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Dunya gelinen noktada her yonden (sosyal, siyasal, ekonomik, teknolojik ...)
yeniden yapilanma sureci yagamaktadrr. Toplumlarln geqirdikleri tarihi agamalar incelendiginde ilkel toplum, tarrm toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu evrelerine sahip
oldugunu gormekteyiz. lnsan belli teknolojilerin kullanrmryla, ilkel toplumdan tarlm
toplumuna geqmigtir. Ilkel toplumda, doganln verdigiyle yetinen insan tarrm toplumunda ekip-biqerek daha qok uretmeyi bagarmlgtrr.
Tarrmsal uretimin ana girdisi toprak olmugtur. Sanayi toplumu doneminde,
topragrn yerini sermaye mallarl yani makineler ikame etmigtir. Mekanik dugunce ve bu
teknolojinin urunu olan makineler sanayi toplumunun temel belirleyici unsuru olmugtur.
Sanayi toplumunda zenginlik ve refah artlginln kaynagl sermaye mallarr olmugtur.l
Bilgi qagr, servet yaratmada bilginin one geqtigi donemi tanrmlamak iqin kullanrlan bir kavramdlr. Boylece maddi sermayenin yerini zihinsel sermaye almrgtrr.
Zihinsel sermayenin belli bir yere srnrrlanmayan yapisi, butiin yonetim ve toplum iligkilerini degigtirmigtir.2
Bazl yazar ve dugunurler ile, gelecek bilimciler gu anda girmekte oldufjumuz
donemi farkll gekillerde tanlmlamlglardrr. Bu yeni toplumsal yapryl Daniel Bell "Endustri
sonrasr toplum" Peter F.Drucker "bilgi toplumu", Zbigniev Brzezinski "Teknokratik qag",
John Naisbitt ve Patrico Aburdane, "buyuk yonelimler qagr" ve Y.Masuda ise "enformasyon toplumu" olarak nitelendirmiglerdir.
Bilgi qag~ve bilgi toplumu ile ilgili degerlendirmelerde genellikle tarihsel sureq
iqinde belli ozellikler tagiyan donemleri, dalgalar itibarl ile nitelendirmelerden yararlanrlm~gtrr.Bu anlamda, bir kuram Alvin Toffler tarafrndan yaprlmigtlr. Toffler bilgi
toplumu ile duguncelerini belirtirken toplumsal geligmenin iki biiyuk degigim dalgasl
geqirdigini ve bunlardan her birinin onceki kulturleri ve uygarlrklarr yok edip yerine, yeni
yagam ve'ekonomi modellerini getirdigine dikkati qekmektedir. Birinci degigim dalgasi
olan Tarrm Devriminin bin yllda ortaya qrktlgrnl, ikinci dalga olan Sanayi Devrirrlinin de
uq yuzyllda ortaya q ~ k t ~ g l belirtmektedir.
nl
To'ffler'e gore bu sureq devam ederken bir
bagka ve qok daha onemli bir sureq baglamigtrr. 2. Diinya Savagrndan sonraki ononbeg yll iqinde sanayi dalgaslnln en yuksek duzeye ulagtrgr srrada, henuz tam olarak
anlagrlamamrg olan uquncu dalga baglamlgtrr.3 Peter Drucker' a gore kapitalist otesi
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toplurna dogru kay~g2. Dunya savagrndan az sonra baglarnrgt1r.1960'tailk defa bilgi
ig~isive bilgi igi kavramlar~nrortaya atrnrgt~fl.
Her ne kadar bilgi toplurnunun yap1 ve kururnlarr henuz olugurn ve gekillenrne
agarnasrnda ise de gelecekte alabilecegi yapllagma bi~irnleribugunden krsrni olarak
belirginle~migtir.~
Sanayi toplurnu, ekonorniyi k ~kaynaklarln
t
kullanlrnr ve dagltlrnl ile ilgili bir bilirn
d a l ~olarak tan~mlarnaktad~r.
Su an surecini yagarnakta oldugurnuz bilgi toplurnunda bu
tanlrn geqerliligini kaybetmigtir. Cunku ternel stratejik kaynak haline gelen bilgi, k ~bir
t
kaynak deoildir. Bu nedenle bilgi kavrarn~iqin azalan verirnler yasasl ge~erlidegildir.
Aksine artan bilgi birikimi ile artan verirn yasasr geqerli olrnaktadlr. Bilgi diger uretirn
faktorleri olan serrnaye ve toprak gibi birbirini tarnarnlayan bir uretirn faktoru degil tersine onlarrn yerine ikame edilebilen bir uretirn faktorudur. Bilgi diger iiretirn faktorlerine
gore qok daha ak~gkanbir ozellige sahiptir. Gunurnuzde bilgi, fiber optik kablolarla ~grk
h ~ z ~ ytaglnabilrnektedir.
la
Bilgi aynl zarnanda paylag~labilirve ,bolunebilir ozelliklere de
sahiptifi.
Tarlrn ve sanayi toplurnundan bilgi toplurnuna geqig surecinde uretirnde rneydana gelen degigirnler kuresellegrne sureci boyutu iqinde h~zlaotornasyon sisternine
giderek, uretimin hrzr ve iiretilen urunun kalitesini degigtirrnig, en son teknolojileri kullanrnak suretiyle degigik marka ve rnodelde urunu uretip surekli bir degigirn sirkulasyonu iqerisinde olan talebe an~ndacevap verebilen bir sanayi yaplsl olugrnugtur. Bu
sanayi yaplsrna bag11olarak da bilgi toplumu ortaya qlkrnlgtlr.
Yirrninci yuzyllln son qeyrek donerni, bilgi toplurnunun baglang~qylllarrnl olugturrnaktadlr. Bu konuda kesin bir tarih verrnek rnumkun olrnamakla birlikte, 1957 ylllnda ABD'de ilk defa olarak beyaz yakalr qal~ganlarlnsaylslnln rnavi yakalllar~geqrnig
olrnas~,kirni yazarlar taraf~ndanbu tarihin bilgi toplurnunun baglanglc~olarak kabulune
neden olrnugtur.
Bilgi toplumlarlnda stratejik kaynak olarak kabul edilen bilgi, bilgi teknolojilerinin
saglad~g~
irnkinlarla uretilrnekte, s~n~fland~r~lrnakta,
erigilebilir klllnrnakta ve toplurnsal
ve kururnsal sorunlar~rnrz~n
qozurnunde kullan~labilrnektedir. Bilgi, butun yonetsel
fonksiyonlarln ternelini olugturan yonetsel bagarry~kolaylagt~ranya da engelleyen
onemli bir guq olarak degerlendirilebilir. Yonetsel bilgi; organizasyonlarda, kururnsal
igleyige iligkin olgular~ve gozlernleri iqerrnektedir. Bagka bir ifadeyle, yonetsel bilgi,
geligtirrnek iqin, verilerin bir iglern
belirli arnaqlara ulagrnak veya belirli bir anlay~g~
sonucunda yoneticilere yararl~dururna getirilrnig biqirnidir. insan Kaynaklarr Yonetirni
baglarnrnda kullanacag~rn~z
bilgi "anlarnl~ve y a r a r l ~bir iqerik kazandlr~lanve her
Kapitalist t)tesi Toplum, Cev.B. CORAKCI (Inkilap Kitapevi,1994).16.
Ekonomik Geligrne, (Istanbul: Tijrkiye Ig Bankas, YaylnIar1,1997),11.
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allclya kararlarlnda yararlanrnasl i ~ i n
iletilen verileri" ifade etrnektedir. Bu Gal15rnada
bilgi toplurnu donu$urnunun sonucunda ortaya qkan yeni ko$ullar~n,bir ~ o alanda
k
oldugu gibi, insan kaynaklar~yonetirninde rneydana getirdigi degi5iklikler uzerinde
durulacakt~r.~
Birinci Bolum
BiLGi TOPLUMU
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I-Bilgi
Sir Francis BACON, Bilgi'yi 1597 ylllnda "Bilgi Gu~tur"5eklinde tanlrnlarn~$tlr.
Eskiden bu gucun kaynag~,az uretilen bir rnal olarak bilginin saklanrnaslndan ve onu
saklayan ki$ilerce irntiyazl~olarak kullanllmas~ndangeliyordu. Gunumuzde bilgi, en
~ o gucu,
k
onu saklayan degil, en ~ a b u ken
, ucuz ve en etkin bir 5ekilde uretip yayan
ki$i ve kururnlara verrnektedir.8
Bilgi, ele al~nankonuya bag11olarak farklll~kgosteren ve tanlmr uzerinde literaturde gorus birliginin saglanarnadlg~bir kavramdlr. Bilgi, i$letrneye deger yaratan bir
tarzda organize edilebilen, gruplandlr~labilen,rnodelle$tirilebilen ve eylerne geqirilebilen veri olarak tan~mlanabilir.Bilgi, sure~lerdekibilgi ve insanlardaki bilgi olmak
uzere iki ba&k altlnda incelenebilir.9
Bi~irnselbilgi olarak da ifade edilen sure~lerdekibilgi, bi~irnselrnodeller, dokumanlar, kurallar prosedurler ve veri tabanlarlnda yer alabilen ve somut bi~irndeifade
edilebilen y a z ~ bilgidir.
l~
Bi~imselbilgi, patentler, prosedurler, uygulamalar ve ogrenilmi$ deneyimleri kapsamaktad~r.Kesin olarak ifade edilen veya kay~taltlna al~nabilen
bilgiyi veri tabanlarl ve dokurnanlarda tutrnak ve saklarnak rlispeten kolaydlr.
Sure~lerdekibilgi (aqk bilgi) yuksek duzeyde bir dogruluk derecesiyle payla91lrnaktadlr.lo
B i ~ i p s eolrnayan
l
bilgi olarak da literaturde kullan~laninsandaki bilgi, insanlarln
zihinlerinde sakl~olan, deneyirnler ve ogrenmenin derinliklerinde koklerini bulan knowhow zenginligidir. Insandaki bilgi (ortulu bilgi), bireye ozgu ve bireyle birlikte hareket
eden, onun in an^, perspektif ve degerleriyle ilgi!i olan ki$isel bi lgidir. Anla$ ~ l m a sve~
-
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ulagllrnasl qok guq olan insandaki bilgi, zihinsel rnodeller, deneyirn ve beceriler olarak
insanlarda bulunur. Cogu kez bagkalarl taraflndan bilinrnernekte ve hatta qogu insan
sahip oldugu bilginin bagkalarl aqlslndan degerinin faklnda olarnamaktadlr. Bu nedenle aqlkqa ifade edilrnesi ve bir araya getirilrnesi guqlegmektedir.ll
Bilgi toplurnunda bilginin ternel ozellikleri, surekli uretilebilrnesi ve art19gostermesi, iletigirn aglarl iqinde taglnabilir, bolunebilir ve paylag~labilirolrnasl, iggucu, serrnaye, ve topragl ikarne edebilrnesi 3eklinde ozetlenebilir.
2-Degigim ve Doniigum
Degigirn Kavrarnlnln farkll tan~rnlarlyap1lm19ise de genel kabul goren gekli ile
degigirn, ekonornik, sosyal ve siyasal yagantlda her qagda olagelrnig surekli bir gerqek
geklinde tanlmlanrnaktadlr. Degigirn ve donugurn kavrarnlarl genelde iq iqe kavrarnlar
olrnakla birlikte, degigirnin buyuk qapll olrnasl, kururn ve davran~glardafarkll bir kavram
olarak "donugurn" den soz edilrnektedir.l2
Donugurn, toplurnun ya da sisternin felsefe, ideoloji ve kurallarl ile onernli bir
degigirne rnaruz kalrnasldlr. Degigirn yanlllarl ve kargltlarlnln, uzerinde birlegtigi gekli
ile 1960'11 ylllardan itibaren qok ciddi degigirnin yagandlgl gozlenrnekte ancak bu
degigirn henuz donugum haline geldigi konusunda tart~grnalardevarn etrnektedir.
3-KuresellegmeBilgi toplurnu bolgesel ve kuresel geligrneler ve birlegrnelerle de karakterize
edilrnektedir (Avrupa Birligi, Kuzey Arnerika Serbest Ticaret Bolgesi, Karadeniz
Ekonornik lgbirligi gibi). Bilgi Caglnda, bilgi ve iletigirn teknolojilerinin yarattlgl ortarn
iqinde ekonomik, siyasal, toplurnsal, kulturel ve hukuksal etkinlikler kureselle9me egilirnine girrnig, telekornunikasyon sisternlerinin ulke slnrrlarlnln onemini ortadan kald~rmas1 ile birlikte, bolgesel gruplagrnalara dayall butunlegrne egilirnleri gunderne
gelrnigtir. Kuresellegrne surecinde girdilerin ternini ve ~lktllarlnpazarlamasl iqin olugturulan piyasalar artlk dunya qaplnda tasarlanrnakta ve gerqeklegtirilmektedir.
Ulusal ekonornilerin birbirleriyle karrnaglk iligkilere girmeleri, bilgi talebi, bilgi
pazarlnln 01a~at;ustu biqirnde geligrnesine yo1 aqrnaktadlr. Aynca, bilgi sektoru, ulusal
ve uluslararasl olqekte lokornotif sektor haline gelerek kuresellegrne egilimlerini hlzlandlrrnaktadlr. Bu baglarnda, bilgi-iletigirn sisternlerinin ulke slnlrlarlnl kuqultmesi
sonucunda, bolgesel gruplagrnalara dayall butunlegme egilimleri canlanrnaktadlr.

4-Demokratikle~me
Bilgi Gag1 ile yakrndan ilgili olan diger bir kavram da demokratiklegmedir.
Dunya'da siyasi alanda son 25 yllda yaganllan degigimin insanl~ktarihinde gormek
mumkun degildtr. Sovyet Rusya'n~nonculugunu yaptlgl Dogu Bloku ulkeleri; Orta Asya
ljlkeleri yanlnda butun totaliter yonetimler insan haklar~,sivil ve siyasi ozgurluk gibi
konularda kendisini geligtirme mecburiyetinde kalm~gt~r.
Bu geligmeler demokratiklegme anlamlnda bu ~ e y r e kyuzy~l~n
onemini ortaya koymaktadlr.13
5-Bilgisayarla~ma
Bilgi toplumu gene1 anlamda, yogun ve yaygln olarak kullanllan bilgisayar
teknolojisi taraflndan bi~imlendirilmektedir.Bilgi toplumunda bilgisayarlar; bireylerin
bilgi uretme gucijnu olaganustu art~rarak,bilginin kitlesel bisimde uretilmesini, iglenmesini, saklanmasln~,dag~trlmaslnrve tuketilmesini saglamaktadlr.

11-B~LG~
TOPLUMUNUN OZELLiKLERI
Bilgi toplumunu sanayi toplumundan aylran temel niteliklere deginmek, toplumsal donugumun daha iyi anlaylmas~i ~ i n
gereklidir. Bu temel ozellikleri k~sacagu gekilde ozetlemek mumkundur:
1-Bilgi Sektoriiniin O l u ~ m a s ~
Sanayi sag~nda ge~erliolan tar~m-sanayi-hizmetler sekt~rleriayrlml, bilgi
~agrndatar~m-sanayi-hizmetler-bilgisektorleri slnrflamaslna donugmiigtur. Bilgi ~ a a l n da ust yap1 olarak bilgi sektoru, bilgi-iglem ve iletigim donan~mve hizmetlerine bag11
olarak bilginin uretim, tijketim, dagrt~m,pazarlama gibi tum iglevsel alanlardaki kullanlmlnl kapsamaktadrr.14
Peter F. Drucker'a gore, yeni ekonomide bilgi, bireyler ve toplum aqslndan birincil kaynaktrr. Bilginin giderek onem kazanmasrnln temel nedenleri agagldaki gibi
slralanabilir:I 5
Pazarlarda rekabetin artmas~ve yenilik~iolma oranln yukselmesi.
Gunumuzde refah yaratan endustrilerin buyuk bir klsmrnrn bilgi yogun olmasl.
Rekabet baskls~ylamaliyetlerini dugurmesi gereken igletmelerin oncelikli
olarak personel indirimine gitmesi nedeniyle informel bilgi ile bi~imselmetotlarln ikame
gereksiniminin ortaya ~ r k m a s ~ .

I 3 ~ y u pBEDiR: a.g.m., 56.
I 4 ~ u s n uERKAN: a.g.e., 11.
I5~arclay,R. 0. and P.C. Murray, What is Knowledge Management? Knowledge Praxis Knowledge
Management Associates, http://www.media-access.com/whatis.html, 1997, (28.01.2002) aktaran, Sevki
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Erken igten ayrllmalar ve artan iggucu mobilitesinin bilgi kayblna yo1 agmasl.
Kuguk ve orta boy igletmelerin ulusaglrl kaynak bulma imkanlarlna kavugmaslyla artan karmag~kl~g~n
yonetilmesine gereksinim duyulmas~.
Stratejik yonlendirmelerdeki degigimlerin, spesifik bir alanda b'ifgi kayb~yla
sonuglanmas~.
Bilgi varl~klarrticaretinin yaplldlgr pazarlarda yeni geligmelerin yaganmasl
(Internet'in ortaya glklg~ylaelektronik ticaretin geligmesi ve gegitlenmesi).
igletmelerin bilgi ekseninde rekabet etmesi ve igin buyuk bir k l s m ~ n ~(yakn
lag~k%70'i) bilgiye dayall olmas~.
omur boyu ogrenme gereksiniminin kagln~lamazolmasl.
Neticede, bilgi toplumunda bilginin kullan~mr artt~kga uretim yaprsl da
degigmekte; bilgi, iggucu ve sermayeden de onemli bir faktor olarak uretime girmektedir.
1990'lar ve sonrasl igletmelerin, bilgi ekonomisine ozgu yap~lanmave karakteristiklerle kargl karg~yakald~klar~
gorulmektedir. Karmaglk ve kompleks ig gartlar~,interher gegen gun artnet protokolunun bireysel kullanlcllar duzeyinde performans~n~n
masl, Silikon Vadisi'ndeki geligkin teknolojilerin hlzla uygulanmaya baglanmas~,global
yay111mve kendi kendini orgutleyen igletme anlay~g~
gibi degigim kaynaklar~,firmalarm
hem ig sureglerinde hem de strateji mimarilerinde degigikliklere neden olmaktadlr.
igletmeler, bilgi teknolojisini temel igletme modellerinin merkezine almak durumundadlrlar. Bilgi ekonomisi igin bir igletme tasarlamada temel konseptlerden birisi
olan bilgi teknolojisi, urunlere ve hizmetlere uzak olan mugterilerin hem deneyim yagamasma hem de yeni mugteri topluluklarl ile etkin bir iletigime olanak saglayarak, firmalarln dinamik kastimizasyona yonelik stratejilerine kritik enformasyon saglamaktadIr.
Bir buguk trilyon dolar tahmini global degeri olan bilgi sektoru, bilginin sunulmasl, organizasyonu ve degigtirilmesi iglevleri ile, dunyan~nen buyuk endustrisi olma
yolundadlr. Unutulmamal~d~r
ki, profesyoneller, zamanlar~n~n
% 80'ini ihtiyag duyduklar~bilgiyi araylp tiulmak (information searching), geriye kalan %2O8likk ~ s m
da~ bu bilgiyi bigimlendirmek (information formation) ve karar vermek (decision-making) amaclyla kullanrnaktad~r.~~

ABD, GSMH'nln %55'inin bilgi uretimi, iglerrli ve daglt~rn~
faaliyetlerinden elde
etmektedir. Geligmig iilkelerde toplam iggucunun %60tdan fazlas~nlnartlk bilgi sektoruyle ilgili ig alanlarlnda g a l ~ g t ~bilinmektedir.17
g~
Microsoft'un bilangosunda kayltl~ olan binalar, arazi, makineler, arabalar,
Paradoks. Cev: S . GUL (istanbul: Sabah Kitaplan, 1994),37.
Bilgi Cag~ndaYonetim (istanbul: Nobel Baslrn Yayln Dag~tlrn,2001), 34.
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rnobilya ve bankadaki nakit para gibi varllklarrn degeri, turn borsa degerinin yaklaglk
%6's1 kadardlr. Bagka bir ifadeyle, Microsoft'un degerinin yaklaglk %94'u yatrrlrncllar~n
gozunde AR-GE, Bill Gates gibi insanlar ve Windows rnarkas~gibi bir biqirnsel bilanqoda kayltll olrnayan varllklardan olugrnaktadlr. Yine, IBM 1995 ylllnda Lotus'u 3.2 rnilyar
dolara satrn aldrglnda, Lotus'un AR-GE birirni ve onun fikirlerini elde etrnek iqin 1.84
rnilyar dolar harcarnlgtlr. b t e yandan, son ylllarda qegitli Net tabanlr igletrnelerin
astronornik pazar paylarl, igletrnelerin geleneksel degerlerne rnodellerini yeniden gozden geqirrnesiyle sonuqlanrnlgtrr. Net'in yakln tarihinde e-Toys ve arnazon.com gibi Net
ortarnlnda sanal biqimlerde dogan igletrneler "maddi varl1klar"a yaptlklarr yatlrrrnlar
srnlrll olrnaslna ragmen tugla-kirernit suretleriyle klyaslandlglnda qok daha fazla deger
kazandrrrnlgtrr.
2-Bireyin Merkezi Konuma Gelmesi
En onernli kaynagln bilgi oldugu bilgi toplurnunda, bilgilenmig birey
vazgeqilrnez nitelik kazanmakta ve organizasyon yapllarl bilgi-taban11 (inforrnationbased), yonetirn sisternleri insan-rnerkezli (human-oriented) biqirnde yeniden tasarlmlanmaktadlr.18
Bireylerin zihinsel kapasitelerinin yararll uriin ve hizrnetlerin uretilrnesi dogrultusunda yoneltilrnesi, bilgi qagrnda yoneticilerin en onernli iglevleri araslnda sayllmaktadlr. Dolaylslyla, birey, bireyin zihinsel serrnayesi ve uretkenligi gibi konular bilgi qagr
ile birlikte qok onernsenen konular araslna girrnig bulunrnaktad~r.Bilgi toplumunda bilgi
ureten olarak insana yatlrrrn, insan kaynaglna uygun organizasyon rnodelleri ve insan
kaynagrnln geligtirilrnesi olaganustu onern kazanrnaktad~r.Diger yandan insan-ig iligkileri onernli doniigumlere ugramakta ve bilgi igi ile ugragan insan kaynaklarlnln saylsl
ve onerni surekli biqirnde artmaktadlr.
3-orgutlu Toplumun Gii~lenmesi
Bilgi toplurnunda, ortak ozellikler, degerler ve arnaqlar ile ortak rnekan ve qrkarlara sahip kigilerin olugturdugu sosyal gruplar, orgutlenrnig gruplar olarak sivil yagarnda agrrllklarrnl ve etkinliklerini gostermektedirler. Orgutlenmig gruplar, qlkar qatlgrnas1ndan"qok dayan~grnaclgruplar olrnaktadlr.
Bilgi toplumu, orgutlu toplumdur. Boylece sanayi toplumundaki, ternsili
dernokrasi bilgi toplurnunda yerini, katrlrrncr demokrasiye blrakmaktadrr. Bu katlltrnrn
salt yurttag katlllrnl ile olugan gonullu kuruluglar duzeyinde degil, qok boyutlu ve qegitli
duzeyleri iqeren bir katlllm oldugu dikkate allnmalldlr. Bilgi qaglnda bireyler, uyesi
olduklarr olugurnlarln yonetirn ve denetim sureqlerine gonullu ve bilinqli olarak katrlrnaktadrrlar. Toplumun siyasal yap1 ve organizasyonunu ternsil eden devlet yonetiminin, bilgi qaglnda yurttaglarrn bilgisi ve etkin katllrmlndan ayrl olarak sijrdurulrnesi
duguniilernez. Diger yandan, ekonornik yagarnda, bireyler kendilerine sunulan rnal ve
-
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hizmetleri veri olgular olarak kabul etmemekte ve surekli geligtirdikleri tuketici bilinci ile
z faktorler aqlslndan ozel ve kamusal igletmeleri sorgulamaktadrrkalite, fiyat ve h ~ gibi
lar. Bireysel katllltrllar~daha etkin kllma dogrultusunda, benzer qlkarlara sahip olan
bireyler, toplulagmakta ve orgutlu toplumun temelini olugturmaktadrrlar.l9

4-Bilgi Cag~ndaEkonomi
Biligim teknolojisindeki geligmelerle birlikte, sanayi ekonomisi yerini bilgi
UqIu saq ayag~olarak nitelendirdigimiz uretim,
ekonomisine b~rak~rken,ekonominin
tuketim, d a g ~ t ~ iligkileri
m
ve ekonomik yaplnln tumu, bilgi temeli uzerine yeniden
yapllanm~gve bilgi rekabetin temel faktoru durumuna g e l m i ~ t i r . ~ ~
Dijital ekonomi ya da Tekonomi olarak da degerlendirilen bilgi ekonomisinin ozellikleri
Tapscott taraflndan 12 madde olarak ifade edilmigtir21:
Yeni Ekonomi Bilgi Ekonomisidir : Biligim teknolojileri bir ekonotr~ininbilgi
temelli olmaslna imkan saglamaktad~r.Bilgi ekonomisinde bilginin yaratllmasl hem
bilgi igqilerine hem de bilgi tuketicilerine yani insanlara aittir. Mal ve hizmetlerin iqerigi
mugteri fikirleri taraflndan belirlenirken, biligim teknolojisi ma1 ve hizmetlerin bir parqasl
haline gelecektir.
Yeni Ekonomi Dijital Bir Ekonomidir : Yeni ekonomide bilgiler tamamen 1 ve
O'dan olugan veri formlarlnda iletilmektedir. Gunumuzde her turlij bilgi, ses, yazl,
goruntu, hareketli obje v.s bilgisayar aolar~taraflndan iletilmektedir.
Yeni Ekonomide-Sanallagma Onemli Rol Oynamaktad~r: Bilginin analogdan
dijitale donugmesi, fiziki varl~klarlnsanal hale gelmesine imkan vermektedir. Soz
konusu sanallagma ekonominin yaplslnl, kurumlar~nturlerini ve aralarlndaki iligkileri,
dolaylslyla ekonomik faaliyetin bizzat kendisini degigtirmektedir.
Yeni Ekonomi Molekuler Bir Ekonomidir: Eski buyuk igletme yapllar~ayrrgmakta ve dinamik birey ve kurumlarln olugturdugu ekonomik faaliyet temelli gruplar
halinde yeniden ortaya q~kmaktadlr.igletmenin ortadan kalkmas~,yani kaybolmas~
degil donugmesi soz konusudur.
Yeni Ekonomi Bir Ag Ekonomisidir: Yeni ekonomi iletigim aglar~ylabijtunlegen bir ekonomidir. Analog hatlar yerine dijital iletigim aglarlnln olugmasl ve klasik
ana bilgisayar sisteminden web taban11sisteme dogru gerqeklegen kayma ig dunyaslnda onemli donugumlere neden olmaktadlr. Yeni teknoloji ve iletigim aglar~kuquk olqekli igletmelere bijyuk olqekli igletmelerin sahip oldugu olqek ekonomileri ve kaynaga
ulagma gibi ana avantajlara sahip olma imkan~sunmaktad~r.

19serkan BAYRAKTAROGLU:
a.g.m.
20~.~nceler
SAR1HAN:Teknoloji Yonetimi, (Istanbul: Desnet Yaylnlar~,1998), 164.
21Bahad~rAkin, "2000 ylllna Dogru Bilgi Toplumu [Jzerine Genel Bir Degerlendirme ve Bilgi Ekonomisinin
6zellikleriM,Verimlilik Dergisi, (Ankara, MPM Yaylnlar~,1999), 67-75.

Yeni Ekonornide Arac~larBuyuk OIqude Ortadan Kalkacaktlr: Ozel ve karnu
sektorunde bir qok kururn tuketicileriyle aglar aracrllglyla dogrudan ternas kuracaklar
ve aracrlarlnr buyuk olqude elirnine edeceklerdir.
Yeni Ekonorrlinin Hakirn Sektoru Uqlu Bir Olugurndur: Sanayi ekonornisinde
otornotiv anahtar sektor konurnundayken, yeni ekonornide hakirn ekonornik sektor
diger tum sektorlerin refah yaratmasrna giden yolu tegkil eden bilgisayar, iletigim ve
eglence sanayilerinin butunlegrnesiyle olugan yeni rnedya sektorudur
Yeni Ekonomi Yenilik Ternelli Bir Ekonornidir: Yeni ekonominin ilkesi "kendi
l ~ urun geligtirilrnig
urununun rnodasln~kendin geqir" olacakt~r.Eger yeni ve b a g a r ~bir
ve piyasaya surulrnugse, hedefin bu urunun daha geligrniginin ortaya qlkarllrnasl ve ilk
urunun modaslnrn geqirilmesi olrnasl gerekir.
Yeni Ekonornide Uretici ve Tuketici Fark~Belirsizlegmektedir: Kitle uretirninin
yerini buyuk rniktarlarda mugteri isteklerine gore uretirnin alrnas~ylabirlikte, ureticiler
bireysel tuketicilerin zevk ve ihtiyaqlar~nauygun ozel ma1 ve hizmetler olugturrnak
zorunda kalmlglardlr. Yeni ekonomide tuketiciler fiilen uretirn surecine katklda bulunabilrnektedirler.
Yeni Ekonorni Bir HIZ Ekonomisidir: Dijital veriler uzerine kurulrnug bir ekonomide, igletme bagar~s~
ve iktisadi faaliyetler aqls~ndanh ~ anahtar
z
bir degigkendir.
Yeni Ekonorni Kuresel Bir Ekonornidir: iki kutuplu diinyanrn ayngmaslndan
sonra, iktisadi duvarlar~nonemli olqude ortadan kalktlgl, dinarnik, yeni ve degigken
kuresel bir qevre ortaya qlkmrgtlr.
Yeni Ekonomi Bazl Sosyal Problernleri Beraberinde Getirrnigtir: Yeni bir
ekonorninin egiginde, guq, guvenlik, egitlik, kalite, ig hayatl kalitesi ve dernokratik
surecin gelecegi gibi bir takrm sorunlar~beraberinde getiren yeni bir politik ekonominin
bagladrgl da gorulrnektedir.

5- Bilgi Caglnda Cal~pmailiskileri
Bilgi qagr ve teknolojileri beraberinde yeni rneslek ve vaslflar getirmektedir. Bu
degigirn temelde sanayi igqiliginden bilgi igqiligine dogru ortaya q~kanqok temel bir
donugumu ifade etmektedir22. Ne var ki yeni igler rnavi yakall igqinin sahip olmadrg~ve
elde edebilrnek iqin qok az donanlmll oldugu vasrflar talep etmektedir. Yeni igler onernli rniktarda"biqimse1 egitim ve teorik , analitik bilgi elde etme ve uygularna yetenegi
gerektirmektedir. Cal~gma,farkl~bir yaklag~rnve deijigik bir kafa yaprsl talep etrnektedir. En onernlisi surekli bir ogrenrne alrgkanllgl isternektedir23. Nitekim ABD bagkanlar~ndanClinton, ortalama bir Arnerikalrnln yagarnl boyunca yedi defa egitilrnek zorunda oldugunu ifade etrnektedir. Bu say1 onurnuzdeki donernde rnuhtemelen qok daha
artacaktlr.

22~usretEKIN: "T6rkiye1deistihdam artlynda Yeni Boyutlar:I~Piyasas~ndaDonij~umve Elektronik
Bulma", Mercek, MESS, (Ekim 2001), 16.
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Teknoloji, ticaret ve orgutsel degigmelerin etkisiyle hem yeni igler yaradllmakta
hem de varolan igler yl kllmaktadlr. Fakat igten qkarllan sanayi ig~ilerikolayl~klabir
bilgi igine ge~ememektedirler. lggucu piyasalarlnda yaplsal igsizligin yanlnda bu
donugumden kaynaklanan bir igsizlik de sozkonusu olmaktadlr. Teknolojik yenilikler ve
yijksek v a s ~ fisteyen yeni igler , ozellikle egitim ve vaslf seviyesi duguk ~al~ganlar
aqrsrndan oldukp ciddi riskleri beraberinde getirmektedir.Yani yeni teknolojiler ve
olugumlar,avantaj ve dezavantajlarl ile birlikte gelmektedirler. Meslekler rehberine
l
dunyada 14.000 meslek varken bugiin herbiri ~ o daha
k
fazla nitelik
gore; 25 y ~once
isteyen 36.000 farkll meslekten bahsedilmektedir.
Gunumuz dunyas~ndabilgisayar ve haberlegme teknolojisindeki geligmeler ile,
sanal girket ve e-ticaret gibi olugurnlar ortaya ~ ~ k r n luretimdeki
g,
mekan ve zaman birlitji nerdeyse tamamen par~alanmlgtlr.Bu geligmeler ~ercevesindeis, igyeri, mesai gibi
kavramlarln tarihe karlgmaya bagladlglnl da gorebiliyoruz. Ayrlca igin enformasyon
i~erigininartmasl, iggucii piyasalar~ndakigeleneksel ayrlrnc~l~gl
da aglndlrmlgtlr.
Standart-d~g~
istihdam bi~imleriise, h~zlayayglnlagmaktadlr.
Sonu~ta, iggucu piyasaslnda ~egitliligin artmasl, ~allganlarrn ~lkarlarlnln
orgutlenmesi ve temsili i ~ i nbir meydan okuma olarak karglmlza q k m a k t a d ~ r ~20.
~.
yy.lln ilk yarlsl boyunca sendikalagman~nyogunlagtlgl uye tabanl, daralmaktadlr.
1970'lerin ortalarlndan sonra hlzlanan bu daralma, sendikalarl temsil sistemlerinde
geleneksel alanlarda yitirdikleri uyelerin yerine, geligmekte olan yeni istihdam alanlarrndan uye edinmelerini saglayacak bi~imdereform yapmaya zorlamaktadlr25.
Bilgi Gaglnda bilgi ve birey on plana qkmakta, Gallgma iligkilerin de de, igletme
duzeyinde ig~i-igvereniligkileri yayglnlagmaktadlr. Sendikalagmaya olan ilgi azalmakta, insan Kaynaklarl yonetimi gibi yeni uygulamalarla da sendikalarln igyerindeki gucu
zay~flamaktadlr.~~

----
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ikinci Boliim
BiLGi TOPLUMLINDA ~NSANKAYNAKLARI ~ i ) N E ' l ' i ~ i
I-BiLGi TOPLUMUNDA ~NSANKAYNAKLARI YONETIM~
lnsan Kaynaklar~ yonetimi yavag yavag yerini insan Sermayesi yonetimi
kavramlna blrakmak uzere iken kavramln geligim tarihine bakt~g~m~zda
asllnda
Personel Yonetiminin bir uzantlsl olarak ortaya q~kt~glnrgormekteyiz. Personel
Yonetimi II. Dunya Savag~sonrasl ortaya q~kanyonetim kuramlarlnln sonucunda
geligen bir kavram gibi gozukse de kokeni qok daha eski donemlere dayanmaktadlr. ilk
ucret oranlar~,kanunlar~ile unlu Babilli Hamurabi taraflndan M.O. 1800 ylllar~nda
ortaya atllmlgtlr.
Endustri Devrimi'ne kadar olan sureqte insanl~g~n
qal~gmakogullarlnln geqirdigi
qal~ganinsanlar baglarda aristokrasi s l n ~ taraflndan
f~
yonetilen
evrelere bakt~g~mrzda
basit kolelerdi. Ortaqag feodalitesinde toprak sahipleri soylulard~ve aynl donem qallgmalar~kargll~glndakendilerine gato sahibine ait olan toprag~diledigi gibi kullanma
hakk~verilen serf s l n ~ fbulunuyordu.
~
Bu sistemle birlikte qal~gmakogullarlna ilk kez
insiyatif kullanma kavram~girmektedir. Feodal yaplyl el zanaatlarlnrn geligmesi ve uretime geqmesi ile lonca sistemleri izlemeye bag lad^. Zanaatkar, ustabag~ve qlraktan
olugan uqlu grup sayesinde ilk defa personel yonetimi kavram~dogmug oldu. Yetenekli
qlraklarln seqilmesi, ig bag~ndaegitilmesi, ust-ast iligkisi, ucretlendirme sistemleri ve
qal~gmakogullar~gibi kavramlar qal~gmahayat~nagirmeye bagladr.
18. yuzyllda Endustri Devrimi ile yeni bir enerji kaynag~dogdu; yepyeni bir
ekonomi doktrini geligti. Makinalagma artt~ve insanlar evlerinde kendi iglerini yapmak
yerine fabrikalarda igci olarak qal~gmayave dolayls~ylatoplu uretimin bir parqasl
olmaya bagladrlar. Endustri Devriminin erken donemlerinde fabrika sahiplerinin igqiler
uzerinde mutlak kontrol saglamak amacl ile uygulad~klar~
bask~larigqilerin gosterdikleri
tepkiler sonucu igqilere korumaclllk ve yard~mseverlik hareketlerini geligtirmig,
endustriyel refah~ortaya q~karrn~gtlr.
Endustri Devriminin otomasyon iizerinde yo gun lag mas^ sonucunda Ford,
Rockefeller ve Chrysler gibi dev firmalar geligti. Bu ylllarda personel yonetirrli kavram~
tarihinde onemli bir yere sahip Robert Owen, uretkenligi artlrmak iqin qal~gma
kogullarlnl geligtiren bir t a k ~ monlemler ald~.
I. Dunya Savay'nln patlak vermesi ile, orduya dogru kigilerin allnmas~iqin
psikolojik testler kullan~lmayabag land^. Boylelikle personel seqiminde standardizasyonun saglanmas~sadece ordu iqin geqerli olsa da ilk defa bu tarihte literature girmig
oldu. Kadrn i~giicununart mas^, nitelikli elemanlarln qekilmesi, emegi daha onemli bir
pozisyona getirmig, verimlilik ve qal~gmarefah~araslndaki iligki degerlendirilerek baz~
sonuqlar elde edilmigtir. Sistematik yonetim anlay~g~
zorunluluk haline gelmigtir.
Personel departmanlar~naihtiyaq duyulmu? ve onemi giderek artmlgt~r.

II. Dunya Savagr ile yetenekli pallganlarln askere allnrnasl endigesi ve palrganlarln duguk olan morallerinin duzeltilrnesi ipin Endustri Psikolojisi ve Kulturel
Antropoloji gibi kavrarnlar geligrneye bagladl. Calrganlarln iglerine olan bagllllklarlnln
artmas1 ipin ilk defa "ek kazanplar" kavrarnl ortaya plktr. II. Dunya Savagl sonrasl
insanllk bilgisayar teknolojisi ile ilk defa kargllagtl. Ancak bunun yanlslra insanllk, Peter
Taylor'ln ylllar evvel ortaya attlgl "Bilimsel Yonetim" kavramlndaki katl otornasyon
fikrine taban tabana z ~ dugen
t
"Sosyal /ligkilermkavrarnlnl ogrendi. 1923 yrllnda
Western Electrics Firmasl'nda baglayan Hawthorne Callgmalarl sayesinde pallganlarln
sosyal birer varllk olduklarl ve uretkenlikleri uzerinde iletigimin ve rnoralin pok buyuk
onem tagldlgl ispatlandl.
dzellikle 198011erden sonra artan uluslararasl rekabet ve teknolojik alanda
meydana gelen geligmeler, igletmeler aplslndan degigirnin gerekliliaini oldukpa hissettirmektedir. Dunya paplnda bir pok igletme geleneksel yonetim anlaylgrndan
vazgeprnekte ve yeni palrgrna iligkileri stratejilerine uygun politikalar benimsernektedir.
Sirketler, organizasyonlar ve stratejik planlamadan gelen uygulamalar, yaplya, kulture,
dtga aplk yontemlere uyan yenilikpi, uygun insan kaynaklarr politikalarrnl almaya
gayret ederken, iyi egitimli, etkin organize olmug iggucune ihtiyaplarr vardlr. Cunku
sonupta igletrnelerin bagarlslnl sahip olduklarl iggucu potansiyeli belirleyecektir. Eger
bu degigirni benimsernezlerse birpok igletme ipin vizyonun, planlamanln ya da stratejinin hipbir anlam1 olrnayacaktlr. Cunku ulusal piyasalardan uluslararasl piyasalara
gepig ve bu piyasalarda rekabet edebilme gupleri olrnayacaktlr. insan kaynaklarl yonetirni 1980'li yrllarda personel yonetimi kavramlnln yerine kullan~lmayabaglanllmlgt~r.
1980'li ylllara gelindiginde bagta bat111buyuk ekonomiler olmak ijzere tum
ekonorniler Japon ekonomik buyumesi gibi yeni bir konseptin etkisi altlnda kalrr.
Amerikan ekonomisi okyanusun obur taraf~nda hlzla geligen Japon ekonomisi
karglslnda avantqjrnl kaybetrnek hatta sahip olduklarl avantajl kaptlrmak gibi bir sorunla kargl karglya kalrnlgtl. Bu donemde Amerikan ekonornisiyle ilgili tartlgmalarrn
odaglnda iki temel konu bulunrnaktaydl;
Arnerikan igqilerin verimliligi; Amerikan igqilerle Japon igqilerin aylrlcl ozelliklerinin karg~lagt~r~lrnas~.
Arnerikan endustrisinin yenilikleri kabul etmedeki esnekligi.
Bu tartlgrnalar Amerikan endustrisine yeni bir perspektif kazandlrlr. Bunun
sonucu olarak orgutsel ve endijstriyel yap1 yeniden gekillenir. Aynl donem ipinde
ingiltere de de Japon ekonomisinin basklsl bulunmaktadlr. Olugan baskllarla, FodistTaylorist kitle uretim sistemi yerine Japon uretim modeline aglrllklr olarak terk etmek
zorunda kalrnlgtrr.
Ozellikle ikinci dunya savagl sonras~ndakigeligmelerle ortaya plkan Japon
endustri iligkilerilyonetim modeli, insan kaynaklarr yonetirrli temelli bir yaklaglm olup,

gu u~ ilke uzerine yap~lanrnlgtlr;a) Bilgi aklglna verilen onem; b) Karar verme sure$lerinde agagldan yukar~yabir model; c) Yonetsel iglerin alt kademedeki yoneticiler
araslnda paylagtlr~lmasl.Goruluyor ki, Japon modeline esas olan ve Amerikan ve
ingiliz ekon5milerindeki degigmenin yonunu belirleyen en iinenili unsur temelde orgWsel imkanlarla, iggucunun sahip oldugu ozellikler araslnda zihinsel aglrllklr bir butunlegmenin ger~eklegmesidir.27 igte, bu degigimin ve yeni anlayrgln endustri iligkileri
boyutundaki adl, "lnsan Kaynaklarl Yonetimi" olmugtur.

1-Yonetim
insan kaynaklar~yonetimi, yonetimin butunleyici klsml oldugundan bu alandaki degigiklikler birbirine yak~ndanbagl~d~r.
Yonetimin insan kaynaglna dokunan en
onemli gorunugu yetki devri gibi gorunuyor. Gelecekte kararlarln igletmenin en agagl
seviyesine kadar devredilebilecegi tahmin ediliyor. Bu durum ~ o saylda
k
ozerklik bulunan ig birimlerinin yaratllmaslyla sonu~lanacakt~r.
Yonetimde esnekligin saglanmas~onemlidir. Cunku yonetim taklmlna piyasa
degigikliklerine etki etme ve i g ~beklentilerini
i
agmayl saglar. Gelecekte esnek istihdamln daha da artacagl goz onunde bulundurulsa, ortaya qkacak esnek iggucunu
yonetmek insan kaynaklar~yonetimi aqslndan onemli bir gorev olacaktlr. Bu konuda
l d~gsalesneklik. i p e l esneklik, motive eksikligiozellikle iki tur esneklik vard~r.i ~ s eve
ni, ige devamslzllgl azaltmaya ve isteksizligi degigtirmeye yard~mederken; d~gsal
esneklik insan kaynaklar~politikalarl hazrrlama, esnek ~ a l ~ g a n l a ryonetimini
~n
saglama, makro ekonomik degigiklikleri hesaba katma, ekonomik dalgalanmalar s~raslnda
iggucunu duzenleme ve performans1 saglamayla ilgilenmektedir.
Bilgi caglna gecig surecinde, geleneksel yonetim anlaylgl yetersiz hale gelmekte ve gittik~edaha fazla yetersizlegmektedir. Bu yetersizlegrnenin ana faktorlerinden
birisi de degigimdir. Degigimin hlzll bir gekilde yagand~glbilgi toplumunda yoneticinin
kullanacag~araC, yontem, teknik ve donanacagl becerilerin bu hlz oran~ndakendisini
donugturmesini bilmelidir. Giinumuz organizasyon dunyasln~nozellikle tuketici beklentileri ve teknolojik yenilik boyutlarlnda h~zladonugen ~evreselfaktorler bagta olmak
uzere, organizasyon yonetimlerinir~karglslna bilgi ylpranmasl ve bilgi erozyonu olarak
nitelendirilen ag~lmaslg u sorunlar~
~
qkarmlgtlr. HIZII geligen teknoloji kavramlyla birlikte, organizasyon yonetim sistemlerinin vurgu noktalarlnda kaymalar gozlemlenmigtir. Klasik yonetim yaklaglml baglamlnda en ternel vurgu, ig veriminin art~r~lmasl
icin
faaliyetlerin farkl~lagtlr~lmasl
ve bolurr~lendirilmesi(ig bolumu ve uzmanlagma) iken,
hlzl~teknolojik geligmeler bu bolumlenmig iglevlerin koordinasyonunu ve biitunsel bir
aqdan duzenlenrnesini gerekli kllmaktadlr.28
27~ulent
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Sanayi $a01 organizasyonlar~gorece az bilgili organizasyonlardlr ve sanayi
toplumuna ozgudurler. Az bilgili organizasyonlarda zihinsel etkinlik genellikle tepe
yonetiminde yogunlagmakta ve diger yonetici ve sal~ganlarise emek-yogun etkinlik
ger~eklegtirmektedirler.Bilgi saglnda, bilgi toplumu (usuncu dalga) ekonornisi yururluktedir. 1Jsuncu dalga donemini tecrube eden butun organizasyonlar, yonetim sureg
lerinde ve kurumsal igleyigte bilginin rolunu yeniden dugunmek ve degerlendirmek
Bilgi ~agrndaher kurumda ogrenme allgkanl~glnlngeligmesi ve
durumundad 1rlar.~9
tegebbuslerin birer ogrenme kurumu olmas~gerekir. Bu dogrultuda, ~agrmrzlnorganizasyon yonetiminin en temel iglevi; bilgiyi, salrgmaya, ara~lara,urunlere sureslere, igin
tasar~mlnave bizzat bilginin kendisine uygulamak olmal1dlr.3~
2-Yoneticilik
Bilgi sag1 ile birlikte, yonetici kavramlnln sanayi toplumundaki genel kabul
goren anlamrnda ciddi bir farklll~kolugmaktadlr. Butun sorun ve sorulara uygun sozum
ve cevaplar~bilen yoneticiden, sorun ve sorunlar~tayin eden, tanrmlayan ve ~ o z u m
agamaslnda diger ~al~ganlarrn
katkllarlnr birlegtiren yoneticiye dogru ger~eklegenbir
donugum soz konusudur. Cagdag organizasyon yonetimi, yuksek duzeyde uzmanl~k
bilgisine ve mesleki deneyime sahip bir birey taraflndan degil, farkll alanlarda egitim
alm~ave liyakatli bireylerden tegekkijl eden takrrnlarca saglanmakta ve taklmln bilgileri
ve deneyimleri srnanmlg uyeleri, kurumsal performansln artlr~lmaslnayonelik olarak
yeteneklerir~ibirlegtirmektedirler.31
Kar realizasyonu, maliyet optimizasyonu ve yuksek katma deger yonetimini,
bilgi teknolojisinin verimliligiyle butunlegtirmek yoneticilerin bugunku sorumlulugu
olmaktadlr. lkinci Dunya savagl s~rasrndave sonraslnda, yoneticinin tanlml, " astlarlnln iginden sorumlu olan kimse, " bisiminde verilirdi. Yani yonetici, bagka bir deyimle " patron " du, yonetimde bir mevkii, bir gustu. Bugun bile peksok insan,. yonetici ya
da yonetim sozlerini duydugunda herhalde kafasrnda aynl dugunce beliriyordur. Ama
1950'lerin baglarlnda bu tan~mdegigmig, " bir yonetici, insanlarln performanslndan
sorumludur," denilmeye baglanm~gt~.
Bugun bunun da sok dar bir tanlm oldugunu biliyoruz. Dogru tanlm art~kgoyledir: " Bir yonetici, bilgir~inuygulanmaslndan ve performans~ndans0rumludur3~"

29~lvin
TOFFLER ve Heidi TOFFLER: Yeni Bir Uygarl~kYaratrnak, Cev: Z. Dicleli, lnk~lapKitapevi, Istanbul, 1996, 57
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Dergisi Yayrn~,

Bilgi ~aglndabagarl ve sosyal sorumluluk temel deger ve motivasyonlar olarak
gundeme gelmektedir. Bu baglamda, sorumluluk verilen yonetsel birimleri bilgi ile caglna donugumde, yonetimin odak noktasl komutadan bilgiye kaymaktad~r.
Organizasyonlar sofistike, iyi egitilmig, teknik olarak duzeyli yonetici ve ~allganlarlyla
bilgi toplumunun en bagat ozelligi olan teknolojiyi bireye gore uyumlagtlrabilmektedirler. Zira, kullanllan yontem ve teknikler insan merkezli olmak zorundadlrlar.
Bilgi sag1 ile yogunlagan bilgi teknolojilerinin organizasyonlarda neden oldugu
yaplsal ve davranlgsal degigimlerin sogu, ilk donemlerde, genellikle alt kademelerde
hissedilmekteydi. Dolayrslyla bilgi teknolojilerinin kullanlmln~nyonetsel duzeylere yaptlklarl etkiler yeterince onemli sayllmamlgtl. Ancak gunumuzde bu nitelenen durumda
yaganan hlzll farklllagmalar gozle gorijlur gekilde artmaktadlr. Bu nedenle birsok orta
ve yuksek kademe yoneticileri, bilgi teknolojilerinin yarattlgl nihai etkiyi algllamaya
baglamlglardlr.
Bilindigi gibi, orta kademe yoneticiler ve aynl duzeyin personeli, tepe yonetimi
ile alt kademe araslnda bir iletigim bafil olugturmaktad~rlar.Tepe yonetimine gonderilen veya alt duzey yoneticilerin faaliyetlerini yurutmelerinde yararland~klar~
bilgiler,
orta kademe personeli taraflndan toplanmakta, irdelenmekte ve yorumlanmaktadlr.
Ayrlca, orta kademe personeli kimi zaman yonetime belirli uzmanllk alanlarlnda gorug
bildirmektedirler. Dunya ekonomisinde; 1950-1960 ve 1970'lerin yuksek kurumsal
buyume kaydedilen donemlerinde, bir dizi igletme organizasyonlar~nda,orta kademe
yoneticileri ve personel saylslnda onemli artlglar gozlemlenmigtir. Ancak, giinumuzde,
orta kademe yonetimi yaplsal ve iglevsel asidan, bilgi teknolojilerinin etkilerine kargl
korumaslz durumdadlrlar.33 Bilgi sag1 sallganlarlnln, kurumlar~ndan ve yoneticilerinden beklentileri, ig guvencesi, kurumsal amaslar dofirultusunda sallgma, katlllmclllk, bilgilenme, yoneticinin ilgisi, mesleki geligme ve ilerleme, yeni teknoloji ve yontemler ile ilgili egitim ve esnek ~allgmasaatleri, buna karglllk, bilgi sag1 organizasyonlarlnln, ~allganlardanbeklentileri ise, degigiklilere uyum, yeniliksi fikirler, risk alabilme,
urun ve surederi surekli geligtirme ve mugteri isin deger yaratma bisiminde slralanabilir.
.
Bilgi sagrnda, organizasyonlarln kurumsal etkinli ve rekabet ilkelerine gore
sallgrnasl, amaslarlnr uygun araslar kullanarak etkili bir gekilde ger~eklegtirmesiancak
nitelikli insan gucu ve bu guce onderlik edecek dlga donuk yoneticilerle mumkun olacaktlr. Drucker, bu baglamda, ~ a g d a gorganizasyonlarda, otorite ve rapor verme
kavramlarl yerine bilgi kavramlnln kullanlldlgl ve otorite kavramrnln yonetim sozlu~unden ~rkartllmaslgerektigini savunmaktadlr.34

33~dernOGUT a.g.e, 71.
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insan kaynaklar~yonetimi, i ~ e r i kolarak akademik ve kuramsal yonu aglr basmakla birlikte insan iligkilerine yonelik pratik uygulamalar~da kapsamaktadlr. Hlzl~bilgi
artrgrnln, birey, organizasyon ve toplum duzeyinde ger~eklegtirdigidonugum gereksinimi ve bu gereksinimin giderilmesi noktas~ndainsan unsurunun anahtar rol oynamasl,
insan kaynaklarlnrn geligiguzel yaklag~mlar~n
otesinde, belirli bir disiplin i ~ i n d eele a h maslnl gerekli k~lmaktad~r.
Bilgi ~agrndainsan kaynaklar~yonetiminin ozellikleri agagldaki gibi s1ralanabilir:~5
Bilgi Gaglnda insan kaynaklar~yonetimi, yaganan hlzlr teknolojik geligme ve
bilgi artrg~n~n
bireylerde yo1 a ~ t ~ g
bilgi
r eskimesini onlemeye ve Gal~ganlarlnbireysel
Orgutsel ortam i ~ i n d e~alrganlar~n
aralar~ngeligmelerini saglamay1 ama~lamaktad~r.
daki bagl~l~gln
geligtirilmesi, kurumsal kulturun yerlegtirilmesini saglamaktadrr,
Insan merkezli iglevleri kapsamakta ve Gal~ganlarrniligkilerinin yonetilmesi
amaslanmaktad~r,
Kurumsal sistem i ~ i n d einsan iligkilerini par~asaldegil, butunsel a ~ ~ d a n
incelemektedir,
Insan odakl~yonetim yaklag~m~
aracrlrg~ylaorgutsel geligmeyi saglamaktadrr,
Etkin kurumsal surekliligin saglanmasi amacr ile ilgili olarak kurumsal kulturun
paylagllmaslnr ger~eklegtirmektedir,
insan kaynaklar~i~ mugteri m a n t ~ g~er~evesinde
~
degerlendirilmektedir,
Tum cal~ganlar~
optimal performans duzeyine ulagtlrllmalar~n~
hedeflemektedir,
Bilgi Gaol, teknokratik Gag, iletigim toplumu, kuresellegme ve benzeri bi~imlerde tan~mlanantoplumsal donugumun birey ve organizasyon duzeyinde ger~eklegtirilmesine yonelik ~ a l ~ g m a l akapsamaktadrr.
r~
Bilgi Gaol organizasyonlarlnl olugturacak insan kaynaglnln yetigtirilmesine
uygun ortamlar haz~rlamaktad~r.
Giinumuz insan kaynaklarr yoneticilerinin kendi uzmanl~kalanlar~ndakiyeni
geligmeleri yak~ildan izlemeleri gerekmektedir. Bilgisayar teknolojisi, yazrl~m
olanaklar~,telekonferans ve insan kaynaklar~bilgi sistemleri art~kemek-yogun ve
zaman alrc~iglerde personelin yerine ge~mektedir.Bu durum da, insan kaynaklar~
yoneticilerinin en son teknolojiden yararlanabilme konusunda gerekli nitelige sahip
olmalarln~ zorunlu hale getirmektedir. Teknolojinin daha yogun kullan~ldrQ~
bilgi
toplumu anlay~g~n~n
urijnlerinden birisi de insan kaynaklar~bilgi sistemleridir.

3511hami FINDIKCI; Insan Kaynaklar~Yonetirni, (Istanbul: Alfa Bas~mYay~mDagltlm,1999), 15-21.

Bilgi toplumu anlay~glnlnve bilginin stratejik oneminin vurgulandlgl son zamanlarda insan kaynaklarl yonetiminde gorulen en onemli deijigmelerden birisi de insan
kaynaklarl bilgi sistemlerinin (human resources information systems) kullanlm~nrn
yayglnlagmasld~r.Bilgi Gaglnda, bilgi uretici ve uygulaylcr olarak insan kaynaklarlnln
yonetim surecinde etkinliijini artlrmak amaclyla kullanllan bu sisternler, organizasyonlarda insan kaynaklarlna yonelik bilgileri saijlamak, depolamak, kullanmak, irdelemek,
ve daQ~tmak
amac~ylakullanrlan sistemlerdir.36 Bununla birlikte, insan kaynaklarl bilgi
sistemlerinin (IKBS) salt bilgisayar donanrml ve ilgili insan kaynaklarl yazlllmlarrndan
olugtugu duguncesi bir yanllsamadlr. IKBS, yazlllm ara~larlnailaveten, Gallganlar, politikalar, veriler, formlar ve prosedurleri de kapsamaktad~r.iKBS1nintemel amacr, sistemin kullan~c~lar~na
ya da mugterilerine "bilgi" formunda hizmet sunmaktlr. iKBS
~allpnlarln,
Se~ilmesive istihdam edilmeleri,
Gorevlerin belirlenmesi,
Performanslarinln degerlendirilmesi,
Ucret ve diger odemelerin analizi,
Yetigtirme ve geligtirme,
Saijl~kve sosyal guvenlik sorunlarrn~n~ozumugibi konularda organizasyona
destek saglayan ara~lardlr.

21. Yuzylla kadar, IKBS yonetimi, projelerin yurutulmesini yonetilmek ve
sat~crlardanallnan paket prograrrllarrrlln geligtirilmek ve sonra da bu projelerde kullanmak i ~ i nkontrol altlna aldlijlmlz oldukqa iyi bir taklm ara~largelistirmekle es anlam11
olarak anllmaktaydl. 21. Yuzylla adrmrmlz~atarken, bu kulland~ij~rnrz
proje ve araqlar
tamamen ya da klsmen kullan~lrnayacaktlr.Bunun sebeplerinden bir klsrrll dlgsaldlr kuresellesme, kompleks ve karglllklr baglml~sistemler ve kontrol altlna almadlijrmlz
internetle birlikte gelen ozgurlukler gibi.

Bilgi toplumuyla birlikte bilgi ve teknoloji kavramlarl oncelik kazanarak klasik
uretim faktorleri olan sermaye, emek, dogal kaynaklar ikinci plana dugmugtur. igletmelerin bagarlsl, gelecekle ilgili tahminlerde bagarlll olmalarlyla dogrudan baglldlr. isabetli tahm'in yapabilmek, gelecekteki degigimleri yakalayabilecek planlama ve stratejilerin geligtirilmesi iqin, igletmelerin gerekli bilgilere en hlzll ve sagllkll gekilde ulagabilmeleri gerekmektedir. Bu bilgileri degerlendirilecek ve karar verecek kigilerin de
gerekli egitimi almlg olmalarl gerekir. Dolaylslyla teknik alt yap1 ile beraber insan kaynaklarlnln da belli niteliklere sahip olmas~gerekmektedir.37 .

21. yuzyllda degigim iki boyutta kendini gosterecektir. Birincisi teknolojik boyutudur; kullanllan teknolojinin surekli olarak kendini yenilemesini ve buna ayak uydurulmaslnl ifade eder. lkinci boyutu qok daha onemlidir. Teknolojiyi kullanan insan ve organizasyonun dugunsel, fiziksel ve psiko-motor alanlardaki degigimini ve bu sureci ifade
eder. Teknolojinin onu etkin kullanacak insan gucu olmadlgl takdirde hiqbir gey ifade
etmeyecegini unutmamak gereklidir. Orgutsel degigim ve teknolojik degigim birbirine
paralel bir gekilde geligmelidir ki igletmelerde degigime bag11 radikal donugumler
gerqeklegebilsin. Degigimin bu safhaslnl "degigimin kurumsallagmas~" olarak
adlandlrabiliriz. Gelecegin dunyaslnda uzun sure hayatta kalabilmenin slrrl bu alandan
kopmamakta yatmaktadlr. Her iki boyutta da onemli bir geligme olmuyorsa organizasyonun bir sure sonra kigilerden kaynaklanan ciddi burokratik baskrlara maruz kalmasl
kaqln~lrnazolacaktlr.38
Degigimin degigmez bir kural oldugu dunyam~zda, teknolojinin etkisiyle
degigimin ivmesinin katlanarak artmas1 sonucunda igletmeler, ayakta kalabilmek iqin,
bu degigimi bunyelerinde hissetmek ve izlemek zorundad~rlar.Bu donugumun gerqeklegmesi iqin on gart olarak, degigimi fark etmenin gerekli ve en onemli bir faktor oldugu
agikardlr. Bu degigimi fark edebilecek en onemli unsur organizasyonun insan kaynaklarldlr. Bu nedenle insan kaynaklarl yonetimine buyuk rol dugmektedir. Cunku,
insan kaynaklarl fonksiyonu, degigimi algllaylp insan kaynaklarl profilini degigime ayak
uyduracak gekilde tasar~a~acak;
egitim ihtiyaqlar~,personel seqimi, ige allml ve ige yerlegtirmesi gibi fonksiyonlarl yerine getirirken bu degigimi algllamaslna gore gekillendirecektir.
Diger taraftan girketlerin /KY ile ilgili birimlerinin bu degigimi algllayabilmelerinde ihtiyaq duyacaklarl bilgiyi, duzenli bir gekilde, istenilen zamanda,
ihtiyaqlannl tamamen kargllayacak gekilde temin edebilmeleri ancak etkin yonetim bilgi
sistemleri ile mumkun olabilecektir.
37~erkanBAYRAKTARO~LU:
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