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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 Dönüşüm Çerçevesi 

 Dijital Dönüşüm bilişim çağından farklıdır.  

 Bilişim çağında şirketler kendi içlerinde bilgi ve iletişim araçlarını kullanmaya başlayarak verimlilik, 

operasyon takibi, yapmaya başladılar. ERP – kurumsal kaynak planlama dönemi olarak başlayan 

girişimler zamanla CRM – müşteri ilişkileri yönetimi ile sürece müşteriyi,  SCM – Tedarikçi ilişkileri 

yönetimi ile sürece iş ortaklarını kattı. 

 Dijital dönüşüm teknolojileri de benzer teknolojileri içermesine rağmen çok daha çeşitli, oyun bozan 

teknolojileri barındırır ve küresel çapta, hızlı, kolay ve ekonomik yeni iş alanlarının oluşmasına neden 

olmaktadır ; bulut, sosyal medya, yapay zeka-analitik ve mobil teknolojiler hem mevcut işleri radikal 

derecede iyileştirmekte hem de yeni iş modelleri ortaya çıktısını tetiklemektedir. 

 Dijital çağın yerli şirketleri olan Uber, Airbnb, Google, Apple gibi şirketler sektörleri 

farklılaştırmışlardır. Uber şehir içi ulaşımı, Airbnb konaklama ve tatili, Google medyayı, Apple müzik 

ve uygulama geliştirme sektörlerini tamamen değiştirmiştir. Ve hiçbirinin pahalı varlıkları yoktur.  

 Dijital dönüşüm portföyünde hem birçok teknoloji hem de birçok iş yapış anlayışı vardır.  

 Yönetibilişim çerçevesi, bu farklı teknoloji ve yaklaşımlarla çok değerli iş sonuçları üretimini, bal 

üretimi benzetmesi ile tarifler. Arıların farklı çiçeklerden aldıkları farklı polenlerden farklı ama sonuçta 

hem tatlı hem faydalı o yöreye özel bir bal üretmesi gibi her dijital dönüşüm çalışması da farklı 

teknolojin ve yaklaşımların farklı biçimlerde şirketlere özel uygulanması ile şirkete özel bir değerin 

üretilmesini sağlar. 

 

  

 Dijital Dönüşüm teknoloji ile ilgili değil, teknolojinin beklenen iş sonuçlarını üretmek için kuvvetli bir 

araç olarak yaratıcı şekillerde kullanım ile ilgilidir. Dijital İş, dijital teknoloji altyapısı üzerine 

kurulmakta, bu altyapının sağladığı imkanlar nedeniyle mevcut iş modelleri radikal şekilde 

değişmekte ve yeni, rekabetçi iş modelleri ortaya çıkarak, geleneksel kuralları sarsılmakta, 
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sektörlerinde yerleşik işletmeler, varlığından bile haberdar olmadığı küçük işletmelerin rekabeti ile 

zorlanmaktadır. 

 Dijital dönüşüm mevcudu iyileştirmeyi hedefleyen değişim çalışması değildir, geleceği yaratma 

anlayışını benimseyen bir dönüşüm çalışmasıdır. 

 Digital Dönüşümün başarısı için önce “liderlik” gerekir. Bilinmeyen gri alanlarda güçlü liderlik olmazsa, 

yoldan çıkmak kolaydır. Hatta kaybolma riski vardır. Lider geleceği yaratma girişiminin sahibidir. 

Riskleri göğüsleyecek, vizyonu sırtlayacak ve ekiplerine güven aşılayacaktır. Aksi takdirde kimse bu 

çapta büyük bir dönüşümü gerçekleştiremez. 

 Dijital dönüşümün nihayi amacı iş sürdürülebilir karlılık alanına taşımaktır. İşi geliştirerek büyütmeyi 

hedefler. Dijital teknolojiler bu hedefe ulaşmak için kullanılabilecek yardımcı ve kolaylaştırıcı 

araçlardır.  

 

 

  Yukarıdaki resim Yönetibilişim Dijital Dönüşüm Çerçevesinin çekirdeğini göstermektedir. Dijital 

dönüşüm çekirdeğinde işin sahibinin ve nihayi amacın belirlenmesi bulunur. 

 

 

 

 

 

 Beklenen iş sonuçlarını elde etmek için (başarılı bir dijital dönüşüm için) akıl ve bilgiye dayalı  dijital 

liderlik önşarttır. Lider, dijital dönüşüm yolculuğunun daha önce gidilmemiş bir yolculuk olduğunun 
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bilincindedir.  Bu yolculuk deneyseldir, liderin elinde sadece bir pusula vardır ama gidilecek güzergahı 

ilerleme esnasında şekillenir. Bazen yol tıkanır, geri dönüp ayrı bir yol bulmak gerekebilir. Bu 

yolculuğun her anında yaratıcı çözümler üretmek gerekecektir. Bu nedenle risk almaya dayalı, 

yaparak öğrenmeyi kabul gören, inovatif bir düşünce yapısını benimsemek lazımdır. 

 Dijital dönüşüm yolculuğunda liderin en büyük yardımcısı veriyi anlık olarak işleyerek gerekli bilgiye 

dönüştüren analitik araçlardır.  

 

 

 Adım adım bal peteğinin dolması gibi dijital dönüşüm çerçevesi de farklı dijital teknolojiler ve iş yapış 

şekilleri ile dolmaya başlar. 

 Dijital dönüşüm müşteriyi tanımakla başlar. Müşteriyi tanımak için onunla özellikle sosyal medya 

araçları ile etkileşimde bulunmak güçlü bir yaklaşımdır. 

 Dönüşüm çalışmasının etkisi kapsamlı ve geniş bir alana yayılacağı için lider, liderlik ekibini kurarak 

kurumsal liderliği geliştirir. 

 Dönüşüm çalışmalarının dar kapsamlı olup başarısız olması veya başarılı örneklerin daha sonra şirket 

bütününe ölçeklendirilememesi riskine karşı hem şirkete hem de dijital teknolojiler ve yaklaşımlara 

bir bütün olarak bakmak gerekir. Holistik bakış açısı büyük resme bakmayı ifade eder. 

 Dönüşüm insanlar dönüşmeden tamamlanamaz. İnsanlar tek tek dönüşerek organizasyonel 

dönüşümü oluşturur. Dijital Dönüşüm çalışmaları mutlaka insan odaklı olmalı, dönüşüm yönetimi 

disiplininin desteğinde başlatılmalıdır. 
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İlerleyen gösterimlerde dijital dönüşüm kovanının nasıl parça parça dolduğunu görmek mümkündür. 
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 Görüldüğü gibi dijital dönüşüm bir süreçtir, yeni teknolojiler ve iş yapış yöntemleri ile sürekli 

genişleyen bir çerçeveye sahiptir. 

 Güncel kalmak, yeni becerileri edinmeye açık olmak, deneysel çalışmaları devam ettirmek ve 

ekosistemin gücünden yararlanmak bu yolculuğu başarılı devam ettirmenin anahtarlarıdır. 


