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Tüketicileri Anlamak; Pazarlama Anlayışı,  Pazarlama Miyopluğu, 

Satın Alma Davranışları

• İngiltere’de kurulu Pazarlama Enstitüsü’ne (Chartered Institute of Marketing) göre 
pazarlama, «Tüketici ihtiyaçlarının tahmini, tespiti ve tatminine yönelik kar amaçlı bir 
yönetim sürecidir». 

• Kar amaçlı olmayan kurumların da Örneğin, doğayı ve çevreyi koruma ile ilgili 
derneklerin, pazarlama faaliyetlerine giriştiklerini ve girişmeleri gerektiğini unutmamak
gerekir. 

• AMA(American Marketing Association)’ ya göre pazarlama «Kişisel ve örgütsel amaçlara 
ulaşmayı sağlayacak mübadeleleri (değişimleri-exchange) gerçekleştirmek üzere; fikirlerin, 
malların ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtımıyla 
ilgili bir planlama ve uygulama süreci» olarak tanımlanmaktadır. 
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Pazarlama Anlayışının Gelişimi

• Pazarlama anlayışının bir işletme felsefesi olarak keşfedilmesi ve benimsenmesi 

birdenbire olmamıştır. İşletmeler çeşitli anlayışları denemişler ve bunlardan 

dersler almışlardır. 

• Ancak, yukarıdaki cümleden «şimdi işletmelerin hepsi pazarlama anlayışının 

en iyi işletme yönetimi yaklaşımı olduğunu biliyorlar» anlamı da 

çıkarılmamalıdır.

• Pazarlama anlayışından önceki aşamalar; üretim anlayışı, ürün anlayışı ve satış 

anlayışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Üretim, ürün ve satış anlayışlarında 

tüketici ikinci plandadır, tüketici değil üretici «kral» konumundadır.

5/24/2021
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Pazarlama Anlayışı Öncesi Aşamalar
1. Üretim Anlayışı (Production Concept)

«öyle tatili dolayısıyla kapalıyız»

• 19. Yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi’nden sonra

ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik gelişmelerle, işletmeler büyük miktarlarda ve

seri üretim (mass production) yapabilmeye ve ölçek ekonomisinin meyvelerini

toplamaya başladılar. Bu gelişmeler tüketiciler için de maliyetlerin düşmesi

anlamına geliyordu.

• Bu dönemin temel varsayımları: (1) Üretilen ürünlerin satış sorunu yoktur (2) Ürün ve

hizmetlerin talepleri arzdan fazladır (3) Tüketicilerin isteklerini öğrenmeye gerek

yoktur. Bu anlayışı yansıtan ifadeler;

• «Her arz kendi talebini yaratır» ; «Ne üretirsem onu satarım» : «Her kurtlu baklanın

bir kör alıcısı vardır» ; «Siyah olmak koşulu ile otomobilinizi istediğiniz renkte

alabilirsiniz»

5/24/2021
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Pazarlama Anlayışı Öncesi Aşamalar
2. Ürün Anlayışı (Product Concept)

• Ürün anlayışı, daha fazla kalite, performans ve özellikler sunan ürün ve hizmetlerin
tüketici tarafından tercih edileceği düşüncesi üzerine kuruludur (Kotler, 2005).

• İlk bakışta doğru gibi görünen bu anlayış, tüketicinin ihtiyaçları göz önünde
bulundurulmadan tasarlanıp üretildiği için yanlışlarla doludur. Örneğin, «Bizim
ürettiğimiz buzdolabı en yüksek performansa sahiptir. Müşteriler mutlaka bizi tercih
edecektir» anlayışı başarısızlığa yol açacaktır.

• Bu durum sonuçta pazarlama miyopluğuna (marketing myopia) yol açar. T. Levitt,
1956). Levitt, bu makalesinde tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını göz önüne
alınmamasının sonuçlarını açıklamaktadır…

• ABD’de elektrik tesisatı vb ürünleri üretip pazarlayan Anderson Corporation’ın
başkanı, şirket başarılıyken; «biz ürünlerimizi satmıyoruz müşterilerimize
bölüştürüyoruz» Müşteriler de almak için yarışa girmişlerdir. Fakat birkaç yıl sonra
şirket zarar etmeye başlamıştı. Çünkü müşteri odaklılıklarını ürünlerine aşırı güvenleri
nedeniyle kaybetmişlerdi.
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Pazarlama Anlayışı Öncesi Aşamalar

2. Ürün Anlayışı (Product Concept) devam…

• ABD’de yayınlanan Fortune Dergisi tarafından her yıl dünyanın en büyük 500 şirketi

olarak ilan edilen şirketlerin yaklaşık olarak %40’ına yakın bir kısmının 10 yıl içinde

yok olduğu gözlemlenmiştir(ICS-UNIDO,2000).

• İşletmeler çok başarılı olabilirler, hatta dünyanın en büyük 500 şirketinden biri haline

gelebilirler. Fakat müşteri ihtiyaçlarını, rekabeti, teknolojiyi ve diğer çevre şartlarını

yakından takip etmezlerse, ne kadar büyük ne kadar başarılı olursa olsun, kısa bir

sürede piyasadan silinebilirler. Nokia’da benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştır.

• ATO’nın1923-2004 yılları arasındaki üyeleri üzerinden yaptığı çalışmada Türkiye’de

şirketlerin ortalama ömrünün 12 yıl olduğu ortaya çıkmıştır.
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Pazarlama Anlayışı Öncesi Aşamalar
3. Satış Anlayışı (Sales Concept)

• Ürün anlayışında yapılan yanlışlar ve olumsuzluklar nedeniyle çıkış satış anlayışında 

aranmıştır. 

• Bu anlayış hem tüketici ihtiyaçlarını ve hem de tüketicinin uzun süreli çıkarlarını 

gözetmeyen, işletmenin müşteri kitlesine ve topluma karşı sorumluluklarını göz ardı 

eden bir anlayıştır. 

• Makyavelizm anlayışı ile satış için her şey meşrudur…Bu anlayışa göre satış yapan 

kişi tüketiciler yerine kendisi (prim vb) ya da işletmesinin çıkarlarını düşünmektedir. 

Bunun için de baskıcı satış tekniklerini uygulamak istemişlerdir. Peter Drucker(1973) 

satışla ilgili olarak; 

• «Her zaman satmaya ihtiyaç var olacaktır. Fakat pazarlamanın amacı satmayı 

gereksiz kılmaktır. Yani, pazarlamanın amacı, tüketiciyi ve onun ihtiyaçlarını iyi 

tanıyıp, anlayıp, ona göre ürünler üretmek ve bu sayede ürünlerin/hizmetlerin kendi 

kendilerini satmasını sağlamaktır. Burada işletmeye düşecek tek görev ürünlerini 

satışa hazır etmek olacaktır».
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Pazarlama İçerisinde Satışın Yeri

• AMA(American Marketing Association)’ ya göre pazarlama «Kişisel ve örgütsel

amaçlara ulaşmayı sağlayacak mübadeleleri (değişimleri-exchange)

gerçekleştirmek üzere; fikirlerin, malların ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması,

tutundurulması ve dağıtımıyla ilgili bir planlama ve uygulama süreci» olarak

tanımlanmaktadır.

• Pazarlamanın tanımına yeniden dönecek olursak; 4 temel bileşenin olduğu, bu

bileşenlerin 4P olarak genelleştirildiği anlaşılmaktadır.

Product-Ürün (Kalite, performans, kolaylık, tasarım, garanti, estetik, marka,    içerik     

markası, renk, koku, ürün yaşam eğrisi, …)  

• Price-Fiyat (Maliyetler, uygun fiyat, doğru fiyat, ödeme kolaylıkları…)

• Place-Dağıtım (Satış noktası özellikleri, aracılar, paketleme, teslim hızı, stok

yönetimi..)

• Promotion-Tutundurma (Reklam, halkla ilişkiler, promosyon, kişisel satış)kişisel satış)

5/24/2021
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Pazarlama Anlayışı

• Nasıl satılacağının değil, nelerin satın alınabileceğinin düşünüldüğü dönem,

tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerine göre üretim yapmak. Tek başına reklamın değil,

pazarlama bileşenlerinin tümünün (ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma) uygulanması

ile tüketici tatmini yaratılarak kar sağlanmasının düşünüldüğü aşama.

• Pazarlama anlayışı bileşenleri;

• Tüketiciye yönelik tutum

• Müşteri tatmini

• Sistematik planlama

• Bütünleşik pazarlama

5/24/2021
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Pazarlama Anlayışı/Tüketiciye Yönelik Tutum

Tüketiciye Yönelik Tutum Bileşenleri

• Tüketici araştırması

• İhtiyacın tanımı

• Hedef pazarın tanımı

• Ürün farklılaştırması

• Üstünlük stratejisi

5/24/2021
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Tüketici Davranışlarını Anlamak

• Tüketici davranışları; bireylerin neyi satın aldığı, niçin satın aldığı, ne zaman satın 

aldığı, nereden satın aldığı, hangi sıklıklarla satın aldığı ve kullandığı ile ilgilenen 

dinamik ve uygulamalı bir alandır. Her ne kadar herkesin kolayca gözlemleyip, 

anlayabileceği örneklerle dolu bir alan olarak gözükse de, tüketici davranışları 

oldukça geniş ve karmaşık bir araştırma konusudur.

5/24/2021
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Tüketici Davranışlarını Anlamak
Tüketici davranışlarını anlamak için birçok model geliştirilmiştir. Bu modeller literatürde 
klasik ve modern teoriler olmak üzere iki başlık altında ele alınmaktadır. 

Klasik modeller /teoriler ;

İhtiyaç-Güdülenme Modeli

Ekonomik Model

Öğrenme Modeli 

Psikoanalitik Model

Sosyolojik Model

Modern modeller/Teoriler 

Engel-Kollat-Blackwell Modeli

Howard-Sheth modeli

Nicosia modeli

5/24/2021
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Tüketici Davranışlarını Anlamak …

Paco Underhill (Perakendeciliğin Gurusu)

• İnsanlar Neden Alışveriş Yapar?

• Alışveriş Merkezleri

• Paco, 

• «İnsanlar Neden Alışveriş Yapar» isimli kitabında; dünyanın her yerindeki saha 

çalışmalarında, yılda 50-70 bin alışverişçiyi bire bir izleyerek ve gizlice videoya 

kaydederek elde ettikleri sağlam kayıtlar ve kesin ölçümlerle, gözlemlerini 

perakendeciler için bir bilime dönüştürüyorlar.

• «Alışveriş Merkezleri» isimli kitabında ise; sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamın can 

damarı haline gelen AVM’lerin hepimizin hayatında nasıl önemli bir yer tuttuğunu 

anlatıyor.

• Daniel Kahneman ve Nobel İktisat Ödülü!

5/24/2021
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Tüketici Davranışlarını Anlamak …

• Tüketici davranışlarını açıklamak için genel anlamda yapılan en önemli 

model önerisi psikolog Kurt Levin tarafından geliştirilmiştir. Davranış şu 

şekilde formüle edilmektedir. Bu formülde;

• D = f(K>Ç) 

• Bu formülde; D=Davranış, K=Kişisel Etki, Ç=Çevre Faktörleri, olup;

• davranış kişisel faktörler ile çevresel faktörlerin bir fonksiyonu olarak 

açıklanmıştır. Böyle bir yaklaşım ve açıklamanın sonucu olarak “kara 

kutu” modeli ya da uyarıcı tepki modeli açıklamaları geliştirilmiştir. Bu 

modelde, çeşitli uyarıcılarla karşı karşıya kalan tüketici, kişisel ve çevre 

faktörlerinin etkisinde kalarak uyarıcıya tepki gösterir. Burada kara kutu 

olarak adlandırılan, açık bir biçimde gözlemlenemeyen etkilerin 

oluşumudur. 

5/24/2021Odabaşı, Y., Barış, Gülfidan, Tüketici Davranışı, 2. Baskı, MediaCat, İstanbul, 2002, ss.47-48.
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Tüketici Davranışlarını Anlamak/Satınalma Davranışlarını 
Etkileyen Faktörler

5/24/2021.
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D- Sosyal Faktörler
Kültür ve Alt-Kültür, Sosyal Sınıf, Referans Grupları, Roller ve Aile
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Tüketici Davranışlarını Anlamak …

• Satınalma Karar Süreçleri;

• 1. Yoğun Çaba İle Sorun Çözme

• 2. Sınırlı Çaba İle Sorun Çözme

• 3. Rutin Satın Alma

• 4. Tepkisel Satın Alma 

5/24/2021Erdoğan Koç, Tüketici Davranışları ve Satınalma Davranışları, s,480.
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Tüketicileri Anlamak: Satınalma Davranışları 
Tüketici Davranışına Giriş;

Chanel Hadi Kızım, Kardeşin Armani’ye de Al Gel Yemek Hazır!

• Wall Street Journal gazetesinde 2003 yılında yayınlanan bir haber, ABD-Sosyal Güvenlik

İdaresi verilerine göre, bazı insanların çocuklarına isim verirken ünlü marka isimlerinden

etkilenmelerinin hangi boyutlara geldiğinin göstergesidir. Örneğin, 2000-2003 yılları

arasında 353 çocuğa (çoğunlukla kızlara) Lexus (otomobil markası), 298’ine

Armani(İtalyan Modaevi), 269’una Chanel (Fransız Moda evi), 24’üne Porsche(Alman

otomobil markası) ve 3258’ine Tiffany (lüks ürünler zinciri) adı verilmiştir. Yine İnfinity

(Japon otomobil markası), L’oreal (Fransız kozmetik markası), Timberland (Ayakkabı

markası), Dior (Fransız Kozmetik markası), Guinness(İrlanda bira markası), gibi

markaların çocuklara isim olarak verildiği ifade edilmektedir.

• Öte yandan İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre; çocukların en çok Örümcek

Adam’a (Spider Man-Çizgi romandan üretilmiş bir film kahramanı) güvendikleri, hatta

babalarından daha fazla güvendikleri ortaya çıkmıştır! Bunları tartışalım neden böyle!!!

5/24/2021
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Tüketicileri Anlamak: Satınalma Davranışları 
• Ürünler Sadece İşlevsel Özellikleri Nedeniyle mi Satın Alınıyor?

• Günümüzde tüketim, artık fizyolojik ihtiyaçları tatmin etme sürecinden çok, bununla birlikte bir 
psikolojik tatmini, çevre ve dış dünya ile kurulan iletişimin temelini oluşturan bir iletişim aracı 
olarak ortaya çıkmaktadır.

• Tüketiciler kullandıkları/tükettikleri/sahip oldukları ürünleri birer iletişim aracı olarak 
kullanarak çevrelerine ve kendilerine kim oldukları, düşünce yapıları, tutum ve değerleri 
hakkında bilgi verir hale gelmişlerdir. 

• İnsanlar pahalı tabloları ve sanat eserlerini hem birer yatırım aracı olarak ve hem de nadide bir 
sanat eserine sahip olmalarının kendilerine verecekleri farklı olma hissi nedeniyle almaktadırlar.

• GfK Grubun Pazar araştırma şirketinin 2005 yılında yayınladığı rapora göre; Türkiye lüks marka 
tüketimi liginde 4. sıradadır. Bu sıralamada; Mısır, Hindistan ve Filipinler 1.2.3. sıraları 
paylaşmaktadırlar. S. Arabistan 6. Almanya 15, İtalya 16, ABD 19, İngiltere 23 ve İsveç 33. 
olmuştur. Burada ilk 10’a giren ülkelerin gelir dağılımında eşitsizliğin en yüksek olduğu ülkeler 
olması dikkat çekicidir.

5/24/2021
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Tüketicileri Anlamak: Satınalma Davranışları 
• Tüketici Davranışı Nedir?

• Tüketici Davranışı, bireylerin veya grupların, malları, hizmetleri, fikirleri veya 

deneyimleri seçmesi, satın alması, tüketmesi, kullanması ve kullandıktan 

sonra elden çıkarması ile ilgili süreçleri (ve bu süreçleri etkileyen faktörleri) 

inceleyen bir bilimsel çalışma alanı olarak tanımlanabilir(Solomon, 2006)

• Tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik, sosyal faktörlere değinmeden 

önce, son yıllarda tüketici davranışının öneminin artmasında etkili olan 

faktörlere değinmek gerekir;

• İşletmelerin giderek büyümesi ve mevcut hiyerarşik yapıdaki iletişim 

sürecinin müşteriler hakkındaki bilgilerin karar süreçlerinde kullanılamaması

• Tüketicilerin hem sayıca artmaları hem de daha bilinçli hale gelmeleri

• Tüketimin gittikçe rasyonel bir olgudan duygusal bir olguya dönüşmesi

• Ürün yaşam ömürlerinin gittikçe kısalması…T Modeli ve günümüz…

5/24/2021
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Gelecekle İlgili Öngörüsüzlük
• «Artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek her şey icat edildi» Charles H. Duell-

Amerikan Patent Dairesi Başkanı-1899)

• «Radyonun geleceği yok» (Lord Kevin-İskoçyalı Fizikçi)

• «Denizaltıların savaşta ne işe yarayabileceğini anlayamadım. Mürettebatın 

boğularak ölmesinden başka bir işe yaramazlar» (H.G. Wells-Yazar 1901)

• «Atlar her zaman kullanılacaktır. Otomobil ise ancak geçici bir moda olabilir» (Henry 

Ford’un kredi talebi üzerine otomotiv sektörünün geleceği konusunda danışmanlık 

yapan bir banka müdürü-1903)

• «Uçaklar hoş oyuncaklar. Ama askeri bir değerleri yok» (Mareşal Ferdinand Foch, 1. 

Dünya Savaşında Fransız Orduları Başkomutanı-1911)

• «Artistlerin konuşmalarını kim duymak ister ki ?» (Warner Brothers-Warner 

kardeşlerden- Harry M. Warner, film endüstrisi yöneticisi, O sıralarda yeni icat edilen 

sesli film hakkında-1927)

5/24/2021
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Gelecekle İlgili Öngörüsüzlük …
• «Televizyon en geç 6 ay içinde piyasadan silinecektir» İnsanlar her akşam böyle bir 

kutuya bakmak istemez» (Daryik F. Zanuck- Twenty Century Fox film şirketinin 

başkanı-1944)

• «Bilgisayarlar gelecekte belki sadece 1.5 ton ağırlığında olacaklar» (Populer

Mechanics Dergisi-1949)

• «Dünyada en fazla beş tane bilgisayara ihtiyaç olacağını düşünüyorum» (Thomas 

Watson IBM Genel Müdürü-1943)

• «640K herkese yeter» (Bill Gates-Microsoft şirketinin kurucusu-1981)

• «İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için herhangi bin neden 

göremiyorum» (Ken Olsen-Digital Equipment Şirketinin Kurucusu ve Başkanı-1977)

• J.K. Rovling’in Harry Potter adlı romanı 12 yayınevi tarafından reddedildi. Daha 

sonra bu kitap İngiltere’de Bloomsbury ve ABD’de Scholastic Press yayınevleri 

tarafından basıldı ve dünyada 450 milyon adet satış rakamına ulaştı.

• GSM…

5/24/2021
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Futurism (Gelecek Bilimcilik)
Alvin Tofler …/Yeni nesil perakendecilik de uygun bir yere yerleştirilebilir

• Dünyadaki sosyal, kültürel ve ekonomik değişmeler toplum yapısını etkilemiştir. Zaman

içerisinde toplumun temel değerleri değişti. Tarım toplumunda güç toprak

sahiplerinde, endüstriyel devrimde güç sermaye sahiplerinde bugün ise bilgi

toplumunda güç bilgi konusunda çalışanlarındadır. Bilgi üretim için de en temel

rekabet aracıdır. Taklit etmek de güçtür.

• Peter Drucker, Geleceği Yönetmek (1992) isimli kitabında; şimdiden anahtar bilgidir

diyerek; Dünya «işgücü yoğun» olmuyor, «enerji yoğun» da olmuyor, ancak «bilgi

yoğun» oluyor diyor.

5/24/2021
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Futurism/Değişim ve Gelecek

5/24/2021
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• Değişim her devirde her çağda olagelmiştir. Ancak günümüzde bu değişim ve

dönüşüm geçmişe göre çok daha büyük bir hızla devam etmektedir. Bu

değişim ve dönüşümle başaçıkabilmek hem örgütlerin hem de bireylerin en

önemli sorunudur. Önemli olan değişime karşı direnmek değil değişimi

algılamak ve kendimizi buna göre geliştirmektir. Kendimizi sürekli

yenilemektir. Aksi takdirde sistemin dışına itilebiliriz.

• Bugün popüler olan Google, Whatsupp, Facebook, İnstagram gibi

uygulamalar ortadan kalkacaktır. İşte önemli olan bunların yerine gelecek yeni

uygulamaları tasarlamak, yeni projeler geliştirmek olmalıdır. Ama en azından

böyle bir değişimin olcağının farkında olmak ve kendimizi buna göre

konumlandırmak gerekir.



Gelecek Bilimi ve Geleceği Tahmin Etme

• Gelecek bilimci olarak ünlenen Alvin Toffler’ın 70’li ve 80’li
yıllarda yayımlanan iki kitabı Türkçeye çevrilmişti. Toffler ilk
kitabı Gelecek Korkusu-Şok’ta; dünyanın her tarafında çok
hızlı bir değişim yaşandığını bu nedenle günlük yaşam
ritimlerinin hızlandırılmasına vurgu yapmaktaydı.

• Üçüncü Dalga'da Toffler, "dalgalar" kavramına dayanan üç tür
toplumu tarif eder; her dalganın da eski toplumları ve kültürleri
bir kenara ittiğini belirtir.
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Üçüncü Dalga
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"Üçüncü Dalga", 1950'lerin sonlarında başlayan sanayi sonrası toplumu

tanımlamak için kullandığı bir terimdi. Bu dönemde; Bilgi Çağı, Uzay

Çağı, Elektronik Çağ, Küresel Köy gibi terimlerle bilimsel-teknolojik

devrime vurgu yapılmaktaydı. Bu dönem bugün dijitalleşme olarak

tanımlanmaktadır.

Ben bu iki kitabı da 1980’de okumuştum. Daha o dönemde çok

etkilenmiştim. O dönem derken daha henüz dijitalleşmenin olmadığı kişisel

bilgisayarların hayatımıza girmediği bir dönemden bahsediyoruz. Ancak

Toffler gelecekte nelerin olabileceğini söylüyordu…



1980’ler Türkiye’sine Bakış

5/24/2021

26

Tüm bu gelişmelerden bahsedilirken acaba o dönemlerin (1980) Türkiyesi

dijitalleşmenin teknolojinin neresindeydi?…. Bilgisayar, telefon, telex, fax,

scanner, internet….

Alvin Toffler’in 3. Dalga isimli kitabında yaptığı tanımlamalar yani

dijitalleşme bugün Endüstri 4,0 ya da Dördüncü Sanayi Devrimi olarak

tanımlanan çağın/dönemin altyapısını oluşturmaktadır.

Günümüzde geldiğimiz noktayı ve bunun geleceğimizi nasıl etkileyeceğine

kısaca vurgu yapmakta yarar görülmektedir.



Sanayi Devrimleri
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Birinci (1784)

Buharlı Makina ve Raylı

Sistemler

İkinci (1870)

Seri Üretim, Elektrik, 

Montaj Bandı

Üçüncü (1969)

Otomatik Üretim, 

Elektronik, Bilgisayarlar

Dördüncü (Şimdi)

Yapay Zeka, Büyük Veri, 

Robotik….



Sanayi Devrimleri
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• İlk Sanayi Devrimi yaklaşık olarak 1760’tan 1840 dolaylarına kadar sürdü.

Bu ilk sanayi devrimi demiryollarının inşası ve buhar makinesinin

devreye girmesiylemekanik üretime öncülük etti.

• İkinci Sanayi Devrimi ise 19. Yüzyıl sonları ile 20. Yüzyıl başlarında ivme

kazanmıştır. Bu sanayi devrimi de elektrik ve montaj hattının (Henry

Ford’un üretim modeli) devreye girmesiyle seri üretime öncülük etmiştir.

• Üçüncü Sanayi Devrimi 1960’larda başladı. Yarı iletkenlerin, ana

bilgisayarların (1960’lar), kişisel bilgisayarların (1970’ler, 1980’ler) ve

internetin (1990’lar) desteği ile geliştiği için genellikle bilgisayar devrimi ya

da dijital devrim olarak adlandırıldı.



Sanayi Devrimleri/Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi)

• Dijital devrim üzerinde yükselen dördüncü sanayi devrimi (Endüstri 4.0) ise bu

yüzyılla birlikte başlayıp devam etmektedir.

• Dijital teknolojilerin esasını oluşturan bilgisayar donanımı, yazılım ve ağlar yeni

olmamakla beraber, günümüzde daha gelişmiş ve bütünleşik hale gelmektedirler.

• Dördüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) ilk olarak 2011 yılında Hannover fuarında

gündeme getirilmiş ve 2015 yılında da Dünya Ekonomik forumunda gündeme

getirilmiştir. Almanya ve ABD’nin Dördüncü Sanayi Devriminin önderliğini yaptıkları

ifade edilmektedir.
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Dördüncü Sanayi Devriminin İtici Güçleri

• Dördüncü sanayi devriminin itici güçleri; fiziksel, dijital ve biyolojik olarak üç kümede

gösterilebilir. Bu kümlerdeki bileşenler de özetle; büyük veri ve analitik, nesnelerin

interneti, sürücüsüz otomobiller, dronlar, robotlar, yapay zeka ve karar alma, 3D

yazıcılar ve imalat ile nöroteknolojiler olarak belirtilebilir.

• Önümüzdeki süreçte Endüstri 4.0 bireyleri, iş dünyasını, hükümetleri ve toplumu

önemli bir biçimde etkileyecektir.

• Türkiye birinci ve ikinci sanayi devrimlerini ıskalamakla beraber dijitalleşme ile

özdeşleştirilen 3. sanayi devrimini ıskalamamıştır.

• İnanıyorum ki dikkat edersek dördüncü sanayi devrimini de ıskalamamış oluruz.
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Teknoloji Ve Yaratıcı Yıkım

• Bugün herkes tarafından bilinen Alibaba, Uber, ve Airbnb’nın daha birkaç yıl

öncesinden adını bile duyan yoktu. Ama bugün önemli ölçüde hayatımızın

içindedirler. Diğer taraftan Alibaba stok tutmamakta, Airbnb’in hiç konutu yok. Uber’in

de taksisi yok. Bununla birlikte, geçtiğimiz yıllarda Uber’in İstanbul’da kopardığı fırtınayı

hepimiz bilmekteyiz.

• And ve Refo Color…

• İktisatçılar, önümüzdeki süreçte sermayenin gelişmiş ülkelere yöneleceğini iddia

etmektedirler. Kanımca haksız da sayılmazlar. Bugün Çin’de üretim yapan gelişmiş

ülke firmaları; Çin’de işçilik maliyetlerinin giderek yükselmesi ama daha da önemlisi

eğer üretim akıllı robotlarla olacaksa ve mavi yakalılara ihtiyaç olmayacaksa ve beyaz

yakalılara da daha az ihtiyaç olacaksa neden Çin’de üretim yapsınlar? Böyle olunca

da ileride çok önemli istihdam sorunları ortaya çıkabilecektir. Bu sorunların, her alanda

sağlanacak verimlilik nedeniyle ortaya çıkacak kaynakların yeniden yatırıma

dönüştürülmesi suretiyle üstesinden gelinebileceği iddia edilmektedir.

5/24/2021

31



Uber Vakası

.
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• Birinci sanayi devriminin simgesi olan iplik makinesinin Avrupa’nın dışında yayılması 

neredeyse 120 yıl almıştı. Ancak, internet 10 yıldan daha kısa bir sürede tüm 

dünyaya yayıldı.

• 1.3 milyar kişinin hala elektrik erişimine sahip olmadığı dünyamızda İkinci sanayi 

devrimi toplam nüfusun ancak % 17’si tarafından tam olarak yaşanmaktadır.

Üçüncü sanayi devriminde de benzer durum söz konusu; gelişmiş ülkelerde 

yaşayanlarda dahil dünya nüfusunun yarısından fazlası 4 milyar insan internet 

erişimine sahip değildir.

Sanayi Devrimlerinin Topluma Ulaşması



Endüstri 4.0/Dördüncü Sanayi Devriminin Ortaya Çıkışı

 Endüstri 4.0 ilk kez 2011 yılında Hannover fuarında gündeme gelir.  Bu terim, küresel 

değer zincirlerinin örgütlenişini nasıl dönüştüreceğini tasvir etmek için kullanılıyor.

 MIT Profesörleri Erik Brynjolfsson ve Andrew McAfee, 2014’te yayınlanan kitaplarının 

adına «ikinci makine çağı» diyerek, dünyanın bir dönüm noktasında olduğunu, 

dijital teknolojiler ve buna dayalı otomasyon sayesinde benzeri görülmemiş 

gelişmelerin olacağını söylüyorlar.

 2015 Yılında ise Davos Toplantılarının düzenleyicisi Prof. Klaus SCHWAB  tarafından 

Davos’ta gündeme getiriliyor.
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Endüstri 4,0’ın Ortaya Çıkışı

• Endüstri 4.0’ın öncülüğünü Almanya ve ABD yapmaktadır.     

• Bu konuda Japonların geldiği nokta (Toplum 5.0)ve itirazlarını da belirtmek gerekir.

• «Akıllı fabrikaları» esas alan Endüstri 4.0 küresel planda üretim ve dağıtım sistemlerini 

değiştirmekle kalmayacak;  

• Gen dizilemeden nano teknolojilere, yenilenebilir enerjilerden kuantum bilgi işleme 

bir dizi ileri atılım dalgalarını öngörmektedir.
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 Dijital devrimin üzerinde yükseliyor

 Mobil internet, küçük ve ucuz sensörler, yapay zeka ve makine öğrenmesi

tarafından karakterize ediliyor

 Merkezlerinde donanım, yazılım ve ağlar bulunan dijital teknolojilerin bütünleşik

hale gelmesi

Endüstri 4.0’ın Altyapısı 
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Endüstri 4.0’ın Altyapısı…

 Bütün yeni gelişme ve teknolojilerin ortak özelliği dijitalleşme ve bilgi

teknolojisinin kaldıraç gücünü kullanıyor olmalarıdır

 Örneğin, bilgi işlem gücünde ve veri analitiğinde gelişme olmaksızın gen

dizileme mümkün olamazdı.

 Yapay zeka olmaksızın ileri robotlar olamazdı. Bu da büyük ölçüde bilgi işlem

gücüne dayanıyor.

5/24/2021

37



Endüstri 4.0’ın Bileşenleri
• İnternet

• Bulut Bilişim

• Nesnelerin interneti

• Büyük veri ve analitik

• Otonom robotlar

• Simülasyon

• Arttırılmış gerçeklik

• Siber güvenlik

• Üç Boyutlu Üretim

• Dijitalleşme

• Biyolojik
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İnternet

• 1990’lı yıllar ile birlikte hayatımıza giren “internet” sayesinde, dünyanın bir diğer 

ucunda olan bitenlerden haberdar olduk ve insanlar birbirleriyle sanal ortamda 

iletişim kurmaya başladı. Dünya adeta küresel bir köy haline dönüştü. İş yapma 

şekilleri ve kurumların birbirleri ile olan iletişimleri yeniden şekillendi. Artık uzak 

mesafeler, bir engel olmaktan kısmen çıktı. Değişik kültürlere sahip insanların 

iletişimleri zenginleştikçe, bu insanların birbirleri arasındaki alışveriş de artış gösterdi. 

• İnternet teknolojisinin gelişmesi ile birlikte, bu geniş ağda etkileşimde bulunan insan 

sayısı ve dolayısıyla, internette dolaşan içeriklerin zenginliği de artış göstermiştir. 

Bugün iş dünyasındaki hemen herkes ve gençlerin büyük bir çoğunluğu gerek 

işyerlerinde gerekse mobil olarak internete girmekte ve etkileşimde 

bulunmaktadırlar. Bunun yanında, içerik sağlayıcı firmalar ve altyapı hizmetleri 

sunan telekomünikasyon şirketleri, internet erişim hizmetinin son kullanıcıya daha 

kaliteli aktarılmasını sağlamak amacıyla, birbirleri ile ara bağlantı anlaşmaları 

yapmaktadırlar. İnternet ile birlikte sıkça kullanılan “Bulut Bilişim” ve “Büyük Veri” 

çok yeni kavramlar değiller…
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Bulut Bilişim ve Büyük Veri

• Bulut Bilişim; tablet, laptop, Cep telefonu, PC, desktop vb. elektronik cihazın

bağlanabildiği, Web servisleri üzerinden donanım ve yazılım gibi mevcut Bilişim ve

Haberleşme Teknolojisi kaynaklarının dinamik olarak paylaştırılabildiği ve yaygın

hizmet sunan servis sağlayıcılardan oluşan İnternet ortamını ifade eder.

• Büyük Veri “Büyük Veri” tanımı İngilizcede “Big Data” olarak ifade edilmektedir. 

Büyük veri; sosyal medya paylaşımları, fotoğraf, internet günlükleri, video, metin ve 

kayıt tutulan dosyalar vb. gibi tüm verinin işlenebilir ve anlamlı biçime sokulmuş 

halidir. 

• Bir yönüyle, diskte çok fazla yer tutmasıyla birlikte geleneksel yöntemlerle 

işlenemeyen veridir. Büyük veri, internet sitesi sunucu kayıtları, internet günlükleri, 

iklim algılayıcıları, cep telefonları iletişim kayıtları gibi çeşitli kaynaklardan gelen çok 

miktardaki bilgiyi içermektedir.
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İnternet, Bulut Bilişim ve Büyük Veri

• İnternet üzerinden alınan bir hizmet modeli diyebileceğimiz “Bulut Bilişim” ile çeşitli

türde çok miktardaki veriyi simgeleyen “Büyük Veri” kavramları, birbiri ile iç içe

geçmiş durumdadır. Büyük verinin barındırılması ve işlenmesi için veri merkezlerine

ve bu merkezlere her yerden erişebilmek için de bulut bilişim sistemine ihtiyaç

duyulmaktadır.

• Son kullanıcıya hitap eden perakende firmaları, müşterilerine daha sağlıklı

pazarlama stratejisi sunabilmek amacıyla, sosyal medya, internet günlüğü,

şikâyet siteleri gibi verilerin elde edilebildiği mecraları takip etmektedirler.

Buralardan sadece metin halinde veriler değil, resim, video, belge gibi çeşitli

formatlarda bilgiler de elde edilebilmektedir.

• Artan bu veri miktarının barındırılması için yüksek kapasiteli disklere ihtiyaç

duyulmaktadır. Bu verilerin sadece depolanması da yetmemekte, bunların

işlenerek anlamlı bilgilere dönüştürülmesi gerekmektedir…
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İnternet, Bulut Bilişim ve Büyük Veri…
• İnternet sonrası kültürlerin etkileşiminin daha da artması, şirketlerin ofislerini çok yaygın 

coğrafyalarda açmalarına sebep olmuştur. Özellikle uluslararası şirket çalışanları, artık 

mekândan bağımsız olarak dünyanın her yerinde 3 çalışabilmektedirler. Böyle dağıtık 

ofis yapıları, belli bir merkezden internet üzerinden alınacak hizmet yapısına olan 
ihtiyacı doğurmuştur.

• Tüm bilgi veya servislerin, cep telefonu veya bilgisayarımıza sığdırılmasına artık olanak 

yoktur. Her türlü cihazdan çeşitli uygulama ve hizmetlere erişim için bulut bilişim servis 

sağlayıcıları ile çalışmak, artık günümüzün bir parçası haline gelmiştir. Söz konusu 

gelişmeler ve artan veri miktarı ile birlikte, şirketlerin kendi bünyelerindeki bilişim 

teknoloji kapasitesi yeterli kalmamaya başlamıştır. Aynı zamanda, hizmet ve 

uygulama çeşitliliğinin artması yeni alanlarda uzman bilişim personeli istihdamı 

ihtiyacını da doğurmuştur. 

• Şirketler, kendi bünyelerinde, donanım, yazılım ve personel yatırımı yapmak yerine, 

konunun uzmanı kurumlardan dış destek almayı tercih etmeye başlamışlardır.
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Bulut Bilişim
• Basit bir ifadeyle, bulut bilişim, BT altyapınızı satın almak yerine kiralamak anlamına 

gelir. Şirketler; veri tabanlarına, yazılımlara ve donanıma büyük yatırımlar yapmak 

yerine, bilişim güçlerine internet üzerinden erişip kullandıkça ödeme yapmayı tercih 

ediyorlar. 

• Bir şirket "buluta geçiş yapmaya" karar verdiğinde, BT altyapısı kendi tesisleri dışında, 

bulut bilişim sağlayıcı (örneğin Oracle) tarafından yönetilen bir veri merkezinde 

depolanır. Bulut sağlayıcı, müşterinin BT altyapısını yönetme, uygulama yazılımlarını 

entegre etme ve pazarın taleplerine ayak uydurmak üzere yeni beceriler ve işlevler 

geliştirme sorumluluğunu üstlenir.

• Bulut bilişim müşterilere daha fazla çeviklik, ölçek ve esneklik sunar. Müşteriler, eski 

BT sistemlerine para ve kaynak harcamak yerine daha stratejik görevlere 

odaklanabilirler. Şirketler, önden büyük bir yatırım yapmadan ihtiyaç duydukları 

bilişim kaynaklarına hızla erişebilir ve yalnızca ihtiyaç duydukları kadarı için ödeme 

yapabilirler.
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Bulut Bilişim Metaforu

5/24/2021Sam Johnston - kullanarak Sam Johnston tarafından 

düzenlendi OmniGroup bireyin OmniGraffle ve Inkscape (içerir Computer.svg tarafından Sasa Stefanoviç )
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Bulut Bilişim Metaforu

• Bulut bilişim metaforu: Hizmetler sağlayan ağ bağlantılı öğeler grubunun, kullanıcılar

tarafından ayrı ayrı ele alınması veya yönetilmesi gerekmez; bunun yerine, sağlayıcı

tarafından yönetilen tüm donanım ve yazılım paketi amorf (biçimsiz) bir bulut olarak

düşünülebilir.

• Bulut Bilişim; tablet, laptop, Cep telefonu, PC, desktop vb. elektronik cihazın

bağlanabildiği, Web servisleri üzerinden donanım ve yazılım gibi mevcut Bilişim ve

Haberleşme Teknolojisi kaynaklarının dinamik olarak paylaştırılabildiği ve yaygın

hizmet sunan servis sağlayıcılardan oluşan İnternet ortamını ifade eder.
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Bulut Bilişim …

• Bir başka ifade ile; Bulut Bilişim, yerel bir sunucu veya kişisel bir bilgisayar yerine 

verileri depolamak, yönetmek ve işlemek için İnternette barındırılan uzak 

sunuculardan oluşan bir ağ kullanma uygulaması.

• Bulut teknolojisi alanında dünyanın önde gelen şirketleri şunlar: Amazon Web, 

Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Rackspace Cloud, Oracle.

• Üç farklı bulut türü vardır: genel, özel ve hibrit. Bunların her biri, müşterinin 

gerçekleştirmesi gereken yönetim miktarı ve sağlanan güvenlik seviyesi açısından 

değişiklik gösterir.

• Üç ana tür bulut servisi vardır: Yazılım Hizmetleri (SaaS), Platform Hizmetleri 

(PaaS) ve Altyapı Hizmetleri (IaaS). Bulut konusunda herkese uyan tek çözüm 

yoktur. İş gereksinimlerinizi destekleyen doğru çözümü bulmanız gerekir.
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Bulut Bilişim Tarihçesi
•

Bilişim ve Bilgi Teknolojisinde, İnternet'in gelecekte bulut bilişimin ayrılmaz bir parçası 

olacağı, bilgisayar hardisklerinin yerine, çevrim içi bulutların yer alacağı düşünülebilir, 

Bilişim cihazları ile her hangi bir altyapı hazırlamadan, tamamen çevrim içi ağlar 

sayesinde fonksiyonel uygulamalara erişmek mümkün olacaktır. 

• Bilişim firmalarının gelişmesiyle, bilişim teknolojisi tüketen insanlara bilgi ve kaynak

sağlayan işletmelerin önemli bir konuma geleceği, bilişim piyasasındaki aşırı rekabet

sonucunda firmalar arasında hukuki problemlerin olması kaçınılmaz olacaktır.

• John McCarthy’nin 1960’larda bilgi işlem kullanımının bir gün elektrik ve su hizmeti

gibi bir kamu hizmeti şeklinde organize edilebileceği konusunda öngörülerinden

hareketle oluşturulmuştur. Bulut bilişimin günümüz özelliklerinin neredeyse tamamı

elektrik dağıtım sektörü ile kıyas edilerek genel, özel, kamu ve topluluklara ayrı

kullanım formları düşünülerek Douglas Parkhill’in 1966 tarihli “The Challange of

Computer Utility” adlı kitabında incelenmiştir.

5/24/2021
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Büyük Veri/Big Data

• İnternetin yaygınlaşması ile birlikte günümüzde insanlar, sosyal medya
üzerinden muazzam oranda bilgi paylaşmaktadırlar. İnternet ortamında
sağladığımız her bilgi artık çok önemli bir veri haline dönüşmüş bulunmaktadır.
Bu kadar büyük verinin doğru analiz edilmesi ve doğru metotlarla
yorumlanması, şirketlerin alacağı kararların daha sağlıklı olmasına yardımcı
olabilmektedir.

• Bunları anlamlı hale getirebilen işletmeler, risklerini daha iyi yönetebilmekte,
yenilik yapabilmekte ve pazarlama stratejisi oluşturabilmektedirler. Firmalar, bir
adım öne geçebilmek amacıyla, iş yapma şekillerinin değiştiği çağımızda, fark
yaratmak zorundadırlar.

• Sadece internet değil, RFID ve sensör teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla
beraber, çeşitli kaynaklardan toplanan veriler de giderek yaygınlaşmış
bulunmaktadır. Bunların yanında, gelecekte daha yaygın hale geleceğine
kesin gözüyle bakılan istatistikler, finansal veriler, sağlık bilgileri gibi verilerin
hepsi aslında büyük veriyi oluşturmaktadır

5/24/2021Utkun, 2012, Tez.
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Büyük Veri…

• Büyük Veri, volume (hacim), velocity (hız), variety (çeşitlilik) ve value

(değer) olmak üzere 4 bileşene sahiptir.

• Günümüzde verinin çokluğu ile birlikte hacmi de artmıştır. Bu da

verilerin işlenmesi ve analiz edilmesi sorununu beraberinde getirmiştir.

• Verinin hacmi ile birlikte elde edilme hızı da artmaktadır. Bu da

beraberinde büyük veriyi kullanan işletmelere bazı sorunlar

getirmektedir.

• Farklı teknolojilerden farklı çeşitlilikte veri elde edilebilmektedir.

Taşınabilir cihazlarda kullanılan sosyal medya uygulamalarından elde

edilen farklı bilgi formatlarının analiz edilebilmeleri için birbirlerine

dönüşmeleri gerekmektedir. Yapısallık problemi, veriyi işleme külfetini

de beraberinde getirmektedir.

5/24/2021
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Büyük Verinin Yapılandırılması

• Büyük verinin elde edilmesi ve işlenmesi kuşkusuz önemli bir süreçtir. İşe

yarar ve anlamlı bir sonuca ulaşabilmek için, bu analizlerin sonucunun bir

‘değer’ üretmesi gerekmektedir. Örneğin, bir moda markasının, strateji

belirleme konusunda karar vermesini sağlayacak bir değer

yaratabilmek amacıyla, sosyal medya takipçilerinin yaş aralığı, eğitimi

gibi demografik bilgilere ek olarak sosyal medya hareket analizleri

sonucunda hoşlanılan kıyafetler belirlenebilmektedir.

• İşlenmeyen büyük veri bir değer ifade etmemektedir. Verinin

işlenebilmesi için de yapılandırılması gerekmektedir. Bunun için

geleneksel yöntemlerden biraz daha farklı çözümlere ihtiyaç
duyulmaktadır. Günümüzde büyük firmalar kendi geliştirdikleri sistemler

sayesinde verileri işlemektedirler. Örneğin Google ve Amazon, kendi

geliştirdiği teknolojiler sayesinde verilerini tutmakta, işlemekte ve

saklamaktadır. Bu teknolojilerin birçoğunun açık kaynak kodlu yazılımlar

olması sayesinde birçok yazılımcı bunları geliştirebilmektedir.

5/24/2021
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Büyük Verinin Yapılandırılması Ve Analizi

• Her geçen gün bilginin katlanarak artmasıyla birlikte "Bilgi Çöplüğü" 

terimi ortaya çıkmıştır. Birçok yazılım firmasının bu alandaki araştırma ve 

geliştirme çalışmaları sonucunda Big Data (Büyük Veri) olgusu gün 

yüzüne çıkmıştır. 

• Geleneksel yöntemlerle bilgiyi işlemek artık geride kalmış bulunmaktadır. 

Daha doğru kararlar verebilmenin yolu, büyük veriyi analiz edebilmek ve 

tüketici eğilimlerini dinamik şekilde öngörebilmekten geçmektedir. 

Günümüzün önde gelen sektörlerinin Büyük Veri ile ilgili yaptıkları 

çalışmalar yeni avantajlara kapı aralamaktadır. 

• Verilerin işlenmesinde kullanılan bulut bilişim barındırma hizmetleri 
ucuzlamış ve daha yaygın hale gelmiş bulunmaktadır. Bu da veri işleme 

işini kolaylaştırmıştır. 

5/24/2021
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Büyük Verinin Yapılandırılması Ve Analizi

• Önümüzdeki yıllarda, tüm markaların ve kurumların büyük verinin

nimetlerinden faydalanması tahmin edilmektedir. Buna ayak uyduran ve

işlenmiş büyük veriyi analiz eden firmalar, sosyal medyadaki duygu

değişimlerinden yola çıkarak, müşterilerine uygun kampanyalar

düzenlemeye başlayacaklardır.

• Yakın gelecekte, Büyük Verinin, teknoloji piyasasında çok önemli bir yer

tutması ve önümüzdeki yıllarda bu pazarın elli milyar doları aşması

beklenmektedir. Süreç hızlanarak devam etmekte ve aygıttan aygıta

iletişim her geçen gün artmaktadır.

• Yakın gelecekte, evlerimizde kullandığımız beyaz eşyalar, üzerimizdeki

giysilerin dahi iletişime geçmesi durumunda, bugünkü büyük verinin

ilerideki verilerle kıyaslanmayacak ölçüde küçük kalacağı da öngörüler

arasında yer almaktadır.

5/24/2021(KAREL, 2008). 
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Büyük Veri ve Veri Madenciliği

• Dijital ekonomi çağında; veri, çok değerli bir ürün olmuştur. İnternet 
trafiği, sosyal ağlar, kurumsal otomasyon sistemleri (tedarikçiler ve 
müşteriler için) coğrafik bilgi sistemleri (tedarik zincirinde ürünlerin 
hareketlerinin izlenmesi), online anketler ve diğer veri kaynaklarından 
işletmelere sürekli veri sağlanmaktadır. 

• Bu veriler, işletme yönetimi ve pazarlama araştırmacıları için potansiyel 
bilgi kaynağıdır. İşte, veri madenciliği farklı veri grupları arasındaki gizli 
ilişki ve modelleri ortaya çıkarmakla ilgilidir…

• Veri odaklı pazarlama uygulamaları işletmelerin başarısı için çok 
önemlidir. 

• Veri madenciliği ile pazarlama uygulamalarında; müşteri yaşam ömrü 
değeri (Customer Lifetime Value), müşteri bölümlemesi 
(segmentasyon), çapraz satış ve yönlendirmeler ile doğrudan 
pazarlama kavramları için bilgi sağlanır*. …

• Veri madenciliği maliyetli uygulamalara ihtiyaç gösterir. Ancak bu 
konuda hizmet veren çok sayıda işletme vardır.

5/24/2021*Kazım Karaboğa, Big Data and Data Mining, s.41.
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Bulut Bilişim Ve Büyük Verinin Birlikte Ele Alınması 

• “Bulut Bilişim ve Büyük Veri teknolojilerinin mevcuttaki kullanım alanları,

zorlukları ve müşteri ilişkileri yönetimi ve pazarlama stratejilerinin daha

etkin kullanılması nasıl olabilir?

5/24/2021
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Nesnelerin İnterneti
• Nesnelerin İnterneti (Internet of Things): Nesnelerin İnterneti, fiziksel dünyada

var olan makinelerin, binaların, taşıtların ve çeşitli elektronik ve dijital cihazlar

gibi nesnelerin, bunların içinde bulunan ya da yanlarında bulundurduğu

sensörlerini, kablolu veya kablosuz olarak bağlantılar aracılığıyla ile veri

toplama, veri dağıtma ve iletişimi kurmak için oluşturduğu sistemi ifade

etmektedir (Banger, 2016, s. 186).

• Nesnelerin ticareti • Günümüzde henüz tam anlamıyla yaygınlaşmamış olsa

da bir arayüz ve insana ihtiyaç olmadan ürün ve hizmet satın almalarını bu

bağlantılı ekipmanların yaptığı pratik örnekler bulunmaktadır ve bu bağlantılı

aygıt ekosistemi hızla gelişmektedir.

• Örneğin Amazon, "Dash Replenishment" hizmeti ile bağlantılı olarak

tasarlanmış çamaşır makinesi, yazıcı gibi araçları kendi dijital ticaret

ekosistemine dahil etmekte ve bu araçlardan çamaşır deterjanı ya da yazıcı

kartuşu bitmek üzere iken otomatik olarak sipariş alabilmektedir. Bu aslında

şirketlerin iş modellerinde de yeni yaklaşımlar oluşturabilmesi için nesnelerin

ticaretinin etkinliğini gösteren bir örnek olarak öne çıkmaktadır.**
5/24/2021(Banger, 2016, s. 186) ve . Prof.Dr. Mahmut Nedim BAYUK Harran Üniversitesi, İİBF, Ürt. Yön. ve Pazarlama ABD, Şanlıurfa/TÜRKİYE ORCID: 0000-0001-6292-3431 

Beyza Nur DEMİR Yüksek Lisans, Harran Üniversitesi SBE, Şanlıurfa/TÜRKİYE ORCID:0000-0002-8371-891X **Delloitte-Tüsiad Raporu
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Nesnelerin İnterneti Ve Büyük Veri

• IoT yaklaşımında, çok farklı ağ türleri çeşitli makinelere ve cihazlara 

yerleştirilmektedir. Farklı bölgelere yerleştirilen bu tür sensörler; astronomik, 

coğrafi, çevresel ve lojistik gibi çok farklı tipte veriler 

toplayabilmektedir [32] . Şekil 2'de [32] görüldüğü üzere ulaşım vasıtaları, 

mobil cihazlar, kamu tesisleri ve ev aletleri IoT'de veri toplama aracı 

olarak kullanılabilmektedir.

• IoT cihazları için geliştirilmiş büyük veri, genel büyük verilere farklı araçlar 

barındırır. Bunun sebebi toplanan çok çeşitli görebilmek. Çeşitlilik, 

heterojenlik, ağlamak olmama, gürültü ve fazlalık bu türden türler en 

klasik özellikleridir. Şu anki IoT için, büyük verinin çoğunluğu 

oluşturmamaktadır. Ancak IoT'de veri toplama aracı olarak kullanılan 

sensörlerin sayısının 2030 kadar bir trilyona ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. Bu da IoT verilerinin, büyük verinin en önemli kısmının 

oluşturacağını göstermektedir.

5/24/2021
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Bulut Bilişim

.

5/24/2021

57



Bulut Bilişimin Çalışma Şekli
•

Bulut Bilişim çalışma şeklini açıklarken öncelikle ön uç ve arka uç olarak iki 
uçtan bahsetmek gerekir. İstemci ve Sunucuların birbirlerine network 
üzerinden veya genellikle internet üzerinden bağlıdırlar. Ön uç istemci 
veya kullanıcı bilgisayarı ya da kullanıcının gördüğü kısım, Arka uç ise 
sistemin “bulut” kısmıdır. Ön uç, kullanıcı bilgisayarını ve Bulut 
programlama sistemine erişimi sağlayacak uygulamayı kapsar.

• Tüm bulut programlama sistemleri aynı kullanıcı ara yüzüne sahip 
değillerdir. Web tabanlı e-posta yazılımları gibi servisler Internet Explorer 
veya Firefox gibi web tarayıcılara eğilimlidirler. Diğer sistemler kendine 
has yazılımlarla kullanıcılarına network bağlantısı sağlarlar.

• Bilgisayarlar bulut bilişimi veri işlemeden tutun video oyunlarına kadar 
düşünebileceğiniz her türlü yazılımı içerirler. Genellikle, her yazılımın 
kendine ayrılmış sunucusu vardır. Bir merkez sunucu sistemi yönetir, 
kullanıcı isteklerini ve trafiği izleyerek her şeyin düzgün çalışmasını sağlar. 
Bu sunucu kurallara uyar ve özel bir yazılım kullanır. Network üzerindeki 
bilgisayarların birbirleriyle iletişimini sağlar.

5/24/2021
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 Nesnelerin İnterneti En Kritik Gelişmedir

 Düşük bütçeyle neredeyse herşeyin internete bağlanabilmesi çok önemli ve büyük

bir gelişmedir.

 Sensörle verilerin toplanması, kameralarla görüntülerin alınması ve bunların

işlenmesi büyük kazanımlar sağlayacaktır.

Endüstri 4.0 – Nesnelerin İnterneti

5/24/2021
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 Büyük Veri Analitiği: Verinin toplanması, işlenmesi, 

anlamlandırılması, ilişkilendirilmesi, analizi, 

raporlanması ve karar destek sistemlerinde 

kullanılmasıdır.

 Yapay Zeka ve Büyük Veri donanımsal gelişmeleri

akıllı ve otonom hale getirecektir.

 Sensörlerden veriler toplanır, anlamlandırılır, 

yorumlanır ve çözüme dönüştürülür.

 Veriler arttıkça, önleyici tedbirler alınabilir, 

öngörülerde bulunmak mümkün olur ve işler otonom

hale gelir.

Endüstri 4.0 – Büyük Veri ve Analitik
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 Büyük Verinin 3V’si (Volume/Miktar, 

Variety/Çeşitlilik, Velocity/Hız)

 5V olarak son halini almıştır. (Value/Değer, 

Verification/Doğrulama)

Endüstri 4.0 – Büyük Verinin Özellikleri
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Büyük Veri Geleneksel Analitik

Veri Tipi Yapılandırılmamış

Format

Satır-Sütun şeklinde

Veri Hacmi 100 Terabayt’tan

1 Petabayt’a kadar

100 Terabayt’tan

daha az

Veri Akışı Sürekli Veri Akışı Statik Veri Havuzu

Analiz Yöntemi Makine Öğrenmesi Hipoteze Dayalı

Birincil Amaç Veriye Dayalı Ürünler İç Karar Desteği ve 

Hizmetleri

Endüstri 4.0-Büyük Veri ve Geleneksel Analitik
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Endüstri 4.0-Büyük Veri Kaynakları ve Analitik

• Büyük verilerin kaynakları oldukça genişlemiştir. Geleneksel veri kaynaklarının 

yanında; Facebook, Twitter, Google, LinkedIn gibi sosyal medya ile  mobil 

cihazlar, sensörler, modern dijital yapının hemen her ögesi yığınla veri 

üretiyor. Bilgi teknolojileri ve insansız hava araçları, dronlar , öğrenen 

makineler vb yollardan veriler sağlanmaktadır. O nedenle bunlara büyük veri 

deniliyor.  Önemli olan toplanan verilerin analizi değerlendirilmesi ve buna 

göre kararların alınabilmesidir.

• 2012’de ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Michael Donley, insansız hava 

araçlarının kaydettiği tüm video verisini analiz etmenin Hava kuvvetleri 

analistlerinin yıllarını alabileceğini belirtmiştir.

• Büyük veri sadece daha iyi kararlar ile maliyet tasarrufu için değil, 

müşterilerine veriye dayalı yeni ürün ve hizmetler sunmak için 

kullanılmaktadır.

• Bu beceriler, liderlik, örgütsel yapılar, teknolojiler ve mimarilerde değişim 

anlamına geliyor.  Dünya-ve onu açıklayan veri-sürekli bir değişim ve akış 

halinde; bunu hızlı bir biçimde  algılayıp, akıllıca tepki veren kuruluşlar 

avantajlı durumda olacaklardır.

• Büyük veri ile çalışan  ve çalışmaya karar veren herkes, bunu yapmanın en 

mantıklı ve ekonomik yollarını da bulmalıdırlar. 



 Endüstri 4.0’ın en büyük amacı, birbirleriyle

haberleşen, sensörlerle ortamı algılayabilen ve veri

analizi yaparak ihtiyaçları fark edebilen robotların

üretimi devraldığı dönem olarak adlandırılabilir.

 Ucuz

 Kaliteli

 Hızlı

 Düşük maliyetli

Endüstri 4.0-Otonom Robotlar/Otonom Taşıtlar 

5/24/2021

65



Endüstri 4.0 – Otonom Robotlar/Otonom Araçlar

• Sensörler ve yapay zeka gibi teknolojiler geliştikçe 

bütün bu otonom makinelerin yetenekleri hızla 

iyileşecektir.

• Dronların çevrelerini algılayabilme ve tepki verme 

yetenekleri geliştikçe savaş bölgelerine tıbbi 

malzeme götürmelerinden tarımda kullanılmaya 

kadar geniş bir alanda kullanılacaklardır.

• Dron resmi…

5/24/2021
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Endüstri 4.0 – Otonom Robotlar/Otonom Araçlar

 İlk sürücüsüz aracı üretmek isteyen 50’den fazla büyük 

şirket rekabet halindedir. 

 Bu yarışta Apple, Nvidia, Alphabet ve Microsoft gibi 

teknoloji şirketleri ile BMW, General Motors, Volvo, 

Hyundai ve Ford gibi otomotiv markaları işbirliği 

içerisindeler. 

 Ayrıca Scania, DAF ve Iveco gibi ağır vasıta üreticileri 

de ortak çalışarak sürücüsüz çalışan kamyon üretmek 

istiyorlar. 



Tarımda Robotlar

https://www.youtube.com/watch?v=ME_rprRlmMM&ab_channel=C

BSThisMorning

5/24/2021
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Bulut İletişim



Bulut İletişim
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 Dijital bir ağı kullanarak çoklu sunucu bağlantıları 

gerçekleştirmeye bulut teknolojisi deniyor. 

 Ziyaretçi sayısının yüksek olduğu sitelere girilmesinin 

güçleşmesi sorununa çözüm olmak üzere bulut 

teknolojisi devreye giriyor.  Sistem bulut bilişim 

uygulamalarına aktarıldığı zaman bir servis 

sağlayıcısından güç alarak çalışan binlerce 

bilgisayarla beraber çalışmaya başlıyor. (Microsoft, 

Amazon Web Services ve Dropbox).

 Ortak bulut ağını kullanan internet kullanıcıları, 

uygulamaları bilgisayara yüklemeden ortak sunucu 

üzerinden çalıştırır. Bulut ağına bağlı kullanıcılar 

arasında bilgi yayılım hızı maksimize olur. 



Arttırılmış Gerçeklik
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• Artırılmış gerçekliğin en iyi kullanımlarından biri telefonunuzun kamerasını 

bir yol tabelasına, bir menüye yani bir yazıya doğru tutmanız ve Google 

Translate’in o yazıyı gerçek zamanlı çevirmesi, bu özellik yaklaşık 38 dilde 

çalışıyor ve dil paketlerini çevrimdışı kullanım için indirebiliyorsunuz.



Siber Güvenlik
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• Siber güvenlik, Internet üzerinden bağlantı halindeki bir dünyanın temel

taşıdır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya

genelinde Internet kullanıcılarının, aygıtların ve verilerin sayısında

beklenen eşi görülmemiş artış, büyük fırsatların yanı sıra aynı derecede

göz korkutucu zorlukları da beraberinde getirecektir.

• Siber güvenlik, bilgi güvenliğinden operasyon güvenliğine ve bilgisayar

sistemlerinin güvenliğine kadar birçok farklı kavramı kapsar. Bu kavram;

• Bireyler açısından güvenli hissetmek, kişisel verileri ve gizliliği korumak

demektir.

• Kurumlar açısından ise operasyon ve bilgi güvenliği sayesinde gizli

verilerin korunmasını sağlamak demektir.

• Hükümetler açısından ise vatandaşların, kurumların, kritik altyapının ve

devlete ait bilgisayar sistemlerinin saldırılara ya da verilerin çalınmasına

karşı korunması anlamına gelir.

(Hollanda’nın Çin’e gidecek vatandaşları için önerisi ve tehdit algılaması)



Üç Boyutlu Üretim
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• 3D baskı ya da eklemeli imalat, fiziksel bir nesnenin 

üç boyutlu dijital bir çizim ya da modelden tabaka 

tabaka basılarak ortaya çıkarılması sürecidir.

• 3D yazıcılarda plastik, alüminyum, paslanmaz çelik, 

seramik ve ileri alaşımlar gibi çok çeşitli malzemeler 

kullanılabilecektir.

• Günün birinde 3D yazıcılarla biyo-baskı olarak 

adlandırılan bir süreçle insan organları üretilebilecek



Dijitalleşme
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 Son 20 yılda dijital dünyada dijital bir varlığa sahip olmak hızlı bir biçimde 

gelişti. Günümüzde insanların % 80’inin dijital bir varlığa sahip olduğu 

belirtilmektedir.

 Daha 10 yıl öncesinde bir mobil telefon numarası e-posta ve belki de 

kişisel bir web sitesine sahip olmak anlamına geliyordu. Bu gün ise birçok 

insan birden çok dijital varlığa sahip. Facebook, Twitter, LinkedIn vb.

 Bu sayede her birimiz hakkında çok geniş bir bilgi ortada bulunuyor…

 Endüstri açısından bakılınca da bu rekabet ortamında ayakta 

kalabilecek firmaların dijital ustalığa sahip olmaları gerekiyor. Dijital 

ustalığın ise iki bileşeni bulunmaktadır. Bunlar; dijital yeterlilik ve yönetsel 

yeterliliktir.



Biyolojik
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• Biyoloji alanında ve özellikle de genetikteki inovasyonlar adeta nefes 

kesicidir. 

• Gen dizileme ve genleri aktivite etme maliyetleri oldukça azalmıştır.

• İnsan Genomu projesinin tamamlanması 10 yıldan daha fazla süre ve 2.7 

milyar dolarlık bir maliyet gerektirmişti.

• Bugün genom dizilimi birkaç saat içerisinde ve bin doların altında bir 

maliyetle yapılabiliyor. 

• Biyolojiyi düzenleme yeteneği, genetiği değiştirilmiş bitki ya da hayvanlar 

yaratmayı, daha ilerisi yetişkin organizmaların hücrelerini değiştirmeyi 

hedeflemektedir.

• Bu konu artık teknik olmaktan ziyade hukuk ve etikle ilgilidir.



Hizmet / 

Satış 

Sonrası

Kaynak ve 

Süreç

Varlık 

Kullanımı

İşgücü

Envanter

Kalite

Arz-Talep 

Eşlemesi

Zaman 

Yönetimi

Öngörülü 

Bakım

Veri Güdümlü 

Değer

Kalite 

Maliyetlerinde 

%10 - 20 

Azalma

Envanter 

Maliyetlerinde 

%20 - 50 

Azalma

Teknik Çalışmalarda, 

Bilgi Çalışmalarının 

Otomasyonu Ile 

Verimlilikte %45 - 50 

Artış

Toplam Makine Arıza 

Süresinde %30 - 50 

Azalma

Verimlilikte %3 – 5 

Artış

Tahmin Doğruluğunda 

%85'e Yükselme

Toplam Zamanda 

%20 – 50 Azalma

Bakım Maliyetlerinde 

%10 - 40 Azalma
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Dijital, Fiziksel ve Biyolojik Dünyaların Birleşmesi

• Dijital, Fiziksel ve Biyolojik  boyutları birleştirme yeteneğine sahip olan 

şirketler, çoğu kez bütün sektörleri ve bağlantılı üretim ve tüketim 

sistemlerini bozmayı başarabiliyorlar.

• Uber’in birçok şehirdeki popülerliği müşteri deneyiminin iyileşmesi ile 

başlıyor.

• Bu iş modelinde teknoloji araç ve insan bir arada ve tarafların 

yararlarını optimize ediyor.

• Bu yararlar iş modellerinin tamamen değişmelerine de yol açabiliyor.

• Sağlık sektörü de fiziksel, biyolojik ve dijital teknolojilerdeki eş zamanlı 

ilerlemeleri kapsama sorunuyla karşı karşıya. Yeni teşhis ve tedavi 

yaklaşımlarından, giyilebilir aletlerle toplanan bilgiler ve implant

teknolojilerinden de yararlanma ve hasta kayıtlarını dijitalleştirme söz 

konusu.
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Endüstri 4.0- İlk Sürücüsüz Araç Kazası

• 18 Mart 2018’de, Arizona Eyaleti Tempe'de 49 

yaşında bir kadın insansız sürülen bir Uber aracı

tarafından çarpıldı ve hayatını kaybetti.

• Dünyadaki İlk İnsansız Araba ile olan ölümlü kaza

olarak tarihe geçti.
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İmplant Teknolojiler

 İnsanlar giderek daha çok cihazlara bağlanıyor. Bu cihazlar artan 

ölçüde bedenleriyle bağlantılı hale geliyor.

 Cihazlar giyilmenin de ötesinde iletişime, lokasyon ve davranışların 

izlenmesine ve sağlık işlevlerine hizmet edecek şekilde, insan 

bedenlerine implant edilebiliyor.

 Bu cihazlar hastalıkların parametrelerini saptayabilecek, insanların 
önlem almasını sağlayabilecek, izleme merkezlerine veri 

gönderecek ya da gerektiğinde otomatik olarak ilaç zerk 

edecek.
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Endüstri 4.0’ın Taraflara Etkileri

• Dijital çağ kamusal otoriteyi koruyagelmiş bariyerlerin birçoğunun altını 

oydu; 

• Hükümetler ya da yerel yöneticiler dijitalleşme sayesinde hizmet 

verdikleri insanlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmakta ve daha iyi 

hizmet verebilmektedirler. 

• Yönetimler hesap verme durumu ile karşı karşıyadırlar. BİMER, CİMER.

• Wikileaks efsanesi-devlet dışı küçük bir birimin devasa devlete meydan 

okuması-yeni güç paradigmasının asimetrisini ve çoğu kez bununla 

birlikte gelen güven aşınmasını gözler önüne sermektedir.
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Endüstri 4.0’ın Taraflara Etkileri…

• Kişisel verilerin toplanması, işlemden geçirilmesi ve yeniden satılması 

konusunda Avrupa’da belirli düzenlemelerin yapılmasına karşın dünyanın 

birçok yerinde bu düzenlemeler yetersizdir.

• Facebook ile ilgili olarak kamuoyuna yansıyan haberler.
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• İktisatçılar, önümüzdeki süreçte sermayenin gelişmiş

ülkelere yöneleceğini iddia etmektedirler. Kanımca

haksız da sayılmazlar. Bunun nedeni işçilik maliyetleri

ve robotlar olacaktır.

Endüstri 4.0’ın Taraflara Etkileri…
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PERAKENDENİN GELECEĞİ NEDİR?

• Amazon devi gibi çok az şirket, e-ticaret sayesinde tüm bir endüstride fiziki
mağazaların perakende satış yapma şeklini bozdu.

• 2017 yılında ABD'de 8.600'den fazla mağaza kapatıldı. Bu rekor seviyedeki
kapanış en kötü yıl temsil etmektedir.

• Ancak, yalnızca 16 perakende zinciri kapanışların neredeyse yarısını
oluşturuyor ve perakende satışların% 90'ı hala mağazada yapılıyor. Fiziksel
perakendecilik ölmedi, ancak markaların yeni pazarda başarılı olmak için
mağaza içi deneyimine ve müşteri ilişkilerine yatırım yapması gerekiyor.

• Bu dersimizde bu yeniliklerin, deneyimlerin neler olabileceğine vurgu
yapılmaktadır.
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Tüketici Davranışlarında Dijital Ve Sosyal Medyanın Rolü

• Dünyanın birçok ülkesinde; İnternet kullanımı, sosyal medya, mobil
uygulamalar ve diğer dijital iletişim teknolojileri, milyarlarca insanın günlük
yaşamlarının bir parçası haline geldi.

• Örneğin, şu anda Yetişkin Amerikalılar arasında internet kullanım oranı
yaklaşık% 87 dolayındadır. Ancak, üniversite eğitimi almış ve yüksek gelir
seviyesindeki yetişkinler gibi bazı demografik gruplar için bu oran % 100
seviyesindedir.

• Daha genç insanlar - yeni nesil kitlesel tüketiciler -benzer şekilde yüksek
seviyeler kullanım seviyelerine sahiptirler. İnsanlar artan bir biçimde
zamanlarını online olarak harcıyorlar. Örneğin, İngiltere’de son on yılda
yetişkinlerin internette geçirdiği saat iki katına çıktı ve şu anda haftada ortalama
20,5 saat internette geçirilmektedir.

• Bu büyümenin bir kısmını sosyal medya ateşlemiştir; şu anda dünya çapında 2 
milyardan daha fazla insan sosyal medyayı kullanmaktadır. Facebook, tek başına 
günlük olarak yaklaşık 1 milyar aktif kullanıcıya sahiptir. .

• O halde !!!
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Tüketici Davranışlarında Dijital Ve Sosyal Medyanın Rolü

• Açıkça, insanlar kendilerini gittikçe artan bir biçimde dijital ve sosyal 

medyanın içerisinde bulmaktadırlar. Bunun birçok nedeni 

bulunmaktadır. 

• Tüketiciler, ürünleri satın almak ve tüketmek için bilgi sahibi olmak 

isterler. Ayrıca, diğer insanların deneyimleri hakkında bilgi sahibi olmak 

için onlarla iletişim kurarlar. 

• Pazarlamacılar bu temel değişime yanıt vermek amacıyla artan bir 

biçimde dijital pazarlama kanallarını kullanırlar.
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Perakendenin Geleceği/Yeni Nesil Perakendecilik

• Son 20 yıldır Amazon ve Alibaba gibi çoğunlukla dijital kanallar aracılığıyla 
satış yapan e-ticaret şirketlerinin büyümesi ve sayıca artması ile perakende 
sektörü büyük bir değişime uğruyor. 

• Pazara giriş bariyerlerinin azalması ile pazardaki küçük ölçekli firmaların 
sayısı ve ürün çeşitliliği her geçen gün artıyor. 

• Ürün ve servislere olan erişilebilirliğin artması ve güncel bilgiye ulaşmanın 
kolaylığı sayesinde müşteriler, ürün fiyatlarını ve tekliflerini anında 
karşılaştırarak, markalar arasında ani geçişler yapabiliyor.

• Devamlı gelişen ve değişen bu rekabet ortamında dijital dönüşüm artık 
perakende şirketleri için bir tercih değil, zorunluluk haline geliyor. Bu koşullarda 
perakende firmalarının artan rekabete karşı güçlü durabilmek için 
teknolojiye yatırım yaparak, değişen müşteri davranışlarına karşı yeni 
stratejiler üretmeleri ve operasyonel süreçlerini iyileştirmeleri gerekiyor.
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Perakendenin Geleceği/Yeni Nesil Perakendecilik
Dijital perakende sektöründe rekabet avantajı

Müşteriler “ürünleri” satın almaktan “deneyimleri” satın almaya doğru 
yönelirken, fark yaratmak isteyen perakendeciler artık müşteri kitlelerine 
özel kişiselleştirilmiş stratejiler geliştirerek, onlara eşsiz bir müşteri deneyimi 
sunuyor. 

Müşteri profillerinde ve beklentilerinde oluşan değişimler müşterilerin 
derinlemesine anlaşılmasını ve analiz edilmesini gerektiriyor. 
Perakendeciler, dijital analitik araçlar ile müşterilerin davranışlarını daha 
ayrıntılı bir düzeyde incelemek ve mağaza ortamını gerçek zamanlı 
optimize etmek için Wi-Fi, düşük enerjili Bluetooth,beacon, video ve GPS 
tabanlı ürünler ve nesnelerin interneti (IoT), büyük veri, bulut bilişim, 
makine öğrenimi gibi teknolojileri kullanıyorlar. 

Bu teknolojilerin alışveriş süreçlerinde yoğun olarak kullanılmasıyla artan 
kişisel veri paylaşımı ve gizlilik hassasiyeti sonucunda, müşteri kitleleri ile 
kendi aralarındaki güven ilişkisini koruyarak ek rekabet avantajı elde 
etmek isteyen perakende şirketlerinin siber saldırılara karşı yatırım 
yapmaları da gerekiyor.
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Perakendenin Geleceği/Yeni Nesil Perakendecilik

• Diğer taraftan perakendeciler, geleneksel ve dijital kanallar üzerinde 

müşteriye dokunan tüm temas noktalarını iyileştirerek, müşterilerine daha 

güçlü ve bütünsel bir deneyim yaşatmak ve müşterilerin artmakta olan 

beklentilerine cevap vermek için çalışıyorlar. Perakendeciler e-ticaret 

kanal deneyimlerini fiziksel mağazalara getirerek, farklı türden kanallarda 

gerçekleşen satışlar arasındaki sınırları kaldırabilir ve müşterilerine çoklu 

kanal alışveriş deneyimleri yaşatabilirler.
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Perakendenin Geleceği/Yeni Nesil Perakendecilik

• Türkiye’de şu anda birçok perakende şirketi geleneksel ve dijital kanallar 

arasındaki duvarları yıkarak, çoklu kanal inisiyatiflerini hayata geçirmeye 

çalışıyor.

• Deloitte 2016 yılında yaptığı bir çalışmada, müşterilerin alışveriş 

süreçlerinde herhangi bir dijital cihaz (masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, 

tabletler, akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar veya mağaza içi kiosk ve mobil 

ödeme cihazı) kullanımının fiziksel mağaza içi satışlara etkisini araştırmıştır. 

• Çalışma sonuçlarına göre, alışveriş süreçlerinde kullanılan dijital 

cihazlardan etkilenen satışlar 2013 yılında mağazadaki tüm satışların 

%14’ünü oluştururken, 2016 yılında bu oran %56’ya yükselmiştir.
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Perakendenin Geleceği/Yeni Nesil Perakendecilik

Dijitalleşen perakendecilerin başarı anahtarı: Nesnelerin İnterneti (IoT) 

• IoT, fiziksel nesnelerin birbirleri veya daha büyük sistemlerle iletişimde 

olduğu bir ağdır ve bulut tabanlı yazılım platformları aracılığıyla bu 

ağdaki verilerin iletilmesini, analiz edilmesini ve paylaşılmasını sağlar. 

• Dijital teknolojilerin fiziksel mağazalarla buluşturulmasını sağlayan IoT, 

perakendecilerin gerçek bir çoklu kanal deneyimi elde etmelerine 

olanak sağlar. IoT UK isimli uluslararası program tarafından yapılan son 

kullanıcı anketine göre, perakendecilerin IoT yatırımları hakkında en 

önemli beklentileri operasyonel verimlilik (%32), maliyetlerde azaltma 

(%30), mevcut ürün ve hizmetlerden gelir elde etme (%28), yeni ürün ve 

servislerden gelir elde etme (%5) ve iç görü ve iyileştirilmiş karar verme 

(%5) şeklindedir.
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Perakendenin Geleceği/Yeni Nesil Perakendecilik
• Mobil pazarlama platformu StepsAway, mağazaya girdiği andan itibaren 

müşterinin mağazadaki yerini otomatik olarak takip eden ve müşteriyi 
alışveriş listesindeki ürünlere doğru yönlendiren bir uygulama geliştirmiştir. 
Amazon Go ve Walmart Scan gibi lışveriş süreçlerini basitleştiren 
çözümler; akıllı raflar, akıllı kameralar, ağ geçitleri ve sensörler, akıllı 
sayaçlar ve akıllı dijital tabelaları kullanarak müşterilerin mağazalarda 
kasiyerlere ihtiyaç duymadan alışverişlerini tamamlamasını sağlamaktadır. 
Benzer olarak Zara, Rebecca Minkoff gibi hazır giyim firmaları müşterilerine 
mobil ödeme ve self-checkout (bireysel ödeme ve çıkış) kolaylığı 
sağlayarak, alışverişin hızlı bir şekilde bitirilmesine yardımcı olmaktadır.

• IHL ve Stratix tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2017 yılında mobil 
POS uygulamasına geçen perakende firmalarının cirolarında, mağaza içi 
mobilite teknolojilerine yatırım yapmayanlara göre %24 artış gözlenmiştir. 
E-ticaret firması Alibaba ise yüz tanıma özelliğini kullanarak, müşterilerine 
mağazada bulunan ekranlardan çektikleri bir selfie ile ürünlerini satın 
alabilme imkânı sunmaktadır. Amerika merkezli büyük perakende zinciri 
Kroger, satışlarını artırmak için müşteri verilerini temel alarak gerçek 
zamanlı fiyatlandırma ve promosyonlarla müşterilerine dijital mağaza 
deneyimi yaşatmaktadır. 
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Perakendenin Geleceği/Yeni Nesil Perakendecilik
• Hazır giyim firması Mango, telekom operatörü Vodafone ve Jogotech yazılım 

firması ile işbirliği yaparak kıyafet deneme alanlarına yerleştirilen akıllı aynalar 
aracılığıyla müşterilerine ürün etiketini okutma, ürünün farklı beden veya renk 
seçenekleri için satış temsilcilerini çağırabilme ve denedikleri ürünlere benzer 
olan ürün önerileri alabilme gibi kolaylıklar sağlıyor.

• IKEA, kataloglarını dijital uygulamalarla zenginleştirerek, artırılmış gerçeklik 
(AR) teknolojisini kullanan mobil uygulama aracılığıyla, evde ürünleri dijital 
olarak konumlandırıp satın almadan önce müşterilerine gösrerek karar verme
imkanı sunuyor. Son zamanlarda kullanımı yaygınlaşan Amazon Echo, 
Google Home ve Apple HomePod gibi sesli etkileşim ile çalışan asistan 
cihazlar ise müşterilerin ürün araştırması yapma, sipariş verme ve ürün ile ilgili 
sorularına yanıt bulmasına yardımcı olmaktadır. 

• Amazon, müşterilerinin Echo kullanarak yaptığı ürün fiyat karşılaştırmaları ve 
ürün satın alımlarıyla ilgili verileri izleyerek gerçek zamanlı fiyat esnekliğini 
ölçebilmekte ve kendi ürün fiyatlarını bu sonuçlara göre belirleyebilmektedir. 
Tüketici verilerini gerçek zamanlı olarak bu şekilde takip edebilme, Amazon’a 
rakiplerinde henüz olmayan eşsiz bir müşteri veri kaynağı oluşturarak önemli 
bir rekabet avantajı kazandırmaktadır.
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Perakendenin Geleceği/Yeni Nesil Perakendecilik

• Ödeme sonrası süreçlerde de müşteri deneyimine önem veren Amazon; 

General Motors ve Volvo firmaları ile işbirliği yaparak ‘bagaja teslimat’ 

dönemini başlattı. Amazon Key uygulaması ile Amazon üzerinden sipariş 

veren Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac ve Volvo sahibi kullanıcıların 

paketleri, arabalarının bagajlarına teslim ediliyor. Diğer taraftan Amazon, 

evlere ürün teslimatını daha güvenli ve kolay bir şekilde 

gerçekleştirebilmek için akıllı kapı zilleri üreten Ring firmasını satın alarak, 

müşterilerin ürün teslimatı sırasında kargo görevlisi ile kameralar 

aracılığıyla etkileşimini ve anlık olarak ürün teslimatını görmesini 

sağlarken, siparişin teslimatının yapıldığına dair somut kanıt da 

oluşturuyor.
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Perakendenin Geleceği/Yeni Nesil Perakendecilik
• Operasyonel süreçleri iyileştirme fırsatı yenilikçi çözümlerde

• Müşterilere çoklu kanal deneyimi yaşatmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek 

isteyen perakendeciler, çevik tedarik zinciri, bölge bazlı fiyatlandırma, farklı 

lokasyonlardan ürün tedariğini sağlama, depo ve envanter izlenebilirliği, 

mağaza yerleşimi optimizasyonu ve işgücü optimizasyonu gibi yenilikçi 

çözümlerle arka plandaki operasyonel süreçleri iyileştirebilen fırsatları iyi 

değerlendirmelidir.

• Nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerinin kullanımı gerçek çoklu kanal deneyimi 

elde etmek isteyen perakendecilerin; fiziksel mağazalarını, depolarını ve 

teslimat süreçlerini dijital teknolojiler yardımıyla e-ticaret platformlarına, mobil 

uygulamalara ve diğer iş operasyonlarına bağlayabilmelerini sağlar. 

• Mağaza ve dağıtım merkezlerindeki envanter, raf ve stok verilerinin gerçek 

zamanlı izlenmesi perakendecilere dinamik ikmal imkanı sunarak eksilen 

ürünlerin yerine yenilerinin getirilmesini sağlar ve sipariş yönetim süreçlerinin 

verimliliğini artırır. IoT platform üzerinde yapay zekâ, makine öğrenimi ve 

analitik araçların kullanılmasıyla her bir ürün için sipariş önerisinde bulunan 

yöntemler, mağazada yoka düşme ve stok fazlalığı gibi sorunların çözümünde 

perakendecilere yardımcı olmaktadır.
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Perakendenin Geleceği/Yeni Nesil Perakendecilik
• Ünlü büyük perakende mağazası Macy’s, mağaza envanterini ürün bazında 

RFID ile izleyerek ve geleneksel kanal depolarını diğer kanal siparişlerinin 
teslimatı için  kullanarak iyileştirdiği çoklu kanal stratejileri sayesinde 
mağazalarındaki 1 Milyar ABD Doları değerinde kullanılmayan envanterin 
azalmasını sağlamıştır. Sırbistan merkezli perakende şirketi Legend World Wide, 
IoT platform ve çözümleri sağlayan PTC firmasıve Deloitte ile birlikte çalışarak, 
mağazadaki kameralar aracılığıyla ısı haritaları, insan sayımı, bilgisayarlı görme 
(computer vision) teknolojilerini kullanarak mağaza içi müşteri profilleri ve 
davranışlarını incelemiştir. 

• Bu çalışma sonuçlarından biri olarak, erkek ziyaretçilerin yalnızca bir kısmının 
erkek perakende satış bölümlerine ulaştığını ve bunun sebebi olarak, erkek 
kıyafetlerinin mağazanın sol tarafında yer aldığını düşünerek giriş yaptıklarını 
ve mağazanın sol tarafında erkek bölümünü göremeyince de alışveriş 
yapmaktan vazgeçerek mağazadan ayrıldıklarını tespit etmiştir. Mağaza içi 
analitik çözümler sağlayan Shoppermotion firması, müşterilerin mağaza 
içerisindeki davranışlarını beaconlar aracılığıile izleyerek, mağazadaki trafik 
akışını ve ürün yerleştirmelerini düzenlemek için önerdiği değişiklikler sayesinde, 
çözüm sağladığı perakende firmasının satışlarını %9 oranında artırmıştır. 
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Perakendenin Geleceği/Yeni Nesil Perakendecilik
• Birçok perakende firması tarafından kullanılan mağaza içi davranış 

analitiği araçları, ödeme sırasında kasada bekleyen müşteri sayısını ve 

burada harcadıkları ortalama süreyi doğru bir şekilde hesaplayarak, 

mağaza içi personelin verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlamakta ve 

uzun kuyrukların neden olduğu olası müşteri kayıplarını ve olumsuz 

deneyimleri önlemektedirler. 

• Benzer şekilde Cincinnati/Northern Kentucky uluslararası havalimanında 

kullanılan kuyruk optimizasyonu yöntemi ile yolcuların sıra bekleme 

süreleri %33 oranında azalmıştır. 

• Perakende firmaları için önemli bir sorun olan mağaza içi hırsızlık ve 

kayıpların önlenmesi için ise QueueHop ve SmartDetacher gibi firmalar, 

sadece ödeme yapıldıktan sonra ürün üzerindeki alarmın sökülmesine 

izin veren çözümler üretmektedir. Bu çözümün mobil ödeme ve bireysel 

ödeme ve çıkış sistemleri ile entegre kullanılarak, operasyonel verimliliği 

artırması hedeflenmektedir.
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Türkiye’de perakende sektörü dijitalleşme yolculuğunda nerede yer alıyor?

• Dinamik yapısı, modernleşmeye olan eğilimi ve bünyesinde barındırdığı 
yüksek potansiyel sayesinde Türkiye’de perakende sektörü, dijitalleşme 
sürecinde pazardaki rekabetten kaynaklanan zorlukları ve değişimleri 
fırsatlara dönüştürecek imkânlara sahiptir. 

• Mart 2018’de yayınlanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 
takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla 2018 yılı ocak ayının 
perakende cirosu, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,1 artarken, posta 
veya internet kanalları üzerinden yapılan satışlar %29,2 oranında artmıştır. 
Bu sonuçlar, Türkiye’de dijital kanallardan yapılan satışların toplam 
perakende satış hacmindeki payının giderek arttığını göstermektedir. Türk 
perakende sektöründe son 10 yıla bakıldığında e-ticaret kanalının ilk 
başlarda mevcut geleneksel kanallardan ayrı ve ek bir kanal olarak 
kurgulandığı görülmektedir. Türkiye’de şu anda birçok perakende şirketi 
geleneksel ve dijital kanallar arasındaki duvarları yıkarak, çoklu kanal 
inisiyatiflerini hayata geçirmeye çalışıyor. Bu inisiyatiflerin parçası olarak da 
e-ticaret platformlarına ve satış sonrası servis platformlarına yapılan 
yatırımlar da gittikçe artıyor. 
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• Global perakende şirketlerinde gördüğümüz ama henüz Türkiye’de 

yaygın olarak görmediğimiz diğer değişim ise müşteri deneyimine 
odaklanmakta yatıyor. Türkiye’de de perakende şirketlerinin hem dijital 
hem de geleneksel kanallarda kişiselleştirilmiş deneyimi artırmaya yönelik 
çalışmalar yapmasını bekliyoruz.

• Müşteri yolculuğundaki bütün temas noktalarına veri toplama aracı 
olarak bakıldığında sadakat programları hâlâ yerini bir numarada 
korumaktadır. Son yıllarda ise sensör ve kamera tabanlı temel IoT
uygulamalarının kullanılmaya ve yaygınlaşmaya başlandığını görüyoruz. 
Ancak çoğu perakende firmasının topladığı veri ile yapabileceklerinin 
farkında olmaması, bunu işleyecek IoT platform yetkinliklerine sahip 
olmaması veya kendi yetkinliklerinin istediği düzeyde gelişmiş olmaması 
gibi sorunları bulunuyor. 

• Henüz yaygın olmasa da müşterilerden sadece mağaza içinde veri 
toplanmasının yanında tekil ve zengin müşteri verisinin yaratılarak bu 
verilerin dijital ve geleneksel kanallarda müşteri deneyimini yönetecek ve 
ölçecek teknolojilerde kullanılmasına yönelik girişimlerin olduğunu 
görüyoruz.
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