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Sanayi Devrimi (18. YY)
- Kitlesel üretim teknolojileri
- Ulaştırma teknolojileri
- Ekonominin reorganizasyonu 

(aka. küreselleşme)

Ne Oldu, Ne Oluyor?

Dijital Ekonomi (20. YY)
- Bilgi teknolojileri
- İnternet
- Ekonominin reorganizasyonu 

(aka. küreselleşme 2.0, 3.0?)



Dijital Ekonomi

Dijital Ekonomi:
- Bireyler
- İşletmeler
- Cihazlar
- Süreçler
- Veriler
arasındaki çok yüksek sayıda ve değişik nitelikte etkileşimlerden oluşan 
ekonomik aktivitenin tümü

Kilit üretim girdisi: Veri



Dijital Ekonomi

Kaynak: McKinsey

• Üretilen verinin hacmi ve çeşitliliği muazzam hızla artıyor, daha da hızlanacak 
(IoT, mobil cihazlar vb.)

• Veri depolama yapıları kolayca ve giderek azalan birim maliyetlerle kurulabiliyor 
(bulut bilişim, dağıtık veri tabanları vb.)

• Veri işleme teknolojileri hızla gelişiyor (yapay zeka, makine öğrenmesi vb.)



Dijital Ekonomi

• Organizasyonların rekabet gücü «veri odaklı» olabilmekten geçiyor
• Veri odaklı organizasyon etkin bilgi yönetimi yapılarının kurulmasını gerektiriyor
• Dönüşüm gerektiren alanlar:

Ø İnsan
Ø Süreç
Ø Teknoloji



Bilginin Ekonomik Doğası

Ölçek ekonomisi

Ağ etkisi

Dijital ekonomide başarı için kilit soru: Tek başına yeterli ölçeğe ve ağ etkisine 
ulaşabilir misin?

- Evet à Devam et
- Hayır à Diğerleriyle işbirliği yap



Ne Yapmak Gerek

1- Teknoloji: Bilgi tüm organizasyonlar için emel bir altlık. Bilgiyi oluşturup 
işleyebilecek teknolojik araçlara sahip olunmalı

2- Süreç: Süreçler ve organizasyonel yapılanma bu teknolojileri etkin şekilde 
kullanabilecek yapıya dönüştürülmeli

3- İnsan: Teknolojiyi kullanacak ve süreçleri tasarlayıp işletecek nitelikli insan 
kaynağına sahip olunmalı.

4- İşbirlikleri: Ölçek ekonomileri ve ağ etkileri oluşturmak üzere işbirlikleri 
yapılmalı (zaten yeterince büyük değilse)

5- Liderlik: Tüm bu sürece liderlik edecek ve farklı alanlardaki çalışmalar 
arasında koordinasyonu temin edecek «yönetici akıl» oluşturulmalı



Biz Ne Yapıyoruz

1- Bilgi Toplumu Stratejisi
• Bilgi teknolojileri sektörü
• Genişbant altyapısı
• Siber güvenlik ve mahremiyet
• e-Devlet
• Yenilikçi çözümler
• Toplumsal dönüşüm
• İnsan kaynağı
• Teknoloji girişimciliği

2- Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu

3- Dijital Türkiye Yol Haritası

4- Dijital Dönüşüm Ofisi



TEŞEKKÜRLER

furkan.civelek@sbb.gov.tr


