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ÖZ  

Dönüşüm yaşamın doğasında vardır. Geçmişte vardı, bugün var, gelecekte de var 

olacak. İnsanlık ilk çağlardan, tarım toplumuna, sınai çağına, endüstri, bilgi ve 

bilişim çağına aşamalı geçişler yaşamıştır. İçinde bulunduğumuz dijital dönüşüm 

çağı ise bu dönüşümlerin en hızlısı ve etkisi en fazla olanıdır.  

Bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ve buna olan bağımlılık her geçen gün 

artmaktadır. IoT, makineler arası haberleşme, yapay zekâ, akıllı ve öğrenen sistemler 

mevcut iş yapış ve yaşam şekillerini bütünüyle değiştirmektedir. İletişim, üretim, 

işletme, pazarlama, raporlama gibi iş ve yaşam dünyasını derinden etkilemektedir. 

Günümüzde dijital değişimin kaçınılmaz olduğu bir gerçektir. Bilgi ve iletişim 

teknolojilerinde ki değişim çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Bunları hedefleri 

doğrultusunda kullanan ve öncülük eden birey ya da işletmeler rekabette bir adım 

önde olacaktır. İş süreçlerini kontrollü bir şekilde uçtan uca dönüştüren işletmeler 

kendilerine gelecekte de yer bulacaklardır. Aksi halde hayat sürdürebilmeleri çok 

çok güç hatta imkânsız hale gelecektir.  

Bu çalışma, iş bilgi ekosisteminde dijital dönüşüm öncelikli süreç alanları ile bunlara 

uygun teknolojilerin tanımlanmasını amaçlamaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: BT, Bilgi Teknolojileri, Dijitalleşme,  Dönüşüm, Endüstri 4.0, IoT 
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PRIORITY FIELDS AND RELATED TECHNOLOGIES IN 

DIGITAL TRANSFORMATION 

ABSTRACT 

Transformation is inherent in life. It was in the past, it exists today, it will exist in 

the future. Humanity has experienced gradual transitions from the first ages to the 

agricultural society, industrial age, industry, information and information age. The 

era of digital transformation is the fastest and most effective one of these 

transformations. 

The change in information technologies and their dependence are increasing day by 

day. IoT, machine-to-machine communication, artificial intelligence, intelligent and 

learning systems altogether change the existing forms of work and life. 

Communication, production, business, marketing, reporting, business and life world 

is deeply affected. 

Nowadays, digital change is inevitable. The change in information and 

communication technologies offers various opportunities. Individuals or businesses 

that use and lead in line with their objectives will be one step ahead of the 

competition. Businesses that turn their business processes from end to end in a 

controlled manner will find themselves in the future. Otherwise, it is very difficult 

or even impossible for them to survive. 

This study aims to identify the priority areas of digital transformation and the 

appropriate technologies in the business information ecosystem. 
Keywords: IT, Information Technology, Digitalization, Transformation, Industry 4.0, IoT 

JEL Classification: C88, O31, O32, O33, L15, L86, M15 

 

GİRİŞ 

İnsan var olduğundan bugüne bir değişim içerisindedir. Bu değişim hız bakımından, tarım 

toplumun yaşandığı tarihin ilk dönemleri ile günümüz kıyaslandığında o dönemlerde 

önemsenmeyecek derecede yavaş iken su buharlı makinelerin icadıyla başlayan endüstri 

devrimiyle birlikte dönüşüm hızı belli bir ivme kazanmaya başlamıştır. Verinin ‘0’ ve ‘1’ olarak 

dijital olarak gösterilmeye, işlenmeye başlanmasıyla birlikte bilgi çağı da başlamış oldu. Bu 

çağla birlikte bilgi teknolojileri hayatın her alanında bir yardımcı güç olarak yer almaya başladı. 

Zamanla bu bağımlılık yeni alanlarla gelişerek devam etti. Günümüzde artık neredeyse onsuz 

bir hayat düşünülemez hale gelmiştir. Her şeyin dijitalleştiği, insan-makine, makine-makine 

ortak yaşam dünyasına doğru hızla ilerleyen bilgi teknolojileri temelli yolculuk artan bir 

ivmeyle devam etmektedir.   

Teknoloji, kuruluşlara yeni ve daha etkin bir hizmet sunmak ve müşteri memnuniyetini 

artırmak için iç iletişimi, yeterliliği ve verimliliği geliştirme yolu sağlar(Hernon & Whitman, 

2001). Teknolojik imkânlardan yararlanarak işlerin sistematik hale getirilmesi, insandan 

kaynaklı hata ve değişkenliklerin en aza indirgenmesi için önemlidir (Erbayraktar, 2004).  
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Bilgi Teknolojisi, bilgi ekonomisinde ve oluşumların operasyonel ve finansal yönetim 

merkezinde başarıya ulaşılmasında önemli bir faktördür (Hacısüleymanoğlu, 2010). Bilgi 

teknolojileri, iş ve yaşamın her alanında her geçen gün hızla artan bir oranda yer alamaya ve 

gelişmeye devam etmektedir. Bu gelişmeler bilgi teknolojilerine olan bağımlılığı daha da 

artırmaktadır(Şahinaslan Ender & Önder., 2018).   

BT işletmelerde yaygın bulunmakla birlikte çoğu zaman önemli yatırımları gerektirmekte 

ve işletme performansına önemli etkileri olmaktadır(Çetinkaya, 2017). İşletmeler, yeniden 

yapılanmaya giderek, bilgisayar destekli tasarım ve üretim, robotlarla üretim ve esnek üretim 

sistemlerini kullanarak yüksek teknolojinin nimetlerinden yararlanmaktadırlar(Selçuk, 2000). 

Bu yararlanma, iş hedefinin doğal bir sonucudur. 

1. DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

Dijitalleşme her türlü nesnenin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak dijital ağa dâhil 

olmasıdır. İnternet bugüne kadar her ne kadar sanal diye adlandırılsa da artık fizikselde 

denilebilir. Çünkü artık insana dokunan, onun parçası haline gelen bir teknoloji haline gelmiştir. 

10 yıl sonra IoT denilen şeyle ilgili o kadar çok ürün ve çeşitlilik artacak ki bunları yapacak 

olan üretim yapıları da çok farklılaşacaktır. Sermaye, ürün ve müşteri fonksiyonlarının her birisi 

artık akıllı olma yolunda ilerlemektedir(Ultav, 2015). 

Uluslararası önde gelen araştırma şirketlerine ait verilerden derlenen bilgilere göre dünya 

nüfus ve bağlantılı cihaz artışlarına ilişkin dijitalleşme öngörü rakamları Tablo-1’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 1: Yıllara Göre Dijitalleşme Öngörü Rakamları 

 

Tablo-1’de ki rakamlar incelendiğinde 2015 ile 2020 yılları arasında dünya nüfusu 

yaklaşık %5,5 büyürken bağlantılı cihaz sayısındaki artış %100 düzeyinde olduğu 

görülmektedir. Buna paralel olarak kişi başına düşen cihaz sayılarındaki artış düzeyi de yaklaşık 

%90 düzeyindedir. Bu artışlar doğal olarak dünya pazar artışlarını da tetiklemektedir. 
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McKinsey küresel araştırma raporu, 2025 öngörüsüne göre fiziksel ve dijital dünyaların 

birlikteliğinin diğer bir deyişle IoT’nin doğuracağı ekonomik değerin 11.1 trilyon dolara kadar 

yükseleceği yönündedir (Manyika, 2015). Önümüzdeki 15 yıl içerisinde üretim şirketleri, 

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) teknolojilerine yaklaşık 60 trilyon dolar yatırması 

beklenmektedir (Platin, 2019). Business Insider tarafından 2019 yılında yayınladığı IoT’ye 

ilişkin rapora göre 2017’de 9 milyar, 2018 yılında 10 milyar civarında olan IoT cihaz sayısının 

2025’te 64 milyardan fazla olacağı tahin edilmektedir. Aynı rapora göre IoT pazarı 2026’ya 

kadar yıllık 3 trilyon doların üzerine çıkmaya devam edecek(Business Insider, 2019). 

IoT yatırımlarıyla işletmeler lojistik, üretim, servis ve tedarik zincirlerine dair bir takım 

sorunları da aşmayı hedeflemektedirler. Güncel ve yeni teknolojilerin kullanılması bu sorunları 

aşabilmede yardımcıdır.  Bu teknolojiler aynı zamanda pek çok yeni fırsatları da sunmaktadır. 

Fırsatlar zamanında görülebilir ve ona göre gerekli dönüşümler yapılabilirse hedeflere 

ulaşmada üst düzeyde verim elde edilebilir. 

Dijital dönüşüm, şirketin çalışma biçimini değiştirmeden eski teknolojinin yerine yenisini 

koyarak şirketi dijitalleştirmek demek değildir(Accenture, 2015). Dijital dönüşüm işletmelerin 

iş yapış şekillerini, bireylerin ve toplumların yaşam standart ve süreçlerinde uçtan uca köklü 

değişiklikler meydana getirmektedir(Şahinaslan vd., 2018). Bu yeni fırsat, gelir, büyüme ve 

değer oluşturmaya yapılan bir yolculuk sürecidir. 

Dijitalleşme süreci analiz ve planlamasında yeni ihtiyaçların mevcut sürece entegrasyonu 

yanında mevcut sürecin etkin olmayan ya da yeni teknolojilerle artık ihtiyaç duyulmayacak 

süreç adımlarının çıkartılması da planlanır. Artık gerek duyulmayacak veya katma değer 

üretmeyecek süreç adımlarının çıkartılarak yapılan tasarımlar dijitalleşme süreç başarısı ve 

kullanılabilirliğini de artırılır.  

Bütünüyle dijitalleşmeyi hedefleyen işletmelerde ilk hedeflerden birisi kağıt kullanımını 

mümkün olduğunca bütünüyle kaldırması hedeflenirken, diğer taraftan güncel teknolojilerin 

sunduğu yeniliklerden mümkün olduğunca istifade etmektir. Dijital dönüşüm süreç akışı 

tasarlanırken giriş, sorgu ve onay gibi standart bir süreçte olması gereken temel süreç akışı 

yanında süreç akışlarının uygun yeni teknolojilerin sunduğu imkan ve fırsatlarla da 

desteklenerek kullanıcı dostu olmasına öncelik verilmelidir. Aksi halde dönüşümden beklenen 

verim elde edilemez, çalışanların dönüşüme olan heyecan ve motivasyonunda kırılmalar 

yaşanabilir. Hatta güçlü kullanıcı dirençlerine de maruz kalınabilir. 
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2. DÖNÜŞÜMDE ÖNCELİKLİ ALANLAR VE İLGİLİ TEKNOLOJİLER 

Önümüzdeki yirmi yıla verilen isimlerden biri ‘Somutluklar Dönemi’dir. Teknoloji, 

finans ve beklenen verimliliklerin bir araya gelmesiyle oluşacak yeni pazarlardır. İnovasyon 

yoluyla katma değeri artırmak için veri, dijitalleşme ve tasarım platformu denilen “3D 

platformu”nu oluşturması lazımdır (Ultav, 2016).  

Günümüz birlikte siber fiziksel dünyalar(simülasyon), yatay ve dikey entegrasyon, 

nesnelerin interneti, öğrenen robotlar, büyük veri ve analitiği, bulut bilişim, sanal gerçeklik ve 

siber güvenlik alanları öncelikli alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

3.1 İş, Üretim ve Tedarik 

İnsan-makine, makine-insan, makine-makine etkileşimi, IoT, endüstri devrimleri ve 

dijital dönüşümle birlikte iş ve üretim süreçlerinin köklü değişimine de etki etmektedir. 

Teknolojik dönüşümlerle birlikte artık emek gerektiren işlerde insanın olabildiğince çekildiği, 

aynı hattan çok çeşitli kişiselleştirilmiş ürün, daha az enerjiyle daha az hatalı üretimin yolu 

açılmıştır.  

İş, üretim ve tedarik süreç alanlarında bu verimliliği sağlamada kaldıraç görevi görecek 

öne çıkan güncel teknolojiler Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 Tablo 2: Dönüşüm Öncelikli Teknolojiler - İş ve Üretim Süreç Alanı 

 

Alt yapı ve mobil teknolojileri özellikle veri üretim ve transferinde, dijital iş gücü, 

öğrenen robotlar, müşteri deneyimi, üretim, montaj ve kalite sistemleri öne çıkmaktadır. 

Sanal gerçeklik, bilgisayar teknolojileri ile yaratılan etkileşimli 360° sanal (dijital) 

ortamlar ile gerçek dünya algısını değiştiren bir teknolojidir (Yamamoto, Özgeldi, & Altun, 

2018). Bir ürün sanal bilgisayar ortamında üretilip kontrol edildikten sonra fiziksel olarak 

Öne Çıkan Teknoloji Alanları 

 Ağ ve Mobil Teknolojiler 

 Dijital İkiz 

 Dijital İşgücü 

 Dijital Müşteri Deneyimi 

 Dijital Kalite Sistemleri 

 Üretim İzleme Sistemleri 

 Montaj Yönetim Sistemleri 

 Öğrenen Robotlar 
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üretimi sağlanacak. Böylece olası ürün tasarım ve üretim gibi hatalarının sanal ortamda önceden 

görülmesi sağlanarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi müşteri memnuniyetlerinin ise 

artırılması sağlanmış olacaktır. 

3.2 Dijital Veri ( Toplama, Depolama ve İletme) 

IoT ve dijitalleşmenin doğal bir sonucu olarak üretilen, toplanan, depolanan ve iletilen 

verinin hacmi hızla artmaktadır. Diğer taraftan bu verilerin işlenmesi ve anlamlandırılmasında 

veriye kolay erişilebilme ihtiyacı da artmaktadır. Anlık ve geçmiş verilere dayalı analiz ve 

geleceğe dair öngörüler gerçekleşmektedir.   

IDC tarafından yapılan araştırmaya göre dünya verilerinin toplu toplamının 2018’de 33 

zettabayt(ZB) iken bu veri toplamı 2025 yılına kadar 175ZB'ye çıkacağı öngörülmektedir. Bu 

yıllık yüzde 61'lik bir büyüme oranına karşılık gelmektedir (Patrizio, 2018). 

Dijital veri hacimlerinde ki bu hızlı artışlar, kullanım alanlarının gelişmesi, ayrılan bütçe 

ve fayda artışları verinin toplanması, saklanması-depolanması, iletilmesi ve erişilmesinde pek 

çok yeni teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreç alanında kullanılan öncelikli teknolojiler 

Tablo 3’de belirtilmiştir.   

  Tablo 3: Dönüşüm Öncelikli Teknolojiler - Veri Toplama, Depolama ve İletme Süreç Alanı 

 

3.3 Veri Analizi ve Değer Oluşturma 

Geleneksel veri işleme araçlarıyla analizi yapılamayan ve yönetilemeyecek kadar büyük 

miktardaki veri setlerine büyük veri denir(Ohlhorst, 2012). 2000’li yıllarda büyük veri üç 

bileşenli karakterize edilir ve 3V ile gösterilirdi (Laney, 2001). Bunlar; hacim(volume), 

hız(velocity) ve çeşitlilik(variety) iken daha sonradan bu bileşenlere iki yeni bileşen olan 

Öne Çıkan Teknolojiler 

 Bulut Bilişim  

 Büyük Veri 

 Dijital Altyapı: WiFi, Fiber kablo, 

BYOD, Switch, Server, IP6 vb.  

 Nesnelerin İnterneti (IoT) 

 Sensor Teknolojileri (RFID, SCADA 

vb.) 

 Veri Ambarı 

 Veri Merkezleri 
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verinin doğruluğu(viability) ve değeri(value) bileşenleri de eklenmiştir (Biehn, 2013). Bu 

bileşenler verinin toplanması, analiz ve değerlendirmesinde dikkate alınan niteliklerdendir. 

Yapılan araştırmalara göre şirketlerin %87’si yatırım geri dönüşlerini (ROI) efektif olarak 

ölçebilmek için doğru veriyi analiz etmenin büyük önem taşıdığı belirtilmektedir. Büyük veri 

araçları, neredeyse sonsuz sayıdaki veri yığınını dağıtılmış sistemler (özel veri tabanları, 

sunucular vb.) kullanarak analiz ediyor ve ihtiyaç duyulan bütün bilgilerin çok daha hızlı ve 

doğru bir şekilde elde edilmesini sağlıyor (Ersel, 2017). Forbes araştırma rapor verilerine göre 

dünya çapında büyük veri yazılım ve hizmetlerine ait pazar gelirlerinin 2018'de 42 milyar $’dan 

2027'de 103 milyar $'a yükselmesi beklenmektedir.  

 

Şekil 1: 2011-2027 - Büyük Veri Dünya Pazar Artış Öngösüsü 

Wikibon tarafından öngörülen başka bir raporda gelirin de 35 milyar $ 'dan 103 milyar $' 

a yükseldiğini tahmin edilmektedir. 2011-2017 yılları arasında büyük veri artış öngörü grafiği 

Şekil-1’de gösterilmektedir (Forbes, 2018). 

Dijital dönüşümle birlikte daha da artış gösteren verilerin analiz ve değerlendirilmesinde 

öne çıkan öncelikli teknoloji alanları Tablo 4’de özetlenmiştir.  

 Tablo 4: Dönüşüm Öncelikli Teknolojiler - Veri Analizi ve Değer Oluşturma Süreç Alanı 

Öne Çıkan Teknoloji Alanları 

 Görüntü İşleme  

 İş Zekâsı 

 İleri ve Öngörülü Analitik 

 Makine Öğrenmesi 

 Veri İşleme 

 Yapay Zekâ 
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Bu süreç alanı veriden katma değer ve fayda elde etmenin en öncelikli safhasıdır. Elde 

edilen veri ya da görüntülerin işlenmesi, iş zekâsı araçları ve yapay zekâ yardımıyla anlamlı 

rapor ve öngörülerin elde edilmesi ve bunlara dayalı karar mekanizmalarının doğru işletilmesi 

önemlidir. 

3.4 Güvenlik 

Verinin tamlığı, bütünlüğü ve doğruluğu aynı zamanda verinin güvenlik bileşenlerini de 

oluşturur. Karar almada, veriden istenilen değeri üretmede kritik öneme sahiptir. Günümüzde 

yaşanan siber saldırı vakaları incelendiğinde aslında güvenliğin çok boyutlu yani bütünsel 

açıdan planlanmadığı durumu ortaya çıkmaktadır(Şahinaslan Önder & Ender., 2018). Güvenlik 

mekanizmaları tasarlanırken, cihaz katmanlarının güvenlik gereklilikleri dikkate alınarak 

‘Nesnelerin İnterneti’ katmanı iki kez kontrol edilmeli ve heterojen bir yapı göz önünde 

bulundurularak bir dizi farklı protokolü destekleyebilecek bir altyapı 

oluşturulmalıdır(Şahinaslan, Ö., 2019). Öncelikli teknolojiler Tablo 5’de belirtilmiştir. 

 Tablo 5: Dönüşüm Öncelikli Teknolojiler – Güvenlik Süreç Alanı 

 

SONUÇ 

Sanayi toplumunda bilgi toplumuna geçişle birlikte teknoloji yaşamın her alanına 

dokunduğu ve hızla dönüştürdüğü dijital bir çağda yaşıyoruz. Teknoloji geçmişten gelen 

alışkanlıklarımızı, iletişim kurma ve davranış biçimimizi değiştirmeye devam ediyor. Bu süreç 

bireylerde değişime neden olduğu gibi işletmelerinde dönüşümünü zorunlu kılmaktadır. Bu 

değişimle birlikte işletmeler artık neyin, nerede veya ne zaman tüketileceğini, nasıl bir talep 

geleceğini önceden kestirebilmektedir. Müşteri taleplerine göre kendi ürün yelpazesini daha 

doğru şekillendirebilmektedir. Diğer yandan değişen tüketici davranışlarına ve 7*24 açık dijital 

pazarlara daha çevik ve hızlı yanıt verebilecek sistemlere ihtiyaç vardır. Dünya genelindeki 

kuruluşlar bu zorluğun üstesinden gelmek için daha verimli bir şekilde çalışmak, müşterilerin 

bekledikleri ürün ve hizmetleri daha hızlı sunmak, işletmelerinin değerini artırmak için “dijital 

Öne Çıkan Teknolojiler 

 Atak Önleme (DDOS) 

 Blockchain 

 Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) 

 Siber Güvenlik 
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olarak” dönüşüm yapmak durumundadır(Futurum, 2019). Bu bir ihtiyaçtan öte artık kaçınılmaz 

hale gelmiştir. 

İşletmeler bakımından geleceğin dijital dünyasına geçişte öncelikli teknoloji, hedef ve 

süreçler belirlenir. Ardından planlama yapılarak dönüşüm proje süreci işletilir.  Bu süreçte 

verilerin toplanması, iletilmesi, saklanması, raporlanması ve güvenliğinin sağlanması dair 

süreçleri bir bütün olarak ele alınmalıdır.  Bu dönüşüm projelerinin başlangıcından itibaren tüm 

uygulama geçiş evrelerinde güvenlik unsuru da dikkate alınarak gerekli kontrol ve önlemlerin 

alınması gerekmektedir(Şahinaslan Önder & Ender., 2018). Nihayetinde iş ve yaşam 

hedeflerine uygunluğu kontrol edilerek varsa iyileştirmeler yapılır. Böylece dijital dönüşümden 

beklenen katma değerin en üst düzeyde oluşması sağlanır. 

İş hedefi bakımından sahip olunan iş, insan ve bilgi teknoloji gibi kaynakların etkin ve 

verimli bir şekilde işletilmesi esastır. Bunları başaramayan, güncel teknolojilere ayak 

uyduramayan ve belki de en önemlisi zamanında dijital dönüşümü gerçekleştiremeyen 

işletmelerin rekabetten uzaklaşması, zarar etmesi, iflası ve hatta isminin dahi unutulması 

kaçınılmaz bir son olabilir. 

Dijital dönüşüm, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin yeni gelişme ve fırsatlar eşliğinde daha 

iyi okuyarak mevcut süreçlerin yeni teknolojileri de dikkate alarak yeniden tasarlanarak 

dönüştürmesinden ibarettir. Uzun vadeli işletme hedeflere ulaşabilmede teknolojik dönüşümler 

bir kaldıraçtan öte itici lokomotif görevini üstlenir hale gelmiştir. Gelecekte var olmak bir 

ölçüde geleceğin dijital dünyasında yer almayla doğru orantılı hale gelmiştir. İster birey olsun 

ister işletme ya da kurumlar bu dönüşüm ihtiyacının farkına vararak gerekli dönüşümlerini 

zamanında yapabildikleri ölçüde başarılı olacaklar, rekabet avantajını sağlayacaklardır.  

Dijital ya da endüstriyel dönüşümde araç olarak kullanılan her türlü bilgi ve iletişim 

teknolojilerini etkin kullanabilecek yetişmiş insan kaynaklarına duyulacak ihtiyaç da bir 

gerçektir. Bu bağlamda dijital okuryazarlığı artırma, bu teknolojilerin kullanılması, kodlanması, 

işletilmesi, yönetilmesi gibi yeni insan kaynakları ihtiyaçları belirlenerek zamanında aksiyon 

alınması dönüşüm başarısı için hayati önem taşımaktadır. Çocukluktan, üniversiteye kadar, 

hatta belli bir yaş üstü bireyleri aslında tüm toplumu dikkate alacak eğitim, farkındalık gibi 

çalışmalarını başta üniversitelerimiz olmak üzere eğitim kurumları, devlet ve sivil toplum 

kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir.  
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Üniversiteler tarafından bu alanda lisans ya da lisansüstü çalışmalar yaptırılabilir, bu 

benzeri kongreler, toplantılar düzenlenebilir, eğitim müfredatlarına ilgili dersler, bitirme 

projeler, tezler, disiplinler arası akademik çalışmalarla yetişmiş insan kaynağının artırılmasına 

katkı sunmada liderlik etmelidir. Böylece insanla, yaşamla bütünleşen yeni teknolojileri 

anlayan, geliştiren, pazarlayan daha donanımlı, daha yetkin bireyler yetiştirilmesine, ülkemizin 

refah seviyesinin artırımına ve küresel rekabette üstünlük sağlamasına pozitif katkılar sunabilir.  

Bu çalışma, rekabet ortamında bilgi teknolojilerinden istenilen verimi almayı hedefleyen 

işletmelere, araştırmacılara ve toplumun ilgili kesimlerine dijital dönüşüm ve gelecek 

teknolojileri hakkında araştırma sonucunda derlenen bilgiler sunulmuştur. Dijital dönüşümde 

öncelikli alanlar, yeni teknolojiler ve uygulamaları hakkında güncel bir bakış açısı kazandırmak 

ve farkındalık oluşturmak hedeflemiştir.  
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