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Kırılma Noktaları 



Hyperconnectivity  
(Aşırı bağlantılılık) 









Etkileyeceği alanlar: 

• Organizasyon şekilleri, yapıları, liderlik anlayışı 

• Alışveriş ve satın alma alışkanlıkları 

• Şehir yaşamı, ürün tipleri, satın alma refleksleri 

• İhtiyaçlar ve beklentiler 

• Hız, çeşitlilik, üretim ve pazarlama süreçleri 

• Ticaret yapıları, entegrasyon çeşitliliği 

• Veri-Enformasyon-Bilgi-Bilgelik dönüşümü (Veri selleri) 

• Açık inovasyon (Open innovation) – Açıklık/İşbirliği 

• İnsan kaynağı ve kurum kültürü (bakış açıları) 

• M2M (konuşan makineler) 



Disaster innovation  
(Devrimci inovasyon) 



Ödeme sistemleri şirketleri 
Google Glass üzerinden 

ödeme imkânını sağlayacak 
altyapılar hazırlıyorlar. 



Güney Kore’nin ikinci büyük perakendecisi Tesco-Homeplus ilk  sanal 
marketi, akıllı telefon  

sahiplerinin parmak uçlarına taşımakta azimli görünüyor. Seul metro 
istasyonun sütun 

 ve duvarları markete dönüşüyor.  
 





Mağazalarda online deneme 
kioskları uygulamaya başladı. Satın 
alma da yapılabiliyor. 



• AR-GE yapılanmaları (farklı akademik disiplinler) 

• Gerçek üniversite ilişkileri ve orta vadeli projeler 

• Ticaretin uygulama alanlarının yaygınlaşması 

• Çok kültürlülük, çeşitlilik 

• Yeni parametreler (kâr/AR-GE, worldwide infos) 

• Open innovation (farklı kişiler, farklı gruplarla entegre, patent 
hakkına dayalı modeller) 

• Bağımsız inovasyon ekipleri 

• Bakış açısı transferleri, 

• Enerji, yeşil enerji, akıllı kentler/şirketler, ürünler, 

• İnsan kaynağı, yönetim, liderlik 

Etkileyeceği alanlar: 



Bilgi ve iletişim 
 teknolojilerinin yayılımı 

 







Etkileyeceği alanlar: 

• Yeni satınalma mecraları 

• Görselleştirme ve hikâyeleştirme 

• Kent yapıları, pazar ve bölge anlayışları 

• Sistemler ve süreçler 

• İnsanlar-makineler-ürünler 

• Lojistik ve dağıtım 

• Optimizasyon limitleri 

• Teknolojinin kullanımı 



Sanayinin ana konuları 

• Malzeme Bilimi 
• Üretimin Dönüşümü 
• Enerji Verimliliği 



Augmented reality 



Hologram teknolojisi 



Yeni malzemeler 



Ödeme sistemleri 



Etkileyeceği alanlar: 

• AR-GE yapılanmaları (farklı akademik disiplinler) 

• Üretim teknolojileri 

• Üretim ve malzeme yönetimi 

• Kaynak ve satış kanalı yönetimi 

• Yeni kriterler ve ölçümler  

• M2M, teknoloji yönetimi, ödeme sistemleri 

• İnsan kaynağında uzmanlaşma 

• Farklı sektörler, farklı firmalar kıyasları (benchmarks) 

• Tedarik, lojistik ve OR (Operational Research) 

• Petrole dayalı ürünlerin geleceği 



Sanayi sonrası toplum 





Etkileyeceği alanlar: 

• Algılama yönetimi 

• Pazarlama yönetimi 

• Ürün özellikleri ve fonksiyonları 

• Alışveriş alışkanlıkları 

• İnsanların tercihleri ve markadan/üründen beklentileri 

• Kurumsal yapılar 

• İletişim kanallarının kullanılması 

• AR-GE üretim süreçleri, piyasa entegrasyonu 



 

(Yenicilik) 



TO HAVE IS TO (H)OLD 



Etkileyeceği alanlar: 

• Statüler, değerler, bakış açıları 

• Mülkiyet anlayışı (Kiralama/Sahip Olma) 

• İnovasyon ve yenilenme, ürün çıkarma hızı 

• Organizasyon yapıları 

• Tüketici davranışları, değiştirme hızı 

• Ürün yaşam eğrileri (Product-Life-Cycle) 

• İnsan kaynağı, müşteri beklentilerini ölçme yöntemleri, pazar 
payı ve intervaller 



Z KUŞAĞI 





• İnsan kaynakları 

• Müşteri profilleri 

• Kullanılacak teknolojiler 

• ICT entegrasyonu 

• İnternet temelli uygulamalar, RIFD sistemleri, M2M, B2C, H2C 

• Pazarlama yöntemleri, taktikleri 

• AR-GE stratejileri 

• Kurumsal yapılar, organizasyonlar 

Etkileyeceği alanlar: 



Sosyal(ist) şirketler 



Etkileyeceği alanlar: 

• Şirketin değerleri 

• Sosyal(leşme) ve çevre odaklılık maliyetleri 

• Müşteri satın alma davranışları 

• Rekabet ve sürdürülebilirlilik 

• Çalışanların değerleri ve uygulamaları 

• Yoğunluklu monitoring (Hyperconnectivity) 



Ne kadar büyüğüz?  
Nerede olacağız? 

 





Etkileyeceği alanlar: 

• Satın almalar 

• Yeni pazarlar ve paylar 

• İnsan kaynakları  

• İşçi-işveren ilişkileri 

• Ortak faaliyetler / ortak projeler 

• Çok kültürlülük 

• Uzmanlaşmış küçük şirketler 

• Büyük ve ölçek ekonomisinden faydalanan yapılar 



İklim değişikliği 





Etkileyeceği alanlar: 
• Isı değişiklikleri (Kuraklık, emisyon, tarım, gıda, yakıt) 

• İklim değişikliğine bağlı, ihtiyaçlarda değişiklik 

• Alışveriş alışkanlıkları 

• Robotlaşma ve teknolojinin daha yoğun kullanılması 

• Kentlerin yapılarında değişiklik  

• Ulaşım optimizasyonu / Sokak alışkanlıkları 

• Petrole dayalı ürünler 

• Ulaşım araçlarında değişiklik 

• Üretimde yaşanacak değişiklikler 

• Ahlak anlayışında değişiklikler 


