
«yeni nesil ticaret» 

ve 2015 uygulamalarımız 

www.bilginet.com.tr 

Tolga YÜCEL 
 

Yönetim Kurulu Danışmanı 

Bursa Eticaret ve Dijital Pazarlama Konferansı 
Hilton Hotel, 30.12.2014  





Sektör bağımsız yaklaşık 3.000 firmanın kullandığı e-ticaret 
altyapısını üreten bilişim teknolojileri şirketi 
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 E-ticaret ve sanal mağaza uygulamaları konusunda yeni teknolojileri yakından takip ederek 
geliştirdiği çözümlerle, müşterilerinin verimliliklerini artırıp, kurumsal bilgi birikimiyle 

müşterilerine girmek istedikleri pazarlarda rekabet avantajı sağlamayı hedeflemektedir. 

GOSB Teknopark AR-GE Ofisi 1 Merkez Ofis, 3 Bölge Müdürlüğü 
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Kişilik Ekip 



Başına Hâlâ (E) Koyuyoruz! 

Konvansiyonel Dijital 

Ticaret E-Ticaret 

Pazarlama Dijital Pazarlama 

İletişim Dijital İletişim 

Hukuk E-Hukuk 

Devlet E-Devlet 



Dikeyde ticaretinizin sınırlarını kaldırın. Dünya’ya açılın. 
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Yeni nesil e-ticaretin çözüm ortağı BİLGİNET, e-ticaret ve 
mağazacılık uygulamaları konusunda yeni teknolojileri yakından 
takip ederek geliştirdiği çözümlerle, müşterilerinin verimliliklerini 
ve gelirlerini artırıp, kurumsal bilgi birikimiyle müşterilerine 
mevcut veya girmek istedikleri pazarlarda rekabet avantajı 
sağlamayı hedefleyen bilişim teknolojileri şirketidir. 



Sektörel e-ticaret ekosisteminin 
entegrasyonu 

Firmaya özel B2B, B2C 
çözümleri 

Farklı ödeme sistemleri 
adaptasyonu 

E-fatura, E-arşiv E-danışmanlık 
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ERP sistemleri ile entegrasyon 

6493 sayılı kanunla devreye giren yeni 
nesil satış ve ödeme sistemlerinin bu 

yapılara bağlanması 

İş fikri ve girişimcilik danışmanlığı 

Çoklu dil satış ve yönetim desteği 

GİB, Kayıtlı Elektronik Posta 
(KEP) ile entegre 

İnsan Kaynağı Yetiştirme 
Desteği 

Bilginet Vizyon Raporları 
(Ekonomi, Finans, İnovasyon, E-

ticaret) 

Dijital pazarlama ve sosyal medya 
danışmanlığı Online paralelinde Offline 

uygulamalar 



Yeni Nesil Ticaret için Temel Kavramlar ve Kırılma Noktaları 



Küreselleşme – İnsan - Dijitalleşme 

Mucit insanın dijital paradoksları: 
 
• “Yalnızlık mı, kalabalık mı?” 
• “Özgürlük mü, kişisel alan ihlali mi?” 
• “Genelleşme mi, kişiselleşme mi?” 
• “Çoğulculuk mu, özgünlük mü?” 
• “Adalet mi, hakların sınırlanması mı?”, 

“Sosyalleşme mi, bireyselleşme mi?”  



Yeni yüzyılın cahilleri kimler olacak? 



4 ana eğilim 

• Hız 
• Esneklik 
• Entegrasyon 
• Yaratıcılık 



2 temel kavram 

Açıklık  

İşbirliği  



Genç Yazılımcılar Akademisi, Online Webinars, Multi-Culture Programmers 



Kırılma Noktası: Hyperconnectivity (Aşırı bağlantılılık) 







Mobil yazılımlar, ödeme sistemleri ile ilgili yatırımlar, patent üretimi, 
lokasyon bazlı entegrasyonlar, konuşan e-ticaret yazılımları 



Kırılma Noktası: Disaster innovation (Yıkıcı 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. 



Üniversiteler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ilişkileri, Uluslararası 
enstitülerle işbirlikleri, Employee-Exchange Programs, Farklı 
Departmanlardan İnovasyon Ekipleri 



Kırılma Noktası: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yayılımı 

 



Lojistik entegrasyonları, çözümleri, farklı pazar ve bölgeye uygun 
platformların hazırlanması 



Kırılma Noktası: Sanayinin ana konuları 

•Malzeme Bilimi 
•Üretimin Dönüşümü 
•Enerji Verimliliği 



Augmented reality 



Hologram teknolojisi 



Yeni malzemeler 



Giyilebilir 
Teknolojiler,  

Ödeme sistemleri 



Yeni Nesil Ticaret Enstitüsü (bir yerel, bir uluslararası üniversite ile) 



Kırılma Noktası: Sanayi sonrası toplum 



Pazarlama inovasyonları, yeni nesil ürünler / hizmetler, segmentasyon, 
diversifikasyon 



 

Kırılma Noktası: Yenicilik 



TO HAVE IS TO (H)OLD 



 

Pazarlama için yeni kritik başarı faktörleri, yeni ölçümlemeler, ürün 
yaşam eğrileri takibi, ileri derece CRM entegrasyonu, farklı mülkiyet 
çözümleri, entegre ürünler  



 

Kırılma Noktası: Z KUŞAĞI 





İzliyoruz… Fokus gruplarımıza katılım, yıl içinde düzenli buluşma, blog ve forumlarla 
online bir araya gelme, sosyo-demografik anketlerle takip 



Kırılma Noktası: Sosyal(ist) şirketler 



Dönüşüm programları, marka yönetimi sosyalleşme süreçlerinin 
oluşturulması 



 
Kırılma Noktası: Ne kadar büyüğüz? Nerede olacağız? 
 





Makroekonomik raporlar, uluslararası danışmanlık şirketleri ile istişareler, yabancı 
yayınlarla trendlerin takibi, sektör analizleri, üst düzey yönetici eğitim programları 



Kırılma Noktası: İklim değişikliği 



ÇOK TEŞEKKÜRLER!!!! 

@stolgayucel 

tolga.yucel@bilginet.com.tr 


