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1. GIRIS

Son yillarda Bilisim ve Iletisim Teknolojisi alaninda bas döndürücü bir hizla yasanan gelismeler ,
ekonomik pazarlarin niteliklerini degistirmektedir. Çokulusluluk ve küresellesme trendleri ön plana
çikmakta bunun dogal bir sonucu olarak da bu sürece uyumun getirdigi endüstri toplumundan iletisim
toplumuna dogru toplumsal yeniden yapilanma ve bu yönde gelisen güçlü bir politik bilinç
gözlemlenebilmektedir.

Sekil- 1’de de görüldügü gibi küresellesmenin bir sonucu olarak en alt düzeyden en üst düzeye kadar
olan halkalar arasinda karsilikli bir etkilesim söz konusudur. Firmalar yerel, ulusal ve global sistemin
bir parçasi olmasi nedeniyle bu düzeydeki degisim ve gelismelerden etkilenmektedir. Gelisme sadece
ekonomik açidan ilerlemis ülkelerde degil, aksine etkisini dünya üzerinde bütün pazarlarda gösteren,
küresel bir gelismedir. Isletmelerin yeni olusan pazarlarda ve sartlar altinda uzun dönemde varliklarini
sürdürebilmek için yeni çevrenin taleplerini karsilayabilecek bir organizasyon yapisina ihtiyaçlari
vardir. Yeni gelismeler, sadece uluslararasi sirketler için degil, ayrica yerel olarak faaliyet gösteren
Küçük ve Orta Boyutlu Isletmeler için de yeni olanaklar sunmaktadir.
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Ekonomik, Teknolojik ve politik güçler bir anlamda bilgi toplumunun itici güçlerini olusturmakta
ve bu sayilan üç itici güç, isletmelerin sosyal, politik ve ayrica teknik çevrelerini artan bir ölçüde
degistirmektedir.

Bu makale, yukarida sayilan üç itici gücün isletmeler için ortaya çikardigi taleplerden ve
potansiyellerden bahsetmekte ve bu taleplerin yerine getirilmesi, ayrica yeni potansiyellerin
kullanilmasi için bir Bilisim ve Iletisim Sistemi’nin gerekliligini göstermektedir.

2. Teknolojik Degisim
Belirtildigi üzere Bilisim ve Iletisim Teknolojisi son yillarda güçlü bir gelisme kaydetmistir.
Bilisim ve Iletisim Teknolojisi alanindaki yenilikler, bilginin aktarimi ve kaydedilip saklanmasi için
katlanilan maliyet, harcanan zaman ve kullanilan hafiza kapasitelerinin muazzam bir sekilde
optimizasyonuna yol açmistir. Çesitli Bilisim ve Iletisim Teknolojileri kaynasarak bilgisayarlarin
kapasiteleri her sene ve silikon yongalarin kapasiteleri yeni ve daha güçlü bilesenler olusturmustur.
Yonga Teknolojisi’nin mucidi Jack Kilby, Convex Computer Corporation firmasinin kurucusu Robert J.
Paluck, Optical Data Systems firmasinin kurucusu G. Ward Paxton, Cyrix Corporation firmasinin
kurucularindan biri olan Jeny Rogers, Texas Instruments firmasinda Sef Bilimadami olan Yoshio Nishi
ile makale yazarinin da katilmis oldugu, Texas Üniversitesi’nde düzenlenen bir toplantida Silikon
Yonga Teknolojisi alanindaki muazzam gelisme müzakere edildi. Bu baglamda silikon yongalarin artan
güçleri, giderek küçülen büyüklükleri ile karsilastirilarak, yakin bir gelecekte bir kol saatinden de küçük
bir silikon yonganin bugünkü süper bilgisayarlarin gücüne erisecegi tahmini yapildi. Tartisma su
cümleyle son buldu: ‘böyle bir chip ile neler yapabilecegimizi hayal edin.’ Tartisma süresince
katilimcilarin hepsi, bu bas döndürücü gelismenin hizlanacagi ve yakin bir gelecekte, insanlar
tarafindan kullanilan her alete yüksek bir düzeyde Yapay Zeka’nin yerlestirelecegi konusunda
hemfikirdiler.
Bu gelisme ile Bilisim ve Iletisim Teknolojisi’nin etkisi kamu yöneticileri tarafindan da sik sik
vurgulaniyor. Gerek ABD Baskani Bill Clinton gerekse ABD Baskan Yardimcisi Al Gore, Bilisim ve
Iletisim Teknolojisi’nin rolünün önemini her firsatta çizerek gelecekte yasanmasi olasi gelismelere
dikkatleri çekiyorlar. Tarimsal nedenlerden ötürü köylere ve sehirlere yerlesilmesinin ve Endüstri

Devrimi’nin ardindan, Toffler’in ‘Bilisim Devrimi’ olarak tanimladigi ve politik ve sosyal etkisini tahmin
ettigi üçüncü uygarlik dalgasi baslamis durumda ve bu gelismeler sanayi sonrasi toplumu
biçimlendirecektir. Ilgili kaynaklarda gelecegin toplumu hakkinda çesitli tahminler ve tanimlamalar
bulunabilir. McNutt [1996] bu toplumu bir Bilisim Toplumu olarak tanimlarken, Targowski [1996] daha
genis anlamda, yapisini maddi uygarlik seklinde bilgisayarlarin ve iletisim aletlerinin olusturdugu
Bilisim Uygarligi olarak adlandiriyor.

Sekillenmeye baslayan yeni toplum hakkinda yazili kaynaklardaki bu tanimlarin çesitliligi,
Bilisim Devrimi’nin, kesin etkilerinin kolay tahmin edilemeyecegi gizli gücünün bir göstergesidir.
Bu çok güçlü gelisme isletmelerin teknik çevrelerini de çok kritik bir sekilde etkilemektedir. Her
seyden önce müsterilere ve is ortaklarina sunulan iletisim arabirimleri yeni çalismalar ile artti. Iletisim
arabirimlerine birkaç örnek olarak elektronik posta, SMS, EDI ya da World Wide Web
gösterilebilir.Artan bu ara birimler yalnizca uluslararasi çalisan yada büyük ölçekteki ulusal firmalarin
teknik taleplerini karsilamaya yönelik degildir.

Özellikle son yillarda kapali aglar yaninda açik ag

sistemlerinin de yaygin olarak internet araciligi ile kullaniliyor hale gelmesi uygun teknolojik
arabirimleri KOBI’ler içinde kullanilabilir bir duruma getirmistir.

Bu çözümleri müsterilerine ve is

ortaklarina sunabilen KOBI’ler de yeni pazarin etkili bir aktörü durumuna gelebilecekler ve pazara
uyum saglayabileceklerdir. Yeni olusan bu Pazar da gereksinimlere yani veremeyen ve bu uyum
sürecinde geciken KOBI’ler için ise zor günlerden bahsetmek çok da yanlis olmayacaktir. Bu nedenle
bu teknolojileri üretim ve pazarlama süreçlerine erken uyarlayan KOBI’ler rakip isletmelere oranla
kendilerine Pazarda avantaj saglarken rekabet güçlerini de artirma olanagina sahip olacaklardir. .

3. Ekonomik Degisim
Dünya çapindaki küresellesme ve sirket satin alma stratejileri ile yeni stratejik ortakliklara
girilmesinin yerel pazarlara çok önemli bir etkisi vardir. Yerel nitelikteki ulusal isletmeler giderek artan
bir ölçüde küresel çalisan isletmelerle karsi karsiya gelmektedirler. Artan rekabet, içinde ürün yasam
ömrünün sürekli olarak kisalmasi ise uyumlu pazarlar olusmasina yol açmaktadir. Bu ise maliyetleri
olumsuz yönde etkileyen arastirma ve gelistirme için ayrilabilecek zamaninin kisalmasi anlamina
gelmektedir. Böylece isletmeler günümüzde artan arastirma ve gelistirme maliyetleri ve devamli
kisalan yatirimin geriye dönüs (Return on Investment) süresi ile karsi karsiya kalmaktadirlar.

Küresellesme trendleri ayni zamanda müsteri, is ortagi ve çalisanlarin profilini de
degistirmektedir. Bunlarin beklentileri degismis ve yeni sekillenen dünyada daha güçlü bir sekilde
degisecektir. KOBI’ler kendileri uluslararasi bir yapi kazanmasalar bile degisen Pazar kosullarinda
rekabet etmek zorunda kaldiklari firmalar uluslararasi niteliklere sahip olmakta ve en küçük yerel
pazara kadar bu genisleme yayilmaktadir. Dolayisiyla KOBI’leri çevreleyen Pazar yapisi uluslararasi
bir nitelik tasimaya baslamaktadir. Farkli isletme kültürüne ve hatta farkli bir dile sahip isletmeler yerel
pazarlara girmektedir. Çogu pazarda öncelikle Avrupa pazarlarinda artan mobil olma özelligi, çalisan
yapisini da degistirmektedir. Bu pazarlar artik eskiden oldugu gibi kültür ve dil açisindan homojen
olan topluluklar özelliklerini hizla kaybetmektedirler.
Tüm bu gelismeler pazarlari hizli, dinamik ve uyumlu yapmaktadir. Ayni zamanda pazardaki
katilimcilarin profilleri de degismektedir. Bu trendler gelismis pazarlarda simdiden kendini çok güçlü bir
sekilde hissettirmekte ve gelecekte daha da güçlü bir sekilde dünya çapinda tüm pazarlari
etkileyecektir. Isletmeler ama öncelikle KOBI’ler uzun dönemde varliklarini güvence altina almak için
zamaninda önlemler almak zorundadirlar. Ayrica bu, Bilisim ve Iletisim Teknolojileri tarafindan
yaratilan organizasyon süreçlerinin uyumlulugun ve uyum kabiliyetinin iyilestirilmesi anlamina
gelmektedir [Nastansky, 1996].
Bilisim ve Iletisim Teknolojileri, isletmelere müsteriye yönlenmis olma ve yeni pazarlama
stratejileri uygulama konusunda yardimci olmaktadir [Mancini, 1995]. Bilisim ve Iletisim Teknolojileri
gelecekteki ekonominin temeli olarak görülmektedir [Eid, et al., 1995]. Buradan, ekonomik olarak
gelismis ülkelerdeki isletmelerin artan bir ölçüde yapmis olduklari yatirimlar anlasilabilir. Eid’a [1995]
göre 1995 yilinda Bilisim Teknolojisi ve Servis Hizmetleri’nin küresel pazari %10 yillik büyüme miktari
ile 853 milyar Dolar olarak tahmin ediliyordu. Eid, sadece telekomunikasyon altyapisi için 2004 yilinda
yapilacak yatirimlarin 200 milyar Dolar’in üzerinde olacagini varsaymaktadir. Son yillarda isletmeler
sadece teknige yapilan yatirimin yetmedigini, bunun yaninda organizasyon yapisinin yeni sartlara
uyarlanmasinin kaçinilmaz oldugunu teshis etmislerdir (Nastansky in [Fischer, et al., 1994]).

3. Politik Degisim

Dünya üzerindeki küresellesme trendi sonucu, küresel çalisan isletmelerin yerel pazarlara
yaptiklari yatirimi güçlestiren ticari sinirlar ve sinirlamalar tek tek ortadan kalkmakta veya
hafifletilmektedir. Bu gelisme artan bir sekilde daha rekabetçi ve bunun sonucunda çabuk degisen ve
dinamik pazarlar yaratmaktadir. Uyum ve uyum becerisi giderek artan bir önem kazanmaktadir. Pazar
alanlari gerekli altyapilari saglamak zorundadir. Bu nedenle bazi ulusal hükümetler aktif olarak uygun
pazar alanlari olusturmayi ve halki yeni çalisan profiline uygun olarak egitmeyi denemektedirler. Bu
amaçla hükümetler Avrupa’da, Japonya’da ve Amerika’da, Telekomunikasyon, Bilisim ve Bilgisayar
Teknolojilerinden olusan entegre agi kapsayan bir Bilisim Altyapisi yaratma amaciyla projeler üzerinde

çalismaktadirlar. Böyle bir altyapiyi ilk olarak gerçeklestiren ülke küresel stratejik bir avantaj
saglayacaktir [Haltman, 1994]. Bu tez son üç amerikan hükümeti tarafindan da ortaya atilmis ve
Bilisim Sektörü tarafindan yogun olarak desteklenmistir. Bush Hükümeti, 9 Aralik 1991’de High
Performance Computer and Communication (HPCC) Act olarak adlandirilan yasayi asagidaki
hedeflerle onaylarken, ABD’nin iletisim ve ileri teknoloji alaninda liderligini devam ettirmesi ,
-

extend U.S. Leadership in high performance computers and communications;

-

disseminate technology to hasten innovations; and

-

promote ist use industry to spur gains in productivity and competitiveness

[Dusan, et al., 1999].

Clinton Yönetimi, 15 Eylül 1993’te onaylanan “National Information Infrastructure Agenda for Actions”
isimli yasa ile bir Ulusal Bilisim Altyapisi gelistirilmesinin, izledigi politikada en yüksek öncelige sahip
oldugunu açikladi. 13 Subat 1996 tarihindeki bir konusmasinda Baskan Clinton, ülkesi için egitim,
ekonomi, güvenlik konularinda ve ABD’nin liderliginin devam edebilmesi için sorunlarin çözümünde
bilisim ve Iletisim teknolojilerini araç olarak gösterdi [Clinton, 1996]:
ABD Baskan yardimcisi Gore ise [1994] tüm isletmelerin gelismeden kazanç saglayacagini ve
rekabetçi olacagini,
dünyasina

dünya

yeni bilgi teknolojilerinde hizli hareket etmeninin Amerikan is adamlari ve is
pazar inda

büyük

avantajlar

saglayacagini

vurguladi.

International

Telecommunications Union tarafindan Mart 1994’te Buenos Aires / Arjantin’de düzenlenen birinci
“World Telecommunication Development Conference” isimli toplantida Baskan Yardimcisi Gore, bir
Küres el Bilisim Altyapisi (Global Information Infrastructure [GII]) kurulmasi için çagrida bulunuyordu.
Subat 1995’te Information Infrastructure Task Force [IITF] hazirlamis oldugu raporu açikladi: The
Global Information Infrastructure: Agenda for Cooperation. ([Global Information Infrastructure, 1995],
[McCloskey, 1996], [Gray, 1996], [Fischman, 1996]). Ayni tarihte bir G7 zirve toplantisinda GII için 11
proje belirlendi. ABD, daha önceki yillarda da Bilisim ve Iletisim Teknolojilerinin gelistirme asamasinda
önemli bir roller üstlenmisti. Buna örnek olarak, Amerikan Savunma Bakanligi’na bagli Advanced
Research Project Agency [ARPA] bölümünün, bir nükleer saldiriya dayanikli olmak zorunda olan ve
Larry Roberts ile Robert E. Kahn tarafindan tasarlanan bir paket degistirmeli (paket-switched) ag
projesine dayanan arastirmasindan dogan Internet verilebilir.

Bu politik gelismeler, hükümetlerin sadece ABD, Avrupa ve Japonya’da, gelecegi parlak
isletmelerin en iyi pazar alani için yarismaya girmelerine yol açmakla kalmadi. Bunun yani sira tüm
hükümetler kendi konumlarini yeni küresel pazara hazirlamak için büyük bir sorumluluk almasina
neden oldu. Dünya üzerindeki hükümetlerin çogu bu trendi anlamis durumdalar ve kendi ülkelerinin
isletmelerine yeni potansiyeller açan milli altyapilara yatirim yapmaktadirlar. Bu potansiyelleri tanimak
ve kullanmak isletmelere kalmaktadir.

4. Sonuç
Yukarida açiklanan, Bilisim ve Iletisim Teknolojisi alanindaki basdöndürücü gelisme, uluslarasi ve
küresellesme trendleri sonucu pazarlarin hizlanmalari ve uyumluluklari, ayrica yeni teknolojiler için
güçlü politik bir bilinç, toplum üzerinde ise güçlü bir etkiye sahiptir. Bilisim Toplumu olarak adlandirilan
bir toplum sekillenmektedir. Su siralarda bile ADB, Kanada, Bati Avrupa ve Japonya’daki çalisanlar
bilgiyi isleyen görevler gerçeklesmektedirler. Bilisim Sektörü’nün küresel ekonomideki orani sürekli
artmaktadir. Bilgi, gittikçe ekonomik aktivitelerin daha çok merkez noktasina dogru yaklasmaktadir.
Olusmakta olan Bilisim Toplumundaki hissedilir derecede degisimler, hükümet, is ve çalisma alanlari,
nüfus dagilimi ve egitim de dahil olmak üzere her kurumunu ve insanlar arasi iletisimi ilgilendirecektir.
([Gore, 1994], [Kalil, 1995], [McNutt, 1990]).
Özetle belirtmek gerekirse, dünya yeni bir çagin basinda bulunuyor. ABD, burada atilim
yapmis bir toplum olarak sayilabilir. Fakat bu gelisme Avrupa’da da ve dünyanin diger yerlerinde de
artarak görülebilmektedir. Endüstri Çagi, teknik, ekonomik ve politik gelismelerle ölçülebilen Bilisim
Çagi’na dogru degismektedir. Hükümetler, yerel, ulusal ve küresel Bilisim Altyapilarinin (LII, NII, GII)
önemini kavramakta ve bu alanda yogun çalismalar yapilmaktadir.
Bilisim Toplumunda, varliklarini güvence altina almak isteyen isletmeler, daha önce deginilen
önlemleri almak zorundadirlar. Bu, olasi gerekliligi kavrayip, isletmelerin kendi geleneksel yapilarinin
yeni taleplere uyarlanmasi ve modern Bilisim ve Iletisim Teknolojilerinin kullanimiyla bir Girisim/Firma
Bilgi Sistemi Altyapisinin (EII) uygulanmas i anlamina gelir.
Bu talep, ekonomik açidan gelismis ülkelerde öncelikle Bilgisayar Teknolojisi’nin asiri sekilde
yerlestirilmesi ile karsilanmaya çalisildi. Bu ülkelerdeki isletmeler, beklenen basariyi getirmeyen
‘Sayisal Devrim’ olarak adlandirilan devri arkalarinda birakmislardi, çünkü öncelikle geleneksel yapilar
yeni teknolojilere aktarilmis ve sorunlar genel olarak ele alinmamisti. Ancak, hem takima yönelik
Bilisim ve Iletisim Yönetimi için islevlere sahip olan, hem de etkili uygulama gelistirme ortami sunan
Groupware platformlarinin gelistirilmesi ile ofis ortaminin sorunlari gözlemlenebildi. Groupware
platformlari baz alinarak, Ofis Yönetimi saglayan sistemler ortaya çikti. Bu sistemler, entegre edilmis
Evrak, Is Akisi ve Iletisim Yönetimi sunuyorlar ve isletmedeki yapisal organizasyonun modellenmesine
ve entegre edilmesine imkan sagliyorlar. Ayrica bu platformlar, yeni ihtiyaçlara yönlendirilmis EII
sistemlerine olanak taniyorlar.
Dünya üzerinde isletmeler, uygun bilisim ve iletisim sistemleri’ni kurmak için deneyimlerden ve
uzman uygulamalardan yararlanmalidirlar. Zamaninda gerekli yatirimlari ve girisimleri yapan
isletmeler için Isletmeler arasi (Business-To-Business) ve isletme ile tüketici (Business- To- Costumer
arasi elektronik ticaret alaninda çok güçlü yeni potansiyeller vardir. Buna karsin bu süreçte geride
kalan firmalar bunun ekonomik bedellerini çok pahaliya ödemek zorunda kalabilirler.
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