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21. Yüzyılda Sermaye Kitabı – Thomas Piketty





1 trilyon sensörün internete bağlanması mümkün olacak, 

peki bizler bu süreçte ne yapıyoruz? 

Önümüzdeki on yıl içinde dijital ve hiper bağlantılı 

dünyamızı büyük ölçüde biçimlendirecektir.



Endüstri 4.0 ile yeni iş modelleri ortaya çıkıyor, 

yerleşik kuruluşlar bozulmaya uğruyor, 

üretim, tüketim, ulaşım ve sevkiyat sistemleri 

yeniden biçimleniyor.



1990 yılında ABD’de Detroitte (sanayi merkezi) 
en büyük üç şirketin 
• Toplam piyasa değeri 36 milyar dolar, 
• Toplam geliri 250 milyar dolar ve 
• Toplam çalışan sayısı 1.2 milyon kişi.

2014 yılında ABD’de Silikon Vadisinde (bilişim 
teknoloji merkezi)en büyük üç şirketin 
• Toplam piyasa değeri 1.1 trilyon dolar, 
• Toplam geliri 247 milyar dolar ve
• 10 kat daha az çalışanla 137 bin 

gerçekleşmiştir.

Endüstri 4.0 ve dijitalleşme için çarpıcı örnek



Robotlar ve algoritmalar artan ölçüde emeği sermaye ile ikame ediyor

• Düşük becerili işgücü ya da sıradan sermaye sunabilenlerden çok, 

• yeni fikirler, 

• iş modelleri, 

• ürün ve hizmetler sunarak 

inovasyon güdümlü ekosistemlere tam olarak katılabilenler olacaktır.

• Eşitsizliğin artması ekonomik bir olgu olmanın ötesinde bir endişe 

kaynağıdır, toplumlar için başlıca tehditlerden biridir.

• Bugün bir orta sınıf işi artık bir orta sınıf yaşam tarzı garanti etmiyor.



Bu değişime hükümetler hukuksal, eğitimsel ve teknolojik alt yapı hazırlasa bile, 

özel sektörün, sivil toplumun, üniversitelerin ve diğer kurumların ayak 

uydurması gerekir.

Endüstri 4.0 yaşamın en kılcal damarlarına kadar sızıyor



Dijital çağda temel olan teklojilerin şirketlerin yönetim, örgütlenme ve kaynak bulma tazları üzerinde 

büyük bir etki yaratmakta olduğunun somut bir göstergesi S&P 500 listesindeki şirketlerin ortalama 

ömrünün 60 yıl dolaylarından yaklaşık 18’e inmiş olmasıdır.

Şirketlerin ortalama yaşam ömürleri kısalıyor



• İmplante teknolojiler

• Dijital varlığımız

• Yeni arayüz olarak görüş

• Giyilebilir internet

• Her yerde mevcut bilgi işlem

• Cebinizdeki süper bilgisayar

• Nesnelerin interneti ve nesneler için internet

• Herkes için depolama

• Bağlantılı ev

• Akıllı şehirler

• Kararlar için büyük veri

• Sürücüsüz otomobiller

• Yapay zeka ve karar alma

• Yapay zeka ve Beyaz yaka işler

• Robotik ve hizmetler

• Bitcoin ve Blockchain

• Paylaşım ekonomisi

• Devletler ve blockchain

• 3D yazıcılar ve imalat

• 3D baskı ve insan sağlığı

• 3D baskı ve Tüketici ürünleri

• Tasarım Canlılar

• Nöroteknolojiler

Derin Değişimler



Dijital dönüşümde ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmayı 
artırmadaki en önemli kaynak büyüyen veriyi doğru analiz 
edebilmektir



Gartner CIO 2017 Ajanda raporu

http://www.gartner.com/technology/cio-trends/cio-agenda/



Dünyanın en değerli 10 markası

http://brandirectory.com/league_tables/table/global-500-2017



Bilgi ve Analiz Şirketler İçin Neden Önemli?

Ne oldu?

Neden oldu?

Ne olacak?

Ne olmalı?

Tanımlayıcı

Teşhis

Tahmin

Yol haritası

İşe Etki Seviyesi

İstenen 
Özellik 

Seviyesi

Bilgi

Daha İyi Karar



Verimli ve zevk alarak çalışmak için







Geleceği birlikte yazıyoruz



Kurumsal 60 sn videomuz


