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İŞLETMELER 
DİJİTALE 

DİRENİYOR!
Dell Technologies Dijital Dönüşüm 

Endeksi'ne göre işletmeler değişim hızına 
ayak uydurmakta zorluklar yaşıyor. Dünya 

çapındaki işletmelerin sadece yüzde 5’i 
"dijital lider" olarak tanımlanıyor ve oran 
bakımından 2016 yılından bu yana hiçbir 

ilerleme olmadığı görülüyor. 
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 DİJİTAL LİDERLER: 
D�j�tal dönüşüm onların DNA’sında var

DİJİTALİ BENİMSEYENLER: 
Uygulamada oturmuş b�r d�j�tal planları, yatırımları ve 

�novasyonları vardır.

DİJİTALİ DEĞERLENDİRENLER: D�j�tal dönüşümü adım adım ben�mserler, gelecek �ç�n plan ve 
yatırım yaparlar.

DİJİTALİ TAKİP EDENLER: 
Çok az d�j�tal yatırım yapanlar tereddütle planları yapmaya 

başlamaktadırlar.

DİJİTALDE GERİ KALANLAR: 
Uygulamada d�j�tal b�r planları yoktur, sınırlı g�r�ş�mler� ve 

yatırımları vardır.

2016 KÜRESEL
MEVCUT DURUM 

KÜRESEL
MEVCUT DURUM 

TÜRKİYE

%5 %5 %2 %4
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Ş
irketler işlerinde giderek daha 

fazla aksaklıkla karşılaşmalarına 

rağmen Dell Technologies Diji-

tal Dönüşüm (DT) Endeksi'nin 

sonuncusu pek çok işletmede 

dijital dönüşüm programlarının hala emek-

leme evresinde olduğunu gösteriyor.

Dijital dönüşümün tüm şirket geneline 

yayılması gerektiğini itiraf eden işletme li-

derleri oranının hem dünyada hem de Tür-

kiye’de yüzde 78’i bulması bunu kanıtlıyor.

Dell Technologies, Intel ve Vanson 

Bourne işbirliğiyle, dünya çapında orta 

ve büyük ölçekli şirketlerdeki 4 bin 600 

işletme lideriyle (üst düzey yöneticiler) 

kendi işletmelerindeki dönüşüm çalışma-

larını puanlandırmaya yönelik bir anket 

gerçekleştirdi.

Hindistan, Brezilya ve 

Tayland zirvede yer alıyor

Araştırmada, gelişmekte olan pazarla-

rın dijital açıdan en olgun düzeye ulaştığı; 

küresel sıralamanın zirvesinde Hindistan, 

Brezilya ve Tayland’ın yer aldığı ortaya 

çıktı. Onların aksine gelişmiş pazarlar ise 

arka sıralara düşüyor. Japonya, Danimar-

ka ve Fransa en düşük dijital olgunluk 

puanlarını aldı. 

Türkiye, bulunduğu EMEA’da birinci 

sırada yer alırken Güney Afrika ve Portekiz 

ikinci ve üçüncü sıraya yerleşti. Ankete 

göre gelişmekte olan pazarlardaki liderle-

rin yüzde 53'ü “etkilenme yerine etkileme” 

becerisi konusunda kendilerine daha çok 

güvenirken bu oran gelişmiş ülkelerde 

yüzde 40'ta kalıyor.

2016 yılından sonra ikincisi gerçek-

leştirilen Dijital Dönüşüm Endeksi, ilerle-

menin yavaş olduğu, işletmelerin şiddetli 

değişim hızına ayak uydurmakta zorluklar 

yaşadığını ortaya koyuyor. Dijitali benim-

seyenlerin yüzdesi artarken, üst sırada 

ilerleme olmadı. Yaklaşık her 10 işletme-

den dördü (yüzde 39) hala kıyaslama ça-

lışmasında dijital açıdan en gelişmemiş iki 

grupta (Dijitalde Geride Kalanlar ve Dijital 

Takipçiler) yer alıyor.

Bu arada Dell Technologies Başkanı ve 

CEO’su Michael Dell, sonuçlarla ilgili şunları 

söyledi: “Yakın gelecekte her işletme bir 

dijital işletme haline gelmeye ihtiyaç duya-

cak; ancak araştırmalarımız çoğu işletme-

nin henüz ilerlemek için önünde uzun bir 

yolu olduğunu gösteriyor. İşletmeler, dijital 

dönüşümün eşi görülmemiş fırsatlarından 

yararlanmak için teknolojilerini modernize 

etmeye ihtiyaç duyuyor. Şimdi harekete 

geçme zamanı.”

Her iki kişiden birisi 

e-ticaret alışverişi yaptı

Öte yandan We Are Social ve HootSui-

te, geleneksel hale getirdiği Küresel Dijital 

Raporu’nu yayınladı. Her yıl tüm dünyanın 

dijital fotoğrafını çeken bu önemli raporda 

dünyadaki ve Türkiye’deki dijitale dayalı 

önemli detaylar yer alıyor.

2019 Küresel Dijital Raporu’na bakıldı-

ğında toplam nüfusun 8 milyara yaklaştı-

ğını ve nüfusun neredeyse 3.5 milyarının 

aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu gö-

rülüyor. Bu oran yüzde 45’e tekabül edi-

yor. Toplam nüfusun yüzde 42’si ise sosyal 

medyayı mobil üzerinden kullanıyor. İnter-

net kullanımı ise yüzde 57 ile sosyal medya 

kullanımının üzerinde.

Türkiye’nin yüzde 63’üne tekabül eden 

52 milyon kişi sosyal medyayı aktif olarak 

kullanıyor ve bunların 44 milyonu mobil 

olarak sosyal medyaya erişebiliyor.
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Türkiye’nin kullandığı internet tekno-

lojilerinde en yüksek orana sahip olan 

reklam engelleme araçları bize çok fazla 

şey anlatıyor aslında. Ülkenin yarısı artık 

reklam görmek istemiyor… 

Sesli komut ile arama yapma oranı 

da yüzde 44 ile oldukça yüksek. Yüzde 35 

oranıyla VPN kullanımı üçüncü sırada yer 

alırken, Uber ve BiTaksi gibi araç çağırma 

hizmetleri yüzde 12 ile son sırada yer alıyor.

Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 96’sı-

nın çevrimiçi videolar izlediğini, yüzde 

43’ünün ise TV içeriklerini internet üze-

rinden izlediğini görüyoruz. Kullanıcıların 

yüzde 36’sının internette canlı yayınlanan 

oyunları oynaması dikkat çekerken, yüzde 

27’si başkalarının  oyun oynadığı canlı ya-

yınları izlemeyi tercih ediyor. Yüzde 16’lık 

bir kesim ise e-spor müsabakalarını canlı 

olarak takip ediyor. 

Tüketim ürünleri özelinde Türkiye’deki 

e-ticaret pazarına bakıldığında ise rapora 

göre yıldan yıla yüzde 2.6 büyüme ile 39.30 

milyon kullanıcının e-ticaret üzerinden 

tüketim ürünü satın aldığını görüyoruz. 

Raporda toplam nüfusa oranla tüketim 

ürünlerine yönelik e-ticaretin kullanım 

yaygınlığı yüzde 48 olarak öne çıkıyor. 

Rapora göre e-ticaret pazarındaki tüketim 

ürünlerinin değeri ise 5.955 milyar dolar. 

Rapora göre Türkiye’nin en çok kulla-

nılan sosyal medya platformu YouTube. 

İkinci sırada ise yüzde 84 ile Instagram 

var. WhatsApp ve Facebook onu takip 

ederken Twitter ise beşinci sırada. 

Sosyal medya uygulamaları içerisinde 

en çok tercih edilen YouTube olurken me-

sajlaşma uygulamalarında en çok tercih 

edilenin WhatsApp olduğunu görüyoruz. 


