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Dijital İş’in Algoritması - Yönetibilisim 

İş, bir hizmet yada ürünün üretimi ve  müşterilere satışı, bu sürecin müşterilerden gelen 

geribildirimlere göre iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti sağlanarak sürdürülebilir hale getirilmesi 

olarak tariflenebilir.  

“İş”in nihayi amacı sürdürülebilir karlılıktır.   

Kabaca “üret, sat ve iyileştir” olarak tariflenen döngüsel sürecinin pek çok alt süreci vardır ve bir 

şirket iç ve dış bileşenleri ile karmaşık, dinamik bir yapıdır.  

Özellikle günümüzün dinamik iş ortamında, pek çok seçeneğe ulaşma imkanına sahip müşterilerin 

sadakati kalmamış, sürekli yeni ürün ve hizmeti, daha hızlı ve uygun şartlarda talep etmeye 

başlamıştır. İş ortamı giderek daha fazla belirsizlik ve yoğun rekabetin yaşandığı bir alan haline 

gelmiştir. Bu nedenle öncelikle ayakta kalmak, daha sonra da işi karlı bir şekilde büyütmek için iş 

süreçleri yönetilmeli, bu sayede gerekli hızlı ve esnek planlama, kontrol ve koordinasyon 

sağlanmalıdır.  

Süreç yönetimi teknoloji, bilgi ve iletişime dayalı bir çalışmadır, zamanlı ve güvenilir bilgi doğru karar 

almayı, zamanlı ve yeterli iletişim çevik, hızlı ve esnek operasyon kabiliyeti sağlar. Neticede 

çevresindeki değişimlere uyum sağlayarak, avantajları yakalayan akıllı işletme ortaya çıkar.   

Endüstri 4.0 ve bilgi toplumu çağının belirleyicisi dijital teknolojiler de şirketlere sürdürülebilir karlılık 

hedeflerinde avantajlar sunmaktadır. Yapay zeka ve otomasyon teknolojisi kullanılarak akıllı, esnek ve 

verimli üretim yapılabilir, mobil ve yaygın internet iletişim teknolojisi ile mekan ve zamandan 

bağımsız dinamik satış gerçekleştirilebilir, analitik teknolojilerle gerçek zamanlı veri bilgiye 

dönüştürülerek yönetimde hızlı ve doğru karar alınabilir. 

 

Yönetibilişim ilk olarak 2000’li yıllarla başlayan e-dönüşüm çalışmaları ile doğmuştur. O zamandan bu 

yana farklı sektör ve projelerde prensipleri yol gösterici olmuştur. Dijital dönüşümün yaygınlaşması ile 

stratejik önem kazanmıştır.  

“Yönetibilişim”  terimi,  “Yönetim”, “Bilgi”, “İletişim” kelimelerinin birleşiminden oluşur. Anlamı bu üç 

yetkinliğin sinerjisine dayalı “sürdürülebilir iş değeri üretimi” dir. Basitçe      

1. Yönetim ve Bilgi ile sürdürülebilir karlılık 

2. Bilgi ve İletişim ile farklı, çevik, esnek operasyon 

3. İletişim ve Yönetim ile müşteri memnuniyeti ve bağlılığı 

demektir.  
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Dijital İş Felselesi 

Gartner “Dijital İş”i,  fiziksel ve dijital dünya arasındaki sınırları kaldıran iş modelleri yaratımı olarak 

tanımlamaktadır. 

Dijital işe uzanan yolculukta kilometre taşlarına bakarak dijital teknolojinin nasıl işi dönüştürdüğünü 

görebiliriz. Bu yolculuğu internet öncesi ve sonrası olarak ayırmak doğru olur.  

 

İnternet öncesi dönemde dijitizasyon - analog formattaki herşeyin dijital formata çevrilmesi - ağırlıklı 

çalışmalarla iş verimliliği yakalanmıştır. Şirket içi ve çoğunlukla bireysel işlerin dönüşümü 

gerçekleştirilebilmiştir. 

İnternet sonrası dönemde web 1.0 ile birlikte bilgiye erişim ve insanlar arasındaki iletişim büyük 

dönüşüm geçirmiştir. Dijitizasyon halen devam ederken işe yansıyan kısmı bilgi yönetimi, web sitesi 

üzerinden müşterilere erişim ve yapısal iş süreçlerinin dijitalizasyonu – yazılım ve donanım destekli 

süreç otomasyonu – olmuş, gelir artırma, büyüme fırsatları sağlamıştır. 

Web 2.0 ile işbirliği dönemi başlamış, içerik paylaşımı, birlikte çalışma, sosyalleşme amaçlı bir gelişim 

ortaya çıkmıştır. Dijitizasyon sürmekle birlikte büyük ölçüde tamamlanmış, ağırlık dijitalizasyon 

çalışmalarında gerçekleşmiştir. Bu dönemde iş uygulamaları e-işe doğru kaymaya başlamış, işten işe 

(B2B), işten müşteriye (B2C), işten çalışana (B2E) uygulamaları ile süreçlerin kapsama alanı tüm 

paydaşları içerecek şekilde genişlemiştir. İş açısından getirisi müşteriye yakın olarak, yeni iş fırsatlarını 

yakalayarak daha hızlı büyüme, gelir artırma ve karlılık olmuştur. 

Web 3.0 ile dijital iş’e geçiş ile fiziksel ve dijital dünya arasındaki sınırları kaldıran iş modelleri ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Dijitalizasyonunu tamamlayan medya, teknoloji, telekom perakende, finans, 

sigorta sektörleri dijital teknolojilerin yıkıcı yeni iş modelleri ile yeniden şekillenirken bu sürecin 

turizm, lojistik, eğitim, sağlık sektörlerine doğru  genişleyen etkisi devam etmektedir. Üretim, enerji 

ve gayrimenkul sektörleri de yavaş yavaş dönüşümlerine başlamıştır. 

Yönetibilişim Dijital İş Felsefesi işin dönüşümü sürecine dair doğru bir bakış açısı sunar. 
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E-iş, işin bir parçası olduğu günlerden işin kendisi haline 

gelirken yeni birçok iş modeli örnekleri ortaya çıkmıştır: 

 işten müşteriye (B2C) 

 işten işe sonra müşteriye (B2B2C)  

 işten işe (B2B) 

 işten çalışana (B2E)  

E-iş platformu, teknik altyapı ve yazılımlardan oluşan bir 

sistemdir. Bu sistemin üzerinde çalışan ve e-işi destekleyen 

depolama, güvenlik, iletişim gibi servisler yer alır. Tüm 

sistemin planlama, kontrol ve koordinasyonu için bir 

yönetim fonksiyonu oluşturulmuştur. 

 

E-işin başarısı için 4 temel gereksinim vardır: 

1. Altyapının 7-24 sürekli çalışması  

2. Yazılımların müşteri odaklı olması 

3. Servislerin entegre çalışması 

4. Yönetimin proaktif olması  

 

  Sanayi Toplumu 

sonrası   

Bilgi Toplumu 

dünyasının şirketleri ve 

organizasyonları 

elektronik ortamda var 

olacak şekilde 

kurulmaktadır. 
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E-işin ortaya çıkması iki ana olguya dayanır.  

1- İnternet; yer ve zaman bağımsız, müşterilerin istediği 

ürün ve hizmetlere ulaşmasını mümkün kılmıştır. 

2- Moore yasası; her yıl kapasitesi 2 katına artarken 

maliyeti yarı yarıya düşen dijital teknolojilerdir.  

İş internet hızında, dijital teknolojilerle yapılmalıdır. 

 

Artan müşteri beklentilerine cevap vermek için şirketler 

sürekli hazır olmalıdır. Doğru planlama, kontrol ve 

koordinasyon için şirket içi,  şirket dışı paydaş ekosistemi 

ve müşteri ekosisteminde neler olduğunu öğrenmek 

zorundadır. Kısacası Öğrenen Organizasyon haline 

gelmelidir. 

 

İş, teknolojinin yardımı ile 

hızlanmıştır. Organizasyonlar 

daha çevik  hale gelmiştir. Öte 

yandan müşteri daha fazla 

güçlenmiştir. Artan bir ivmeyle 

büyüyen taleplerine yer ve 

zaman bağımsız, cevap 

bulabildiği için firma ve 

markalara sadakati azalmıştır. 

Bu durum stres yaratmaktadır. 
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Öğrenen 

organizasyon yeni 

koşullara uyum 

sağlamak için gerekli 

yeni bilgi ve becerileri de 

edinir. Teknolojinin 

getirdiği fırsatları iş 

ihtiyaçları için kullanacak 

gerek yapısal gerek 

kültürel değişimin 

gerçekleşmesini sağlar. 

E-iş kapsamında hayata geçirilen yenilikler birer 

dijitalizasyon çalışmasıdır. Şirket içinde bir bölümünün ya 

da belli süreçlerinin otomasyonu gerçekleşmiştir.Yıkıcı 

dijital teknolojiler - sosyal medya, bulut teknolojileri, 

yapay zeka ve ekosistemler – ile şirketin tüm paydaşları ile 

kültürel ve organizasyonel topyekün dönüşüm başlamıştır. 

 

Dijital Teknolojiler ile daha önce mümkün olmayan yeni 

iş modelleri hayata geçmektedir. Bu teknolojilere ve 

kültüre sahip doğuştan dijital şirketler, sanayi döneminin 

dev işletmelerini yerini almaktatır. Google, Apple, 

Facebook, Yemek Sepeti gibi. 
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Dijital Dönüşümün araçları 

dijital  teknolojilerdir. Pekçok 

dijital teknoloji aynı dönemde 

ortaya çıkmış ve bir araya 

gelince çarpan etkisi 

yaratarak yıkıcı inovasyonları 

mümkün kılmıştır. Bu 

teknolojiler ilk önce insanların 

hayatına girmiş, müşteriler 

dijital ortama geçiş yapmış, bu 

durum şirketler cephesinde 

bir dijital dönüşüm 

gerekliliğini tetiklemektedir.. 

Dijital Dönüşüm teknoloji 

destekli stratejik bir 

dönüşümdür. Geleneksel 

organizasyon yapısının, 

kültürünün ve becerilerinin 

yeni iş yapış modellerine 

uygun değişmesini gerektirir. 

İşi sürekli olarak hızlandırarak 

şirketleri küçük çevik 

işletmeler gibi çalışmaya iter. 
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Nesnelerin interneti, 3D 

yazıcılar üretimi, sağlığı, 

blokzincir  finansı, bankacılığı 

kökünden sarsmaktadır. E-spor 

gibi yeni sektörler ortaya 

çıkmakta yapay zeka ile eğitim, 

eğlence bireyleşmektedir. Bu 

köklü ve riskli dönüşümün 

anahtarı ekosistem çapında 

takım oyunu oynayabilmektir. 

 


