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Bilgitürk Kimdir ?
■ Infotürk Grup bünyesinde

2005 yılında İzmir’de
kurulmuş bir ”SiSTEM
ENTEGRATÖRÜ” dür



NE İŞ
YAPAR ?
Doğru ürün ve kalifiye 

hizmeti bir araya getirerek 
müşterilerine en doğru 

çözümleri hazırlar.



NASIL YAPAR ?

■ Kalifiye Ekip
■ Deneyim
■ Kaliteli Ürünler







NEREDEN BİLELİM ?

■ 22 yıllık deneyim
■ Uluslararası başarı ödülleri

– MEMA Bölgesi en iyi servis
– EMEA Bölgesi en başarılı iş ortağı
– EMEA Bölgesi en başarılı proje ödülü

■ Kurulduğu günden beri Bilişim 500 araştırmasında üst sıralarda
■ Müşteri ödülleri

– Iki yıl üst üste en başarılı tedarikçi ( HugoBoss )
– En iyi tedarikçi ( Petkim )



NEDİR BU
DİJİTAL

DÖNÜŞÜM?

Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
sunduğu imkanlar ve değişen toplumsal 
ihtiyaçlar doğrultusunda, organizasyonların 
daha etkin, verimli hizmet vermek ve 
faydalanıcı memnuniyeti sağlamak üzere 
insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında 
gerçekleştirdiği bütüncül dönüşümdür.

*Kaynak – www.dijitaldonusum.gov.tr



NEDİR BU
DİJİTAL

DÖNÜŞÜM?

Dijital dönüşüm, yeni koşullara ve beklentilere uyum sağlamayı 
ve çevikliği gerektirdiğinden, en başarılı organizasyonlar dahi 
dönüşümünü tam olarak tamamlamakta zorluk çekmektedir. 
Dijital dönüşüm süreci kolay değildir:

■ Tek ve hazır paket çözümü bulunmamaktadır.

■ Çözümün ne olduğu hakkında net bir cevap 
bulunmamaktadır.

■ Teknoloji hızlı bir şekilde değişmektedir ancak alışkanlıkları 
değiştirmek oldukça zordur.

■ Dijital dönüşüm çok farklı unsurları (insan, süreç ve 
teknoloji) birlikte dönüştürmeyi ve yönetmeyi 
gerektirmektedir.

■ İş ve işlemler beklememektedir.

■ Dijital dönüşüm süreklidir.

■ Dijital dönüşüm geçmiş, bugün ve geleceği aynı anda 
düşünmeyi gerektirmektedir.

*Kaynak – www.dijitaldonusum.gov.tr



Dijital Dönüşümün Bilişim 
Başlıkları 

■ Akım ( Trend ) Konular
– Akıllı ( Smart ) Şeyler
– Yapay Zeka 
– Bulut
– Güvenlik
– Öğrenen makinalar, büyük veriler, analizler, 

nesnelerin dünyası
– Mevzuat ve yeniliklerin doğurduğu ihtiyaçlar
– Çeşitlendirilmiş hizmetler



SOMUT ÖRNEĞİN
VAR MI ?



PEKİ BİLGİTÜRK
DİJİTAL

DÖNÜŞÜM
SÜRECİ İÇİN

NELER YAPIYOR ?



EMPATİ

İHTİYACLARINIZI
DOĞRU
ANLAMAYA
ÇALIŞIYORUZ



MEVZUAT VE
YENİLİKLERİ
TAKİP 
EDİYORUZ



EN UYGUN 
ÇÖZÜMLER

TEKNOLOJİ AKIMLARINI DA 
GÖZ ÖNÜNDE 
BULUNDURARAK SİZE EN 
UYGUN CÖZÜMLER İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ.



İŞİMİZİ ÖNEMSİYORUZ



HEDEF !

BU UZUN SOLUKLU YOLDA BİRLİKTE 
BAŞARMAK



TEŞEKKÜRLER


