortama taşınması, 

▪ İşletmelerin marka değerlerinin artması, 

▪ İnsan kaynakları personelinin idari yüklerinin azalması ve 

böylelikle stratejik konulara daha fazla zaman ayırabilmelerine 

yardımcı olması, 

▪ E-seçim, e- performans değerlendirme gibi uygulamalar ile 

yetenek yönetimi uygulamalarının iyileştirilmesi, 

▪ İşe alım sürecinin hızlı, etkili ve daha az maliyet ile yapılabilmesi, 
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▪ Dijital ortam ile birlikte çalışan memnuniyetini arttıran esnek 

çalışma sisteminin devreye girebilmesi, 

▪ İşletmelerin ve çalışanların çok sayıda bilgiye hızla ulaşabilmesi, 

▪ Zamanın daha etkin ve etkili kullanımına destek sağlaması, 

▪ Tüm bireyler için çalışma ortamının geliştirilmesi, 

▪ Çalışanların performanslarının yükseltilmesi, 

▪ Çalışanların insan kaynakları uygulamalarına aktif olarak 

katılmasını sağlaması, 

▪ Ara kademelerde çalışanlar ile insan kaynakları personel 

sayısının azaltılması, 

▪ İnsan kaynakları yönetim süreçlerindeki maliyetlerin azaltılması 

ve  verimliliğin artması, 

▪ Çalışanların tüm insan kaynakları konularından ve kurumsal 

olaylardan hızla haber alması, 

▪ İnsan kaynakları sisteminin talep ve beklentilere hızla cevap 

verebilmesi, 

▪ İnsan kaynakları yönetimi sistemine esneklik kazandırması, 

▪ Zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırması, 

▪ İnsan kaynaklarına ait bilgiye hızlı ve ucuz erişim sağlanabilmesi, 

▪ Çeşitli analitik sistemler ile karar ağaçların oluşturulması, 

▪ Çalışanların insan kaynakları yönetimi uygulamalarını 

yöneticilerinden bağımsız (self servis) olarak kendilerinin 

gerçekleştirebilmesi, 

▪ Çalışan kişiye özel içerik oluşturulabilmesi, 

▪ Ortak çalışma biçimlerinin sanal ortama taşınabilmesi, 

▪ Yeni istihdam alanlarının açılması olarak ifade edilmektedir. 
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Dijital insan kaynakları yönetiminin avantajların yansıra bazı 

dezavantajları da bulunmaktadır. Örneğin, sistemin ilk kuruluş ve 

yenileme maliyeti yüksek olabilir. Bununla birlikte sistem, işletme 

içerisindeki yüz yüze iletişimi azaltabilir ve bu nedenle işbirliğinde 

azalma yaşanabilir. Çalışanların sistem içerisinde kurumsal yapıya ve 

etik kurallara uygun olmayan davranışlarda bulunmaları göz ardı 

edilmemeli ve buna göre önlemler alınmalıdır  (Doğan, 2010). 

İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının dijital ortama taşınması ile 

birlikte insan kaynakları fonksiyonları dijital uygulamalar olarak 

isimlendirilmeye başlanmıştır. İnsan kaynakları fonkisyonları, 

elektronik kelimesinin baş harfi olan “e” ile kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu fonksiyonların bazıları aşağıdak açıklanaktadır. 

E-İnsan Kaynakları Planlaması: İnsan kaynakları planlaması 

süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesi; çalışanları ile ilgili bilgi 

toplama ve durum analizleri yapabilme noktasında önemli faydalar 

sağlamaktadır. Ayrıca, işgücü talep ve arzının çeşitli analizler ile ortaya 

çıkartılması ve bu bağlamda insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi 

işlemleri daha hızlı ve verimli bir şekilde yapılabilmektedir. İnsan 

kaynağının ihtiyaçlarına yönelik hareket planlarının hazırlanması da 

dijital unsurların sağladığı bir diğer kolaylık olarak ifade edilebilir 

(Doğan, 2011).İnsan kaynakları planlamasının dijital ortamda 

yürütülmesi, çalışanların iş taleplerini ve değişiklik taleplerini takip 

edebilmeyi mümkün kılmaktadır. Bu nedenle olası personel 

hareketliliği önceden tahmin edilerek gerekli planlamalar yapılabilir 

(Davoudi and Fartash, 2012). 
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E-İşe Alma: Dijital işe almada kullanılan araç internettir. 1990’lı 

yılların başında başlayan bu uygulama, özellikle başlangıç 

seviyesindeki işler için tercih edilen bu yöntem, işveren ve iş arayan 

adayları zaman ve yer kısıtlaması olmadan buluşturan bir yöntemdir 

(Aydın, 2016). İşletmeler, e-işe alım aracını, adaylar ile temasa 

geçebileceği iş ilanları vererek kullanmaya başlarlar. Bugün internet, 

işverenlerin aday araması ve iş arayan adaylar için birincil araç haline 

gelmiştir. Kurumsal web sitesinde veya çevrimiçi bir işe alım 

sağlayıcısının web sitesinde açık pozisyonların yayınlanmasını ve 

başvuru sahiplerinin özgeçmişlerini elektronik olarak e-posta yoluyla 

göndermelerine izin verilmesini ifade etmektedir (Nivlouei, 2014). Bu 

sistemde, seçim sürecinin ilk aşamalarında yaygın olarak internet 

üzerinden video konferans yönetimi sıklıkla kullanılır. Bu yöntem ise 

işletmeler için önemli bir maliyet azaltma ve zaman tasarrufu sağlar 

(Khashman and Al-Ryalat, 2015). 

E-Eğitim ve Geliştirme: Eğitim ve öğretim kavramları birbirlerinin 

yerine kullanılıyor olsa da kavramsal olarak farklılıklar içermektedir. 

Eğitim; kişinin fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak gelişimini 

kapsamaktadır. Öğretim ise kişinin belirli bir mesleğe hazırlanması ve 

yönetilmesi anlamını taşımaktadır. Bu kavramlar ile sıklıkla beraber 

kullanılan yetiştirme ise bireyin bir meslek dalında nitelikli hale 

getirilmesi ile ilişkilidir. Geliştirme ise yetiştirilme süreci tamamlanmış 

nitelikli elemanların eğitim ve bilgi düzeylerinin yükseltilmesi 

anlamına gelmektedir. İşletmeler sahip oldukları teknolojik altyapıları 

ile eğitim ve geliştirme faaliyetlerini elektronik ortamlara taşınmıştır. 
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Teknolojik anlamda yaşanan gelişmeler uzaktan eğitimin 

yaygınlaşmasına ve etkinliğinin artmasına neden olmuştur. Uzaktan 

eğitimle birlikte zamandan ve mekândan bağımsız bir çalışma ve 

öğrenme ortamı sunan sistem, çalışan eğitimi için önemli bir alternatif 

haline dönüşmüştür. Uzaktan eğitim temeline dayanan e-öğrenme 

İngilizce bir kelime olan e-learning kavramının Türkçe’ ye çevrilmiş 

halidir (Aydın, 2016). Çoğu işletme, e-öğrenme sisteminin doğrudan 

maliyetleri (eğitmenler, basılı materyaller, eğitim tesisleri) ve dolaylı 

maliyetleri (seyahat, konaklama) azalttığını ifade etmektedir. Ayrıca e-

öğrenme sistemi ile katılımcıların bireysel ihtiyaçlarına uygun 

eğitimlerin hazırlanması mümkündür. Ancak donanım eksikliği, 

teknoloji korkusu ve öğrencinin izole olması nedeniyle öğrenmenin 

önünde engeller de oluşturabilir (Nivlouei, 2014). E-eğitim uydu canlı 

veya banttan video, internet, intranet veya cd-rom gibi bilgisayar 

teknolojileri vasıtasıyla eğitim verilmesine olanak tanımaktadır (Tülen, 

2010). 

E-performans Yönetimi: İşletmeler, insan kaynaklarının değerlendiril-

mesinde dijital platformları kullanabilmektedir. Elektronik performans 

yönetimi; bireyin performansına ait detayların toplanması, 

depolanması, analiz edilmesi ve raporlanması için bilgisayar sistemleri 

gibi elektronik araçların kullanılması şeklinde tanımlanabilir. 

Elektronik performans sistemleri bazı durumlarda, verilen belirli bir 

zaman içinde çalışanların tamamladıkları iş detaylarını kayıt altına 

alırlar. Bu veriler de çalışanlara zamanında geribildirim verilmesinde 

kullanılır. Performans değerlendirmelerde teknolojiyi kullanmanın ana 
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amacı, çalışanların bireysel performanslarını ve dolayısıyla örgütsel 

performansı yakından takip etmektir (Doğan, 2010). Çalışanların ilk 

yöneticileri tarafından yapılan dijital performans değerlendirmeleri, 

hem insan kaynakları yöneticileri hem de çalışanlar tarafından 

kolaylıkla ulaşılabilir durumdadır. Bu nedenle çalışanlar, istedikleri 

zaman performansları ile ilgili bilgilere hızla ulaşabilmektedir 

(Khashman and Al-Ryalat, 2015). İşletmelerin bu sistemleri 

kullanmalarının diğer bir sebebi ise yöneticileri, çalışanların 

performanslarını değerlendirmek için harcadıkları zamandan tasarruf 

etmeleridir. Örneğin işletmelerdeki intranet ağları aracılığıyla çoklu 

değerlendirmelerde, tüm değerlendiricilere e-posta yoluyla 

değerlendirilecek kişiye ilişkin online performans değerlendirmesi 

yapmaları istenir. Daha sonra değerlendirme verileri birleştirilerek, 

değerlendirilen kişiye geri bildirim sağlanıp performanslarını 

geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır (Esen, 2011). 

E- Kariyer Yönetimi: Kariyer hizmetlerinin teknolojik ortamda 

sunulması ile ilgili çalışmaların sayısı 1990’lardan itibaren artış 

göstermiştir. Günümüz teknolojisi ile kıyaslandığında oldukça sınırlı ve 

statik bir kullanımı olsa da bilgisayar destekli uygulamaların kariyer 

hizmetlerinde kullanılmasıyla ilgili çalışmaların geçmişi 1960’ların 

ortasına dayanmaktadır (Gülmez, 2021). Bu bağlamda işletmeler, 

öncelikle çalışanları için bir kariyer planlaması yapmaktadır. Kariyer 

planlama, eğitim ve öğretim faaliyetlerinden faydalanarak çalışanlara 

kariyer gelişimlerinde yardımcı olmayı amaçlayan planlanmış bir 

faaliyet olarak ifade edilebilir. Bu faaliyetler içinde, işletmenin 
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çalışanın becerilerine uygun iş vermesi, yol göstermesi, eğitim 

faaliyetleri ile çalışanın yükselmesini kolaylaştırabilecek yeteneklerini 

kazanmasını sağlaması gibi uygulamalar bulunmaktadır. İşletmeler, bu 

planlama dâhilinde çalışanlarına kendi web siteleri veya bu amaçla 

hizmet veren farklı kurumların web siteleri ile kariyer desteği 

sağlayabilmektedir (İldiz, 2016). Kariyer yönetimi genel olarak 

çalışanların yetenek ve ilgilerini analiz etmelerine yardımcı olmak 

suretiyle kariyerlerine yön vermeleri şeklinde tanımlanabilir. E-kariyer 

yönetimi ise çalışanların kendi kariyer geliştirme faaliyetlerini 

planlamalarına destek sağlayacak bir alt yapı sunmaktadır. Bu alt yapı 

sayesinde çalışanlar, işletme içi ve dışı iş imkânları hakkında bilgi 

sahibi olabilmekte ve bunları değerlendirebilmektedir. Ayrıca, çeşitli 

eğitim faaliyetleri ile becerilerini arttırabilme imkânına sahip 

olabilmektedirler. Elektronik ortamlarda gerçekleştirilen kariyer 

yönetimi ile çalışanın aldığı eğitimler, yetkinlikler, kariyer hedefleri, 

performans ölçüm sonuçlarına ulaşılabilmekte ve böylelikle işletme 

içinde bulunan işgücü açığına göre gerekli yetkinliklere sahip adaylar 

arasından terfi çalışmaları sürdürülebilmektedir (Aydın, 2016). 

E-Ücretlendirme: İşletmelerde uygulanan e-ücretlendirme sistemi, 

ödeme sistemlerinin ve yan faydaların gelitirilmesinde ve etkili bir 

ücretlendirme sisteminin kurulması amacını taşımaktadır. E-Ücretlen-

dirme sistemi, iş tanımı, iş analizi ve piyasa ücret durumunun 

araştırılmasında çok yönlü kolaylıklar sağlamaktadır. Ayrıca iş 

değerlendirme puanlarının işgücü piyasası ücret verileriyle entegre 

edilmesini sağlamaktadır (Esen, 2011). E-ücretlendirme ayrıca, işletme 
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içi ve dışı ücret eşitliğinin sağlanmasında da kullanılmaktadır. 

Danışmanlık firmaları, piyasa işgücü ücret araştırmalarına ilişkin 

sonuçları internetten yayınlayabilmekte veya ücret araştırmasına 

katılan işletmeler, piyasa ücret araştırmasına ilişkin sonuçları 

internetten görebilmektedirler (İldiz, 2016). İşletmeler, e-ücretlendirme 

sistemi ile e-performans sistemlerini de entegre edebilirler. Böylelikle, 

performansı yüksek çalışanların farklı ücret kademelerinde 

değerlendirilmesi ve böylelikle motivasyonlarının artış göstermesi 

sağlanabilir. 

Günümüz işletmeleri teknolojik araçlardan fazlasıyla yararlanmaya 

başlamışlardır. İşletme fonksiyonlarının en önemlileri arasında yer alan 

insan kaynakları yönetimi süreçleri de hızla dijital ortama taşınmıştır. 

Böylelikle, tüm yönetim süreçleri dijital ortamda yürütülebilir bir 

duruma gelmiştir. Özellikle emek yoğun sektörlerde insan 

kaynaklarının önemi çok fazladır. İşletmenin stratejileri ile uyumlu ve 

doğru kararlar ile yönetilmeyen insan kaynakları süreçleri işletmelerin 

yaşam sürelerini olumsuz etkileyecektir. Bu bağlamda, sadece personel 

alımı yapıp ücret veren bir sistemden, işletmelerin stratejilerine ve karar 

süreçlerine etki eden bununla birlikte analitik süreçlerden geçen bir 

insan kaynakları yönetimi sistemi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, 

insan kaynakları yönetimi süreçlerinin tamamı bir şemsiye altında 

toplanarak analiz edilmelidir. Tüm bu gereklilikleri karşılayacak olan 

ise Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan teknolojik unsurlardır. 
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3.2. Dijital Pazarlama 

Pazarlama, temel olarak insanların gereksinimlerini gidermeye yönelik 

bir değişim hareketidir. Tüm tarafların kendi gereksinimini giderme 

amacıyla diğer tarafa değeri olan şeyleri verip, değerli başka şeyleri 

elde etmektedir. Pazarlama süreci; üretim-pazarlama-satış-tüketim-

müşteri memnuniyeti şeklinde gelişerek günümüze kadar gelmiştir 

(Gönül, 2020). Ancak 1923 yılında televizyonun John Logie Baird 

tarafından icat edilmesi ile beraber pazarlama anlayışı da değişmeye 

başlamıştır. Yeni pazarlama anlayışında markanın ve ürünün tanınması 

ön planda tutulmuş, tüketicinin istekleri dikkate alınmaya başlanmıştır. 

Yeni pazarlama stratejilerinde direk üretip satmak yerine tüketici istek 

ve ihtiyaçları ön planda tutularak üretim yapılmıştır. 1994 yılında 

internetin yaygınlaşmaya başlamış ile e-ticaret kavramı ortaya 

çıkmıştır. E-ticaret kavramı, amazon.com internet sitesinin kurulması 

ile hızla gelişmeye başlamıştır (Gürbüz, 2020). Bu süreç ile birlikte, 

2010 yılında verilerin dijitalleşmesi ile ortaya çıkan uygulamalar, 

pazarlama süreçlerinde bir evrimin meydana gelmesine neden 

olmuştur. Pazarlamanın dijitalleşen evrimi sırasıyla aşağıdaki gibidir 

(Cömertpay, 2019). 

▪ Basit ticaret dönemi, 

▪ Üretim dönemi, 

▪ Satış dönemi, 

▪ Pazarlama bölümü dönemi, 

▪ Pazarlama şirketi dönemi, 

▪ İlişkisel pazarlama dönemi, 
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▪ Sosyal/mobil pazarlama dönemi olarak sıralanmaktadır. 

Dijital pazarlamanın gelişimi sadece e-ticaret kavramının ile ortaya 

çıkmamıştır. Bu sistemi etkileyen diğer unsurlar Şekil 12’de 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 12: Dijital Pazarın Gelişimini Etkileyen Faktörler 

Kaynak: Arınç, 2020: 5. 

Dijital pazarlama; ürün ve hizmetlerin, dijital kanallar aracılığıyla 

yapılan tanıtım ve satış faaliyetlerinin tümü olarak tanımlanmaktadır. 

Farklı bir tanıma göre ise; dijital pazarlama, pazarlama hedeflerine 

ulaşmak için internetin ve dijital teknolojilerin geleneksel iletişim 

araçları ile birlikte kullanılmasıdır. Dijital pazarlama kavramı, 

çevrimiçi (online) reklam ile karıştırılmaktadır. Dijital pazarlama, 
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çevrimiçi reklamı da içinde barındıran, dijital cihazlar ve internetin 

kullanıldığı, teknolojik altyapıya sahip platformlar ve yöntemlerle ile 

yapılan pazarlamaf aaliyetlerinin tümü olarak tanımlanabilir (Çelik, 

2019). Artık günümüzde dijital tüketici kavramı konuşulmaya 

başlanmıştır. Bu tüketicilerin alışveriş alışkanlıkların, geleneksel 

tüketicilerden farklı olarak çevrimiçi olarak sürmektedir (Türkol, 

2020). Bu yeni nesil tüketici, işletmelerin ürünleriyle ilgili bilgileri ve 

çok daha fazlasını dijital pazarlamanın en önemli unsuru olan sosyal 

ağlar sayesinde edinmektedir. Dijital tüketici, dijital pazarlama 

kavramının doğuşunu sağlamıştır. Dijital pazarlama, geleneksel 

yöntemlerden farklı olarak, ürünün tanıtımını yapmak ve pazarlama 

faaliyetlerine destek vermek amacı ile internet, mobil ve interaktif 

platformlar kullanılarak yapılan pazarlama faaliyetlerini 

kapsamaktadır. Dijital platformların sunduğu faydalardan yararlanan 

işletmeler, dijital kanallar sayesinde çok daha büyük kitlelere daha 

düşük maliyetler ile ulaşarak sundukları ürünleri ve hizmetleri 

tanıtmaktadır (Alan, Kabadayı ve Erişke, 2018). İşletmeler, dijital 

tüketiciye ürün ve hizmetlerini dijital ortamda kolaylıkla sunabildiği 

gibi, dijital platfromların sağladığı hız, maliyet optimizasyonu ve ölçüm 

yapma becerilerinde de yaralanmaktadır. İşletmeler bu kazanımlar 

sayesinde mevcut pazarlara girebilir, yeni pazarlar geliştirebilir ya da 

ürün geliştirme fırsatlarını elde ebilirler (İnal ve Okutan, 2019). Dijital 

pazarlamanın özellikleri altı başlık altında toplanabilir. Bu özellikler 

aşağıda verilmiştir (Gürbüz, 2020).  
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Hız: Dijital dünyanın hızı sayesinde müşterilerin reklamlara göstermiş 

olduğu hızlı reaksiyonlara uygun stratejiler belirlenebilir.  

- Etkileşim: Gelişen teknoloji ile birlikte ürün ve müşteri arasında 

interaktif bir bilgi akışı oluşmaktadır.  

- Hedefleme: Dijital pazarlamayı geleneksel pazarlamadan ayıran en 

önemli özelliklerinden biri de hedefleme özelliğidir. Ürün mesajını tüm 

kullanıcılar yerine yaş, cinsiyet, mekan gibi kriterlere göre belirleyip 

hedef oluşturmak ve bu hedefe uygun ürün mesajı vermek. 

- Ölçümleme: Reklamın başarısını ve yapılan yatırımın etkisini önceden 

belirlenen performans ölçümlerine göre ölçmek.  

- Maliyet: Hedefleme teknolojisi ile beraber reklamların birim 

maliyetleri daha uygun fiyatlara gelebilmektedir.  

- Optimizasyon: Reklamların performansını anlık olarak takip etmek ve 

en iyi performansı sağlayan reklama yatırım yapmak işletmelerin 

verimliliği için önemlidir.  

Dijital pazarlama, ürünleri veya hizmetleri tanıtmak ve tüketicilere 

ulaşmak için dijital kanallar aracılığıyla yaygın olarak kullanılan bir 

pazarlama türüdür. Dijital pazarlama, internet kullanımı ile birlikte, cep 

telefonları (SMS ve MMS), arama motoru, sosyal medya, reklamcılık 

ve diğer birçok dijital ortam türünü içermektedir (Erdoğan, 

2020).Dijital pazarlama yöntemleri daha detaylı olarak aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (Çelik, 2019). 
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▪ Arama Motoru Bazlı Pazarlama, 

▪ İçerik Pazarlaması, 

▪ Sosyal Medya Pazarlaması (Facebook, Instagram, LinkedIn, 

YouTube vb.), 

▪ Mobil Pazarlama (Mobil Uygulamalar, Mesajlar, Oyunlar vb.), 

▪ E-posta Pazarlaması,  

▪ Dijital Reklam (Görüntülü Reklam, Mobil Reklam, Standart 

Reklam vb.), 

▪ Çevrimiçi (Online) Pazarlama. 

▪ Influencer Pazarlama Kullanımı  

Yukarıda ifade edilen pazarlama yöntemlerini biraz daha 

detaylandırmak gerekir ise, arama motoru pazarlaması, hedef 

müşterilere ulaşmak için arama motorlarında ücret karşılığında reklam 

vermekle ilgili tüm faaliyetleri ifade etmektedir Sosyal medya 

pazarlaması ise, işletmeye ait ürünleri veya hizmetleri tanıtmak için 

sosyal medya kanallarını kullanmaktır. Facebook, Twitter, Instagram 

gibi bazı sosyal mecralar işletmeler tarafından pazarlama amaçlı 

kullanılan mecralara örnek olarak verilebilir. Mobil pazarlama; hedef 

müşterilere ürün tanıtımı, bilgilendirme ve kutlama gibi toplu e-postalar 

veya SMS'ler göndererek daha büyükbir kitleye ulaşma imkânı sunan 

bir iletişim şeklidir (Erdoğan, 2020). İçerik pazarlaması, bir kitleyi 

çekmek, elde tutmak ve nihayetinde kârlı müşteri haline getirmek için 

değerli ve tutarlı içerik yaratmaya ve dağıtmaya odaklanan stratejik bir 

pazarlama yaklaşımıdır. Dijital Reklamlar ise, reklamların arama 

listelerinin en üstünde veya bir arama sonuç sayfasındaki bir kenar 
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çubuğunda görünecek şekilde yerleştirme eylemidir. Bu reklamlar, 

anahtar kelimelerle bağlantılıdır ve bir arama motoruna belirli anahtar 

kelimeler girildiğinde arama sonuçlarıyla birlikte görünmektedir 

(Olson, vd. 2021). Influencer (etkileyici) pazarlama kullanımı ise 

gnümüzde internet fenomenlerinin oluşturduğu bir pazarlama 

yöntemidir. Fenomenlerin ürünü kullanarak alıcılara güven sağlaması 

yönetimi anlamını taşımaktadır (Gürer, 2021). 

Yukarıda ifade edildiği gibi dijital pazarlama sadece bir web sitesi 

aracılığı ile ürün veya hizmetin reklamını yapmak anlamı 

taşımamaktadır. Arama motorlarının reklam yönetimi ve çeşitli reklam 

kampanyalarının düzenlenmesi gibi farklı işlemlerin de yürütülmesi 

gerekmektedir. Dijital pazarlama sürecinde öncelikle pazarlama 

yöntemi belirlenmelidir. Sonrasında ise, aşağıda ifade edilen dijital 

pazarlamanın aşamaları gerçekleştirilmelidir (Çilingir, 2020). 

▪ Arama motorları reklamları, tanıtımlar, e-mail yöntemleri ile 

müşterinin dikkati çekecek faaliyetlerde bulunmak. 

▪ Mevcut müşterileri korumak amacıyla sadakat programları 

geliştirmek. 

▪ Reklam ve tanıtım faaliyetlerini rakiplerin faaliyetleri ile 

karşılaştırmak. 

▪ Müşteri ve satıcının hedeflerini gerçekletirebilmesi için gerekli 

destek faaliyetleri oluşturmak.  

Yazında, dijital pazarlama sisteminin yürütülmesi ile ilgili yapılan 

çalışmalarda dört aşamalı bir model önerisi bulunmaktadır. Bu model 

içerisinde, elde et, kazan, ölç-optimize et ve sahip çık-büyüt yöntemleri 
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bulunmaktadır. Elde et yöntemiyle; kullanıcıyı web sitesi, sosyal medya 

hesabı, mobil uygulama gibi kullanılan dijital pazarlama yöntemlerine 

yönlendirmek amaçlanır. Bu adımda kullanılan dijital pazarlama 

yöntemleri arama motoru optimizasyonu ve pazarlaması, sosyal medya 

pazarlaması, e-posta pazarlaması ve mobil pazarlamadır (Çelik, 2019). 

Kazan yöntemiyle ise elde etme tekniğinden sonra web sitesine çekilen 

müşteriyi kazanma aşamasıdır. Bu aşamada; kullanılabilirlik 

çalışmaları, müşteri kararına destek olan araçların güçlendirilmesi, 

içerik yönetimi, ikna edici mesajlar verme, müşteriye göre 

kişiselleştirme ve müşteri bölümleri gibi çalışmalar yapılmaktadır. Ölç 

ve optimize et yönetiminde, işletmenin başarısını ölçmesine yardımcı 

olan ayrıca rakipleri ile kendisini kıyaslamasına sağlayan analiz 

yöntemleri uygulanır. Web analist yazılımları yardımıyla elde et ve 

kazan aşamalarında yapılan aktiviteler değerlendirilir, ortaya çıkan 

sonuçlar doğrultusunda optimize edilecek kısımlar belirlenir. Son 

olarak sahip çık-büyüt aşamasında, mevcut müşterileri memnun etmek 

ve onlar için en iyi hizmeti sunabilmek hedeflenmektedir (Alan, 

Kabadayı ve Erişke, 2018). 

Dijital pazarlama sadece maliyet optimizasyonu sağlayan bir uygulama 

değildir. Bununla birlikte farklı birçok avantaj ve faydalar sunmaktadır. 

Bu avantajlardan ilki, djital pazarlama yönetimi ile çift yönlü iletişim 

kurulmaya başlanmıştır. Müşterinin anında bilgiye ulaşması, ürünü 

hemen satın alabilmesi, geri bildirim verebilmesi, yapay zekâ ile 

sorularına cevap alabilmesi gibi uygulamalar etkileşim ve iletişimin en 

iyi örnekleri arasındadır. Dijital pazarlama ile çok hızlı bir sunum 



DİJİTAL YÖNETİM işletme Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım | 87 

 

yapmak mümkündür. Geleneksel reklam araçlarının birçoğunda, 

reklamın hazırlanıp sunulması oldukça uzun bir süreç gerektirmektedir. 

İnternet reklamları ise, diğer birçok reklam platformuna göre çok daha 

kısa bir süre içinde hazırlanıp sunulabilmektedir. Dijital pazarlama ile 

yer ve zamandan bağımsız olarak hareket edilebilmektedir. Dijital 

pazarlama, geniş müşteri kitlelerine hızla ulaşmayı kolaylaştırmaktadır 

(Selçuk, 2020). Web madenciliği ile tüketicilerin hangi ürün yada 

hizmetlere ilgi duyduğunun tespit edilerek pazarlama stratejilerinde 

değişiklik yapılması sağlanabilir. Pazarlama faaliyetini küresel bir 

boyuta taşıyan dijital pazarlama, işletme içi birimlerin koordinasyonuna 

ve bilgi akışına da katkı sağlamaktadır.Ayrıca, Dijital pazarlama 

işletmelere kendi reklamlarını yayınlamanın yanı sıra anlaşmalı 

oldukları başka işletmelerin reklamlarını yayınlayarak da gelir elde 

etme imkanı sağlamaktadır (Arınç, 2020). Dijital pazarlama yöntemi, 

bu avantaj ve faydaların yanısıra bazı dezavantajlar da içermektedir. Bu 

dezavantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Selçuk, 2020; Alan, 

Kabadayı ve Erişke, 2018): 

▪ İnternet kullanmayan insanlara ulaşmada yeterli olmaması, 

▪ Dijital pazarlama reklamları internette bir haber yada farklı bir 

şey ile ilgilenirken ortaya çıkması durumunda fazla dikkat 

çekememesi, 

▪ Çok fazla reklam verilmesi nedeni ile reklam kirliliği oluşması, 

▪ İnternet uygulamalarına karşı duyulan güvensizlik, 
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▪ İnternet hızının ve teknolojik aksaklıkların bölgesel olarak 

farklılık göstermesi nedeni ile tüketicilerin satın alma 

davranışından vazgeçmesi,  

▪ dijital pazarlama faaliyetlerinin rakip işletmeler tarafından 

kolaylıkla kopyalanabilir ve taklit edilebilir olması,   

▪ Satın alınacak ürüne dokunamama nedeniyle geleneksel 

pazarlama yönetimi ile satın alma davranışında bulunma olarak 

ifade edilmektedir.  

Küreselleşme ile birlikte rekabetin artması, pazarlama dinamiklerinin 

de değişimine neden olmuştur. Geleneksel pazarlama da kullanılan 4P 

(ürün-product, fiyat-price, dağıtım-place, tutundurma- promotion) 

yaklaşımına, ilerleyen süreçlerde insan faktörü eklenerek 5P olarak 

güncellenmiştir (Cömertpay, 2019). Ancak bu yaklaşımında yetersiz 

görüldüğü düşüncesiyle bu anlayış 7P (ürün-product, fiyat-price, 

dağıtım-place, tutundurma- promotion, insan-people, fiziksel 

olanaklar-pysical evidance, süreç-process) olarak güncellenmiştir.  

Ürünler; fiziksel, maddi olmayan ve dijitalleştirilmiş ürünler şeklinde 

farklılaşabilmektedir. Fiyat ise, pazarlamanın ve rekabetin en önemli 

unsurudur. Ürünleri dijital ortamlarda rakip işletmelere göre daha 

indirimli fiyatlarla satan işletmeler rekabet üstünlüğü sağlayabilecektir. 

Dijital pazarlamada dağıtım; müşterilerin ürünleri kolay, güvenli ve en 

kısa sürede satın alabilmeleri için ortaya çıkmıştır.  

Tutundurma dijital ortamlarda; reklam, arama motorları, e-posta yolu 

ile pazarlama, müşterilere bilgi ve geri bildirim gibi faaliyetlerden 

oluşmaktadır. İnsan unsuru; bir personelin müşteriyle satış öncesi, satış 
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anında ve satış sonrası nasıl bir şekilde iletişimde bulunduğunu ifade 

etmektedir. Fiziksel olanaklar, dijital pazarlama ile birlikte mağazaların 

yerini web siteleri almıştır. Son olarak süreç ise, işletmelerin bir ürünü 

üretip onu alıcılarla buluşturması ve alıcının bu ürünü internet 

ortamında satın alıp kullanmaya başlaması olarak ifade edilmektedir 

(Gönül, 2020).  

Televizyonun icadı ve teknolojik devrimler ile birlikte gelişmeye 

başlayan dijital pazarlama sistemi, günümüzde ürünlerin tanıtımı ve 

satışında kullanılan en önemli araçlardan bir tanesi olmuştur. 

Tüketicilerin bu sistem ile birlikte dijital tüketici ve geleneksel tüketici 

olarak ayrıldığı görülmektedir. Dijital pazarlama sistemi, dijital 

ortamda yürütülen tüm faaliyetler gibi yer ve zaman kavramını ortadan 

kaldırmıştır. Tüketiciler, istedikleri yer ve zamanda istedikleri ürünü 

internet vasıtası ile kolaylıkla bulup satın alabilmektedirler. Tüketiciler 

için bu denli kolaylık sağlayan bu sistem, işletmeler için birçok fayda 

sağlamıştır. Ayrıca işletmelerin geniş kitlelere hızla ulaşmasına ve 

ürünlerini tanıtmalarına imkân tanımıştır.  

TÜİK 2019 verilerine göre, ülkemizde 68.457 işletme e- ticaret faaliyeti 

yürütmektedir. Aynı yıla ait verilere göre, e-ticaret hacmi 136 Milyar 

TL. olarak gerçekleşmiştir. (TÜİK, 2019). Verilerden de anlaşılacağı 

üzere, e-ticarete yoğun bir ilgi olduğu ve bu bağlamda dijital 

pazarlamanın da geliştiği görülmektedir.  

 

 



90 | Dr. Murat SUCU 

 

3.3. Dijital Muhasebe İşlemleri 

Dijitalleşme kavramından, sadece bilgisayar kullanımı değil birden 

fazla elektronik cihazın birbirleriyle bağlantılı olarak çalışması anlamı 

çıkartılmalıdır. Bu bağlamda, dijitalleşme ile sistemler ve insanlar 

birbirlerine kolaylıkla bağlanabilmekte ve ulaşabilmektedir (Yücel ve 

Adiloğlu, 2019). Dijitalleşme neredeyse tüm sektörlerde etkisini 

göstermiş, mesleklerin yapısında ve işleyişinde değişikliklerin 

olmasına neden olmuştur. Teknoloji ile birlikte değişime uğrayan 

mesleklerden biri de muhasebedir. Dijitalleşme süreci, muhasebenin 

tüm işlem adımları ve yönetiminde değişimler yaratmıştır. 

Dijitalleşmeden önceki geleneksel dönemde muhasebe, uzun yıllar mali 

işlemleri kontrol ederek manuel kayıt altına alınması işlevini 

yürütmüştür. Günümüzde ise muhasebenin artık kayıt ve hesapların 

tutulmasından ziyade yönetim bilgi teknolojilerine dayalı sistemlerin 

bir parçası hale geldiği görülmektedir. Bilgi teknolojilerine dayalı 

sistemler ile birlikte, artık muhasebe işlemleri gelişmiş yazılımlar 

tarafından otomatik olarak yürütülmekte, takip edilmekte ve 

raporlanmaktadır (Erdoğan, 2020). Genel anlamda muhasebe, bir 

işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişime neden ekonomik 

olayları, para cinsinden kaydeden, sınıflayan, özetleyen, raporlayan ve 

söz konusu bu raporları yorumlayarak yöneticiler, ortaklar, devlet, 

kamuoyu ve satıcılar gibi paydaşlara bilgi üreten bilim dalı olarak 

tanımlanmaktadır. Bu bağlamda muhasebenin temel görevleri arasında; 

raporlama, kayıtların tutulması, kayıtların incelenmesi ve 
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yorumlanması, mali tabloların hazırlanması ve bilgi üretme sayılabilir 

(Pusmaz, 2021).  

Muhasebe süreçlerinin dijital ortama taşınması ile ilgili yapılan 

çalışmalar, öncelikli olarak muhasebe sisteminin iyileştirilmesine 

odaklanmıştır. Ancak zamanla muhasebe sisteminin iyileştirilmesi 

yerine muhasebe metodolojisinin geliştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

Bu noktadan hareketle Muhasebe 4.0 yaklaşımının ortaya çıktığı 

görülmektedir (Saed, 2020). Muhasebe 4.0 kavramının ortaya çıkışında 

Endüstri 4.0 yaklaşımının önemli etkileri bulunmaktadır. Sanayi 

devrimlerinin işletme fonksiyonlarına ciddi oranda etkisi olmuştur. 

Endüstri 4.0 diğer işletme fonksiyonlarını etkilediği gibi muhasebe 

fonksiyonunu da etkilemekte ve muhasebe çalışanlarının görev 

tanımlarını değiştirmektedir. Özellikle kaydetme, sınıflandırma ve 

özetleme fonksiyonlarının anlık olarak oluşturulması ile birlikte elde 

edilen raporların analizi ve yorumu yapılarak karar alıcılara bilgi akışı 

sağlanmaktadır (Rasgen ve Gönen, 2019). Bununla birlikte, Endüstri 

4.0, gerçek zamanlı kayıt sistemine izin veren bir yapıda olduğu için 

muhasebesel hataların azalacağı öngörülmektedir. Dijital dönüşüm, e-

belgeler aracılığı ile gerçekleşeceğinden, işletmelerin yapmadıkları 

harcamalarını mali tablolarında göstermeleri söz konusu olmayacaktır. 

Böylece sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak bilinen ve 

ülke ekonomisinde kayıp yaratan yanıltıcı araçlar kendiliğinden ortadan 

kalkacaktır.  Endüstri 4.0 ile veri işleme hızının artması neticesinde hata 

ya da hilenin ortadan kalkması beklenmektedir. Kayıt sistemi olarak 

paket muhasebe programlarını kullanmakta olan işletmeler, dijitalleşme 
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ile birlikte işletmenin diğer bölümleri ile entegre programların 

kullanılmasına ihtiyaç duyacaklardır (Dursun, Ektik ve Tutcu, 2019). 

Muhasebe süreçlerinin dijitalleşmesi, muhasebe çalışanlarının görev ve 

sorumlulukları ile bu kişilerden olan beklentileri de değiştirmiştir. 

Endüstri 4.0 sayesinde muhasebe süreçlerinin büyük kısmının akıllı 

yazılımlar tarafından gerçekleşecek olması muhasebe çalışanlarının 

stratejik ve yönetimsel kararlar üzerine daha fazla yoğunlaşmalarına 

imkân tanıyacaktır. ABD’de istihdamın geleceği üzerine yapılan ve 702 

meslek grubunun incelendiği bir araştırmada, muhasebe mesleğinin 

teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen meslek grubu olacağı ifade 

edilmiştir. Bu gelişmeler ile birlikte muhasebe çalışanlarının daha çok 

stratejik kararlar için bilgi üreten bir özelliğe sahip olacakları 

düşünülmektedir (Kablan, 2018). Garip ve Karasıoğlu (2019) 

tarafından yapılan farklı bir çalışmada, meslek mensuplarının e-

dönüşüm süreci ile ilgili en büyük sorunun kalifiye eleman eksikliği 

olduğu tespit edilmiştir (Deniz ve Tanç, 2020). Bu bağlamda, Endüstri 

4.0 ile ortaya çıkan teknolojik unsurlar ile muhasebe çalışanlarının 

görevleri entegre hale gelecektir. Tablo 9’da bu entegrasyon 

gösterilmektedir.  
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Tablo 9: Muhasebe Meslek Mensuplarının Görevleri ve Geleceği 
Y

Ö
N

E
T

İM
 M

U
H

A
S

E
B

E
S

İ 

GÖREVLER TEKNOLOJİK 

AKTÖRLER 

Faaliyetlerin planlamasına ve 

yürütülmesine yardımcı olmak.  

Nesnelerin interneti, yapay 

zeka, otonom robotlar. 

Faaliyetlerin denetlenmesine ve 

takip edilmesine yardımcı olmak.  

Nesnelerin interneti, otonom 

robotlar, bulut bilişim. 

Karar mekanizmasını optimize 

etmek ve doğru kararlar 

alınmasına yardımcı olmak.  

Nesnelerin interneti, yapay 

zeka, otonom robotlar. 

Verileri analiz etmek ve 

yorumlamak. 

Büyük veri, bulut bilişim. 

Geleceğe ilişkin tahminlerde 

bulunmak ve bütçe hazırlamak.  

Büyük veri, bulut bilişim. 

 

Optimum yatırım kararını almak 

ve fırsat maliyetlerini 

değerlendirmek. 

Büyük veri, bulut bilişim, 

nesnelerin interneti, yapay 

zeka. 

Finansal analizleri yapmak, 

değerlendirmek, raporlamak ve 

yönetime sunmak.  

Büyük veri, bulut bilişim, 

nesnelerin interneti, yapay 

zeka. 

Tahmini değerlerle gerçekleşen 

değerleri karşılaştırmak ve 

sapmaları tespit ederek önlem 

almak. 

Otonom robotlar, yapay 

zeka, bulut bilişim, big data. 

Kaynak: Tutar, 2019: 340. 

Konuyla ilgili 158 ülkede denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri 

sunan PWC tarafından gerçekleştirilen farklı bir araştırmada ise; 
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gelecek yirmi yıl içinde % 97,5 olasılıkla otomatikleştirilebilen 

faaliyetlerin ortadan kalkma veya yeni nesil teknolojiler aracılığıyla 

gerçekleştirileceği vurgulanmıştır (Tutar, 2019). Şekil 13’de tüm 

işletme fonksiyonlarını Endüstri 4.0 sürecine entegre etmiş bir işletme 

yapısı görülmektedir. 

 

 

Şekil 13: Endüstri 4.0 Sürecine Entegre Olmuş İşletme Faaliyetleri 

 Kaynak: Tutar, 2019: 329. 

Dijital muhasebe ya da e-muhasebe, internetin sağladığı imkânlar ile 

tüm sürecin eskisinden daha verimli, ekonomik ve esnek bir şekilde 

yönetilmesini sağlamaktadır. Süreçteki tüm taraflar (çalışan-yönetici-

müşteri-kamu-iş ortağı-tedarikçi) sistemin gerçek zamanlı 

kullanıcılarıdır ve anlık olarak güncel bilgileri paylaşanlardır (Güney, 

2014). Dijital muhasebe uygulamaları sayesinde işletmeler ile 

müşteriler veya satıcılar arasında yapılan işlemler takip edilebilmekte 

ve tüm süreçler elektronik ortamda saklanabilmektedir. Örneğin, 
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eskinden manuel olarak tutulan kayıt defterleri, dijital muhasebe 

uygulamaları ile elektronik ortamda saklanabilmekte ve bu kayıtlar 

istendildiğinde e-rapor şeklinde karar vericilere destek olabilmektedir 

(Durmuş ve Kaya, 2019). Dijital muhasebe uygulamalarını destekleyen 

farklı paket programlar sunulmaktadır. İşletmeler, eğer bu paket 

programlardan satın alma kararı verirler ise programın aşağıdaki 

özellikleri sahip olması gerekmektektedir (Reshetnikova and 

Reshetnikov, 2019). 

▪ Kelime işlemcisi: Raporlar, faturalar ve finansal raporlar 

hazırlamak için bir kelime işlemciye ihtiyaç vardır. 

▪ Grafik işleme: Mali tabloların hazırlanmasında grafik 

görüntülerine ihtiyaç vardır. 

▪ Görüntü işleme: Görüntü işleme, dokümanların saklanabilmeleri 

ve paylaşabilmeleri için gereklidir. Belge görüntü işlemeyi 

kullanan şirketler kağıtsız bir ofise geçebilirler. 

▪ Elektronik veri alışverişi: Elektronik veri alışverişi (EDI), 

işletmelerin elektronik olarak iletişim kurması için gereklidir. 

EDI, işletmelerin birbirleriyle elektronik olarak belge 

alışverişinde bulunmalarına olanak tanır.  

▪ Elektronik fon transferi: Elektronik fon transferi (EFT) ile 

işletmelere bankalara bağlanabilir.  

 

EFT sistemi işletmelere elektronik ortamda ödeme ve tahsilat yapma 

imkânı sağlar. 
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Doğru finansal ve muhasebe bilgileri işletmelerin pazardaki rakipleri 

karşısında avantajlı bir konum elde edebilmeleri için çok önemlidir. 

Hızlı tempolu bir dünyada, müşterilerin finansal pozisyonlarını bilmek 

için herhangi bir zamanda finansal verilerine erişmeleri gerekmektedir. 

Bu, dijital muhasebe ile mümkündür. Bu bağlamda, dijital muhasebe 

süreçlerinin işletmelere evrakları azaltmaktan daha fazla faydaları 

olduğu söylenebilir. Kumar ve Preety (2012) dijital muhasebenin temel 

faydalarını aşağıdaki gibi ifade etmişlerdir (Teru, Idoko ve Bello, 2019; 

Durmuş ve Kaya, 2019).  

▪ Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. 

▪ Kağıt kayıtlardan bilgisayarlı muhasebe yazılımına geçerek 

finans verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlar. 

▪ Belge ve bilgileri yeniden sisteme girmek zorunda kalmadan 

alıcının onaylaması için doğrudan başka bir işletme hesabına 

gönderebilir. 

▪ İşletmenin etkinliğine de yansıyabilecek şekilde muhasebe ve 

raporlama görevinin, bütçelemenin, kontrol ve denetimin 

etkinliğini iyileştirebilir. 

▪ Yazılımcılar ve muhasebeciler için istihdam olanakları yaratır. 

▪ Ofis alanında maliyet tasarrufu (ek ofisler için kiralama) sağlar. 

İşletmenin banka işlemler otomatik olarak yapılabilir. 

▪ İşletmeler, belgelerine hemen hemen her bilgisayardan erişebilir. 

▪ İşletmelerin bilgisayarı çökse bile, belgeleri sunucuda güvende 

tutulabilir. 
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▪ Muhasebe paketleri artık bir işletmenin birden fazla para 

biriminde kolaylıkla ticaret yapmasına izin vermektedir. 

▪ Çoğu muhasebe programının sağladığı güvenlik şifre sisteminin 

avantajlarından yararlanılarak veriler gizli tutulabilir.  

▪ Rutin işlemler kolaylıkla ve hızlıca gerçekleştirildiği için 

analizlere zaman ayrılabilir. 

▪ Rutin işlemler daha az hata ile gerçekleştirilebilir. 

▪ Rutin muhasebe işlerinin azalması ile verimlilik artar. 

▪ Güvenlik önlemleri arttırıldığından iç kontrolde ve denetimde 

etkinlik sağlanmıştır. 

▪ İşletme ile muhasebe arasındaki iletişim hızlı bir şekilde 

gerçekleşir. 

▪ Kâğıt süreçleri azaldığı için ekolojik dengeye katkıda bulunulur. 

Dijital muhasebe işlemlerini avantajları olduğu gibi bazı dezavantajları 

da bulunmaktadır. Teknolojik bir altyapıya sahip olan bu sistemde; 

yazılım, muhasebe programı ve diğer altsistemler nedeni ile çeşitli 

sorunları yaşanabilir. Ayrıca teknik altyapının yetersiz olması, arızların 

meydana gelmesi durumunda beklenen faydaların büyük bir kısmı 

gerçekleşmeyebilir. Ayrıca, muhasebe çalışanlarının sistem, 

uygulamalar, programlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmamaları, 

değişime uyum sağlamaları konusunda birtakım zorluklara sebep 

olabilmektedir (Erdoğan, 2020).  

Muhasebe süreçlerinin dijital ortama taşınması için farklı çalışmaların 

ve teşviklerin olduğu görülmektedir. Örneğin, muhasebe işlemlerini 

dijitalleştirmeye imkan sağlayan Bütünleşik Mali Yönetim Bilgi 
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Sistemleri’nin (Integrated Financial Management Information 

Systems- IFMIS) oluşturulması çalışmaları bulunmaktadır. IFMIS, 

finansal verilere hızlı erişim sağlayabilen ve otoritelerin mali 

kontrollerinin güçlendirilmesine, kamu faaliyetlerinin etkili 

sağlanmasına, bütçede şeffaflığa ve hesap verebilirliğe taşınmasına ve 

kamu faaliyetlerinin hızlandırılmasına yardımcı olabilen bir sistem 

olarak tanımlanmaktadır. Bu yeni sistemin ülkelerde uygulama alanı 

bulması için Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi 

kuruluşlar, teknik yardım, eğitim, finansal kaynaklar ve satın alma 

desteğinin bir birleşimini sağlayan projeler sunmaktadırlar (Uysal ve 

Aldemir, 2018). Ülkemizde ise, e-devlet projesi dijitalleşme için atılmış 

olan ilk önemli adımlardan bir tanesidir. Bu proje kapsamında yer alan 

uygulamalardan birisi ise Vergi Dairesi Otomasyon Projesi 

(VEDOP)’dir. Bu proje, kamu kurumlarında yapılan dijitalleşebilir tüm 

işlemlerin elektronik ortamda yapılabilir hale getirmiştir. Proje 

kapsamında geliştirilen e-fatura, e-defter, e-beyanname, e-arşiv ve e-

tebligat gibi e-belge sistemleri ile muhasebede e-dönüşüm başlamıştır 

(Deniz ve Tanç, 2020). Vergide dijitalleşme ile başlayan değişim 

sürecinde, İnternet Vergi Dairesi, e-Beyanname, Denetim Bilgi Sistemi 

(VEDOS), Veri Ambarı (VERİA), e-Tahsilat, e-Haciz gibi platformlar 

dönüşümün örnekleridir (Erdoğan, 2020). Bu bilgiler ışığında, 

Muhasebe 4.0 süreci Şekil 14’deki gibi gösterilebilir.  
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Şekil 14: Muhasebe 4.0 Süreci 

Kaynak: Dursun, Ektik ve Tutcu, 2019: 268.  

 

Endüstri 4.0 uygulamalarının muhasebe süreçlerine entegre edilmesi ile 

önemli bir değişim geçiren muhasebe işlemlerinde artık Endüstri 4.0 

teknolojileri kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin, temel özellikleri; 

kaydedicilik, şeffaflık ve görünürlük ve merkezsizlik olan blok zinciri 

uyuglamaları muhasebe süreçlerinde de uygulanmaktadır. Özellikle 

çoklu kontrol mekanizmalarına sahip olan bu teknoloji, hata ve hile 

risklerini de önemli ölçüde azaltmaktadır. Kavram ile ilişkili farklı bir 

yaklaşım ise “dünya çapında defter” kavramıdır. Tapscott’s (2016) 

tarafından tanımlanan bu kavram, uluslararası işletmelerin tüm 

işlemlerini yayınladığı ve onları tüm taraflar için uygun hale getirdiği 

bir blok zinciri muhasebe sisteminin uygulaması olarak tanımlanmıştır 

(Özkul ve Alkan, 2020). Dijital Muhasebe sisteminde kullanılan bir 

diğer teknoloji ise yapay zekadır. Yapay zekâ, işletmelerin e-defter 

verilerini denetim yaklaşımlarına göre hazırlayarak, tüm yılın verilerini 

interaktif arayüz üzerinden analiz edebilen ve sektör karşılaştırmaları 

yaparak, denetimde odaklanılması gereken alanları hızla tespit etmek 
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adına kullanılan teknolojik bir platformdur (Celayir ve Celayir, 2020). 

Yapay zekanın, kısa ve orta vadede, muhsebe çalışanları ve süreçlerin 

verimliliğini artırması, daha fazla bilgi sunması ve işletmelere daha 

fazla değer katması beklenmektedir. Uzun vadede ise, karar verme 

süreçlerinde daha fazla rol alması, daha fazla radikal değişim için 

fırsatlar doğurması öngörülmektedir (Serçemeli, 2018).  

Dijital muhasebe, Endüstri 4.0 teknolojilerinin desteği ile evrim 

geçirmiştir. Dijital muhasebe sistemini kullanan işletmelerin; 

kayıtlarından defterlerine, raporlarından denetimlerine kadar tüm 

süreçleri elektronik ortama taşınmıştır. Kurumsal hafızanın da 

oluşmasına büyük katkıları olan  dijital ortamlar, muhasebe süreçlerinin 

verimliliğini arttırmakta ve maddi tasarruflar sağlamaktadır. Muhasebe 

çalışanlarının da bu gelişmeler doğrultusunda, Endüstri 4.0 

teknolojisini kullanabilir durumda olmaları beklenmektedir. Dijital 

muhasebe sisteminin en önemli özelliklerinden birisi ise işletmelerin 

denetim ve hilelere karşı korunmasının sağlanmasıdır. Bu bağlamda, 

işletmelerin gelirlerinde yaşanabilecek kayıplar önlenebilecektir. 

Bununla birlikte dijital muhasebe sistemi, karar vericilere stratejik 

bilgiler sunabilmektedir. Bu bilgiler, işletmelerin stratejik kararlarını 

etkileyebilmekte ve belirlenmiş stratejilerde değişiklikler yapmasını 

sağlayabilmektedir. Gelecekte muhasebe çalışanların stratejik katkı 

sağlayan kritik kişiler olacağı düşünülmektedir.  

3.4. Dijital Lojistik Yönetimi 

Tüketici ihtiyaç ve beklentilerinin değişmesi, zaman ve mekân 

kavramlarının ortadan kalkması ve endüstride yaşanan teknolojik 



DİJİTAL YÖNETİM işletme Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım | 101 

 

değişimler, lojistik faaliyetlerinde de çeşitli değişikliklere neden 

olmuştur. Lojistik faaliyetlerin değişiminde Endüstri 4.0 

teknolojilerinin önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Lojistik sektörü ile 

ilgili yapılan çalışmalarda, Endüstri 4.0 ile lojisitk faaliyetlerinin 

beraber ele alındığı görülmektedir. Örneğin, Hermann vd. (2016); 

Endüstri 4.0 uygulamalarının; üretim, tedarik zinciri yönetimi ve 

lojistik faaliyetler gibi endüstriyel süreçler de önemli iyileştirme ve 

geliştirmeler yapabileceğinden bahsetmişlerdir. Henke ve Schulte 

(2015) ise, tedarikçilerin ve üreticilerin Endüstri 4.0’ın getirdiği 

fırsatları iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurgulanmıştır (Şekkeli ve 

Bakan, 2018). Bu bağlamda, Endüstri 4.0 ile bir dijital dönüşüm süreci 

başlamıştır. Dijital dönüşüm; hızla gelişen teknolojinin aşırı kullanımı 

ve toplumun talepleri doğrultusunda, işletmelerin daha iyi hizmet 

vermek ve katma değer sağlamak üzere insan, iş süreçleri ve teknolojik 

unsurlarda gerçekleştirdiği bütüncül bir dönüşüm olarak tanımlanabilir. 

Lojistik sektörü; hava taşımacılığı, konteyner taşımacılığı, liman 

işletmesi gibi çok çeşitli modları kapsamaktadır. Bu modların 

birbirleriyle bağlı olması sonucu ortaya çıkan veriler (sensörler ve diğer 

kaynaklardan gelen veriler) sektörü daha da birleşik çalışmak zorunda 

bırakmıştır (Gökırmak, 2019). Lojistik kavramı; ürünün, hareket 

noktasından müşterilere ulaşıncaya kadar ki süreç olarak 

tanımlanmaktadır. Lojistik faaliyetleri; taşıma, depolama, stok 

yönetimi, gümrük, sigorta, muayene, paketleme ve katma değerli 

hizmetler gibi farklı süreçlerden oluşmaktadır (Karlı ve Tanyaş, 2020). 

Lojistiğin teknik olarak tanımı ise; en basit cihazdan, en karmaşık 

sistemlere kadar tümünün; göreve hazır, elde edilebilir, desteklenebilir 
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olmasını ve yüksek seviyede harekât kabiliyetine sahip olabilmeleri için 

gerekli tüm süreçlerin ve prosedürlerin işetilmesini sağlayan bir bilim 

dalıdır. Temel lojistik faaliyetleri, ürünleri doğru yere, doğru zamanda 

ve en uygun maliyetler ile ulaştırılması amacını taşımaktadır. 

Ürünlerin, daha düşük değerli bölgelerden daha yüksek değerli 

bölgelere taşınarak konum değerinin arttırılması hedeflenmektedir. 

Ayrıca, lojistik faaliyetlerinin hem üretici hem de tüketici için zaman 

tasarrufu sağlaması kritik önem taşımaktadır. Son olarak, ürünlerin 

sipariş detaylarına göre hazırlanarak sipariş değeri elde edilmesi 

hedeflenmektedir. Dolayısıyla lojistik faaliyetleri, bir döngü içerisinde 

hareket eden ve yönetilmesi kritik önem taşıyan bir süreçtir. Bu süreç, 

Şekil 15’de gösterilmektedir (Topal, 2013). Lojistik yönetcilerinin 

temel amacı, şiddetli rekabete dayanabilmek için maliyetleri 

azaltmaktır. Aynı zamanda, daha az stok tutma, işletmelerin daha küçük 

depolara ihtiyaç duyması, daha az enerji harcanması, (soğutma-ısıtma-

aydınlatma) ve daha az çalışanla operasyonların yürütülmesi 

hedeflenmektedir (Balcı, 2020). Bu noktada çözüm olarak, Endüstri 4.0 

ilkelerine uygun, dijital lojistik sistem modellemesinde kullanılan son 

yaklaşımlar gelmektedir. Bunlar arasında, örneğin, siber-fiziksel 

sistemler, yapay zeka, bulut bilişim ve dijital ikizler gibi teknolojiler 

sayılmaktadır (Pan vd., 2021). Bu bağlamda, lojistik sektörünün bazı 

ihtiyaçları nedeni ile klasik lojistik yönetimi yaklaşımı, Endüstri 4.0 

teknolojileri ile dijital platformlara taşınmaya başlamıştır.  
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Şekil 15: Lojistik Yönetimi 

Kaynak: Topal, 2013: 7. 

Endüstri 4.0 teknolojilerinin lojistik faaliyetlerinde kullanılmaya 

başlanması ile birlikte lojistik kavramının, e-lojistik veya Lojistik 4.0 

olarak kullanılmaya başlandığı görülmektedir. En genel tanımı ile 

Lojistik 4.0, dijitalleşmenin ve otomasyonun nasıl şekillendirilmesi 

gerektiğini ve Endüstri 4.0'ın taşımacılık ve koordinasyon görevleri 

üzerindeki etkilerini açılmaktadır. Dar anlamda ise Lojistik 4.0, 

üreticiden müşterilere kadar tedarik zincirindeki tüm işletmelerin, 

bağlantılı süreçlerinin, verilerinin ve sistemlerinin entegrasyonu olarak 

tanımlanabilir. Bu sayede, lojistik süreçleri daha esnek ve ekonomik 

hale gelmektedir (Yılmaz ve Duman, 2019). Farkı bir tanımlamada 

Lojistik 4.0; web tabanlı teknolojilerin kullanılarak tedarik, depolama 

ve ulaşım işlemlerinin desteklenmesidir. Bir başka ifadeyle; işletmeler 

arasında entegrasyon sağlayarak ürünlerin hareketlerini elektronik bilgi 

değişim sistemi (electronic data interchange (EDI) ve internet gibi 

teknolojiler ile takip edilmesini sağlamaktır (Topal, 2013). Bu 

bağlamda, dijital teknolojilerin lojistik süreçlerine önemli etkileri 
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olmuş ve sistemin tamamının elektronik ortama taşınması sağlanmıştır. 

Tablo 10’da teknolojinin lojistik sektörüne olan etkileri görülmektedir.  

Tablo 10: Dijital Teknolojilerin Lojistik Süreçler Üzerindeki Etkileri

 

Kaynak: Gökırmak, 2019: 81. 

Lojistik süreçlerinin dijitalleşmesi ile birlikte, klasik lojistik hizmetleri 

ile dijital lojistik hizmetleri arasında önemli farklılıklar meydana 

gelmiştir. Bu farklılıklar aşağıdaki gibidir (Karagöz, 2007). 

▪ Klasik lojistik sürecinde araç, depo, liman gibi unsurlar önemli 

iken e-lojistik süreçlerinde bilgi işlem sistem ve teknolojileri daha 

önemlidir. E-lojistikte ama sürecin kontrol altında tutulmasıdır.  

▪ E-lojistik uygulamalarıda kayıt sistemi, Klasik lojistik 

uygulamalarından farklı olarak web tabanlı uygulamalarda 

yürütülmektedir. Böylelikle tüm lojistik faaliyetleri online olarak 

takip edilebilmektedir. 

▪ Bilgi formu, sipariş formu, fatura, ödeme makbuzu gibi manuel 

bazlı dokümanlar, e-lojistikte önemini yitirmiştir. 
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▪ Klasik lojistik hizmetlerinde merkezi depolar kullanılırken e-

lojistik süreçlerinde müşteriye yakın dağınık alanlara yayılmış 

depolar kullanılmaktadır.  

▪ Klasik lojistik süreçlerinde ürün dağıtımları büyük paletler veya 

kamyonlarla yapılırken, e-lojistikte küçük paketler ve küçük 

ölçekler tercih edilmektedir. 

▪ Taşıma ve dağıtım süreçleri e-lojistikte klasik lojistik süreçlerine 

göre daha kısa zamanda ve daha hızlı yapılmaktadır. 

▪ Lojistikte hizmet ihtiyacı kolayca tahmin edilebilirken e-lojistikte 

bu tahmin daha zordur.  

Bu farklılıkların daha iyi anlaşılması için Tablo 11’de e-lojistik 

süreçlerin tarihsel gelişimi gösterilmektedir.  

 

Tablo 11: E-Lojistiğin Tarihsel Gelişimi 
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Ulaşım planı 

uygulaması. 

TMS, WMS, 

MRP II 

ERP, DSS, 

CRM 

ERP II, E-

Lojistik ağı. 

İnternet 

tabanlı 

topluluk 

sistemi, mobil 

uygulamalar. 
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Filolaştırılmış 

fonksiyonel 

uygulama. 

Uygulama 

portföyleri. 

Bütünleşik 

sistem. 

Servis odaklı 

mimari ve 

web tabanlı 

servis. 

Bulut bilişim, 

çok ölçekli 

çevrebilim, 

Web 2.0, 

mobil ve 

sosyal medya. 
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ı Fonksiyonel. Fonksiyonel Şirkette 

uçtan uca 

uyum. 

Dış uyum ve 

genişletilmiş 
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İş fonksiyonu 

otomasyonu. 

Masaüstü ve 

çalışma grubu 

otomasyonu 

Geniş giriş 

otomasyonu 

Endüstriyel 

sistem 

otomasyonu. 

Sektörler arası 

sanayi 

otomasyonu, 

gevşek 

bağlaşımlı 

esnek 

otomasyon. 
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 Minibilgisayar Kişisel 

bilgisayar ve 

yerel alan ağı. 

Geniş giriş 

alanlarına 

uygun 

programlar. 

İnternet ve 

web 

platformu. 

İnternet ve 

web mobil 

platformları. 

Kaynak: Toygar, 2018: 26. 

 

E-lojistik süreçlerinin istenilen şekilde fayda sağlayabilmesi için bazı 

ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler aşağıdaki gibidir (Tekin, 2014). 

Standartlık: Sistemin işleyişi ile ilgili yöntemlerde ulusal ve 

uluslararası standartlara uyum sağlamak. 

Ekonomik Olma / Sürdürülebilirlik: Kaynakların etkin ve verimli 

kullanılması gerekmektedir.  

Yeterlilik: En uygun stok miktarı ile çalışmak. 

Esneklik: Değişen koşullara uyum sağlayabilecek bir yapılanma 

olmalıdır. 

Yalınlık: e-lojistiğin tüm süreçlerinde israfları önlemek. 
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İzlenebilirlik ve Açıklık: Tüm operasyonların miktar, durum, zaman ve 

yer itibariyle izlenebilmesi gereklidir.  

Koordinasyon ve İşbirliği: Tüm taraflar işbirliği içinde olmaları gerekir. 

Güvenilirlik: Sisteme olan güvenin sağlanması gerekmektedir.  

Yukarıda ifade edilen ilkelerin yerine getirilmesi ile e-lojistik 

süreçlerinden maksimum düzeyde fayda sağlanabilecektir. Eğer bu 

ilkeler yerine getirilir ise e-lojistik süreçleri sonucu ortaya çıkacak 

faydalar şu şekilde sıralanabilir (Tekin, 2014). 

▪ E-lojistik sürecinde tüm bilgiler hızlı ve güvenilir şekilde 

paydaşlar ile paylaşılabilir. 

▪ Lojistik süreçlerinde etkinlik ve verimlilik artışı sağlanabilir.  

▪  İşletmelerde bürokrasi ve hiyerarşi azalabilir.  

▪ İşletme çalışanlarının verimliliği artabilir.  

▪ Zamanın etkin ve verimli kullanımı sağlanabilir.  

▪ Maliyetlerde azalma yaşanabilir. 

Lojistik süreçlerinin her bir aşamasında, doğru ürün, doğru şartlarda, 

doğru miktarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru müşteriye ve doğru 

maliyet ilkeleri benimsenmiştir. Bu ilkeler ışığında, lojistik kavramı; 

tedarik lojistiği, materyal yönetimi ve fiziksel dağıtım olmak üzere üç 

temel süreçten oluşmaktadır. Tedarik lojistiği; üretimde kullanılacak 

hammaddelerin tedarikçilerden üretim yerine ulaştırılması için gerekli 

tüm süreçleri ifade etmektedir. Materyal yönetimi; üretim sahasındaki 

tüm lojistik faaliyetleri kapsamaktadır. Fiziksel dağıtım ise nihai ürünü 

son kullanıcıya ulaştırana kadar geçen tüm süreçlerdir (Çakılcı ve 
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Öztürkoğlu, 2021). Tablo 12’de Endüstri 4.0 ile değişen lojistiğin temel 

süreçleri görünmektedir. 

 

Tablo 12: Endüstri 4.0 Yaklaşımı İle Değişen Lojistik Süreç Yönetimi 

Temel 

Lojistik 

Süreçler 
 

Geleneksel Alt 

Lojistik 

Süreçleri 

 

Endüstri 4.0 Yaklaşımı ile 

Lojistik Süreç Yönetimi 

 

Lojistiğin Yedi 

Doğrusu 

 

Tedarik 

Lojistiği 

 

Satın Alma  

 

Büyük veri ile tedarikçi 

karar verme süreci 

hızlanmaktadır.  

Doğru Maliyet. 

 

Sipariş Verme  

 

Büyük veri ve bulut bilişim 

sistemi ile sipariş sürelerinin 

azaltılması ve siparişlerin 

önceden tahmin edilmesi. 

Doğru Miktar.  

 

Taşıma  

 

Otonom araçlar ile maliyet, 

güvenlik ve zaman 

unsurlarının olumlu yönde 

değişmesi. 

Doğru Yer; 

Doğru Zaman. 

Materyal 

Yönetimi 

 

Üretim Akıllı fabrika, ileri robotik 

sistem ile maliyetlerin ve 

kusurlu parça üretim 

oranının azalması, Ekolojik 

üretim ile çevreye daha 

duyarlı üretim, Robotlar ile 

daha hızlı üretim.  

Doğru Ürün; 

Doğru Zaman; 

Doğru Miktar; 

Doğru Şartlar.  

 

Taşıma  
 

Otonom araçlar; maliyet, 

güvenlik, zaman 

unsurlarının değişmesi  

Doğru Yer; 

Doğru Zaman.  
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Dronlar ile trafik 

yoğunluğunun değişmesi.  

Envanter 

Yönetimi  

 

Büyük veri ile daha 

güvenilir tahminlerde 

bulunarak stok tutma. 

Doğru Miktar; 

Doğru Maliyet.  

Paketleme 

&Elleçleme  

İleri robotik makinalar ile 

daha hızlı ve güvenli 

paketleme ve elleçleme. 

Doğru Şartlar; 

Doğru Maliyet; 

Doğru Miktar. 

Kalite  

 

Otomasyon üretim 

sayesinde kusurlu parça 

üretim oranında azalma, 

Teknolojik ARGE 

çalışmaları ile kusurlu ürün 

üretilmeden önleme. 

Doğru Şartlar  

 

Fiziksel 

Dağıtım 

Depolama Otomatik yükleme-

boşaltma ve ayrışma 

sistemleri ile artan 

verimlilik, Sanal gerçeklik 

teknoloji ile daha hızlı ve 

hatasız sipariş toplama. 

Doğru Şartlar; 

Doğru Ürün. 

 

Taşıma Otonom araçlar; maliyet, 

güvenlik, zaman 

unsurlarının değişmesi.  

Doğru Müşteri; 

Doğru Yer; 

Doğru Zaman. 

Kaynak: Çakılcı ve Öztürkoğlu, 2021: 71. 

Lojistik süreçlerinin dijital ortama taşınması ile birlikte ortaya çıkan bir 

diğer kavram ise akıllı lojistiktir. Akıllı lojistik, yönetim, malzeme akışı 

ve bilgi akışı olarak üç farklı boyutta değerlendirilmektedir. Yönetim; 

dijitalleşme ile birlikte yönetim süreçlerinin evrim geçirmesini ifade 

etmektedir. Malzeme akışı; ürün depolarının otomasyon, nesnelerin 
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interneti ve robot kullanımı ile daha verimli hale gelmesini ifade 

etmektedir. Bilgi akışı ise; büyük verinin kullanımı, RFID teknolojisi, 

gerçek zamanlı konum takibi ve kurumsal kaynak planlaması gibi bilgi 

sistemlerinin kullanımını ifade etmektedir. Akıllı lojistik; esnek, pazar 

ihtiyaçlarına göre kendini düzenleyebilen ve müşteriye daha yakın bir 

hale gelecek bir lojistik sistemdir (Karlı ve Tanyaş, 2020). Akıllı lojistik 

temel olarak planlama ve programlamayı etkin bir şekilde kullanmayı 

amaçlamaktadır. Bilgi ve iletişim altyapısı sayesinde doğru zamanda ve 

yerde bilgi kaynakları ile planlama ve yönetme süreçlerini 

desteklemektedir. Akıllı lojistik, akıllı fabrika uygulamalarını da 

destekler bir yapıya sahiptir (Tekin, Öztürk ve Bahar, 2020).                      

Bu bağlamda, lojistik faaliyetleri ile ilgili kullanılan e-lojistik, lojistik 

4.0 ve dijital lojistik kavramları birbirine benzer ve aynı amaç için 

modellenmiş uygulamalardır. Bu bilgiler ışığında, e-lojistik 

süreçlerinin avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir.  

▪ Müşteriler ile bilgi alışverişinin kolaylıkla yürütülebilmesi ve 

böylelikle müşteri memnuniyetinin artması, 

▪ Yönetim ve işleyiş süreçlerinin dijital ortamda takip edilebilmesi 

ile işletmede esneklik sağlanması, 

▪ Kayıp ya da hatalı ürün teslimat sayılarının azalması, 

▪ Ürünlerin varış yerine ulaşma sürelerinin daha az hata ile tahmin 

edilebilmesi, 

▪ İşletmenin dünya geneline açılabilme imkânının oluşması, 

▪ Maliyetlerin azalması, 
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▪ Belge, evrak ve faturaların dijital ortama taşınması olarak 

sayılabilir.  

E-lojistik süreçlerinin dezavantajları ise aşağıdaki gibidir.  

▪ E-lojistik uygulamalarını kullanacak personel ihtiyacı, eğitim 

ihtiyacı ve sistemin bakımları nedeniyle ilave maliyetlerin ortaya 

çıkması, 

▪ İnternet nedeni ile yaşanabilecek güvenlik sorunları, 

▪ Altyapı yetersizliği sebebiyle uygulamalar ve sistemler arası 

kopukluk olması,  

▪ İşletmenin yeterli donanıma sahip olmaması,  

▪ E-lojistik uygulamaları için yasal uygulamaların netleşmemiş 

olması,   

▪ Kullanılacak uygulamanın seçiminin doğru yapılamama riskinin 

olması,  

▪ Farklı uygulamaların kendi içinde entegre olamama ihtimali 

olarak ifade edilmektedir (Özen, 2019). 

  

Yukarıda ifade edilen faydalar nedeniyle işletmelerin lojistik 

faaliyetlerinin büyük kısmını dijital ortama taşıdıkları görülmektedir. 

Öncelikle müşteri mezuniyeti sağlayarak rekabet avantajı elde etmek 

isteyen işletmelerin çeşitli dijital teknolojileri kullandıkları 

görülmektedir. Bu teknolojilerin bazıları aşağıda açıklanmaktadır.  

Bulut Lojistik: Bulut lojistik, lojistik faaliyetlerinin bulut (cloud) 

teknolojisi ile oluşturulmasıdır. Bulut teknoloji sayesinde geleneksel 

bilgi saklama alanlarının kurulumu için ortaya çıkan maliyetler ortadan 
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kaldırılabilir. Lojistik süreçlerine her an her yerde erişebilmek için 

bulut teknolojisi hizmet vermektedir (Aylak, Kayıkçı ve Taş, 2020). 

Günümüzde işletmeler, bulut teknolojisi ile yerel lojistik bilişim 

uzmanlarına anlık erişim sağlayarak küresel pazarlara daha kolay 

erişmektedirler (Büyüközkan ve Güler, 2019).  

Elektronik Veri Değişimi (EDI):  EDI, bir işletmenin bilgisayarındaki 

iş dokümanları, doğrudan veya dolaylı olarak, her iki tarafla iletişim 

halinde olan üçüncü taraf bir ağ üzerinden iletmek için kullanılan bir 

yöntemdir. EDI ayrıca, işletmeler arasındaki iletişimi başarılı bir 

şekilde gerçekleştirmektedir (Toygar, 2018). EDI teknolojisi ile daha 

hızlı işlem ve iletişim, kolay belge aktarımı, kâğıtsız işlem gibi 

uygulamalar kolaylıkla yapılmaktadır (Tetik, 2020). Ayrıca, işlem gücü 

hacimli olan verilerin değişimini ve işlenmesini kolaylaştıran, işlenen 

verilerin başka bir bilgisayara aktarılmasını sağlayan, elektronik 

iletişim seviyesi yüksek hızlı bir teknolojidir (Sarıcan, 2016).  

Barkod: Bilişim ve iletişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde 

gelişmesiyle birlikte, barkod sistemleri lojistik işletmeleri tarafından 

yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bunun sebebi ise sistem 

yazılım ve uygulamaları için gerekli olan teknolojik maliyetlerin düşük 

olmasıdır (Sarıcan, 2016). Barkod sistemi ile doğru bilgi 

sağlanabilmekte ve kullanıcı kaynakları hatalar önlenebilmektedir. 

Ayrıca, verilerin çık hızlı bir şekilde aktarımı mümkündür (Tetik, 

2020). 

RFID (Radyo Frekanslı Tanımlama): Ürüne eklenmiş bir etiketten 

okuyucu bir cihaz vasıtası ile gelen verileri analiz ederek ürünü 
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tanımlamaya, izlemeye ve bulmaya yardımcı olan bir sistemdir. RFID, 

ürünün tüm hareket süreçlerini takip etmeyi sağlamaktadır (Toygar, 

2018). RFID sistemi, toplama ve ayrıştırma işlemlerini kolaylaştırdığı 

gibi geri kazanılan ürün miktarını da arttırmaktadır (Tetik, 2020).  

Büyük Veri: Endüstri 4.0, birçok alandan bilgi toplar ve büyük boyutlu 

veriler oluşturur. Bu veriler büyük veri olarak isimlendirilir ve istenen 

zamanda, istenen bilgiye ulaşabilmek için analiz edilir. Lojistikte büyük 

veri analizi yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu analizler sonucunda, 

akıllı ulaştırma ve planlama sistemleri kurulabilir (Aylak, Kayıkçı ve 

Taş, 2020). Lojistik süreçlerindeki her hareket, sonrasında verimli bir 

şekilde analiz edilmesi gereken veriler yaratmaktadır. Doğru yapılan 

her analiz, lojistik süreçlerin istenilen seviyeye taşınmasında önemli 

roller üstlenmektedir (Yılmaz ve Duman, 2019). Büyük veriden anlamlı 

çıktılar elde ederek potansiyel ve mevcut müşteriler hakkında bilgi elde 

edilebilir, üretim ve lojistik süreçler tekrardan düzenlenebilir  (Çakılcı 

ve Öztürkoğlu, 2021). 

Yapay zeka: Lojistik sürecinin; tüm adımlarında kullanılmaktadır. 

Yapay sinir ağları metodu ise stok maliyetlerinde azalma, bilgisayarla 

görme ile gerçek zamanlı envanter yönetimi, robot teknolojisi ile sipariş 

toplama, otonom araçlar ile hızlı ve güvenli teslimat süreçlerine destek 

sağlamaktadır (Aylak, Oral ve Yazıcı, 2021). 

Dijitalleşme ile birlikte lojistik işletmelerinin 2025 yılına kadar 1,5 

trilyon dolar ek fayda sağlayacakları ifade edilmektedir. Ayrıca lojistik 

sektöründe; büyük veri kullanımı, insansız hava araçları ve hızlı tedarik 

gibi Endüstri 4.0 teknolojilerinin daha yaygın olarak kullanılacağı ifade 



114 | Dr. Murat SUCU 

 

edilmektedir (Bilgiç, Türkmenoğlu ve Koçak, 2020). Bu bağlamda, 

lojistik sektörünün yapısı ve işleyişi hızla değişmeye devam edecektir. 

Dijitalleşmenin tüm işletme süreçlerini olumlu yönde etkiliyor olması, 

işletmelerin rekabet avantajı elde ederek yaşam sürelerini uzatmalarına 

yardımcı olacağı ifade edilmektedir. Yeni ürün ve hizmetler sunan, bu 

ürün ve hizmetleri en düşük maliyetler ile üreten, tedarik ve lojistik 

sürecinde hızlı hareket ederek hızla müşterilerine ulaştıran işletmeler 

günümüzde artarak varlıklarını sürdürmeye devam edecektir. 

Dolayısıyla, müşteri memnuniyetinde artış, tüketicinin işletmeler 

arasındaki rekabetten dolayı ortaya çıkan fiyat avantajı ve istenilen her 

ürün ya da hizmete zaman ve mekân kavramı olmadan ulaşılabilir 

olması, tüketicilerin elde edebileceği avantajlar arasında sayılabilir.  

3.5. Dijital Müşteri İlişkileri Yönetimi 

İşletmelerin varlığını sürdürmesi, ürünlerini ya da hizmetlerini satın 

alan müşterilerin varlığıyla ilgilidir. Bu ilişkinin temelinde ise 

müşterilerle kurulacak halkla ilişkiler, tanıtım ve iletişim faaliyetleri 

olduğu kadar müşteri memnuniyetinin olduğunu söylemek 

mümkündür. Halka ilişkiler ya da müşteri ilişkileri kavramı gün 

geçtikçe işletmeler için daha da önemli hale gelmektedir. İşletmeler, 

halkla ilişkiler süreçlerini yönetebilmek için departmanlar kurarak ve 

çeşitli teknolojik sistemlerden yararlanarak organizasyon içerisinde 

ayrı bir yapı oluşturmaktadırlar. Küreselleşmenin artan baskısı 

nedeniyle internet teknolojisinin pazarlama ve iletişim aracı olarak 

değeri gün geçtikçe artmaktadır. Açıkçası, internet teknolojileri 

işletmelere değişen müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlayacak araçlar 
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sağlamaktadır. Bu bağlamda teknolojiyi kullanan işletmeler, ilerici ve 

sürekli olarak müşterilerin mevcut ihtiyaçlarını karşılamaya 

çalışmaktadırlar.  

Müşteri ilişkileri yönetimi, 1970’li yıllarda işletmelerin satış gücünü 

yönetmek ve optimize etmek için yeni bir araç olarak ortaya çıktığı 

ifade edilmektedir. Bu amaç ile yola çıkan sistem, daha sonrasında 

kurumsal bilgi yönetimi ve analizi için kullanılmaya başlanmıştır. Chen 

ve Popovich (2003) müşteri ilişkileri yönetimini; süreçlerin, insan 

sermayesinin ve teknolojinin entegrasyonu ile bir işletmenin 

müşterilerini mümkün olan en iyi şekilde anlamaya çalışması olarak 

tanımlamaktadır (Gil-Gomez, vd. 2020). Müşteri ilişkileri, tüm taraflar 

ile iletişim sağlanması, karşılıklı işbirliklerinin kurulmasına yardımcı 

olan bir yönetim fonksiyonudur. Bu fonksiyon ile sorunların çözümü, 

sorulara cevapların hazırlanması ve işletmelerin tanıtılması 

amaçlanmaktadır. Ayrıca müşteri ilişkileri yönetimi ile işletmenin 

dijital alanda yapmış olduğu yenilikleri, işletmenin başarısı ile ne 

şekilde uyumlu hale getirileceği konusunda stratejiler de üretilmektedir 

(Kurt ve Kurt, 2017). Farklı bir tanımda ise, müşteri ilişkileri; işletme 

ve müşteri arasında diyalog kurulması ve bunun bir sonucu olarak 

kamuoyunda işletme hakkında olumlu bir imaj oluşmasını amaçlayan 

stratejik iletişim yönetimi sürecidir. Diğer taraftan dijital halkla ilişkiler 

ise, işletmenin hizmetleri hakkında paydaşlarını bilgilendirmek ve 

internet üzerinden bilgi yaymak için çevrimiçi ağların kullanmasını 

içermektedir (Şirzad ve Turancı, 2019).  
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Başarılı bir müşteri ilişkileri yönetimi uygulamasının temel bileşenleri 

arasında; yöneticilerin katılımı, işletmenin konu ile ilgili ortak bir 

vizyona sahip olması, tam zamanlı çalışma, sonuçlara göre sorumluluk 

alma ve bütçe hazırlanması oluşturmaktadır. Bir işletmede müşteri 

ilişkileri yönetimi uygulamasını başarılı bir şekilde yürütebilmesin de 

rol oynayan bir diğer unsur ise teknolojinin aktif bir şekilde 

kullanılmasıdır (Duran, 2017). Bu bağlamda, 1970’lerde başlayan 

dijitalleşme; işletmelerin istatistik, kayıt tutma, süreç takibi ve 

kurumsal kaynak planlama gibi toplu veri işleme gibi faaliyetlerinde 

aktif rol almaya başlamıştır. Dijitalleşmenin işletme yönetim 

süreçlerine yaptığı katkılardan bir diğeri ise müşteri ilişkileri yönetimi 

sürecinin yürütülmesinde sağladığı kolaylıklardır. Dijitalleşme ve 

müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin entegre edilmesi için ilk veri 

tabanı pazarlaması yapan Robert D. Bob ve Kate Kestnbaum, 

müşterinin ömür boyu değerini içeren ve finansal modellemeyi 

pazarlama stratejilerine uygulayan yeni ölçütler geliştirmişlerdir. Daha 

sonrasında bu model içerisine, telefon ve saha satış kanalı otomasyonu, 

iletişim stratejisi kampanya yönetimi ve pazarlama kaynak yönetimi 

fonksiyonları eklenmiş ve 1995 yılında piyasaya sürülmüştür. Oracle, 

SAP gibi yazılmcı firmalar, bu sistemi zaman içerisinde daha da 

geliştirerek piyasaya sürmüşlerdir (Demirdoğan, 2020). Günümüzde 

hala kullanımı devam eden bu sistem; müşteri ilişkileri yönetimi 

sistemi, “CRM” veya İngilizce’si “Customer Relationship 

Management” yani kısaca “CRM” gibi kavramlarla kullanılan bir 

yönetim stratejisi halini almıştır. CRM, işletmelerin müşterilerini elde 

tutmaya, maliyetleri düşürmeye, etkileşimin değerini arttırmaya, 
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böylece karı maksimize etmeye yönelik bir yönetim şeklidir. CRM, 

firmaların müşteri ilişkilerini düzenli bir şekilde yönetmelerini 

sağlayan, dijital faaliyetleri ifade eden bilgi endüstrisi terimidir 

(Yıldırım, 2012).  Bilindiği üzere, müşteri ilişkileri yönetiminin amacı, 

müşteriler ile işletme arasındaki ilişkiyi ve iletişimi yöneterek, işletme 

çıkarlarına hizmet edecek sonuçlar elde etmektir. Bu bağlamda, müşteri 

ilişkileri yönetimi 4 temel aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalardan ilki 

müşteri seçimidir. Müşteri seçimi, “en kârlı müşteri kim?” sorusunun 

cevabının bulunmaya çalışıldığı aşamadır. İkinci aşama olan Müşteri 

edinme aşamasında ise, “belirli bir müşteriye en etkili yoldan satış nasıl 

yapabiliriz?” sorusunun yanıtının bulunmaya çalışıldığı aşamadır. 

Üçüncü aşama ise, müşteri koruma aşamasıdır. Bu aşamadaki amaç, 

“Bu müşteriyi ne kadar süreyle elimizde tutabiliriz?” sorusunun 

yanıtının bulunmasıdır. Son aşama ise, müşteri derinleştirme 

aşamasıdır. Müşteri derinleştirme aşamasında, kazanılmış bir 

müşterinin sadakat ve kârlılığının uzun süre korunması ve müşteri 

harcamalarındaki payın yükseltilmesi amaçlanmaktadır (Duran, 2017). 

Bu aşamalar ile beraber CRM uygulamasının bir dijital inovasyon 

olduğunda da bahsedilmektedir. Bunun nedeni ise aşağıda 

sıralanmaktadır (Kurt ve Kurt, 2017). 

▪ CRM sistemini tüm bilgileri tutan bir dijital veri bankasına sahip 

olması,  

▪ Bu veri bankasındaki verileri analiz edebilmesi,  
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▪ Bu analizlerinden müşterilerin ihtiyaçlarını belirleyebilecek ve 

yeni kişilere ulaşacak önerilerinin bulunduğu raporları 

sunabilmesi, 

▪ Uygulama sırasında verileri toplayıp stratejilerin etkileri 

ölçebilmesidir. 

CRM, işletmenin fonksiyonlarını, bilgi teknolojileri aracılığıyla işletme 

dışı ağlar ile bir araya getirerek, hedeflenen müşterilere değer yaratmak 

amacındadır. CRM’in diğer amaçları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Toygar, 2018;Yücel, 2013). 

▪ Uzun vadeli bir müşteri ilişkisi kurmak. 

▪ CRM ile ilgili alanlarda diğer işletme fonksiyonlarına günlük 

bilgi desteği sağlamak. 

▪ Müşteri odaklı iletişimin kontrolünü ve etkileşimini sağlamak.  

▪ Müşteri verilerini analiz etmek ve farklı müşteri potansiyellerine 

yönelik tahminler oluşturmak  

▪ Müşteri ihtiyaçlarını doğru olarak belirlemek, müşteri taleplerini 

zamanında karşılamak.  

▪ Satış öncesinde elde edilen bilgilerin hatasız üretim yapılmasını 

sağlamak için kullanmak.  

▪ Müşteri odaklı satış gerçekleştirmek ve maliyet tasarrufu 

sağlamak. 

▪  Farklılaşma sağlamak, işletmenin verimini arttırmak, uyumlu 

faaliyetler sağlamak. 

▪ Satış ve satış sonrasında müşteriyi sürekli izleyerek memnuniyet 

durumunun ölçülmesini sağlamak.  
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▪ Müşteri tatmininin sadakate dönüştürülmesi ile müşterinin 

işletmeye sadakatini sağlamak. 

CRM uygulamaları, 3 farklı kategoriye ayrılmaktadır. Bu kategoriler 

aşağıdaki gibidir.   

Operasyonel CRM: Kurumsal kaynak planlama uygulamalarının CRM 

için barındırdığı bilgiler ile bazı hizmet otomasyonlarını içermektedir. 

Genel olarak sipariş yönetimi, lojistik ağı, satış ve pazarlama 

otomasyonları bu kategoride yer almaktadır (Vargün, 2012). 

Operasyonel CRM, müşterilere ait verilerin elde edilmesi ile başlayan 

bir yönetim sürecidir. Operasyonel CRM sisteminin temel amacı, 

müşteri adaylarını belirlemek, müşterilere ait bilgileri elde etmek, 

müşteriler ile iletişime geçmek ve müşteri yaşam döngüsünü boyunca 

destek sağlamaktır (Özdemir, 2018). 

Analitik CRM: Müşteri profillerini analiz etmek ve hizmet sunmak 

amacıyla kullanılan bir sistemdir. Veri madenciliği uygulamaları bu 

kategoride yer almaktadır (Vargün, 2012). Bu sistem ile müşterileri iyi 

analiz ederek, segmentlere ayırıp onlara göre aksiyon belirlenebilmekte 

ve rekabet avantajı sağlanmaktadır (Özdemir, 2018).  

İşbirlikçi CRM: Ürün ve hizmetlerin müşteri ile iletişim ve işbirliği 

yapılarak sağlanmasını hedefler (Vargün, 2012). Tüketicilere özel 

promosyon ve kampanyaların sunulmasının sağlayan süreçlerdir. 

İşbirlikçi CRM’in asıl amacı müşteri hizmetlerinin kalitesini arttırarak 

müşteri tatminini en üst düzeye taşımaktır (Özdemir, 2018). 
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CRM sistemi, teknolojik unsurlar ile desteklenerek ortaya çıkartılmış 

bir sistemdir. Bu sistemde bazı temel katmanlar bulunmaktadır. 

Katmanlar arasında ise birbirleri ile bilgi alışverişi ve iletişimi sağlayan 

programlar bulunmaktadır. Birbirleri ile iletişim kuran programlar, 

günlük ve aylık periyotlar ile gerçekleşmesi gereken görevleri 

veritabanlarındaki verileri işleyerek sonuç üretmektedir. Bu bağlamda, 

sistemin genel olarak yapısı Şekil 16’da gösterildiği gibidir (Vargün, 

2012). 

 

Şekil 16: CRM sisteminin mimarisi 

Kaynak: Vargün, 2012: 72. 

Müşteri ilişkileri yönetimi süreci, Şekil 17’de göterildiği gibi insan, 

süreç ve teknoloji bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu bileşenler, 

teknoloji temelli stratejik iletişim yönetimi süreci olarak da 

görülebilecek olan dijital halkla ilişkiler uygulamalarının müşteri 

ilişkileri yönetimi süreciyle olan ilişkisini de göstermektedir (Şirzad ve 
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Turancı, 2019). İnsan bileşeni, müşteri beklentilerini iyi anlayıp 

özümseyen ve ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler oluşturarak müşteri 

odaklı çalışma modelini benimseyen yapının en temel unsurudur. Süreç 

bileşeni, müşteri talepleri doğrultusunda işletme süreçlerinde gerekli 

değişimleri yaparak iş modellerinin müşteri odaklı bir yapıya 

dönüştürülmesini sağlamaktadır. Teknoloji bileşeni ise müşteri ile 

iletişim olan her noktada müşteri bilgilerine erişimi mümkün kılan ve 

müşteri istekleri doğrultusunda çözüm üretilmesini sağlayan atyapı 

unsurudur (Tombalak, 2014). Ayrıca insan bileşeni, insan faktörü 

sistem içerisinde yok sayılmaması gerektiğini de ifade etmektedir. 

Teknoloji bileşenin de ise, teknolojinin ilk başta eğitim süreçleri 

tamamlandıktan sonar kullanıma alınması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Eksik ya da yetersiz eğitim ile sistemin kullanıma alınması sonucu 

yeterli verimlilik ortaya çıkamayaktır (Demirdoğan, 2020). 

 

Şekil 17: CRM’in Bileşenler 

Kaynak: Tombalak, 2014: 15. 

CRM'nin uygulamalarının e-ticaretin etkin müşteri ilişkileri yönetimi 

kanallarından biri olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda CRM 
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uygulamaları, e-CRM olarak da ifade edilmektedir. E-CRM, geleneksel 

CRM'in yerine e-ticaret uygulamaları ile yürütülmektedir. E-CRM, 

internet pazarı ve müşteri odaklı stratejilerin bir kesişme noktası olarak 

ortaya çıkmıştır. E-CRM, Forrester Research (2001) tarafından; iletişim 

kanalları, iş fonksiyonları ve izleyiciler arasında müşteri ilişkilerini 

senkronize etmeye yönelik web merkezli bir yaklaşım olarak 

tanımlanmıştır (Kampani, Jhamb, 2020). E-CRM uygulamalarının bazı 

boyutları ise aşağıdaki gibidir. 

Müşteri hizmet kalitesi: Tüketiciler, işletme temsilcileri ile yararlı 

iletişim talep etmektedir. Bu talep, işletme temsilcileri tarafından 

karşılanmalı ve iletişim talebi hemen cevaplanmalıdır.  

Yerine getirme: Sipariş karşılama süreci, doğru ürünü doğru zamanda 

teslim etmek ve tüketici sorularına yanıt vermekle ilgilidir. 

Entegre pazarlama kanalları: Tüm kanallardan aynı tüketici hizmeti 

sunulmalıdır. 

Çevrimiçi topluluk: Tüketiciler, ürünle ilgili bir sorun ortaya çıktığında 

birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunabilir ve çevrimiçi üyelerinden 

çevrimiçi yardım isteyebilir.  

Site güvenliği: Tüketiciler, sipariş sürecinde kişisel bilgilerini ve kredi 

kartı bilgilerini vermek zorunda oldukları için online ödeme güvenliği 

ve gizlilik politikası konusunda endişe duymaktadırlar 

Katma değerli hizmetler: Tüketiciler, ürün/hizmeti kolayca 

bulabildiklerinde, ürün hakkında daha fazla bilgi edinebildiklerinde 

kendilerini güçlenmiş ve kontrol altında hissedeceklerdir.  
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k) Algılanan güven: Web kullanımında güvenlik, dijital sertifikalar, 

güvenli sunucular ve üçüncü taraf güvenilir ajanslar gibi güvenlik 

özellikleri uygulanarak sağlanabilir (Ab Hamid, Akhir and Mashudi, 

2010).  

 

Günümüzde, klasik tüketici profili yanısıra sosyal tüketici profilleride 

ortaya çıkmştır.  Sosyal tüketiciler, bilgiye birçok farklı kanaldan 

ulaşarak, yeni haberleri Twitter, Facebook, Friendfeed gibi sosyal 

ağlardan öğrenmektedirler. Bağlantılı oldukları kişilerin verdikleri 

haberlere ve yorumlara önem vermektedirler. Bu nedenle işletmelerin, 

sosyal medya paltformlarındaki gelişmeleri ve geri bildirimleri takp 

etmeleri gerekmektedir. Örneğin; Sosyal tüketici sosyal medyada 

marka hakkında şikayette bulunduysa, çağrı merkezinde kendisini 

dinleyen kişinin de şikayet hakkında bilgili olmasını istemektedir 

(Yücel, 2013). Bu nedenle işletmeler, CRM sürecinde başarılı 

olabilmek için birçok unsuru göz önüne almaları ve dijital unsurlardan 

fazlasıyla yararlanmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, CRM sürecini 

başarıyla uygulayan işletmelerin özellikleri arasında, CRM sürecinin 

müşterilere ve kendilerine değer katan bir süreç olduğunu kabul etmeler 

vardır. Ayrıca, işletmeye değer katan müşteriler için işletme 

kaynaklarını tahsis etmeyi bir görev olarak düşünmektedirler.                

Bir diğer başarı nedeni ise; müşterilere açık ve şeffaf bilgiler sunmaktır 

(Fairhurst, 2001).  

İşletmelerin varoluş nedeni olan müşterilerin talep ve beklentilerinin 

yönetilmesi işletmeler açısından kritik önem taşımaktadır. Bu talep ve 
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beklentiler karşısında işletmeler hızla cevap verebilen bir yapıya sahip 

olmaları gerekmektedir. Günümüzde tüm taraflar için zaman çok 

değerlidir. Bu nedenle pazar ve müşterilerin talep ve beklentilerine 

hızla cevap verebilen çevik işletmelerin yaşam süreleri daha uzun 

olacaktır. 1970’li yıllarda gündeme gelen ve günümüzde hala kullanılan 

CRM süreçleri, işletmelerin müşteri-işletme arasındaki ilişkiyi ve 

iletişimi sağlayan bir köprüdür. Bu köprü sayesinde işletmeler, 

müşteriler ile ilgili birçok bilgiye sahip olabilmektedir. Örneğin, satın 

alma sıklığı, demografik özellikler, şikâyetler ve memnuniyetler gibi 

veriler, CRM uygulamaları ile elde edilebilmektedir. Bu veriler, analiz 

edilerek işletmelerin stratejilerini değiştirmelerine ya da yeni stratejiler 

oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda CRM uygulamaları, 

müşteri memnuniyeti sağladığı gibi işletmelerin yaşam sürelerini 

etkileyecek kararlara da önemli katkılar sunmaktadır.  

SONUÇ  

Günümüz işletmeleri, yoğun rekabet, müşteril talep ve 

beklentilerindeki değişimler ve küreselleşme gibi sorunlar ile karşı 

karşıya kalmıştır. Tüm işletmelerin hedefi, bu sorunları çözerek yaşam 

sürelerini uzatmaktır. Günümüze kadar farklı yöntemler ile 

yönetilmeye çalışılan bu ve benzeri sorunlar artık günümüzde 

yöntemlerin değiştirilmesini gerekli kılmıştır. Eski yöntemlerin artık bu 

sorunları çözemeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle işletmeler, hızla yeni 

yönetim yaklaşımlarını benimsemeye başlamıştır. Bu yeni yönetim 

yaklaşımlarından birisi dijitalleşmedir.  
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Dijitalleşme, 1960’lı yıllardan itibaren bilgisayar, bilgisayar ağları ve 

internet teknolojisinin gelişmeye başlması ile popüle hale gelmiştir. 

Ancak bu döneme kadar yaşanan endüstri devrimlerini katkısı 

unutulmamalıdır. Özellikle üçüncü endüstri devriminin, “bilgisayar 

çağı” ya da “dijital devrim” olarak adlandırıldığı görülmektedir. 

Üçüncü sanayi devrimi ile yeni bir dijital çağın başladığı söylenebilir. 

Böylelikle günümüze kadar devam edecek olan dijitalleşme 

faaliyetlerinin temeli atılmıştır.  

2011 yılında ise, Almanya Hannover fuarında gündeme gelen Endüstri 

4.0 kavramı, imalat sanayinin değer zinciri sürecinin tamamının 

yönetimini ve organizasyonunu kapsamaktadır. Endüstri 4.0; yapay 

zekâ, bulut, bilgi işlem, uyarlanabilir robotik, artırılmış gerçeklik, ilave 

üretim ve nesnelerin interneti (IoT) gibi çok sayıda fiziksel ve dijital 

teknolojinin birleşimi ile gerçekleşmektedir. Bu teknolojilerdeki temel 

amaç, işletmelerin rekabet gücünü arttırmak için kaynak verimliliğini 

ve üretkenliğini en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Endüstri 4.0 ile yeni 

dijital unsurlar ortaya çıkmış ve işletmelerin kullanımına sunulmuştur. 

Bu unsurların işletmelerin karlılık, verimlilik ve yönetim süreçlerine 

katkıları olacağı ifade edilmiştir. Dijitalleşmeden beklenen diğer 

faydalar ise; personel sayısında azalma, zaman ve maliyetler tasarrufu, 

müşteri ilişkilerini kuvvetlendirme, her tür veriye anlık ve hızlı bir 

şekilde erişme ve harici veya dâhili kaynaklı her türlü tehlikeyi 

minimuma indirme olarak sayılabilir.  Bu bağlamda, literatürde konu 

ile ilgili yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan 

bazıları aşağıdaki gibidir.  
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Atik (2019) yapmış olduğu çalışmada, dijitalleşme faaliyetlerine uyum 

sağlama konusunda erkeklerin kadınlara oranla daha olumlu 

düşüncelere sahip olduklarını tespit etmiştir. Ayrıca, genç çalışanların 

ve çalışma süresi daha az olan bireylerin dijitalleşme faaliyetlere daha 

iyi uyum gösterdiğini tespit etmiştir. Araştırmada, eğitim sektöründe 

faaliyet gösteren çalışanların eğitim seviyeleri ve çalıştıkları pozisyon 

yükseldikçe dijitalleşme faaliyetlerine uyum konusunda daha olumlu 

düşüncelerinin oluştuğu görülmüştür. Bu bağlamda, eğitim sektöründe 

dijitalleşme süreçlerinin genç ve daha yeni çalışanlar ile verimli bir 

şekilde yürütülebileceği söylenebilir. Genel anlamda ise, dijital nesil 

olarak isimlendirilen Z kuşağı bireylerinin de işletmelerde dijitalleşme 

süreçlerine önemli katkılar sunacakları ifade edilebilir. 

Tutkunca (2020) yapmış olduğu çalışmada, işletmeler açısından önemli 

olan dijital kavramları ortaya koymaya alışmıştır. Çalışma sonucunda; 

yapay zekâ, büyük veri, blok zinciri ve bilgi yönetimi kavramlarının 

işletmeler için kritik önem taşıdığını tespit etmiştir. Bu sonuç ışığında, 

günümüzdeki dijital ortama uyum sağlamak adına işletmelerin dijital 

dönüşüm ile dijital unsurları hayatlarına almaları kaçınılmaz olmuştur. 

Aylak, Kayıkcı ve Taş (2020) lojistik sektöründe yapmış oldukları 

çalışmada, dijitalleşmenin sağladığı büyük yararlardan 

faydalanılamaması durumunda, lojistik sektöründe müşteri taleplerini 

karşılayamama, verimlilik ve etkinlikte azalma, giderlerde artma gibi 

sonuçların ortaya çıkabileceğini ifade etmişlerdir. 

Atmaca ve Karaçay (2020) kamu alanında yapmış oldukları çalışmada, 

e-yönetişim uygulamalarının demokratik yönetimi kuvvetlendirdiğini 
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tespit etmişlerdir. Bu bağlamda dijitalleşme sadece özel işletmelerde 

değil kamu sektöründe de geniş bir yer bulmaya başlamıştır.  

Kılıç ve Anadolu (2018) muhasebe süreçleri kapsamında yaptıkları 

çalışmada, muhasebe işlemlerinin dijital ortama taşınması ile meslek 

hilelerinin önlenebileceğini tespit etmişlerdir. Dolayısıyla, dijital 

unsurların işletme aleyhine olabilecek durumları önleme konusunda da 

fayda sağladığı söylenebilir. 

 Coşkun ve Yıldırım (2018), kamu yöneticilerinin dijital zekâları ile iş 

görme kapasiteleri arasında doğrusal bir ilişki olduğunu 

göstermişlerdir. Bu bağlamda, yöneticilerin dijital unsurlara yakın 

olmaları ve bu unsurları kullanabilmeleri gerekmektedir.  

Alptekin (2020) yapmış olduğu araştırmanın sonucunda, dijital sosyal 

sorumluluğun dijitalleşme sürecindeki en etkin iletişim kanalları 

olduğu belirtilmiştir. Görüldüğü üzere, dijitalleşme sosyal sorumluluk 

alanlarında da kullanılmaya başlanmıştır. İşletmelerin, farkındalık 

yaratarak toplumda bilinir bir marka olmak için yapmış oldukları 

çalışmaların dijital ortamlara taşınması, işletmelerin uzun yaşam 

süresine sahip olabilmeleri için hızlıca dijitalleşmeleri gerektiğini 

göstermektedir.  

Schwertner (2017) ise, büyük veri, bulut bilişim, mobil teknolojilere 

sahip işletmelerin, daha yüksek gelir elde ettiğini ve rakiplerinden daha 

büyük bir pazar değeri elde ettiklerini ifade etmiştir.  

Sankar, vd. (2021) yapmış oldukları çalışmada, çalışan deneyiminin 

insan kaynakları dijital dönüşümünü olumlu yönde etkilediğini ortaya 
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koymuşlardır. İdari görevler, iş-aile dengesi ve insan kaynakları dijital 

dönüşümü arasında bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.  

Molla (2011) ise, çalışanların elektronik insan kaynakları yönetimi 

uygulamalarına ait tutumları ve örgütsel güven arasında orta düzeyde 

anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. 

 

Güler (2019) yapmış olduğu çalışmada, dijital unsurlar ile yürütülen 

işlerin, manuel yürütülen işlere göre daha az masraf ve cezaya neden 

olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda, işletmelerin hedefleri 

arasında bulunan daha az maliyet ile daha kaliteli ürün sunma çabaları, 

dijitalleşme ile mümkün olmaktadır.  

Ağaç (2020) ise, teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan dijital 

okuryazarlığın, finansal okuryazarlığa da etki ettiğini ifade etmektedir 

Finansal süreçlerde, dijital bilgilerin kullanılması ve teknolojinin 

sağladığı avantajlardan da yararlanılması sonucu yürütülen işlerin 

istenildiği şekilde sonuçlanacağı gösterilmiştir.  

Balcı (2020), lojistik sektöründe uzun süre var olabilmenin önündeki en 

büyük tehdit unsurunun dijitalleşme sistemlerine uyumlu hareket 

edilmemesi olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla, dijitalleşmeyi 

başaramayan bazı sektörlerin var olabilmeleri konusunda tehdit altında 

oldukları anlaşılmaktadır.   

Gönül (2020) yapmış olduğu çalışmada, tüketicilerin satın alma 

davranışları ile dijital pazarlama arasındaki ilişkiyi tespit etmeye 
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çalışmıştır. Çalışma sonucunda ise, dijital pazarlama araçlarının 

tüketicilerin anlık satın alma kararlarına etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Yıldırım (2020) Endüstri 4.0’ı konu aldığı çalışmada, dönüşüm 

sürecinin özellikle üretim süreçleri başta olmak üzere diğer birçok 

alanda işletmeye avantajlar sağladığını ifade etmiştir. Bu bağlamda, 

dijitalleşme süreci tüm işletme fonksiyonlarına eşgüdümlü olarak 

olumlu katkılar sunduğu ifade edilebilir.  

Taka (2020), finansal kurumların rekabetle başa çıkabilmek, hizmet 

kalitesini arttırmak ve müşterilerin artan, değişim gösteren talepleriyle 

başa çıkabilmek adına dijital teknolojilere ilgi gösterdiğini ifade 

etmiştir.  

Aimaier (2020) araştırmasında, işletmelerin genellikle ürün, üretim, 

ambalajlama süreçlerinde dijitalleşme yoluna gittiklerini ifade etmiştir. 

Ayrıca, çalışmaya katılan işletmelerin yarısından fazlasının 

dijitalleşmenin stratejik amaçlarını gerçekleştirmede hem kolaylaştırıcı 

hem destekleyici olacağını ifade ettikleri vurgulanmıştır. 

Schuchmann ve Seufert (2015) ise bankacılık sektöründe 

dijitalleşmenin kendi kendini yöneten müşterilerin oluşmasında önemli 

katkıları olduğunu ifade etmişlerdir Böylelikle, işletme yönetim 

süreçlerinin daha kolay ve verimli hale geldiği söylenebilir. Bununla 

birlikte, iş gücü tasarrufu, bürokraside azalma ve hiyerarşinin ortadan 

kalkması sağlanabilir. 

Erdoğan (2020) yapmış olduğu çalışmada, muhasebe çalışanlarının e-

uygulamaların kullanım kolaylığına ve sağladığı faydaya ilişkin olumlu 
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tutumlara sahip olmasının onların e-uygulamaları kullanma niyetlerini 

olumlu yönde ve önemli düzeyde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Dolayısıyla, dijital uygulamaların kullanılmasına başlamadan önce bu 

uygulamaları kullanacak kişilerin tutumları ölçülmeli ve sonuçlarına 

göre önlemler alınarak istenilen tutumun ortaya çıkartılması 

gerekmektedir. 

Gülmez (2021) ise; dijital platformların kurumsal hafıza oluşturduğunu, 

verimlilik sağladığını, öğrenmeyi arttırdığını, bölgeler arası 

dezavantajları ortadan kaldırdığını ifade etmiştir. Bu bağlamda 

dijitalleşme sadece maliyet avantajı sağlamaz. Bununla birlikte 

işletmelerin birçok varoluş temellerine önemli destekler sağlar.  

Dündar (2020) KOBİ’leri konu aldığı çalışmasında, KOBİ’lerin büyük 

veri, nesnelerin interneti, endüstriyel robot teknolojileri, akıllı sensör ve 

artırılmış gerçeklik gibi ileri teknoloji ürünleri kullanımı ile bilgi işlem 

personeli istihdam etmeleri gerektiğini ifade etmiştir.  

Çilingir (2020) işletmelerin sosyal medya pazarlamasına yönelik 

faaliyetlerinin tüketiciler tarafından algılanma düzeyi ile tüketicilerin 

satın alma davranışı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu tespit 

etmiştir. Bu nedenle, dijital pazarlama unsurları tüketici satın alma 

davranışlarını işletme lehine değiştirebilmektedir.  

Sonuç olarak dijitalleşme, Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan dijtal unsurlar 

ile işletmelerin tüm fonksiyonlarını olumlu şekilde etkilemiştir. 

Lojistik, pazarlama, iletişim gibi birçok sektörü olumlu etkileşim ve 

çeşitli faydalar sağlamıştır. Öncelikli faydaları arasında maliyetleri 
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azaltma, iş süreçlerini kolaylaştırma ve tüketiciye hızla ulaşma 

sayılabilir. İşletmeler dijital unsurları kendi fonksiyonlarında 

kullanmaya başlamıştır. Bu fonksiyonların başında, insan kaynakları, 

pazarlama, müşteri ilişkileri, muhasebe işlemleri lojistik süreçleri 

sayılabilir. Literatürde de gösterildiği üzere dijitalleşme işletme 

fonksiyonlarını, tüketicileri ve işletme paydaşlarını verimlilik, karlılık 

ve sürdürülebilirlik anlamında olumlu etkilemiştir. Ancak dijitalleşme 

sonrasında insan faktörünün tamamen ortadan kalkmayacağı 

görülmektedir. Özellikler Toplum 5.0 ile bu görüş desteklenmektedir. 

İnsan, teknoloji ve dijital unsurları kullanacak ve geliştirecek en önemli 

unsurdur.  
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