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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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Yönetibilişim Dijital Dönüşüm Metodolojisi 

 Dijital Dönüşüm kavramını anlamak için anlam karışıklığına sebep veren dijitizasyon ve digitalizasyon 

kavramlarına da açıklık getirmek gerekir. 

 Dijitizasyon analog formatta olan her şeyi dijital formata dönüştürmektir. Örneğin kağıt ortamındaki 

verinin dijital ortama taşınması, analog çalışan bir donanımın dijital versiyonunun hazırlanması gibi. 

 Dijitalizasyon işin bir parçasının bilgi ve iletişim teknolojileri ile yapılması işidir. Otomasyon ile 

üretimde verimlilik sağlama, yazılım ile çalışanların verimliliğini artırma gibi. 

 Dijital Dönüşüm ise daha geniş kapsamlı olup, topyekün işin dijital teknolojilerle yapılmasını ifade 

eder. Pekçok dijitalizasyon çalışmasını içerir.   

 Dijital dönüşüm teknolojiye dayalı stratejik dönüşüm çalışmasıdır. Özünde stratejik dönüşüm olduğu 

için bir işletmenin hedeflerine ulaşmasını, onu geleceğe taşımasını sağlayacak süreç, insan, teknoloji, 

kültür gibi geleneksel ve yeni tüm bileşenlerin birbiri ile entegre çalışacak şekilde, dijital teknolojiler 

ile dönüştürülmesini ifade eder. 

 Dijital Dönüşüm sürecinin temel 4 adımı bulunmaktadır: 

1. Neden Dönüşmeliyiz ? 

2. Neleri dönüştürmeliyiz ? 

3. Nasıl dönüşmeliyiz ?  

4. Dönüşümü nasıl kalıcı ve dinamik kılarız? 

 “Neden Dönüşmeliyiz?” sorusu ile dönüşümün neden gerekli olduğu her boyutu ile netleştirilir: 

1- Dönüşüm gerekli mi? 

2- Dönüşüm neden şimdi olmalı? 

3- Mevcut durumun sıkıntısı ne? 

4- Dönüşüm olmazsa ne olur? 

Dönüşüm gereklidir çünkü yıkıcı teknolojiler diye adlandırılan dijital teknolojiler sektörleri, toplumsal 

hayatı, bireylerin mesleki geleceklerini beklenmedik şekilde sarsıyor.  

Dönüşüm şimdi olmalıdır zira dijital iş yetkinliğini kazanmak zaman alan bir süreçtir. Dijital çağın yerli 

şirketleri oyun alanlarını ele geçirmeden geleneksel şirketlerin oyuna dahil olması sürdürülebilir 

rekabet için gereklidir. Elektronik ticaret dalgasını kaçıran Barnes&Noble’ın yerini Amazon, 

Blockbuster’ın yerini Netflix alıvermiştir. Dijital iş dalgası daha kapsamlı bir etki yaratmaktadır. 

 Mevcut durumun sıkıntısı şirketlerin sürekli verimlilik artışı, maliyet minimizasyonu ve düşük kar 

baskısı altında kalmasıdır.  

 Dönüşüm olmazsa, rekabetçiliğin yeni kuralları olan müşteriyi tanıma ve müşterinin durumsal 

ihtiyaçlarını farketme, bu ihtiyaçları karşılayacak ürün ve hizmetleri pazara hızla sunma, bu hizmet ve 

ürünleri uygun maliyette sunabilmek için aynı amaca yönelik çalışan bir ekosistemin parçası yada 

işleticisi olma gibi yetkinliklere sahip olunamaz. Rekabette geri kalmanın bedeli küçülmek ve yok 

olmaktır.  

 “Neleri dönüştürmeliyiz?” sorusunun cevabını vermek önce bir dijital vizyon oluşturmak ve şirket 

öncelikleri, kaynakları ve yetkinliklerine bakarak dönüşüm için beklenen getirisi en yüksek 

alan/alanlar belirlenmelidir. Dijital vizyonu belirlerken mevcut durumu dikkate almadan, “işimizi 

sıfırdan kuruyor olsaydık nasıl kurardık” sorusuna cevap aranır. Bu vizyona şirketi taşıyacak, “Dijital 



 

 
Bu doküman Yönetibilişim tarafından özgün içerik olarak üretilmiştir. Kaynak göstererek kullanılabilir. 

Dönüşüm Yol Haritası” oluşturma çalışması ile de hangi süreçler, müşteriler, teknolojiler ve kültürel 

ögelere yönelik  dönüşüm projeleri yapılacağı tespit edilir.  

 “Nasıl Dönüşmeliyiz” sorusunun tüm şirketlere yönelik evrensel tek bir cevabı yoktur. Her şirket kendi 

kültürüne uygun bir dönüşüm gerçekleştirebilir. Ancak dönüşümün belirli genel adımları vardır: 

1- Dijital farkındalığın oluşturulması 

2- Pilot dijital ekip ve pilot dijital projelerin belirlenerek dijital teknolojiler, dijital araçlar ve 

çevik proje yönetimi, tasarımcı düşünce gibi dijital metotların  öğrenilmesi 

3- Dijital dönüşümün şirketin tamamına ve paydaş ekosistemine yaygınlaştırılması 

“Dönüşümü Nasıl Kalıcı Kılarız?” sorusunun cevabı dijital dönüşüm çalışmasının başından itibaren 

uygulanacak “Dönüşüm Yönetimi Programı”dır. Organizasyonlar dönüşmez, insanlar dönüşür. Bu 

nedenle başarılı ve kalıcı bir dönüşüm için çalışanların tek tek dönüşmesini sağlanmalıdır. Dönüşüm 

yönetimi bir süreçtir ve birbirini takip eden adımlardan oluşur: 

1- Dijital dönüşüm gerekliliğinin iletişimi 

2- Birey bazında faydasının anlaşılmasının sağlanması ile dönüşüm isteğinin oluşturulması 

3- Birey bazında dönüşüm için gerekli becerileri  kazandırma ve dönüşümle gelecek yeni 

sistem ve araçları kullanma eğitimleri ile bilgili kılma, korkunun yok edilmesi 

4- Bireylerin yeni becerilerini ve araçları kullanarak öğrenmesini sağlayacak çalışmalara dahil 

edilmesi, öğrenmenin pekiştirilerek özgüvenin yerleştirilmesi 

5- Bireyleri ve ekipleri devam eden çalışmalarının performanslarına göre ödüllendirme, 

takdir etme, dönüşümü yerleştirme.    

 Yönetibilişim Dijital Dönüşüm Metodolojisi dünyada uygulanan en iyi pratiklerin sentezi neticesinde 

ortaya çıkmıştır.  
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Dönüşüm Yolculuğu sonunda “Dijital İş Modeli” ve “Dijital İş Organizasyonu” ve “Dijital İş Platformu” 

kurgulanmış olur.  

Müşteri İle Başla 

Dijital Dönüşümü sağlayan dijital teknolojiler ise de, zorunlu kılan dijitalleşmiş müşterilerdir. 

Müşteriler, dijital çağda giderek artan yoğunlukta, hep yanlarında bulunan akıllı telefonları ile ihtiyaç 

duydukları ürün ve hizmetlere anında erişmeyi talep etmektedir. Müşterisine, kendisine ihtiyaç 

duyulduğu anda yakın olan şirketler hem karlılık hem büyüme fırsatlarını yakalar. 

 

  Endüstri Trendleri İzle 

 İş modeli tasarım sürecinin bir diğer önemli girdisi, işin içinde bulunduğu endüstrinin (sektörün) gittiği 

yön ve endüstri 40 trendleridir. Dünya çapında oluşturulan platformlar, ekosistemler ve nesnelerin de 

bu ekosistemlere dahil olması ile büyüyen şimdiye kadar mümkün olmamış kompleks ama birbiri ile 

farklı derecelerde entegre olabilen global bir yapı ortaya çıkmaktadır. Özellikle platform iş modelleri 

büyük fırsatlar sunduğu için iş stratejisi olarak bir platformun parçası olmanın hatta platformu kuran 

olmanın getirisi büyüktür. 

 Sürdürülebilir Karlılık için Plan Yap 

 İş modelinin önemli parçası, nasıl kar edileceğini ortaya koyan “Kar Modelidir”. Kar modeli tasarımı, iş 

modeli, şirketin yetenekleri ve müşteriye sunulan değer baz alır; kiralama, açık kaynak olarak sunma, 

destekten gelir elde etme, abonelik gibi farklı yöntemler değişik kombinasyonlarda kullanılabilir. 

 Nihayetinde müşteriye sunulacak dijital ürün ve hizmetler netleşir. Bu noktada müşterilerin temel 

beklentisi ürün ve hizmetlerin yaşadığı ekosistemle bağlantılı olmasıdır. Arabası servis ve sigorta 

şirketi ile, güvenlik kamerası emniyet güçleri ile gibi. 

 Bu aşamaya kadar yapılan tüm çalışmalar şirketin stratejik yönünü tayin eder. Diğer bir ifade ile şirket 

ne yapacağına karar vermiştir. Bundan sonraki adımlar stratejik hedeflere nasıl ulaşılacağını gösterir.  
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Stratejiyi herkes tarafından anlaşılır kılmak, uygulanma ve sonuç üretme başarısını doğrudan artırdığı 

için çok önemlidir. Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) yaklaşımı dijital çağın en büyük farklı olan 

gayrimaddi (dijital) varlıkları da strateji formulasyon sürecine dahil ettiği, stratejinin tüm paydaşlarca 

bir bütün olarak uygulanması sağlayacak şirket içi ve şirket dışı fonksiyonları birbiri ile hizalama görevi 

gördüğü için dijital iş strateji yönetimi sağlayan en uygun yöntemdir.  

 Strateji çalışmasının içinde stratejiyi hayata geçirmek için gerekli süreçler, insan ve teknoloji portföyü 

de orta çıkarılmış olur. 

 “Digital İş” dijital teknolojilerin gücünü kullanır.  Dijital teknolojiler geleneksel bilgi ve iletişim 

teknolojilerine dayanır. Bilgi Teknolojileri departmanı bu teknolojik yelpazenin şirkete 

kazandırılmasından, işletilmesinden ve geliştirilmesinden sorumlu iş birimidir. Geleneksel iş 

ortamında BT bölümleri destek iş birimi rolünü yerine getirdiklerinden verimlilik ve maliyet esaslı bir 

bakış açısı ile faaliyet gösteriler. Dijital iş ortamında ise teknoloji işin kendisi haline geldiği için BT 

bölümleri stratejik iş birimi hale gelmektedir. BT bölümlerinin bu yeni stratejik rollerini yapmak üzere 

dönüştürülmeleri gerekir. Bu gelişmeyi şirkete yansıtmak için BT Stratejisi belirlenir. Bu stratejinin 

detayında gerekli BT içi ve dışı yeteneklerin, uygulama stratejisinin, BT İş yapma modelinin tesbiti yer 

alır.  

 BT yetkinliği ise BT departmanından tüm  şirket ekosistemine yayılması gerken bir beceriye 

evrilmektedir.   

 Son olarak bütün dijital bileşenlerin içinde yer aldığı Dijital İş Platformu tasarlanır ve hayata geçirilir.  

 Tüm dijital iş ekosisteminin tutarlı şekilde işlemesi, bileşenlerin birbirini negatif yönde etkilemeden 

geliştirilmesi, gerekirse değiştirilebilmesi için “Kurumsal Mimari” yetkinliğinin şirkete kazandırılması, 

mimarinin tasarımı ve işletilmesi çok önemlidir.  

 

  

  

  


