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Yüksek-Profilli Dijital Dönüşümlerin 
Çoğu Neden Başarısız Oluyor?
Thomas H. Davenport ve George Westerman  imzalı makaleye orijinal dilinde bu linkten ulaşabilirsiniz. 
https://www.google.com.tr/amp/s/amp.ft.com/content/a4dc54a6-4225-11e8-93cf-67ac3a6482fd

2011’de GE, ürün ve servis tekliflerini dijital 
olarak dönüştürmek için iddialı bir girişim 
başlattı. Kendisini “dijital endüstriyel” şirket 
olarak adlandırarak, ürünlerinin birçoğuna 
sensörler yerleştirerek, Nesnelerin İnterneti 
için devasa bir yazılım platformu kurarak 
ve endüstriyel teklifleri için iş modellerini 
dönüştürerek, şirket dikkat çekici dijital 
beceriler ortaya koydu. GE, aynı zamanda, 
satış ve tedarik ilişkileri gibi iç süreçlerini 
dönüştürme çalışmalarına da devam 
etti.  Servis marjları gibi bazı performans 
göstergeleri gelişmeye başladı. Şirket, bu 
dönüşümü için basının (biz de dahil olmak 
üzere) takdirini topladı.

Ancak, yatırımcılar bu dönüşümü çok da 
onaylar görünmedi. Şirketin hisse fiyatları 
uzun yıllardır durgundu ve şirketin dijital 
hedeflerinin güçlü bir savunucusu olan Genel 
Müdür Jeff Immelt aktivist yatırımcıların 
baskısı altında kısa süre önce şirketten ayrıldı. 
Diğer üst düzey yetkililer de ayrıldı. Yeni 

Genel Müdür John Flannery, öncelikli olarak 
maliyet azaltımına odaklandı. 

GE, büyük bir dijital dönüşüm çabasının 
orta yerinde performans sorunları ve 
beklenenden erken üst düzey ayrılıklarla 
karşılaşan tek şirket değil.  Lego, kısa süre 
önce, sanal inşa programı Dijilar Tasarımcı’ya 
kaynak sağlamayı durdurdu.  Nike, Nike+ 
Fuelband aktivite takip cihazını ve bazı diğer 
yatırımlarını sonlandırarak, 2014 yılında, 
dijital biriminin boyutunu yarıya indirdi. 
Procter & Gamble, 2012’de “dünyadaki 
en dijital şirket” olmak istedi, ancak, zorlu 
ekonomi koşullarında büyüme güçlükleriyle 
karşı karşıya kaldı. Burberry, dünyanın en 
iyi dijital lüks şirketi olmak üzere yola çıktı, 
ancak, başlangıçtaki ilerlemelerden sonra 
performansında sıkıntılar yaşamaya başladı.  
Ford, dijital girişimlere ciddi yatırımlar 
yaptı ve bunun sonucunda şirketin tüm 
bölümünlerindeki maliyet ve kalite sorunları 
nedeniyle hisse fiyatlarında gerileme yaşadı. 
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Bu şirketler; dijital ürünler, altyapılar, marka 
eşlikleri için milyonlar harcadı ve medya ve 
yatırımcıların büyük ilgisini topladı. Sonuçta 
da ciddi performans güçlükleri ve sıklıkla 
da hissedarlarla görüş ayrılıklarıyla karşı 
karşıya kaldı.  P&G’de, o dönemin Genel 
Müdürü Bob McDonald’ın, aynı Ford Genel 
Müdürü Mark Fields gibi, yönetim kurulu 
tarafından görevden ayrılması istendi. Lego 
ve Burberry’de dijital hareketi yöneten Genel 
Müdürler, daha düşük pozisyonlara geçti.  
Dijital hayallerin ertelendiği bu örneklerden 
ne öğrenebiliriz? Bu akıllı, deneyimli liderler, 
geriye dönüp bakınca pek de akıllıca 
görünmeyen bu kararları nasıl aldılar? 
Yatırımları yaptılar, dijital liderlerden ve 
medyadan heyecan verici birçok geri bildirim 
aldılar, yatırımları arttırdılar ve aynı döngü 
tekrar etti. Ancak, şirketlerinin birçok kaynağı 
olmasına rağmen, bu büyük dijital bahisler, 
şirketin geri kalanında oluşturdukları gideri 
karşılayacak kadar hızlı veya maddi olarak 
başarılı şekilde karşılık vermedi. 

Burada, yöneticilerin aşırı hevesliliği ya 
da yavaşlayan piyasalardan öte bir şeyler 
olduğunu düşünüyoruz. Dönüşümcü iş 
teknolojisinin art arda gelen dalgalarıyla, 
bu gibi talihsiz kararlar tekrar tekrar alındı. 
Staples ve Walmart gibi şirketler ayrı e-ticaret 
birimlerine büyük yatırımlar yapınca, aynı 
durum e-ticarette de yaşandı. Sonunda, bu 
birimler şirketin kaynaklarını tüketti. Sears ve 
Zynga gibi şirketler yatırımlarının karşılığını 
vermeyen analitik birimlerine milyonlar 
yatırınca, aynı durum analitik ve büyük veri 
alanında da yaşandı. Ve şimdi bu durum 
dijital dönüşümde yaşanıyor. 

Dijital beceri gelişimine ağır taahhütler 
temel mali performans problemleriyle bir 
araya gelince bir dizi kilit konu ortaya çıkıyor. 
Bunlardan biri, şirketin başarısını dijital 
beceriler kadar ya da dijital becerilerden 
daha fazla etkileyebilecek, ekonomi veya 
ürünlerinizin albenisi gibi birçok farklı faktör 
olduğu gerçeğidir. Bu nedenle, hiçbir yönetici 
dijital -ya da herhangi bir büyük teknolojik 
inovasyonu- kendilerinin kesin kurtuluşu 
olarak görmemelidir. 

İkincisi kilit konu, dijitalin, satın alıp 
organizasyona fişini takabileceğiniz bir 

şey olmadığı gerçeği. Çok katmanlıdır, 
dağınıktır ve sadece teknolojiyi içermez. 
Dijital dönüşüm, iş yapma yönteminizi 
değiştirmeye yönelik devam eden bir 
süreçtir ve beceriler, projeler, altyapı ve 
BT sistemlerinin temizlenmesine temel 
yatırımlar gerektirir. İnsanları, makineleri ve 
iş süreçlerini, içerdiği tüm karmaşıklıkla bir 
araya getirmeyi gerektirir.  Aynı zamanda, 
dijital ve dijital olmayan liderlerin dönüşüm 
çabalarında doğru kararlar almasını sağlamak 
için, yukarıdan sürekli izleme ve müdahaleyi 
de gerektirir. 

Üçüncü olarak hem müşteriler hem de 
rakipler temelinde, dijital yatırımlarınızın 
kalibrasyonunu endüstrinizin hazır olma 
durumuna göre yapmak önemlidir. 
Örneğin, P&G, 2012 ve 2013’te dijital 
ilerlemesini gerçekleştirirken müşteri ürünleri 
endüstrisinde birçok şirketten –belki 
de hepsinden- çok öndeydi. McDonald 
ayrıldıktan sonra dijital ilerleme yavaşlamış 
olsa da bizim görüşümüze göre, büyük 
ihtimalle hala da önde. P&G, dijitale daha 
hedef odaklı yatırım yapmış olsaydı, 
rakiplerine karşı çok daha az kayba uğrardı 
ki artık öyle yapıyor. Stratejiyle uymuyorsa 
ve değerle bağlantılı değilse P&G’de hiçbir 
dijital girişim gerçekleştirilmiyor. Şirketin şu 
anda farklı bir şirket avcısının saldırısı altında 
olduğu düşünülürse, bu dijital yönetişim 
disiplini mükemmel bir fikir.  

Son olarak, mevcut işler iyi gitmiyorsa, yeni 
bir iş modeli talebi, olması gerekenden daha 
güçlü olabilir. Birçok kişi, sağlam, belki biraz 
daha az heyecanlı evlilik hayatlarını, yeni bir 
ilişkinin heyecanının yıkmasına izin vermiştir. 
Benzer şekilde, teknoloji bazlı cezbedici 
iş modeli ortaya koyma fikri çok heyecan 
vericidir.  Dijitalin cazibesi, yöneticilerin 
yeniye çok fazla odaklanıp eskiyi göz ardı 
etmesine sebep olarak her şeyi tüketen bir 
yapıya dönüşebilir. Sears’ın analitik yatırımları 
kötü bir fikir değildi, ancak, şirketin tesis 
ve hizmetleri, yatırıma daha fazla ihtiyaç 
duyuyordu. Nike’ın idari ekibi, 2014’te dijital 
birimi küçülttükleri için alaya alınmış olsa 
da bu hareket, onların daha yüksek değerli 
aktivitelere yaptıkları dijital yatırımlarına 
odaklanmalarına imkan sağladı.  Şirketin, bir 
yandan dijital satış kanallarını geliştirmeye 
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devam ederken, mevcut işlerde personel 
ve ürün çeşitliliği azaltımına ilişkin kısa süre 
önce aldığı karar, bu iki taraf arasında bir 
optimizasyon çabası gibi görünüyor. 
Teknolojik değişimlerde; büyük, köklü 
şirketlerdeki üst düzey yöneticilerin başka 
durumlarda davranacaklarından farklı 
davranmalarına neden olan değişik bir 
durum var. Tipik bir stratejik değişime yatırım 
yaparken, yöneticiler, neyi hedefledikleri 
ve neyin onları bu hedefe götüreceği 
hususlarında genellikçe oldukça nettir. İşleri 
doğru yapmak için yapılacak çok şey vardır, 
ama, nereye gittiklerini ve bu ilerlemeyi nasıl 
ölçeceklerini bilirler. Eğer göstergeler yanlış 
yönde ilerliyorsa, bunları doğru yola sokmak 
için harekete geçebilirler, ya da yatırımın 
hızının azaltılması tercihinde bulunabilirler. 

Ancak, yenilikçi teknolojiler söz konusu 
olduğunda, yöneticiler bazen gerçekçi karar 
alma yaklaşımlarını kaybediyor. Elbette, 
radikal teknolojik değişim dönemlerinde 
çözülmesi gereken çok fazla şey olduğu da 
bir gerçek. Yöneticiler, yeni teknolojilerin ne 
işe yaradığını ve pazarlar, ürünler/hizmetler 
ve dağıtım kanalları üzerindeki etkisini 
anlamak zorunda. Bu kararlar, kaçınılmaz 
olarak, tedarikçiler ve medyanın abartılı 
reklamlarından, “düşünce liderliği” teklifleri 
sunan pahalı danışmanların görüşlerinden, 
yüksek profilli birçok deneyden ve insanların 
daha fazlasını istemesini sağlayan bir 
dizi heyecan verici başarı hikeyesinden 
etkileniyor. Karizmatik bir bilişim veya dijital 
genel müdür yardımcısı, böyle çarpıcı 
dönemlerde sağ duyulu kalmayı daha da 
zorlaştırabiliyor. 

Yeni bir teknolojik dönemin heyecanı ve 
belirsizliği arasında, piyasada öncü olarak 
yapmanız gereken yatırımlarla pazarın 
hazır olma durumuyla uyumlu bir şekilde 
yapılması gereken yatırımların ayrımını 
yapmak çok zor olabilir. Bir genel müdür 
olarak, radikal teknolojik değişimlerin erken 
aşamalarını, pazarı öğrenmekten ziyade yeni 
pazara hâkim olma fırsatı olarak görmek 
cezbedici olabilir. Eğrinin ötesinde yatırım 
yapmak eğrinin ne olduğunu bildiğimiz 
zaman mantıklıdır. Ancak, dijital dönüşümde, 
eğri daha şeklini almadan keşfedilecek ve 
öğrenilecek çok şey var. 

Dijital yatırımlar hızla karşılığını vermediğinde, 
genel müdürler, karşı karşıya kaldıkları 
sorunun, şirketin (ya da pazarın) nihai 
durumun ne olacağını bilmemesinden 
değil, yeterince harcama yapmamaktan 
kaynaklandığını düşünebilir. Bu yeni işin, 
herkesçe bilinen taahhütte azaltıma gitmenin 
akıllı bir karardan çok bir başarısızlık olarak 
görüleceğinden korkabilirler. Kar edilebilir 
yaklaşıma dönmektense, pazardan ders 
almayı değil pazarın gözünü korkutmayı 
umarak, seçtikleri stratejideki çabalarını ikiye 
katlayabilirler.  

Zamanla, pazar ne istediğini daha iyi anlar, 
üreticiler bunu nasıl sunacaklarını öğrenir 
ve böylece gelecek geçmişe göre daha net 
bir hal alır. Bu noktada, dijitalle ilgili sağlam 
kararlar çok daha kolaydır. Ancak, olayların 
anlaşılma aşamasında “büyük bir dijital” 
stratejiye fon sağlamak yatırımcıların sahip 
olduğundan daha fazla sabır gerektirebilir.  

Tabi ki, kısa vadeli dijital hazımsızlık yaşayan 
şirketlerin tümü kötü kararlar almıyor. 20 yıl 
önce radikal bir inovasyon olarak başlayan 
-daha sonra piyasa değerinin radikal yok 
edicisi olan- e-ticaret, şimdi her endüstride 
standart bir uygulama oldu. Geçiş döneminin 
ilk aşamalarında kar edemedikleri büyük 
yatırımlar yapanlar da dahil olmak üzere 
önde gelen şirketler, daha karlı e-ticaret 
stratejilerine doğru yönlerini değiştirebildiler.  
Nesnelerin İnterneti, Yapay Zekâ, etkileşimli 
ticaret gibi gelecek dalgalar gibi, dijitalde 
de, yöneticilerin yeni teknolojik inovasyonu 
duyuran siren sesi için tetikte olmaları akıllıca 
olacaktır. Merdivenleri hızla çıkıp yine aynı 
hızda inmektense, şirketlerin, böyle maliyetli 
hatalar yapmadan, doğru nihai durum için 
sağlam bir ilerleme kaydetmeleri çok daha iyi 
olacaktır. 


