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G:tR:tS 

Gec;en yUz y111 n basl a.r 1 ndan it i bar-en a.r·ta.n tek

nol oj i k gelismeler, ozellikle bu yUzy1l1n ikinci yar1 

s1ndan itiba.ren daha da hizlanm1s olup,bu h1z1 ha.ten 

basdondUrUcU bir sekilde sUrmektedir. 

Ya.p1lan tahminlere gore bilgi stoku 1750'den 

1900' e, 1900' den 195(> 'ye, 1950' den 1960 'a, 196(>' dan 

1968'e kadarki zamarr aral1klar1nda ikiser kat h1zla art

m1et1r. 

Boylece daha once 150 y1ll1k silrede sa§lanan 

bi 1 gi , daha sonr·a 50, 10 ve a y1ll1 k sUrel erde el de edi 1-

mi •ti r. <1> 

Teknolojik gelismelerdeki bu h1zl1 art1s,yeni 

Uretim arac ve yontemlerinin gelismesine, daha cesitli 

mal ve hizmetler·in i.ir·etilmesine olanak saglam1et1r. 

Teknolojik gelismeler bir yandan cal1sma alan

lar1nda personel tasarrufu saglayarak i• olanaklar1n1 

k1s1tlarken,diger yandan yeni is kollar1n1n ortaya c1k 

mas1na vesile olacak is sahalar1n1n gelismesine yol ac 

m1st1r·. 

Bu gelismeler toplum yap1lar1nda da bi.iytiit de -

<1> Tosun,Kemal;:tsletme Yonetimi;:tstanbul,1987;S.187 
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§isimlere yol acm1s, dengeler de§ismis,eski yasay15 

tarz1nda eek onemli farkl1l1klar meydana gelmi5,k1rsal 

alanlardan kentlere bllyllk goc;:ler olmus,bu arada birey -

lerin istemlerinde koklll degisimler ile kars1ls1lm1st1r. 

Sosyal yap1da ya5anan farkl1lasman1n yan1nda 

isletmelerin bilnyelerinde ,yonetimlerinde,personel ile 

i lg i l i kar·s1 l as1 l an prob 1 eml erde ve be5er i kaynak 1 ar· yo-

netiminde de bUyUk de§isimler olmustur. 

Teknolojik geli5meler sonucu refah1n artt1§1-

n1 soylemek mUmkUndUr. CUnki verimlilikteki art1s, isgo-

ren bas1na dllsen geliri de artt1rmaktad1r. Cesitli sek 

torlerdeki verimlilik art1s1 ise, neticede milli istih 

sal ve dolay1s1 ile de milli gelir art1s1na yol ac;:makta-

d1r. (1> 

!sci bas1na verimlilik art1s1, milli gelir ar-

t1s1n1 sa§lad1§1 ic;:in , piyasada yeni ek talepler meyda-

na gelmekte, bu durum ise di§er is alanlar1nda daha faz-

la istihdama yol ac;:maktad1r. Ayr1ca yeni faaliyet kolla-

r1n1n gelisimi istihdam miktar1n1n daha da yllkselmesine 

olanak sa§lamaktad1r. 

Bu neden ile teknolojik gelismelerin sadece 

bir iyilestirme ve gelistirme ara.c1 olara.k kabul edilme-

<1> Demir,Ahmet;Ca§das Teknolojik Selismeler;Ankar·a Uni
versitesi Siyasal Bilgiler Fak.Yay1n No:304,1970;S.8 
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mesi, ayn1 zamanda yeni sanayi dallar1n1n kurulmas1na ve 

istihdam imkanlar1n1n genisletilmesine yol ac::an bir arac:: 

olar·ak gorUlmesi ger·eldr. 

Teknolojik gelismelere fa.rkl1 mesleklerdeki 

kisilerin yaklas1mlar1 genelde de§isik olmaktad1r.MUhen

disler ai;1s1ndan kac::1n1lmaz olarak gorUlen ve bireysel 

motivasyonda sayg1 hatta kendini gercekle1;1tirme asamas1-

na ulasmada arac:: olarak kullan1lan teknolojik gelismeler 

c::evre bilimciler ac1s1ndan ise ayn1 derecede cazip ve 

ma.sum bir arac:: olarak kabul edilmemektedir. CUnki tekno

lojik gelismeler bir yandan do§al kaynaklardan daha ko -

lay ve verimli bir sekilde faydalanmaya olanak v~rirken 

diger yandan da a~ur1 istismarlar yUzi.inden bu kaynakla -

r1n kisa sUrede tUkenmelerine yol ac::maktad1r. ~zellikle 

bu gelismeler sonucu yeni ortaya c;1kan i.iri.inlerin yan et

kileri ve do§an1n giderek kirlenmesinde teknolojik ge 

lismelerin onemli pay1, c::evre bilimcilerin zaman zaman 

onemli tepkilerine neden olmaktad1r. 

Bunun yan1nda, toplum yap1s1nda bu gelismelere 

ba§l1 olarak meydana gelen de§isimler ve toplumsal so -

runlar1n giderek daha kar·maiuk bir hal almas1, davran1s 

bilimcilerini de daha zorlu sorunlarla kars1 kars1ya b1-

rakmaktad1r. 

Beseri kaynak yonetimi ac::1s1ndan ise durum da-

3 



ha da gllc ve onemlidir. Bir yandan isletmelerin devaml1-

l1§1n1 sa§lamak icin bu gelismelere ayak uydurmak, hatta 

one: ill ilk yapmak zorunl ul ugt.mun bul unmas1 , dHJer yandan 

sozkonusu gelismelerin isletme bilnyelerinde meydana ge

tirdigi cesitli etkiler, be5eri kaynak yonetic:ilerinin 

en onemli sorunlar1ndan biri olmakta.d1r.Biltiln bunlar1n 

yan1nda isgorenlerin teknolojik geli$melere gosterdi§i 

tepkiler, insa.n-makina. iliskileri,isgorenlerdeki duygu

sal eziklik ve gilvenlerini kaybetme duygular1,kalifiye 

personelin temin ve istihdam1 vb. sorunlar personel yo

netimini daha da hassas ve karmas1k bir hale getirmisti~ 

Bu konuda <.;>unu st;ylemek milmkilndUr. Genelde mU

hendisler taraf1ndan onc:illilk yap1lan, gelistirilen, te5-

vik edilen ve desteklenen teknolojik gelismeler, di§er 

alanlarda etki derec:eleri farkl1 olmakla beraber onemli 

sorunlara yol acm1<.;> ve bircok konuda oldu§u gibi,beseri 

kaynak yonetiminde de ba5l1c:a ilgi ve mesguliyet alanla

r1ndan biri haline gelmi$tir. 

Biltiln bu gelismeler teknolojik gelismelerin 

baz1 yonetim fonksiyonlar1 ile s1k1 bir iliskisi ve en 

dilstri iliskileri sisteminin temel unsurlar1 ilzerinde 

pekcok etkisi oldu§unu gostermektedir. 

Gilnilmilzde bilyilk i l gi ceken bu ~(onunun daha de

tayl 1 bir bicimde inc:elenmesi amac1 ile yap1lan bu ca-

4 



11smada teknolojik geli$melerin Personel Yonetimi ve En

dllstri !liskileri Sistemi !cindeki Yeri ve Unemi vurgu-

1anac:akt1 r. 

Dort ana bolllmden meydana gelen cal1$man1n Bi

rinc:i bolllmllnde, teknolojik geli$meler ve yenilik olgu

lar1 tan1mlanarak,aralar1ndaki fark ortaya konmustur. Bu 

ar·ada dogru teknolojinin ihtiyac:a en uygun 1;1ekilde seci

minin onemi vurgulanarak, yap1lacak teknoloji transfe -

rinde izlenec:ek yontemin tespiti s1ras1nda dikkate al1n

mas1 gereken hususlar genel hatlar1yla verilmeye cal1 -

i;t1lm11;tt1r. 

!kinc:i bolilmde, Endllstri Iliskileri sistemi U

zerinde teknolojik gelismelerin etkileri arai;tt1r1lm1st1~ 

Isveren,Isgoren ve Sendikalar Uzerindeki etkileri olmak 

llzere basl1c:a Uc alt bolllm halinde inc:elenen bu k1s1mda 

ileri teknolojinin endllstri iliskileri sisteminin bu Uc 

unsuru Uzerindeki yans1malar1,yol act191 olumlu veya o

lumsuz gelismeler ve gozlemlenebilen sonuclar1 tetkik e

dilmistir. 

Callsman1n llcllnr::U boli.imi.imde baz1 yonetim fonk

siyonlar1 ile teknolojik gelismeler aras1ndaki iliski 

ele al1narak, bu gelie.melerin encok etkisinin gori.ildllgll 

Per·sonel Planla.ma ve Secim sistemler·i ,Egitim,Uc:ret Yone

timi ve Isgllvenligi fonksiyonla.r1nda tesbit edilen de§i-
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simler ve ytinetimi ilgilendiren hususlar belirlenmeye 

~al1s1lm1st1r. 

Cal1sman1n dtirdilncil btililmilnde ise, Ulkemizin 

haberlesme alan1nda, faaliyet gtisterdi§i konu ile ilgili 

en bilyilk kurulusu olan bir isletmede, yap1lan yenilik 

cal1smalar1n1n Personel Ytinetiminde meydana getirdi§i 

de§isiklikler incelenmistir. Bu isletmede ileri teknolo

ji kullan1m1 sonucu Personel Planlama,E§itim,Denetim ve 

!sgilvenli§i ile ilgili a11nan bir y1ll1k sonuclar, eski 

teknolojinin kullan1ld1§1 dtinemler ile mukayese edilerek 

teknolojik gelismelerin bu isletme Uzerinde bir de§er -

lendirilmesi yap1lm1st1r. 
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BtRtNCt BtsLUM 

TEKNOLOJtK GELtSMELER VE YENtL:tK OLGUSU 

TeknoloJik gelismeler ve Yenilik kavramlar1 

ilk bak1$ta birbirine es anlaml1 olgular olarak de§er 

lendirilirse de, bu iki kavram uygulama olana§1 ac1s1n

dan birbirinden ayr1lmaktad1rlar. Oaha ac1k bir ifadeyle 

Yenili§i,uygulanabilen teknolojik gelismeler olarak ta

n1mlayarak bunlar1 birbirinden ay1rmak mUmkUndUr. 

Bu arada, teknolojideki gelismeler kadar uy -

gun teknolojinin secimi ve bunun transferi de i$letmeler 

ac1s1ndan onemlidir. CUnki imkanlara ve ihtiyaca uygun 

secilmeyen bir teknoloJinin, ileride pekcok soruna yol 

acmas1 kac1n1lmaz bir gelismedir.Bunun yan1nda ihtiyac 

duyulan teknoloji cok iyi analiz edilmi$, teknik ve eko

nomik fizibiliteleri cok sa§l1kl1 yap1lm1s olsa bile, i

ler·ide ac1kland191 iizere bunun transfer 5eklinde yap1la

bilecek bir hata, telafisi imkans1z zararlar1n meyd~na 

gelmesine yol acabilir. 

Bu nedenl e yukar1 da~d konul ar·1 n ayr1 ayr1 bo-

1 Uml er halinde incelenerek de§erlendirilmelerinin yap1l

mas1n1n yararl1 olaca§1 mUtalaa edilmistir. 
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I. TEKNOLOJ:tl<: SEL:t$MELER 

A. Ta.n1m1 

TUm geli•mis medeniyetlerin sa.hip olduklar1 

basit ve karma.s1k tekniklerin temelinde insan ihtiyac 

lar1n1n kar1;>1lanmas1 ve mutlulu§unun artt1r·1lmas1 fikri 

yatmaktad 1 r. < 1> 

:tnsan toplulu§unun teknik potansiyeli yilksel 

dikce, madde dilnyas1n1 kullanma ve cevreyi yasama daha 

uygun de§istirme gi.ic:i.i de artmaktad1r. 

SUnilmilzde teknolojinin genel gorUnUmU, basl1 -

ca su sekillerde ortaya c1kmaktad1r. 

Makinalardan yararlanma 
0 

Enerji ti.iketimi 

Seri ula1um araclar1n1n ortaya c1k1s1 

Elektronik c:ihazlar1n gelismesi 

Tip ve di§er alanlardaki gelismeler 

:tsletmelerde kullan1lan teknolojiyi, Uretim 

silrec:inin faktoril olarak kabul etmek milmkUndUr. Ancak 

teknoloji, tek ba•1na Ureti len iir·iiniin yap1s1na girmez. Bu 

Uretimin miktar1n1 artt1ran, kalitesini yUkselten, bicim 

<1> Ibid.S.12 
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ve kalitesini de§istiren ve en iyi bicimde gerceklesme-

sini saglayan bir etmen olarak ortaya c1kar. 

Teknoloji ile ilgili $U tan1mlar1 yapmak mum 

kllndllr. 

Teknoloji, inputlar1 outputlara cevirmeye ya-

rayan araclar toplulu§udur.<1> 

TeknoloJi,toplumun Uretime iliskin bilgi biri-

kimidir. <2> 

Teknoloji,insan1n cevresini de§i$tirmek icin 

sahip oldugu ve kulland1§1 tekniklerin tilmildllr. <3> 

Ekonomi bilimcilerine gtire ise, Uretim fakttir-

leri clan dogal kaynaklar,emek ve sermayenin uyumlu bir 

bicimde bir·araya getir·ilip Uretim si.irecine ~::at1lmalar·1n1 

sa§layan bilgilerin toplam1, teknoloji olarak tan1mlan -

Vine fayda meydana getirmek amac1yla bireyle -

rin Uretim faaliyetlarinde bulunurken ba$vurdugu bilgi-

lerin toplam1, teknoloji olarak tarif edilebilir. 

<1> Kocel,Tamer;lsletme Yoneticili§i;l.U l$lt.Fak.Yay1n 
No.132;tstanbul,1982;S.131 

<2> Barutcugil,tsmet;Teknolojik Yenilik ve Arast1rma-8e
li$tirrne Vonetimi;Bursa Universitesi Bas1mevi,Bursa 
1981;9.2 

<3> Er·en, Erol; tsl etmel erdt:: Ye.n i l i k PolH.i kasi; !. U :l:sl t. 
Fak.Yay1n No.127;tstanbul,1982;S.12 



teletme ekonomisi yonilnden de teknoloji, mev

cut Uretim yontemleri ile orgUtUn arac ve gereclerini ge

li5tirme, yeni mamuller aravt1rma,maliyetlerden tasarruf 

saglayan usuller bulmaya yarayan yol ve ythitemlerin(tek

niklerin> tilmUnU icerir. 

B. Teknolojik Selhamelerin Nedenleri 

Teknolojik gelismelere zemin haz1rlayan etken-

leri basl1ca Uc grupta toplamak mUmkUndUr. 

TeJmi k Nedenler 

Ekonomik Nedenler 

Ki$isel Nedenler 

Teknolojik geli$melerin h1zla devam etmesinde 

bu Uc etken birbirle,..ini tamamlamaktad1r·. 

1. Teknik Nedenler 

TeknoloJik gelil;tmelerin ba9lang1c1nda, teknik 

gereksinim ve zorlamalar1n bUyUk etkisi olmustur. ~zel -

likle petrol,kimya,nUkleer sanayi ve benzeri is kollar1n 

da isgUvenltgi ve tsgUcU. sa9l191n1 tehdit eden risklerin 

bUyUk boyutlarda olma~1, daha gilvenli bir yontemin kul

lan1m1 ictn, teknolojik gelisimi zorunlu k1lm19t1r. Ay -

r1ca zaman ic;inde ya•anan ve bilyil~( maddi-manevi zararla

ra yol acan ce•itli kazalar,teknik arast1rmalar1n gide -



Bu konuda,sosyal ve siyasal bask1lar1n da tine~-

li pay1 vard1r. Gerek kamu oyundan gelen tepkiler,gerek-

se uluslararas1 anla$malar1n ba§lay1c1 hilkilmleri isgU -

venli§i ve isgUcU sa§l1§1 konusunda daha etkin ~nlemler 

almaya zorlamaktad1r. 

Teknolojik gelismelere yol acan di§er bir tek-

nik neden de, yeni teknoloji ile birlikte Uretimin daha 

kaliteli ve standartlara uygun olarak Uretilmesinin mum-

kUn olmas1d1r. Bu $ekilde gilnUmilzde gecmis y1llara oran-

la cok daha hassas tilcUmler ve analizler yap1labilmekte-

dir. 

Bu nedenle kalite standartlar1n1n giderek a§1r-

lasan kosullar1 da teknoloJik gelismelerin kac1n1lmazl1-

§1nda tinemli rol oynamaktad1r. 

Teknolojik gelismeler sonucu, kontrol islevle-

rinde,is dizayn1n1n dUzenlenmesinde, sistemlerdeki aksa-

malar1n teshis ve ayar1nda timemli kolayl1klar elde edil-

mi$tir. <1> 

Tilm bunlar,teknoloJik gelismelerin h1zlanma -

s1nda teknik nedenlerin ~nemli bir pay1 oldu§unu g~ster-

mektedir. 

<1> Louis E.Davis and Albert B.Cherns;The Quality of 
Working Life,A Division of Macmillan Publishing Co. 
Inc;New York,1975;8.231 
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2. Ekonomik Nedenler 

Uygulamalarda birc;:ok eylemin as1l kayna§1 eko

nomik faktorlerdir. Bu faktorlerin onem ve mahiyetine 

gore, Ur·etim ve yonetim fonksiyonlar1nda bir·c;ok husus 

de,i$mektedir. 

Ekonomik faktorlerin ba151nda i$c;:ilik maliyet 

lerinin dil$Uri.ilmesi gelir·. Bu $ekilde genelde hem il;u;:i 

say1s1nda tasarruf sa§lanm1s olur, hemde c;:al1san isgU 

ci.inUn verimlili§i artt1r1l1r. 

Boylece birim isc;:ilik maliyetinin toplam mali

yet ic;:indeki pay1 giderek dUsUrillmils olur. 

Bunun yan1nda kullan1lan malzemeden sa§lanan 

tasarruf da onemli bir ekonomik etkendir. 

Ucuza Ur·etilen Uri.in sadece k:Rr1n yUkselmesine 

yol ac;:maz. Ayn1 zamanda isletmenin pazarda rekabet gUcU

ni.i de onemli olc;:Ude artt1r1r. Rekabet gUci.i artan kuru 

luelar1n bUyilmeleri ve pazar paylar1 da buna ba§l1 ola 

r·ak artar·. 

Di§er onemli bir ekonomik etken de, ilretim ve 

ielem birimlerinin giderek kilc;:Ulmesi ve kaplad1klar1 a 

lan1n daralmas1d1r. !htiyac;: duyulan sahan1n giderek kU 

c;:Ulmesi hem onemli bir ekonomik tercih faktorU olmakta, 
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hem de i$letmenin kurulusunu kolayla$t1rmaktad1r. ~rne

§in, eskiden birkac:: katl1 apartman bUyUklU§Undeki bina 

lara kurulabilen mekanik santrallar,bugUn yerini kUc::Uk 

bir odan1n bir ko$e$ine konulan digital santrallara b1 

rakm1$t1r. 

Ekonomik etkenler·i teknolojik geli•melerin i

tici bir gUcU olarak tan1mlamak mUmkUndUr. CUnki baz1 

konularda dUsilnce seklinin dahi de§ismesine yol ac::an bu

luslar sadece ke$if olarak kalm1s, ileride ekonomik ola

rak kullan1labilirlik dUzeyine gelece§i zaman1 beklemek 

Uzere ask1ya al1nm1st1r. 

Zaten teknolojik gelismenin tan1m1nda da veri

len 11 teknik bir bulw;tun ekonomik olma" $art1, teknoloji 

ekonomik etkenler iliskisini ac::1klayan en gUzel ifade -

lerden biridir. 

Bu konuda Kula mensucatta yap1lan yenile$tir

me c::al1smalar1 hayli ilginc:: sonuc::lar vermistir. Bu konu

da sirket yetkililerince yap1lan ac;:1klamada 11 Eskiden 

gUnde azami 10 bin km. kumas Uretebilen tesislerde,yeni

lestirme sonucu giinde 70 bin km. Ur·etim kapasitesine ula

s1ld1§1,c;:al1san isgoren say1s1n1n 3.800 1 den 750 1 ye in

di§i, Know-how olarak bir tsvic::re firmas1ndan al1nan sis 

temin rantabl olar·ak c::al1smas1 ic::in isc::i say1s1n1n 550 

olmas1n1n istendigi,yUksek yat1r1m giderlerine ra§men 
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maliyetlerin %50 azald1§1, kapasite kullan1m oran1n1n 

ise %98'e yUkseldigi" bildirilmistir. (1) 

3. Kisisel Nedenler 

Teknolojik gelismelerin onemli etkenlerinden 

biri de ki•isel faktorlerdir. Baz1 ki•ilerin gerek mi 

zaclar1, gerekse ald1klar1 e§itim sonucu olaylara yakla-

s1m sekilleri oldukc;:a farkl1d1r. Birc;:ok zorluk ve alanak-

s1zl1§a ra§men y1lmadan mUcadele ederek tasar·lad1§1 tek-

nolojik gelismeyi ba5aran pekc;:ok dUsilnilr ve bilim adam1-

n1n mevcudiyeti herkesce bilinmektedir. 

Bu tilr kisiler icin, yeni buluslar1n sa§laya-

cag1 maddi yararlar genelde ikinci planda kalmaktad1r. 

DUsUndilgilnil basarman1n ve ispatlaman1n saglayaca91 mane-

vi tatmin, bu kisiler icin maddi olanaklar1n cok Ustiln -

dedir. 

Teknolojik gelismelere yol ac;:an kisisel fak -

torlerde Uretkenlik genelde bireyseldir. Grup cal1smas1 

yok denecek kadar azd1r. Cal1smalara birden fazla kisi 

istirak etse bile, bunlar1n say1s1 genelde ikiyi gec;:mez. 

Bu tUr cal1smalar, daha yorucu ve daha cok ozveri iste -

mektedir. 

< 1) l(ula Mensucat Vonetim Kurulu Bask. Mehmet Er·i yi k 'in 
Yenilestirme cal1smalar1 sonucu ile ilgili ac1klama
lar1 ;Milliyet Gazetesi.23.0B.1991 
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azellikle teknolojik gelismelerin baslang1 

c1nda kisisel gayretlerin cok bllyllk pay1 olmustur. 

Ancak gUnilmUzde, teknoloJik gelismelerde AR-GE 

birimlerinin a§1rl1§1 giderek artmaktad1r.azellikle a -

rast1rma cal1smalar1n1n maliyetlerindeki tinemli art1slar 

ve toplu cal1sman1n sa§lad191 arac-gerec ve maddi ola 

naklar, teknoloJik gelismeler icinde kisisel fakttirle 

rin ilk y1llardaki oran1n1 giderek dilsllrmllstilr. 

Gllnllmllzde teknoloJik gelismelere olanak sa§la-

yan cal1smalar, genelde grup cal1smalar1 icinde gercek -

lesmesine kars1l1k, yine de bu grup icindeki bireylerin 

kisisel etkinlikleri, yeni buluslar1n gerceklestirilme -

sinde tinemli rol oynamaktad1r. 

C. Teknolojik Gelismelerin Asamalar1 

Birinci endUstri devriminin onsekizinci yllz 

y1l1n ikinci yar1s1nda, !kinci endUstri devriminin de 

yirminci yUzy1l1n ikinci yar1s1nda baslad1§1n1 stiylemek 

mUmkUndilr. < 1 > 

Birinci ve !kinci endilstri devrimlerini birbi-

< 1 >Tuna, Or·han; Ekin Nusret; Otomasyon ve Sosyal Mesel el er·; 
t.U Yay1nlar1,say1.225607,tstanbul,1970;S.3 
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rinden ay1ran en belirgin ozellik, Uretim faaliyetinin 

nas1l yllrlltlllece§ini belirleyen enerJi, bilgi ve haber 

le$me unsurlar1nda gorlllen farklard1r. 

Birinci endilstri doneminde, Uretim icin gerek-

1 i enerji tedarik fonksiyonu insandan al1n1p makinalara 

aktar1lmakla beraber, sozkonusu makinalar1 yonetme ve 

kontrol etme fonksiyonu yine insanda kalm1$t1r. 

tlk defa tngiltere'de uygulama alan1na sokulan 

devrim niteli§indeki teknolojik geli$me dalgas1,iki onem

li sonucu da beraberinde getirmi$tir. Bunlardan birinci

si, imalatta insangilcll yerine enerjinin makina kanal1yla 

sa§lanmas1, di§eri ise cok yonlU ve esnek enerJi kaynak

lar1 sayesinde isletmelerin bol miktarda ve ucuz mal U -

retme yetene§i kazanmalar1d1r. 

Buna gor·e, fabrika sistemini ortaya c1karan ve 

Uretim sUrecinde i$Ci ile yonetimi birbirinden ay1ran bi

rinci a1;>amaya mekanizasyon safhas1 da denilmektedir. 

Otomasyon veya ikinci endllstri devri ise, ba$

ta Uretim olmak Uzer·e her nevi fonksiyon ile ilgili ka 

rarlara temel te$ld l edecek bi lgi leri depo edebi len ve 

depo edilen bilgileri isleyen elektronik beyinlere sahip 

olmas1 ile birinci endilstri devrinden ayr1lmaktad1r. Cl> 

Cl> Ibid,S.16 
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Baz1 bilim a.da.mlar1 otoma.syom.t ikinc:i bir en -

dUstri devrimi ola.rak gorUrken,di§erleri endUstriyel sil

r·ec ve metodlarda ileri derec:ede bir makina.la!;>ma a.!;>a.mas1 

oldu§u nokta.s1 Uzerinde durmaktad1rlar. 

Nihayet ikinc:i dUnya savas1ndan sonra uygula

maya konula.n ve gUnUmilze ka.dar durmadan geliserek gelen 

UcUnc:U teknolojik gelisme a.$amas1nda ise, is hayat1na o

tomatik kontrol ve karar verme sistemi ilave etmek sure

tiyle eskiden ayr1 ayr1 ca.l1san makinalar1n seri halde 

ve hie mildahale gerektirmeden kullan1m1 mUmkUn olmu!;>tur. 

D. Teknolojik Gelismelerin TUrU ve Araclar1 

Teknolojik gelismenin basl1c:a Uc tilrUnden soz 

etmek milmkUndilr. 

- Sermaye d1s1ndaki girdilerin niteli§inde ve

ya baska bir deyisle isgUc:Unde ve islerin yonetiminde 

yap1lan nitelik de§ismeleri • 

- tsin yap1m1 s1ras1nda o§renme ve arast1rma

l ar sonuc:u halen kullanmakta olan yontemlerdeki geli!;>me

ler, olumlu farkl1la!;>malar. 

- Veni Uretim yontemleri veya tamamen yeni 
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i.ir· iln l er. 

Bu arada teknoloJik gelismelerin icinde kom-

pllter sistemlerinin ayr1 bir yeri vard1r. Bu sistemler 

genelde rakkam seklinde bilgi yazan ve saklayabilen sis-

temlerdir. <1> 

KompUter sistemlerinde, bilgi saklama ve de-

§erlendirmede karakterler 1,0 vaya ak1m var,yok seklin-

de isleme tabi tutulur. Belle§in bUyUklU§U kompUter sis-

teminin kapasitesine ba§l1 olarak de§isir. 

Kompilter sistemlerinin sa§lad1§1 kolayl1klar 

say1lamayac:ak kadar coktur. GUnUmUzde bu sistemlerin 

uygulamaya girmedi§i alan cok azalm1st1r. Bu sistemler 

Uretimden pazarlamaya kadar tilm yanetim fonksiyonlar1n1n 

daha h1zl1 ve ekonomik bicimde gerceklestirilmesinde ku~ 

lan1lmaktad1r. 

Bu uygulamalara, Pasta Unitelerinin f inans ve 

eek servislerinde son y1llarda kompUterlerin oldukca yay-

gin sekilde kullan1lmalar1 tirnek olarak verilebilir. 

Kompllterler bu Unitelerin muhtelif idari ve finansal is-

lerinde tizellikle maas bordrolar1n1n haz1rlanmas1nda , 

llcret 1 emede, hesap 1 asmal arda, stok kontr·ol Un de, yon et i m fa-

aliyetlerinde de kullan1lmaktad1r. 

<1> Kobu,Blllent; Bilgisayar Seciminde Xsletme Yonetici -
sinin Sorumlulu§u;!stanbul,1975;9.163 
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Telefon faturalar1n1n dUzenlenmesi ve bas1lmas1 bu fa -

aliyetler icinde ayr1 bir yer i$gal eder.<1> 

Personel YHnetiminde ise, geni$ bir uygulama 

alan1na sahiptir. azellikle i$gHren kay1tlar1n1n tutu! 

mas1nda, personel seciminde, e§itim ihtiyac1n1n belir 

lenmesi,terfi nakil gibi personel hareketlerinin tespi 

tinde, fazla cal1$ma ve Ucretlendirme eeklinde personel 

tahakkuklar1n1n yap1lmas1nda vb.bircok i$1emin sa§l1kl1 

bir sekilde yUrUtillmesinde bilgisayarlardan etkin bir 

$ekilde yararla.n1lmaktad1r. 

TeknoloJik geli$melerin tatbikatlarda gHrillen 

tUrlerinin yan1nda kullan1lan araclar1 fikirsel ve fi -

ziksel olarak tan1mlamak milmkUndUr. 

Fiziksel araclar; Hzellikle isyerlerinde kul 

lan1lan makina,tak1m,techizat vb.d1r. Fikirsel araclar 

ise,kavramlar,programlar,modeller ve bilgilerdir. 

Uygulamada ieletmelerin ilgi alanlar1na gHre 

kulland1klar1 araclar bunlardan sadece biri olabildi§i 

gibi her iki arac tilril de olabilir. 

TeknoloJik geliemelerde iki temel H§e vard1r. 

Bunlar, Tasar1m ve Uygulama'd1r. 

<l>Effects Of Technological Changes On Conditions Of 
Wor·k and Employment in Postal and Telecommunications 
Services;ILO Yay1nlar1,Cenevre,1977;S.32 
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Tasar1m, teknik ve bilimsel bilgi Uretimi sU 

recidir. Firmalar ara$t1rma- geli$tirme btilUmleriyle bu 

sUrece kat1lmaktad1rlar. 

Genelde firmalar, yeni UrUnler Ureterek veya 

mevcut UrUnlerini iyile$tirerek teknolojik geli$me sU 

recine i$tirak etmektedirler. 

Bazen UrUnUn iyile$tirilmesi amac1yla gercek -

leetirilen ara$t1rmalar,Uretim maliyetinin dU$mesine yti

nelik nedenlerden kaynaklanabilece§i gibi yeni bir UrU 

nUn Uretilmesine olanak sa§layacak yeni tekniklerin ge 

li5tirilmesi amac1 ile de yap1labilir. 

Teknolojik geli$melere olanak sa§layan ~§eleri 

ise, $U $ekilde s1ralamak mUmkUndUr. 

Teknik bilgi dUzeyi 

l5letmelerin teknik ve ekonomik kapasiteleri 

UrUnUn istenilen niteli§i 

Sermayenin ytinlendirili5 5ekli 

Uretim sUrecinde verilerin de§erlendirilmesi 

Uretkenlik dUzeyi 

2C> 



II. YEN!L!K OLGUSU 

A. Tan1m1 

GUnUmUzde gercek anlamdaki teknolojik geli$me-

ler ile, temel bilimlerde meydana gelen ve co§u kez uy 

gulamaya aktar1lamayan ilerlemelerin birbirine kar1$t1 

Bu nedenle, yenilik ve teknolojik geli$me ol 

gular1n1 birbirinden ay1rmak gerekir. Bu iki kavram as 

l1nda fonksiyonel bak1mdan birbirine ba§l1d1r. Ancak her 

teknolojik bulu$ ve geli$meyi yenilik olarak tan1mlamak 

mUmkUn de§ildir. CUnki her teknolojik bulu$ ekonomik ya-

rar sa§lamaz ve kolayca uygulama olana§1 vermez. 

Bilimsel alanlarda yeni bulu$ ve ke$ifler $ek-

linde sa§lanan her nevi ilerleme ancak uygulamaya gecil-

di§i sUrece yenilik haline gelebilir. <2> 

Bir i$letme yenili§e ne kadar kapal1ysa zama 

n1n ve cevrenin gerektirdi§i ko$ullara uymakta da o de 

rece gUclllk cekecektir. Bu $ekilde adaptasyon yetene§i 

azalan i$letmelerin geli$me ve ya$ama gUcleri de ~nemli 

<1> TUrkcan,E;Bilimsel ve Teknik Ara$t1rma ve Geli$tir -
menin Temel Kavramlari;Ankara,1968;8.11 

<2> Hic,MUkerrem;BUyUme Teorileri ve Az Gelismis Ulkeler 
!.U Yay1n No.1578;!stanbul,1970;S.4 
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tilcUde kaybolacakt1r. 

Buna gtire yenilik yapma bir i9letmenin yeni ge-

reksinmelere ve cevresel ko9ullara uyabilmesinin en ~-

nemli kistas1 olmaktad1r. Ci> 

l9letmelerde yenilik sUrecini etkileyen ba9l1-

ca etkenler ; bUyUklUk,pazar yap1s1,rekabetin 9iddeti 

gibi d19 de§i9kenler ile gtirev yap1lar1nda farkl1la9ma, 

liderlik bicimi,haberle9me kanallar1 gibi ic de§i9kenler 

olarak s1ralanabilir. 

Venili§in kaynaklar1 ise; ba§1ms1z ara9t1rma 

c1lar,Universiteler,ara9t1rma labaratuarlar1,kamu ara9 

tirma labaratuarlar1 ve endUstriyel i9letmelerin ara9t1r-

ma seksiyonlar1 olarak belirlemek mUmkUndUr. Bunlar1n i-

cinde 9Uphesiz en etkili olan1,ce9itli bUyUklUkteki i9 -

letmelerin ara9t1rma-geli9tirme Uniteleridir. 

B. azellikleri 

Venilik ve teknolojik geli9me kavramlar1 her 

ne kadar birbirlerini tamaml1yorsa da, ekonomik ac1dan 

faaliyetleri farkl1d1r. 

<1> Eren,Erol;l9letmelerde Venilik Kavram1 ve Venilik 
SUrecinin Safhalari;lstanbul,1977,8.50-51 
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Yenilik esas olarak iki kavram cercevesinde o

dakla5maktad1r. Bunlardan birincisi de§i$imin orjinal 

olmas1, ikincisi yararl1 olmas1d1r. 

Gercekle5tirilen her teknolojik geli$me, gerek 

maliyetler gerekse riskler bak1m1ndan yenilik olarak 

pratik hayata uygulanamaz. Baaka bir deyi5le, yenilikten 

s~z edilebilmesi icin elde edilen teknolojik geli5menin 

uygulanabilirli§inin bulunmas1 gerekir. 

Di§er bir husus da, yenili§in bir de§i$im sU 

reci oldu§udur.Yenilik ile meydana gelen de§i$imler or 

jinaldir ve ortaya c1kt1§1 sistemlerin amaclar1n1 daha 

etkili ve ekonomik olmaya ytinlendirir. 

Bunun yan1nda teknolojik geli$melere ve yeni

li§e etki eden fakttirler de birbirinden farkl1d1r. Tek 

nolojik geli5meler, daha cok bireysel olarak yap1lan ti 

retkenlik ve cabalar sonucu ortaya c1kmaktad1r. Halbuki, 

yenilik uygulamalar1 genelde planl1,programl1 faaliyet -

ler neticesinde ortaya c1kmaktad1r. 

!5letmeleri yenili§e iten hedeflerin ba51nda 

cevre ko5ullar1,isletmenin mali gticti ve ytinetim felsefe

si gelmektedir. 

Yenilik kavram1nda Uzerinde durulmas1 gereken 

bir husus da, yenili§in teknik ve maddi oldu§u kadar dU-
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sllnsel ve mant1ki bir ytinede sahip olmas1d1r.Bu nedenle 

yenili§i sadece yeni UrUnler makinalar,sistemler gelis -

tirme ve bunlar1 ekonomik bir bicimde cal1st1rma olarak 

dllsilnmemeli,yeni ytinetim,ticarilestirme,bilgi isleme gi

bi teknik olmayan ytinlerini de dikkate almal1d1r. 

Bu konuda genelde kar1st1r1lan bir husus da 

taklittir. Bir isletme taraf1ndan gerceklestirilen ye 

nili§in di§er isletmeler taraf1ndan da uygulanmas1 tak

lit olarak tan1mlanmaktad1r. 

Taklit yenilik de§ildir. Ancak isletmeler a -

c1s1ndan yenilik kadar tinemlidir. Cilnki yenilikleri tak

lit veya islah ederek durumunu gilclendiren, hatta cal1s

ma alan1nda lider konuma gecen bircok isletme vard1r. 

Buna halen bilgisayar alan1nda dilnyada lider pozisyonda 

bulunan IBM f irmas1n1n, Hallerith isimli bir firmay1 tak

lit ederek ve bu firman1n yeniliklerini gelistirerek h1z

la bilyllmesi ve bugUnkU durumuna gelmesi ~rnek olarak ve

r i l eb i 1 i r • ( 1> 

BUtUn bu ac1klamalardan yenili§in basl1ca ti 

zellikleri s~yle s1ralanabilir. 

- Yenilik bir de§isim sUrecidir. Bu de§isim ti

zel ve orjinal bir nitelik tas1r. 

- Yenilikte risk vard1r.Bu risk teknolojik ba

<1> Eren,Erol;Bilgi !slem Sistemleri;!stanbul,1972,S.7 
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sar1s1zl1k riskidir. Bu yHnilyle taklitten ayr1l1r. 

- Yenilik sadece Uriln ve Uretimde iyilestirme 

ve gelistirmeyi kapsamaz.Bunun yan1nda yHnetim,bilgi is

leme vb. konularda yeni geli5meleri de icerir. 

- Venilik mUsterek bir grup faaliyetidir.Bu 

faaliyet bir HrgUt icinde gerceklestirilir. 

- Yenilik bir Uretim fonksiyonunda nitelik ve 

nicelik olarak olumlu bir etki meydana getirir. 

Yenilik uygulamalar1nda; zaman1n do§ru secil -

mesine, tllketici ve pazara dHnllk olmas1na, isletmenin k~ 

zanc1na olumlu etki yapmas1na ve Hrgilt icinde kabul gtir

mesine dikkat edilmesi gerekir. 

C. Personel VHnetimi Ac1s1ndan Yenili§in ~nemi 

Venili§e ve arast1rmalara ac1k isletmeler ge 

nelde h1zl1 gelisme temposu gtistermekte ve k1sa sllrede 

kendi alanlar1nda Hnemli bir gllc haline gelmektedir. Bu 

durum, yenili§in isletmeler ac1s1ndan Hnemini ve gelis -

meleri bak1m1ndan rolilnll gHstermektedir. 

Gllnllmllzde, teknik ve bilimsel buluslar1 ile 

piyasaya c1kan yeni llrllnler, genelde gereksinmelere daha 

uygun,daha bol kazanc getiren ve ucuza elde edilebilen 
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Urlinlerdir.Bu tlir yap1lan liretim mala olan talebi art 

t1rd1§1 gibi kurulusa da rekabette tinemli bir avantaj 

sa§lamaktad1r. 

Bir tirglit ytineticisinin yenilik girisiminin 

basar1ya ulasmas1nda belirleyece§i ak1lc1 hedefler ve 

ytintemlerin cok tinemli rolli vard1r. Ayr1ca uzun dtinemli 

dlislinebilme ve sa§l1kl1. bir tahminde bulunabilme yetene

§i de, basar1daki ilk etmenlerden biridir. 

lsletmelerde kararlar1n a11nmas1yla toplumlar

daki de§isimler aras1nda paralellik vard1r. Ondokuzuncu 

ylizy1ldan itibaren giderek yo§unlasan teknoloJik bulus 

lar, is yap1lar1nda ve dolay1si ile de isletmelerde bil 

yilk de§isimlere yol acm1st1r. 

Bu de§isimler, isgtirenler Uzerinde etki ve 

seklini giderek artt1rm1s ve sosyal sorunlardan killtlirel 

fakttirlere, ekonomik kosullardan isglivenli§ine kadar 

zincirleme etki g~stermistir. 

lnsanlar1n e§itim seviyeleri ve ekonomik im -

kanlar1 artt1kca, ulas1m ve haberlesme olanaklar1 gelis

tikce, tutumlar1nda ve kisisel yarg1lar1nda da Bnemli 

farkl1lasmalar meydana gelmistir. 

Bu farkl1lasmalar, bireylerin cal1st1klar1 ku

ruluslardan beklentilerini de etkilemistir. 
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Personel YHnetimi ac1s1ndan isgHrenlerin bek

lenti lerine ne kadar bUyUk oranda cevap verilebiliyorsa, 

ytinetim silrecinde de o derece basar1l1 olunabilir. Aksi 

taktirde tirgilt ici huzursuzluklar ve cat1smalar kac1n1l

maz olacakt1r. 

Yenilik uygulamalar1n1 tincelikle tatbik eden 

isletmeler Hnemli bir rekabet olana§1na kavusurlarken, 

di§er yandan da kendi bilnyelerinde tinemli sorunlar ve 

de§isimler ile kars1lasmaktad1rlar. 

Bu nedenle, ytineticilerin yenilikler ve bunun 

isgtirenler Uzerindeki yans1malar1 konusunda,esnek ve is

letme yap1s1na uygun davran1slar icinde bulunmalar1 ge -

rekir. 

Yenilik uygulamalar1n1n baslang1cta ek mali 

yetler meydana getirmesi kac1n1lmazd1r.Bu nedenle yap1 

lacak yat1r1mlar1n maliyetlerinin cok iyi analiz edilme

si gerekir. 

Yeni teknoloji ile birlikte yeni isgtiren ve 

ytineticilerin al1nma veya c1kar1lmalar1n1n isletmeye 

yilkleyece§i harcamalar da tinemli bir gider olarak ortaya 

c1kmaktad1r. ~zellikle personel fazlal1§1 durumunda is 

ten c1kar1lacak isgtirenlere Hdenecek k1dem tazminat1 ti 

nemli bir mali kUlfet getirecektir. 
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Yenilik uygulamalar1 maliyetlerde Hnemli ar -

t1slara yol acmas1na kars1l1k, gilnilmilzde isletmeler yine 

de bu konuda sosyal, ekonomik,politik ve teknolojik fak

tHrlerin etkisiyle hareket etmekte ve teknolojik geli$ -

meleri yak1nen takip ederek kendi bilnyelerinde uygulama

ya cal1smaktad1rlar. 

D. Uygulama Nedenleri ve YHntemleri 

Yenilik uygulamalar1, isletmeler ac1s1ndan son

derece Hnemli kararlard1r. Cilnki bu tUr uygulamalar is -

letme bilnyelerinde sadece is yap1lar1n1 ve ilretimi etki

lememekte, bunun yan1nda beseri iliskilerde de Hnemli de

§isimlere yol acmaktad1r. 

Yenili§in getirece§i karmas1k sorunlar ve mali 

yilkilne kars1l1k, devletin arast1rma-gelistirme calisma -

lar1 yapan kisi ve kuruluslara katk1s1 veya rakip islet

melerin bu konudaki cal1smalar1, yenilik kararlar1n1n a

l1nmas1nda ve uygulanmas1nda Hnemli etkenler olmaktad1r. 

Bunun yan1nda, devletin kamu yarar1 ve halk 

sa§l1§1 ac1s1ndan ald1§1 kararlar ve bu konuda isletme 

lere yapt1§1 bask1 da, yenilik uygulamalar1n1n Hnemli 

nedenlerinden biridir. 
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Ayr1ca isletmelerde, daha az fire ile Uretim 

yap1labilmesi, kalitenin artt1r1labilmesi ve isgilvenli 

§ine olan olumlu katk1lar nedeni ile, teknolojik gelis 

melerin takibi kac1n1lmaz olmaktad1r. 

Yenilik uygulamalar1n1n yap1lmas1nda silphesiz 

en bnemli faktbrlerden biri de teknolojik bask1d1r. Ayn1 

endilstri kolunda yenilestirme ve iyilestirme cal1smala -

r1na ayak uyduramayan isletmelerin zaman icinde rekabet 

gilclerini giderek kaybetmeleri, kuruluslar1n yenilikleri 

yak1nen takip etmelerini ve bllnyelerine uygun olarak 

transferini zorunlu hale getirmistir. 

Bu nedenle yenilik kavram1 bir sonuc olarak 

de§il, bir silrec olarak gtirillmelidir. Yani yenilik uygu

lamas1ni brne§in sadece bir makinan1n de§isimi olarak 

dilsilnmemeli,bu de§isimin yan1nda stizkonusu makinan1n al1-

m1 icin finansal kaynaklar1n arast1r1lmas1,di§er makina 

ve techizat1n kullan1m1nda meydana gelebilecek de§isim

ler, bu makinay1 kullanacak personelin e§itimi, ortaya 

c1kabilecek isgilcil fazlal1§1n1n durumu, kalifiye perso

nel ihtiyac1 ve bunlar1n istihdam1 vb. ac1lardan da de -

§erlendirilmelidir. 

Buna gbre yenili§i, temelde ortaklasa ve bir 

araya getirilmis kararlar silreci olarak gbrmek milmkilndil~ 

Burada ytinetici karar a11c1 konumunda ve gbrilnilmilnde 
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ve gorUnilmUnde olabilir. Ancak yenilik karar1n1n al1n -

mas1nda, bircok ki$i, komite ve alt birimler etkin olur-

1 ar. < 1> 

Yenilik kararlar1n1n en onemli ozelli§i, rutin 

olmamalar1 ve i$1etmede etkili, inand1r1c1 ve ba$ar1l1 

ki$ilere ait oldu§unda daha kolay uygulanabilir olmala 

r1d1r. 

Yenili§e ac1k isletmelerde bu tUr kararlar yu-

kar1dan asa§1 veya i\$i\§1dan yukar1 seklinde olabilir. 

Genelde yUksek yat1r1m seviyesi ve risk ta$1 

yan uzun silr·ecli ve maliyet getir·en yenilikler tepe yo 

netiminden gelir. Bu tUr uygulamalarda, astlara dan1s1l-

mamas1 nedeniyle zaman zaman direnmeler ile kars1las1la-

bi li r. 

Asa§1dan yukar1ya do§ru yap1lan uygulamada ise 

fikirler bazen iscilerden, bazen de ara yoneticilerden 

c1kmaktad1r. Burada tepe yonetimin yenili§e ac1k olmas1, 

asa§1dan gelecek onerilere s1cak bakmas1 ve onlar1 des 

tekleyecek bir intiba b1rakmas1 son derece onemlidir. 

Yenilik uygulamalar1nda,fikirler ister yukar1-

ridan, ister asa§1dan gelsin, emir-komuta zinciri aras1n-

Cl> Eren,Erol;l$1etmelerde Yenilik Politikas1;l.U l$let
me FakO.ltesi Yay1n No.127;:tstanbul,1982,S.37-38 
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daki haberlesmenin son derece ~nemi vard1r.Haberle$me 

kanallar1n1n zay1f oldu§u i$letmelerde yap1lan yenilik 

uygulamalar1n1n, kararlar ne kadar isabetli olursa olsun 

basar1ya ulasmas1 oldukca zordur. 
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III. TEKNOLOJt SECtMt 

A. Maliyetler Ac1s1ndan anemi 

Teknoloji secimi bir yat1r1m karar1d1r. Yeni 

teknoloji kullan1m1 ile birlikte ek yat1r1mlar veya ma 

liyetlere ek yat1r1m gibi etki yapan harcamalarda ortaya 

c1kabilir. Bu nedenle i$letmelerde teknoloji secimi s1 -

ras1nda maliyetlerdeki art191n da her yBnUyle incelenip 

hesaplanmas1 gerekir. <1> 

Yanl19 teknoloji secimi sonucu, uluslararas1 

standartlara uymayan Uretimlerin yap1ld1ij1,ekonomik cl 

mayan ve Ulke ko$ullar1na ters dU$en tercihler sonucu 

maliyetlerin yllkseldi§i genelde rastlanan olaylard1r.C2> 

Uygun secilecek bir teknoloji ile sadece per-

sonel tasarrufu sa§lanmaz.Bunun yan1nda Uretim yap1lan 

alanlarda da Bnemli yer tasarruffu sa§lanabilir. 

Tasarruf edi len al an tilm kul lan1m alan1n1n 1/3\U 

hatta 1/2'si kadar olabilir. <3> 

Topra§1n giderek de§er kazand191 gllni.imUzde 

C1)Kazgan,Haydar;t$letme Organizasyonunda TeknoloJik BU
yUmeni n Etld l eri a tstanbul, 1987; S. 20 

C2>MPM Dergisi;Ankara,1987;Say1 4;S.85 

<3>azda$,Nimet;Otomasyon;tstanbul,1971;S.10 
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Uretim alanlar1ndan elde edilen tasarrufun son derece H

nemi vard1r. Bugiln birc;:ok giri$imci teknoloji sec;:iminde 

bu hususa ~zellikle dikkat etmekte, yeni teknolojinin 

getirecegi mal i yet i le tasar·ruf edecegi deger aras1nda 

kar51la5t1rma yaparak karar vermektedirler. 

Bu nedenle, teknoloji sec;:iminin en uygun bir 

$ekilde yap1labimesi ic;:in, nas1l bir teknoloJi kullan 

mal1 ve bunun s1n1r1 ne olmal1d1r sorular1na cevap bu 

1 unmas1 gere~d r. 

B. Yap1lan !$in Niteli§i !le !li$kisi 

Bir ekonomik olayda, eme§in hangi oranda kul 

lan1laca§1 mevcut sermayenin durumuna gHre belirlenir. 

!5gilcil maliyeti ne kadar dil$Uk olursa olsun , 

her teknolojinin kald1rabilece§i belirli bir emek mikta

r1 vard1r. Yani kurulu$taki emek miktar1n1, kullan1lan 

veya ileride kullan1lacak olan teknolojinin sec;:imi be 

lirlemektedir. Baz1 teknoloJilerde makinalar insan eme 

§inin yerine kolayl1kla gec;:erken, baz1 teknoloJilerde 

ise bu durum ayn1 oranda sa§lanamaz. 

Bu konuda belirleyici faktHr i$in niteli§idir. 
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~zellikle ta$1ma, etiketleme, doldurma ve hammadde veya 

mamulun bir yerden ba$ka bir yere naklinde otomatik ma 

kinalardan yayg1n bir 5ekilde yararlan1lmaktad1r. Buna 

kar51l1k bak1m, onar1m, test, boya vb. ielerde ise oto 

matik makina ve sistemlerin kullan1m1 yok denecek kadar 

Teknolojik geli$melerin en ~nemli amaclar1ndan 

biri de keir·'1n artt1r1lmas1d1r. Bunun icin ieletmelerde 

cal1san isgilcilniln verimlili§inin artt1r1lmas1 ilk ele a

l1nacak husustur.!$gilcil verimlili§inde art1$ sa§lamak 

icin ise, ya i$g~renlerin yerini alacak makinalar kulla

n1larak isg~ren say1s1 azalt1l1r veya Uretim miktar1 co

§alt1 lar·ak maliyetlerin dil$ilrillmesi ve verimlili§in yilk

seltilmesi ile k~r da art1s temin edilir. 

eenel de teknol oj i seci mi nde bu i ki ol as1 l Hj1 n

da beraberce gercekle$tirilmesine cal1$1l1r. 

0irisimc:i lerde pazar kosul lar·1 ve ldlr durumu 

uygunsa sermayenin az olmas1 ve daha dil$ilk mali killfet 

getirmesi nedeniyle emek yo§un teknolojiyi secme e§ilimi 

vard1r. Anc:ak ileri teknoloJinin insan eme§ine duyulan 

ihtiyac:1 azaltmas1 ve cal1san bireylerin cesitli psiko -

sosyal sorunlar1n1n her zaman mevc:ut olmas1, giri$imc:i -

leri giderek tilm olanaklar1n1 da kullanarak ileri tekno

lojiye sahip olmaya y~neltmektedir. 
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Bir i5letme emek yo§un teknoloji ile kurulsa 

bile, zaman icinde faaliyetlerinde sermaye yo§un tekno 

lojiye do§ru bir kayma olmaktad1r. Tabi bu durum i$in 

niteli§i ile farkl1l1l1k gostermektedir. 

Bu neden ile, teknoloji seciminde yapilan i5in 

niteli§ine uygun secim yap1lmas1 son derece onemli bir 

husustur. 



IV. TEKNOLOJt TRANSFER:t 

A. Amac1 ve Gereklili§i 

Yenilik olgusu uluslararas1 bir olayd1r.Her 

yenilik ve ait oldu§u teknoloji, onu ilreten illkeden di-

§er illkelere do§ru h1zla yay1l1r. Ancak uygulamalarda 

her illke yap1s1na uygun olarak k1smi farkl1lasmalar ile 

de kars1las1labilir. 

Yeni teknolojinin ilretimi icin yeterli bilgi 

birikimi, arast1rmaya istekli uzmanlar, yeterl i finansal 

kaynaklar ve o teknolojiyi kullanacak deneyimli persone-

lin olmas1 gerekir. 

Bu nedenle teknoloji ilretemeyen veya teknoloji 

Uretimini ekonomik olarak gerceklestiremeyen illkeler,bu-

nu satin alma yoluyla transfer ederler. 

Buna gere, illke icinde temin edilmesi milmkiln 

olmayan veya yetersiz bulunan teknik bilginin projelen 

dirilmesi, kurulmas1, isletilmesi veya mevcut sistemle 

rin genisletilmesi icin yurt d1s1ndan k1smen veya tama 

men ithal edilmesine teknoloji transferi denir. <1> 

Teknoloji transferinin bilinen yollar1n1n ba -

s1nda Patent, Lisans, Know-how gelmektedir. 

Cl>Gelhan,M;Teknoloji ve Teknoloji Transferi;:tstanbul, 
1974,S.14 
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Konu illke baz1nda de§erlendirildi§inde tekno -

lojik geli$meler ve yenilik konusunda duyarl1 olan lllke-

lerin h1zla bilyllk at1l1l1mlar yapt1§1 gtirillmektedir. 

Buna en belirgin tirnek olarak Japonya ve ital-

ya verilebilir. Bu lllkeler sanayilerinin bilyilklilkleriyle 

orant1l1 dilzeyde Arast1rma-Gelistirme cal1smalar1na yti 

nelmemisler, buna kars1l1k yilksek oranlarda teknoloji 

transferini tercih etmislerdir. (1) 

B. Teknoloji Transferinde Kars1las1lan Zorluklar 

1. Bilgi Transferi Sorunu 

Teknoloji transferinde satan ve alan konumun -

da bulunan illkelerin sorunlar1 farkl1d1r. 

Genellikle teknoloji satan illkeler geliemis, 

alan illkeler ise gelismekte olan illkeler s1n1f.1ndad1r. 

Teknoloji transferinde hem satan hemde satin alan illke 

ler ac1s1ndan de~isik gilclilkler vard1r. 

Satan illkeler hem sahip olduklar1 teknolojinin 

gizlili§ini koruyarak satmak isterler, hemde pazardaki 

Cl>Eke,Haluk;Pazarc1k,Orhan;Do§an,!dil;~lcek,Teknolojik 
Dengesi z 1 i k ve Mali yet; Ankar·a, 1983; MF'M Ya. No. 293; S.11 
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llstllnlllklerini kaybetmek istemezler. 

Makro dllzeyde lllkeler baz1ndaki bu durum, mik_ 

ro dllzeyde isletmeler icinde gecerlidir. Bu neden ile, 

teknoloji transferinde a11c1 konumunda bulunan i$letmele 

re ola§an cal1st1rma ve bak1m bilgileri d1s1nda test, ta-

mir, bak1m vb. hususlarda ek bilgi verilmek istenmez. 

Bunun sonucu olarak da al1c1 i$1etmeler, trans. 

fer sonras1 sat1c1lar ile teknik dan1$ma, tamir ve bak1m 

konular1nda iliskilerini sllrdllrmek zorunda kal1rlar. 

Teknoloji transferi konusunda al1c1 durumunda 

bulunanlar, sat1c1lar1n kendilerine yukar1da say1lan ne_ 

denier ile yeterli bilgi vermemeleri sonucu gerekli bil-

giden yoksun kal1rlar ve objektif bir secim yapmakta 

z or 1 an l r 1 ar • ( 1 > 

2. Yllksek Maliyet Sorunu 

Teknoloji transferinin di§er bllyllk sorunu $llp-

hesiz yUksek mali kUlfettir. 

Sat1c1 durumunda bulunan isletmeler, transfer 

bedelini belirlerken sadece yeni teknolojinin bedelini 

C1>Uras,8;TUrkiye'de Yabanc1 Sermaye Yat1r1mlar1;!stan -
bul,1979,S.50-51 
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de§il, ayn1 zamanda y1llarca silren denetim, arast1rma ve 

gelistirme cal1smalar1n1n maliyetlerini de hesaplamakta

d1rlar. Bu durumda ise transfer bedeli oldukca yilkselmek

tedir. 

Di§er yandan, teknoloji transferinin genelde 

d~viz kar91l1§1 yap1lmas1 ve bunun ~demeler dengesinde 

meydana getirdi§i as1r1 yilk a11c1 konumundaki isletmele

rin finansal konularda kar•1la•t1klar1 en bilyilk problem

lerden biridir. 

C. Teknoloji Transferinin Cesitleri 

Teknoloji transferi de§isik sekillerde yap1l 

maktad1r. Transfer seklinin belirlenmesinde, a11c1 ve 

verici konumunda bulunanlar1n bUyilklllkleri, finansal ola

nak ve ihtiyaclar1, ait olduklar1 Ulkelerin politik zor

lama ve kararlar1 ile pekcok sosyo-ekonomik sorunlar et

kili olmaktad1r. 

Buna g~re transfer cesitlerini su sekillerde 

s1ralamak milmkilndUr. 

- Hammadde Vererek Yap1lan Transfer: 

Hammadde y~nllnden zengin olan al1c1 Ulkenin 
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transfer edece§i teknolojiyi, verece§i hammadde karsi -

11§1 temin etme seklidir. 

- Uretilecek Malin Bir K1sm1n1n Sat1c1ya Veril -

mesi Suretiyle Yap1lan Transfer: 

A11c1 konumundaki isletmenin teknoloji trans -

feri sonucu elde edilecek iirllnlln bir miktar1n1, sat1c1 

kurulu5a vererek transfer bedelini zaman icinde Hdeme 

$eklidir. Bbylece llretilecek ilrllnlln d15 pazarlamas1 da 

sa§lanm15 olacakt1r. 

- lhracat Yapilarak Transfer Bedelinin ~denmesi: 

Transfer bedelinin cok yilksek oldu§u ve a11c1-

lar1n Hzellikle az geli5mi5 lllkelerin i5letmeleri oldu§u 

durumlarda s1k~a ba5vurulan bir ybntemdir . Bunun yan1nda 

pazar kapasitesinin dllsllk oldu§u durumlarda da bu sistem 

oldukca uygundur. 

- Sat1c1 ve A11c1lar Aras1nda Ortaklik Kurularak 

Yap1lan Teknoloji Transferi <Joint Venture) 

Bu tllr transfer seklinde, sat1c1n1n sahip ol 

du§u teknolojiyi, al1c1n1n da emek ve bir miktar serma 

yesini ortaya koyarak yapt1klar1 llretim faaliyetidir. 

- Yat1r1m Paketi Seklinde Yap1lan Teknoloji 

Transferi: 
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Bu tilr yontem, teknoloji transferinin en ucuz 

!;teklidir. A11c:1lar bak1m1ndan cok avanta!l.1 bir yontemdir; 

ademe problemi olmad1§1 icin a11c1 i$1etmeler taraf1ndan 

cok terc:ih edilir. Bu yontemde sat1c:1, tesislerin kurulLl

su, ilretim ve pazarlama da dahil olmak Uzere bircok so 

run ile ilgilenmektedir. Bu tilr transfer sekli genelde 

yabanc:1 sermaye yat1r1mlar1 olarak da tan1mlanmaktad1r. 

Patent veya Lisans Hakk1n1 Alarak Yap1lan 

Transfer·: 

Bu sekilde yap1lan transferde sat1$lar1n be -

lirli bir miktar1, lisans anlasmas1n1n bedeli olarak 

sat1c:1 ad1na ayr1l1r. Bu yontem genelde al1c:1n1n belirli 

bir teknik tec:rilbeye sahip bulundu§u, kanun ve mevzuat -

lar1n elveri$li oldu§u ve pazar1n yeterli bilyilklilkte ol

du§u ortamlarda basar1yla uygulanan bir transfer sekli -

dir. 

D. Teknoloji Transferinde anemli Olan Hususlar 

Teknolojik gelismeler sonuc:u ortaya c1kan yeni 

teknolojinin transferinde, bircok hususun onemle dikkate 

a11nmas1 gerekir. Cilnki yap1lan uygulamalar her nekadar 

isletmelerin kendi bilnyelerini ilgilendiriyorsa daJkonu-
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ya makro ac1dan bak1ld1§1nda, illkedeki istihdam $artlar1 

ve Ucret yap1s1 ile de direkt iliskisi oldu§u gorillmek -

tedir. 

Bu neden ile, konuya sadece isletme veya firma 

dilzeyinde bakmamak, olay1 cok daha geni$ bir perspektif 

icinde de§erlendirmek gerekir. 

~ncelikle teknoljinin cok h1zl1 de§isim goster~ 

mesi ve sermaye yo§un ozellik tas1mas1, insan gilcUnUn 

fazla oldu§u gelismekte olan illkelerde kalk1nma hareke

ti icin olumsuz bir ozellik tas1maktad1r. 

Sermaye yo§un teknolojinin secimi cesitli so 

runlar1 da beraberinde getirmektedir. Tabidir ki bu so 

runlar1n bas1nda, bu tilr teknolojinin pahal1 olmas1, ode

me zorluklar1 ve teknolojik issizlik gelmektedir. 

Bu nedenle konuya makro ac1dan bak1ld1§1nda, 

kalk1nmakta clan Ulkelerdeki yenilik ve teknoloji trans

feri hareketlerinin baslang1clar1nda emek yo§un teknolo

ji secimi ve buna uygun personelin yetistirilmesi daha 

sonra Ulke ve ekonomi gelistikce sermaye yo§un teknolo 

jiye gecis yap1lmas1 uygun bir yontem olacakt1r. 

Transfer edilecek teknolojinin seciminde dev 

letin tutumu da son derece onemli bir husustur. Devlet 

genelde sosyal ve politik etmenlerin de etkisiyle bu kc-
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nuda i$letmelere bask1 yapmakta ve ~zellikle de verdi§i 

tesvikler ile yat1r1mlar konusunda yol g~stermektedir. 

Tesviklerin amac1, bir Ulke'de dengeli bir kal

k1nma sa§lamak ve b~lgeler aras1 gelismislik fark1n1 en 

alt dUzeye indirerek, sosyal sorunlar1 minimize etmekti~ 

Bu nedenle isletmeler baz1nda mikro ac1dan bak1lan tek -

noloji transferi ve yat1r1m karalar1na, devlet makro ac1-

dan bakarak Ulke bUtUnlU§U icinde konuyu de§erlendirmek 

tedir. 
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!K!NC! BaLUM 

TEKNOLOJtK GELt$MELER!N ENDUSTRt !Lt$K!LER! 

StSTEM! UZERtNDEKt ETKtLERt 

Endilstri iliskileri sistemini meydana getiren 

basl1ca unsurlar olan isg~ren, isveren ve sendikalar ile 

teknolojik gelismeler aras1nda do§rudan ve cok s1k1 bir 

ili$ki vard1r. 

Bu iliskinin getirdi§i karmas1k sorunlar, et -

kilerini sadece bir grup ilzerinde ortaya koymamakta, do§-

rudan ve dolayl1 fakt~rler yoluyla tilm gruplar1 etkile-

mektedir. <1> 

Endilstri iliskileri sisteminin kars1l1kl1 ku -

tuplar1n1 meydana getiren isveren-isg~ren gruplar1, tek-

nolojik gelismelerden bazen beraberce, bazen de tam ters 

sekilde olumlu veya olumsuz olarak etkilenmektedirler. 

Bu etkile$im geli$en teknolojiye ba§l1 olarak 

daha da karma$1k bir hal almaktad1r. Baska bir de§isle, 

bir konudaki problem c~zillUrken yeni problemler de orta-

ya c1kmakta veya iliskinin sekli de§ismektedir. 

Bu nedenle, teknolojik gelismelerin endilstri 

<1>Ekin,Nusret;Endilstri tliskileri;t.U l$letme Fakilltesi 
Yay1n No.208;tstanbul,1989;S.213 
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iliskileri sistemine olan etkilerini, bu sistemin Uc te

mel fakt~rU Uzerinde ayr1 ayr1 incelemenin yararl1 ola -

ca§1 dlislinillmli•tilr. 
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I. !SVERENLER UZER!NDEK! ETK!LER! 

A. !sverenler Lehinde Meydana Gelen Gelismeler 

TeknoloJik gelismelere paralel olarak isci-is

veren iliskilerinde ve bunlar aras1nda c1kan problemler

de de zaman icinde tinemli de§isimler olmustur. 

Bu iliskilerde, gelismelere ba§l1 olarak Hnem 

kazanan konular da, zaman icinde farkl1l1k arzetmistir. 

Baslang1cta sosyal haklar, llcretler, sa§l1k ve 

emeklilik gibi isgtirenlerin cal1sma gllvenlikleri jle il

gili sorunlar Hncelikle ele al1n1rken,gllnllmllzde ise daha 

cok isgHrenlerin teknolojik gelismeler kars1s1nda isle 

rini, sahip olduklar1 sosyal haklar1 kaybetmemelerinin 

ve isgllvenli§inin temini tin plana c1km1st1r. 

TeknoloJik gelismelerin islerin iceri§inde mey

dana getirdi§i de§isimler, isgllvenli§ine yapt1§1 olumlu 

etkiler, personel say1s1nda sa§lad1§1 builyllk orandaki ta

sarruf ve benzeri tizellikleri isverenleri oldukca avan -

tajl1 konuma getirmistir. 

Baslarda, Hzellikle isgHrenlerin Hrglltlenmele

ri ve beraber hareket etmeleri sonucu zor duruma dllsen 

hatta zaman zaman insiyatifi sendikalara kapt1ran isve 
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renler, Hzellikle teknolojik gelismelerin kendilerine 

sa§lad1§1 avant~arla beraber, isgHrenler kars1s1nda Us

tilnlil§e kavusmuslard1r. 

tsverenlerin insiyatifi ele almalar1nda ve is

gHren kuruluslar1 kars1s1nda toplu sHzlesmelerde daha et 

kin pazarl1k gilcilne sahip olmalar1nda etkili olan basl1-

ca hususlar su sekilde s1ralanabilir. 

- tsletmelerde bircok alanda makinalar1n kulla_ 

n1m1 isgHrenlere olan ba91ml1l1g1 azaltt191 icin sendi -

kalar1n kuvvet ve etkinli§i de buna bagl1 olarak dilsmils

tilr. 

- Teknolojik gelismelerin Uretim maliyetlerini 

azaltmas1, sat1s ve k&r Uzerinde zincirleme olumlu etki

ler yapm1st1r. Maliyetlerin dilsmesi sonucu elde ilrilnler 

daha ucuza elde edilmis, bu durum ise k~r'1n daha da co

§almas1na yol acm1st1r. K&r'1 giderek yilkselen isveren 

ise ekonomik yHnden daha da gilclenmis ve pazarl1k gilcil 

artm1st1r. 

- tsgHrenler aras1nda, yeni gelismelere ba§l1 

olarak nitelik farklar1 bilyilmeye baslam1s, bu durum ise 

isgilcil birli§inin bozulmas1na ve gilcilnil kaybetmesine ve

sile olmustur. tsgHren kesimini meydana getiren ve mavi

beyaz yakal1lar olarak tan1mlanan bu iki grup aras1ndaki 
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oran, teknolojik gelismelere paralel olarak de§ismistir. 

arne§in A.B.D'de 1965 y1l1nda ilk kez beyaz yakal1 isg~-

renler mavi yakal1 isgtirenleri say1ca gecmistir. Cl> 

Bu oran halende beyaz yakal1lar lehiMe giderek 

bUyUmektedir. Beyaz yakal1 isgtirenlerin say1s1n1n h1zla 

co§almas1 ve bunlar1n toplu s~zlesmeler yerine bireysel 

pazarl191 tercih etmeleri, isg~renlerin giderek kuvvet -

lerini kaybetmelerine, buna kar·s1l1k isverenlerin ise da-

ha da gUclenmelerine yol acm1$t1r. 

Teknolojik gelismelerin saglad191 avantajla-

r1n ba$1nda sllphesiz kontrol ve denetim olana§1n1n artma-

s1 gelmektedir. anceleri her konuya yetisemiyen ve bir 

konuda yapaca§1 kontrol icin cok zaman harcamak zorunda 

kalan isveren veya isveren vekilleri, yeni geli$melerin 

sa§lad1§1 olanaklar ile cok k1sa sUreler icinde cok daha 

genis alanlar1 kontrol etme imk&n1na ulasm1slard1r. Bu 

sekilde isverenler, alacaklar1 kararlarda kendilerine ve-

rilen raporlara ve k1s1tl1 olarak yapabildikleri g~zlem-

lerine g~re de§il, daha sagl1kl1 ve kesin verilere g~re 

rasyonel hareketler yapabilme olana91na kavusmu$lard1r. 

Bu durum ise, isverenlerin veya vekillerinin sayg1nl1kla-

r1, isletme icinde ve d1s1nda b1rakt1klar1 intibalar1n1 

(l)Teknolojik 8elismelerKars1s1nda fsgUci.inUn E§itim,Uyum 
ve fstihdam Sorunlar1 Sempozyumu; MPM Yay1n No:362; 
Ankara,1988;8.332. 
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ve kendilerine duyduklar1 gUvenlerini artt1rm1•t1r. 

- Zor ve tehlikeli islerde gelismi• makinalar1n 

kullan1m1, i•gllcllniln sa§l1g1 ve emniyetine olumlu etki 

yapm1•t1r. Bu ise, i•letmelerde meydana gelen ve yara -

lanma, olUm, maddi hasar •eklinde sonuclanan is kazala

r1n1n onemli olcilde azalmas1na vesile olmu•tur. Bu se -

kilde i5veren - i5gtiren aras1nda c1kabilecek bircok hu

zursuzluk konusu olay1n onilne gecilmi5tir. Ayr1ca bu ne

denler ile, isverenlerin kar$1la5abilecekleri pekcok 

maddi ve manevi zor·luldar, tazminatlar ve bunlar1n yol 

acabilec:egi itibar kay1plar1 da kendiliginden ortadan 

kalkm15t1r. 

B. Teknolojik Gelismeler Kar$1s1nda !•verenlerce 

tsnem Kazanan Bilimsel Ytintemler 

SUnUmllzde, ozellikle serbest piyasa dll•Unc:esi

nin yayg1nla•mas1 ile, rekabet ortam1 daha da •iddetlen

mi•tir. 

!!;tverenler bu or·tamda Uretimin en oneml i husus

lar1n1n kalite ve maliyet oldu§unu, bugUn bunlara birde 

yenilik unsurunun eklendi§ini, bunun da anc:ak nitelikli 

i1;1gUcU ile mllmkiln olabilece§ini dUsUnerek, egitim cal1•

malar1na ve sahip olduklar1 i•gllc:Uniln niteli§inin gelis-
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tirimesine daha cok 8nem vermeye ba,1am1,1ard1r.(1) 

Bu arada i'verenlerin takip ettikleri yeni tek-

niklerin ve bilimsel y8ntemlerin i,letme y8netimi ve per_ 

sonel ili,kilerinde uygulamalar1 da h1zl1 yayg1n1a,makta_ 

Bunlar1n ba,1nda endtistri tasar1m1 ve i' ettidti 

uygulamalar1 gelmektedir. 

Endtlstri tasar1m1 ile, cal1,anlar1n gereksinme-

leri, tiretim araclar1, makinalar, i' yerleri ve tiretim 

sistemlerinin geli,tirilmesinin analizlerini daha sa~lik-

11 yapmak mtimktin olmaktad1r. Bu ,ekilde i,in gereklerine 

uygun olarak ca11,anlar1n 8zellikleri, beceri ve yetenek-

leri ile sa§l1k ve i'gtivenli§i gibi konularda bilimsel 

verilere dayanarak hareket edebilme olana~1 artm1,t1r. 

Teknolojik geli,meler ile beraber i'verenler 

taraf1ndan yak1nen takip edilen va i'letmelerde yayg1n-

la,an di§er bir bilimsel uygulama kolu da i§ Ettidti call§-

i3 Ettidti ile i' kazalar1n1n en aza indirilmesi 

ve ttim sistemin verimlili~inin optimum dtizeye c1kar1l -

mas1 amaclanir.(2) 

(l)Ibid.S.266 

(2)Anahtar Dergisi;MPM Yay1n1 1990;Sayi.23;S.11 
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Bu konuda son y1llarda dnemi giderek artan bir 

bilim dal1 da ergonomidir. 

Ergonomi bilim dal1 ile teknolojik geli5mele -

re ba§l1 olarak yayg1nla5an otomatik makinalar ve bu ma

kinalar1 kullanan i5gUcU aras1ndaki ili5kilerin incelen

mesi, i5gdrenlerin makinalardan gelen uyar1lar1 c1kt1 

sekline dtinU5tUrene kadar yapt1§1 tUm eylemleri, bu ey 

lemlere etki eden bUtUn fakt~rlerin ara5t1r1lmas1 ve bun

lar1n sonuclar1na gdre hareket etme olana§1 bulunmakta -

d1r. (1) 

Bu konuda sunu sdylemek mUmkUndUr. Teknolojik 

gelismeler isverenlere genelde olumlu etki yapm1s ve is

g~renler kars1s1nda dnemli avantajlara sahip olmalar1na 

olanak sa§lam1st1r. Ancak bu gelismeler isletme ici ve 

d1s1 dengeleri Hylesine karmas1k bir hale getirmistir ki 

isverenlerin bu dengeleri koruyabilmeleri ve giderek zo~ 

lasan rekabet ortam1nda ayakta kalabilmeleri icin art1k, 

duygusal, sartlanm1s, deneyim ve ~n yarg1ya dayal1 yHne

tim sekillerini b1rakarak, bu konudaki bilimsel gelisme

leri yak1ndan takip edip kendi isletmelerinde uygulama -

lar1 zorunlu hale getirmistir. 

<1> Anahtar Dergisi;MPM Yay1n1 1990;Say1 21;8.4 
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C. Teknolojik Geliamelerin Ytinetim Faaliyetleri !le 

lliakisi 

1. YHneticiler Ac1s1ndan Teknolojik Geliamelerin 

Cnemi ve Yenilik Uygulamalar1nda Dikkat Edilme

si Gereken Hususlar 

Gilnilmilzlln h1zla de§iaen ko9ullar1, ialetmele

rin ac1k sistemler olmas1n1 zorunlu hale getirmistir. 

Ac1k sistemler,sllrekli cevresiyle iliskide bulunan bir 

yap1ya sahiptir. Czellikle kurulus bilylldilkce, cevresi 

ile clan iliakileri de daha yo§un ve karmaa1k bir nite 

lik kazan1r. Bunun sonucu olarak da cevre kosullar1nda 

meydana gelen de§iaimler, bu kuruluau ytineten kisileri 

daha da yak1ndan ilgilendiren birer konu haline gelir. 

Bu nedenle i9letmelerin ytinetim kademelerinde 

bulunan her dllzeydeki yHneticiler bu iliakilerin ne til -

cllde bilincine var1rlarsa, faaliyetlarinde de o derece 

sa§l1kl1 hareket etmek icin do§ru veriler elde ederler. 

Teknolojik geliameler iagtirenlerde oldu§u gibi 

ytineticilerde de gtizlem ialevini artt1rm1at1r. Zaten 

kontrol ve denetim a§1rl1kl1 cal1san yHneticiler, ileri 

teknoloji ile bu gtirevlerini daha kolay ve k1sa sllrede 

yapma olana§1na sahip olmu9lard1r. BUtUn bu gelismeler 
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ytineticilere i•letmenin faaliyetleri ile ilgili cok sa§-

l1kl1 veriler elde etmelerine olanak vermi•tir. Bunun so_ 

nucu olarak da gilnilmilzde ytineticiler verimlili§i artt1 -

racak, rekabette avantaj sa§layabilecek, giderleri dll•il-

recek geli•meleri yak1ndan inceleme ve bu konuda sa§l1k-

11 karar verebilmek icin, cok daha fazla zamana ve veri-

lere sahip olmaktad1rlar. 

Bu nedenle ytineticilerin ihtiyac duyduklar1 

bilgilerin zaman1nda, yerinde, eksiksiz ve do§ru olarak 

elde edilmesi son derece tinemli bir husustur. Cilnki, ka-

rar alma silreci icinde gerekli olan bilgi, belirsizli§i 

azaltt1§1 oranda de§erli olacakt1r. Cl> 

Bu ise, verilerin cok h1zl1 bir 9ekilde i9len-

mesine, de§erlendirilmesine ve yorumlanmas1na ba§l1d1r. 

Ayr1ca bilgi i9leme ve de§erlendirmede, olas1 hatalar1n 

asgari dilzeye indirilmesi gerekir. Cilnki bugiln art1k bir 

cok Hrglltiln list dUzey yHnetimi, ba9ar1l1 sonuclar alabil-

mek icin cabuk ve yerinde karar almak zorundad1r. 

Karar alma sllrecinin Hnemi ve buna etki eden 

fakttirlerin giderek karma•1k bir yap1 almas1, gilnilmilzde 

bilgisayarlar1n Hneminin artmas1nda ve kullan1m1n1n yay-

g1nla•mas1nda en Hnemli etken olmu•tur. Geli•en teknolo-

<1> Ulgen, Hayri; l•letme Ytinetiminde Bilgisayarlar;!• 
letme Fak. Yay1n No.225;!stanbul,1990;S.12. 
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jiye paralel olarak kapasiteleri artan, boyutlar1 kUcU

len, islem h1z1 bUyUyen bilgisayarlar isletme ybnetimi -

nin de§ismez unsurlar1ndan biri haline gelmistir. BugUn 

isveren veya isveren vekili konumunda olan ybneticilerin 

do§ru ve zaman1nda karar alabilmeleri ve bu maksatla da 

gerekli verileri k1sa sUrede ve objektif tilcUlerde top -

lay1p, de§erlendirebilmeleri ancak uygun bir bilgisayar 

yard1m1yla mllmklln olmaktad1r. 

Ytineticiler icin yenilik uygulamalar1 s1ras1n

da dikkat edilmesi gereken hususlar1 basl1ca su basl1k -

lar alt1nda toplamak mUmkUndUr. 

Beseri tliskilerin Dnemi 

Teknolojik gelismeleri ybneticilerin bir bUtUn

lUk icinde ele almalar1 sonucu, bu konunun sadece teknik 

ybnUnUn bulunmad1§1,beseri ybnUnUn de bnemli bir unsur 

oldu§u ortaya c1km1st1r. 

Nitekim isletmelerde teknolojik geli9melerin 

ilk dbnemlerinde gbrUlen tepkilere oranla son y1llarda 

daha az tepki gtizlenmesinde, bu konunun be9eri ytinUnUn 

de ele al1nmas1, tinemli bir faktbr olmustur. 

Teknolojik gelismeler ve beseri kaynak ybneti

mi aras1ndaki iliskiler ile ilgili al1nabilecek bnlemler 

ve duyulan ihtiyaclara gbre yap1lacak dUzenlemeler bir-
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cok cat1sma konusunu daha baslang1cta izole edecektir. 

Astlarla Zletisim Kurma Zorunlulu§u 

Zleri teknoloji uygulamas1nda, ast-list veya is

gbren-ybnetici aras1ndaki diyolog ve bilgi al1s-verisi 

son derece bnemli bir husustur. Clinki isgbrenlerin bu ko

nuda pratikten kaynaklanan yap1c1 tinerileri, bir yandan 

anlasmazl1klar1 daha baslang1cta cbzerken di§er yandan 

da, sisteme daha bliyllk aktivite ve olumluluk kazand1rmak

tad1r. 

Bu konuda, bUtUn ytineticiler ister mUhendis kti

kenl i olsun, ister olmas1n isletmelerin sa§l1kl1, verim

li ve k~rl1 cal1smas1n1 temin etmek icin, teknolojik ge

lismeleri ve bunlar1n sonuclar1n1 bir biltiln icinde izle

mek, de§erlendirmek ve uygulamalarda da buna gtire karar 

vermek zorundad1rlar. Astlar1yla iyi bir iletisim kanal1 

kuramayan ytineticilerin basar1l1 olmalar1 gilnllmllzdeki ca

l1sma ortam1nda oldukca zordur. 

- Zsletmenin Finansal Durumu 

Ytineticiler icin teknolojik gelismelerin uygu

lanmas1nda, isletmenin finansal durumu da son derece ti -

nemli bir etkendir. Cllnki, teknolojik gelismeler,bunlar1 

uygulayan kuruluslara bUyUk avantaj sa§larken, bu gelis

meleri takip edemeyenlerin de dezavantajl1 duruma dllsme-
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lerine yol ac;:ar. Finansal gilcil zay1f olan i$letmelerin 

teknolojik gelismelerden istenilen ol1;ilde yararlanamama

s1, bu kurulu$larda cal1san yoneticiler icin de bilyilk 

problem teskil etmektedir. 

2. Yoneticilerin Teknolojik Gelismeler Kars1s1nda

ld Tutuml ar· 1 

Teknolojik gelismeler yoneticilerin davran1s -

lar1nda da farkl1l1klara yol ac;:m1st1r. Baz1 yoneticiler 

de§isiklik ve yeniliklere kars1 daha duyarl1 davran1rken 

baz1lar1 da. bu konuda oldukc;:a c;:ekimser hareket etmekte -

dirler. Yoneticiler aras1nda bu konudaki tutum farkl1l1k

lar1nda pekcok etken vard1r. Bunlar·1n ba.s1nda yonetim 

personeli aras1nda.ki ya$ fark1 gelmektedir. 

Uygulamalarda, genelde gene;: yoneticilerin·ye -

nilik ve de§isimle~e daha kolay adapte olduklar1 ve geli

sen teknoloJiyi daha yak1ndan takip ettikleri gozlemlen

mistir. 

Yasl1 yoneticilerde ise genelde yeniliklere ve 

ozellikle teknolojik gelismelere kars1 bir silphe ve en -

dise gorUlmektedir. Bunda, al1s1lm1s dUzeni kaybetme ve 

de§isimlere adapte olamama endisesi a§1r basmaktad1r. 

Ayr1ca teknolojik .gelismelerin statillerde mey-
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dana getirebilece§i farkl1laemalar ve bunun kendi konu -

munda da olumsuz etki yapabilece§i endieesi, yasl1 yone

ticilerin bu gelismelere kar91 daha isteksiz davranmala

r1 hatta zaman zaman tepki gostermelerine yol acmaktad1~ 

Teknolojik geliemelerin isletme btinyelerine a

dapte edilmesinde uzun y1llar yoneticiler ac1s1ndan bir

cok sorunla kars1la91lm1et1r. Bu sorunlar1n bas1nda tek

nolojinin uzun silre yoneticilerden cok 7 milhendislerin 

cal1ema alan1na giren bir konu olarak gorUlmesi gelmek 

tedir. Bu konuda mllhendis kokenli y~neticilerin teknolo

jik gelismeler konusunda daha atak davranmalar1, di§er 

yoneticilerin bu geliemeleri genelde temkinli olarak ta

kip etmeleri de, sUrec icinde bu izlenimi daha da artt1~ 

m15t1r. 

Bunun yan1nda hizmet sUrecinden uzak kalan ve 

yeterli bilgi edinemiyen yoneticilerin, teknoloJik geli•

melere bak1s ac1s1 daha cekimser olmaktad1r. 

Ancak teknoloJik geliemelerin yonetim kademe -

sinde bulunan kieilere daha h1zl1 karar alma ve kontrol 

yapma olana§1 sa§lamas1, yoneticilerin eskiye gore sahip 

olduklar1 bos zaman1 artt1rm1st1r. Bu ise teknik kokenli 

olmasa bile, yoneticilere teknoloJik geliemeleri yak1n 

dan takip etme, gozlemleme ve mukayese imkan1 saglamak -

tad1r. Bu sekilde hernekadar teknik de§erleme yapacak 
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bir dilzeye ulaeamasa bile, yine de isteyen yHneticiler 

bircok yenili§i, tizellikle kendi cal1sma alanlar1 ile 

ilgili olanlar1n1, yak1ndan izleme,bilgi sahibi olma im

kan1na kavusmustur. 

3. Teknolojik Geliemelerin YHneticiler Ac1s1ndan 

Sonuclar1 

Teknolojik gelismelerin ytineticileri etkileyen 

pekcok sonucu olmustur. Bu sonuclar1 ba9l1ca eu paragraf

lar alt1nda toplamak mUmkUndilr. 

- !elerin tlnemindeki De§iemeler 

Teknolojik geliemelerin ieletmelerde uygulan -

mas1 sonucu, genelde astlar1n durumlar1nda ve ielerin ya

p1s1nda Hnemli farkl1lasmalar meydana gelmistir. Kulla -

n1lan teknolojinin de§isimi ile birlikte baz1 ielerin H

neminin azalmas1na hatta ortadan kalkmas1na kars1l1k,ba

z1 ielerin Hneminde bUyilk art19lar olmus veya cok tizel-

1 ik ta91yan yeni isler ortaya c1km19t1r. 

Bu de§isimler ytineticiler ilzerinde iki bilyUk 

etki yapm1st1r. 

Birincisi, astlar aras1nda kurulu dengede bU -

yilk de§isimler meydana geldi§i icin bircok problem orta

ya c1kmaktad1r. Tabi bu durumda, yHneticiyi oldukca mes-
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gul edecek bir gelisme olmaktad1r. 

1kincisi de, sHzkonusu de§i•imler sonucu yHne

ticinin kendi konumunda ve etkinli§inde de bilyilk farklar 

meydana gelmektedir. ~zellikle Hnemi artan veya yeni or

taya c1kan islerin etkinli§i ve bu islerde cal1san isgH

renlerin ytinetici ile diyolo§u, kurulus bilnyesindeki bir 

cok dengeyi de§istirmektedir. YHneticilerin bu islere ya

banc1l1§1 da, ast-ilst iliskilerinin seklinin belirlenme

sinde Hnemli bir fakttirdilr. 

Yeni gelismelerin is yap1lar1nda meydana getir 

di§i de§isiklikleri H§renmek isteyen ytineticiler astlar

la yak1n iliski kurmak zorundad1rlar. Buna kars1l1k e§er 

baz1 ytineticiler kendi bilgi yetersizli§inin ortaya c1k

mas1yla durumunun kHtillesece§i gibi yanlis bir izlenime 

kap1lm1slarsa, kendilerini koruma gi.ldilsil icinde astlar1y

la eski iliskilerini giderek resmilestirmektedirler. 

Ancak her iki durumda da, eski ast-i.lst iliski

leri de§isecektir. 

Astlar1n Tan1nmas1n1n Kolaylasmas1 

Teknolojik gelismelerin yHneticilere sa§lad1§1 

yararl1 hususlardan biri de, astlar1 tan1madaki kolayl1k-

YHneticiler, mahiyetindeki tam personelin Hzel-
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liklerini kolayca ve k1sa sUrede bilgi islem sistemleriy_ 

le elde edebilirken, bunun yan1nda teknolojik gelismeler 

kars1sinda isgcirenlerin tutumlar1n1 yak1nen gcizlemleye

bi lmekte ve bunlar hakk1nda daha rasyonel kararlar verme

imkan1na sahip olmaktad1rlar. 

Cal19ma Ortam1ndaki Olumlu Gelismeler 

Teknolojik gelismelerin meydana getirdi§i olum

lu etkiler, isgcirenler kadar ycineticilerinde lehine ol -

mustur. tsteki tehlike ve kaza oran1n1n azalmas1, cal1s

ma saatlerindeki iyilesme vb. hususlar, ast - Ust i liski -

lerinde ortaya c1kan problemleri cinemli cilcUde azaltm1s

t1r. Bu durum ycineticilerin c1kabilecek problemler sonu

cu itibarlar1n1n sars1lmas1n1, elestiriye u§ramalar1n1 

bUyUk cilclide cinlemistir. 

Sendikalar1n Etkinli§inin Azalmas1 

Teknolojik gelismeler ve cizellikle otomasyonun 

yayg1n sekilde kullan1m1 sonucu vas1fs1z ve yar1 vas1fl1 

isglicline duyulan ihtiyac1n azalmas1, beyaz yakal1 isgci 

renlerin co§almas1, hizmet sektcirUndeki istihdam oran1 

n1n bliyilmesi vb. gelismeler sendikalar1n etkinli§inin ci

nemli cilcilde zay1flamas1ni da beraberinde getirmistir. 

Bu arada grup cal1sma silrectnin de giderek azalmas1 sonu

cu, kilcUk gruplar halinde veya bireysel cal1smalar a§1r

l1k kazanm1s, bu durum ise ycineticilerin kars1s1ndaki is-
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gHren gUcilniln kuvvetinin azalmas1na yol acm1st1r. BHyle

ce, yHneticiler daha da rahat ve gUclU olarak hareket 

etme olana§1na kavusmuslard1r. 

-YHneticilerin E§itim Dilzeylerinin Yilkselmesi 

!leri teknolojinin daha bUyilk bilgi birikimine 

ihtiyac gHstermesi, yHneticilerin tahsil ve e§itim sevi

yelerinin daha cok Hnem kazanmas1na yol acm1st1r. Ceyrek 

as1r Hncesine kadar illkemizde Universite mezunu yHneti 

ciler parmakla gHsterilirken, gilnilmllzde yilksek lisans, 

doktora yapma gibi nitelikler, ytinetici tayinlerinde gtiz

Hnilne al1nmaktad1r. 

Bunun yan1nda, Hzellikle en az bir yabanc1 dil 

konusabilme zorunlu olarak gHrUlmekte, iki hatta Uc ya -

banc1 dil bilme tercih faktHril say1lmaktad1r. 

Silphesiz bu gelismelerde, ileri teknoloJinin 

gereksinim duyaca§1 bilgi dilzeyine sahip olmak veya en 

az1ndan bu bilgiyi alabilecek seviyede bulunan persone 

lin tercih edilme istemi, as1l etken olmaktad1r. Bu ne -

denle bugiln pekcok yHnetici veya yHnetici aday1, imkan -

lar1 icinde e§itim seviyelerini yilkseltmeye cal1smakta 

d1rlar. 

Esasen teknoloJik gelismeler yHneticilere ken_ 

dilerini ispat etmeleri icin bilyilk olanaklar sa§lam1st1~ 
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tleri teknolojinin avantajlar1n1 kullanabilen bir yBne 

tici kisa sllrede cok yararl1 isler yaparak cal15t1§1 ku

rulusa bUyUk avantajlar sa§layabilir. Rekabetin giderek 

zorlast1§1 bir ortamda isletmenin sahip olaca§1 bir Us -

tUnllik, kurulus kadar bunun yBneticilerinin de asama yap

mas1na imkan vermektedir. 

Nitekim son y1llarda genelde tecrlibe a§1rl1kl1 

hizmet veren ya5l1 yBneticiler yerine, yeniliklere daha 

kolay adapte olan belli bir e§itim ve bilgi dlizeyine sa

hip gene ve dinamik yBneticilerin tercih edilmeleri gi -

derek yayg1nla5maktad1r. 

O. Ara5t1rma-Geli5tirme Cal15malar1na tsverenlerce 

Ouyulan !htiyac1n Artmas1 

1. AR-GE Cal1smalar1n1n Nedenleri 

t5veren veya vekilleri isletmelerin faaliyet

lerinde Uretim tlir·O. hizmetlerde bulLmuyorlarsa, arast1r _ 

ma sonuclar1na dBnUk bulgulara gBre hareket ederler veya 

kendi is kollar1ndaki yerli veya yabanc1 kuruluslardan 

patent al1rlar. 

Ancak her iki durumda da ileri teknoloji ile 
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cal1smak, rekabet ortam1 icinde bulunan kuruluslar ac1 -

s1ndan bir bak1ma zorunlu olan bir husustur. 

Baz1 gelismis Ulkelerin cesitli endUstri kol -

lar1ndaki isletmeleri, AR-GE cal1smalar1na zaman zaman 

mevcut UrUnlerinin Uretiminden daha fazla dnem verdikle-

ri de gdrillmektedir. 

Bir isletmenin yeni bir Uriln gelistirerek Ure-

tim maliyetini dilsilrmesi, bu isletmeye pazarda dnemli 

bir pay kazand1rabilir. Ekonomik bir kazanc temin eden 

ve maliyetlerde tasarrufa yol acan bir yenili§i gercek-

lestiren bir kurulus, dnceli§in verdi§i avantajla pazar 

icinde sahip oldu§u pay1n1 daha da artt1rabilir. Bdyle 

avantajl1 bir duruma gecme istemi, AR-GE cal1smalar1n1n 

cok Hnemli etkenlerinden biridir. 

Bunun yan1nda Urilnlerin yasam silrecleri de AR-

GE faaliyetlerinde cok etkin bir un~urdur. 

Bir UrUnUn yasam ddnemi ve gelisim evreleri a-

sag1daki gibidir. <1> $ H 

Tan1tma BUyUme Olgunluk Doygunluk Gerileme 

<1> Ustilnel,Besim; Uluslararas1 Ekonomik !liskiler Ders 
Notlar1; 1989 
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Grafikten de gHrilldil§il Uzere, ortaya c1kan bir 

ilrilndeki geli$me ilk dHnemler oldukca h1zl1 olmas1na kar-

51l1k, ilerleyen dHnemlerde sat1slar ile birlikte k~r'da 

da dil$me gHrillmektedir. 

Bu kavram, kuruluslar1n hicbir gelisme yapma -

dan Uretimlerini silrdilremiyece§inin ifadesidir. Bu neden

le tilm i$letmeler AR-GE cal1$malar1n1 yapmak veya kendi 

konular1ndaki geli$meleri takip ederek bilnyelerine adap

te etmek zorundad1rlar. Aksi halde rekabet olanaklar1 gi

derek azalacakt1r. 

Kurulu$lar1n AR-GE cal1smalar1 konusunda Hnem

li yat1r1mlar yapmalar1n1n nedenlerini ba$l1ca dtirt grub 

ta toplamak mUmkilndilr. 

- Tilketicileri tatmin etmek ve isletmenin top -

lumsal yararl1l1§1n1 kamuoyunda kan1tlamak amac1yla aras

t1rma faaliyetleri yap1labilir. 

- Pazardaki di§er i$letmelere kars1 avantaj sa§

lamak, pazar pay1n1 artt1rmak veya en az1ndan mevcut pa

y1 korumak icin yeni bir ilrilniln gelisimi amaclanarak a -

rast1rma cal1smalar1nda bulunulabilir. 

- argUte k~rl1l1kta yilkselme umudu vermek, tir

giltiln moralini yilkseltmek, de§isik ilrilnlere sahip olarak 

alternatif secimler yapabilecek kapasiteye sahip olmak 
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-!sletmeye yetenekli ve bilgili iegcirenleri ce

kebilmek veya bu tUr isgcirenlerin kurulueta devaml1l1§1-

n1 sa§lamak, isgcirenlerin cabalar1n1 artt1rmak ve cal1 -

eanlara verdikleri hizmetlerinde cal1sma zevki ve anlam1 

kazand1rmak maksad1yla AR-GE faaliyetlerinde bulunulabi-

1 i r·. 

2. AR-GE Faaliyetlerinin Konular1 ve Uygulamalar

da Dikkate A11nmas1 Gereken Hususlar 

Arast1rma cal1s~alar1, isletmeyi bir bUtUn ola

rak ilgilendiren konularda kurulusun devaml1l1§1n1, ge 

lisme ve bUyUmesini temin etmek maksad1yla yap1l1r. Bu 

nedenle sciz konusu cal1smalar, isletmenin bUtlln faaliyet_ 

lerini kapsayacak, verimlilik ve k~rl1l1§1n1 maksimum se

viyeye c1karacak etkinlikte organize edilmelidir. Bu ara_ 

da isletmenin faaliyetleri dikkate al1n1rken mevcut so -

runlar1n yan1nda gelece§e dcinllk muhtemel problemlerde de

§erlendiri lmel idir. 

AR-GE faaliyetlerinin konular1na basl1ca Uc 

grupta toplamak mllmkllndllr. 

-!sletmenin faaliyet konusu ile ilgili cal1sma-
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lar 

Rekabetin giderek zorlast1§1 gUnUmUz piyasa 

kosullar1nda, isletmeler Uriln veya hizmetlerini sUrekli 

olarak iyilestirmek,yeni mamuller gelistirmek ve bunlar1 

en uygun sekilde kullanarak piyasadaki paylar1n1 artt1r

may1 istemektedirler. Bu arada tUketicilerin sUrekli de

§isen istek ve tercihleri de bu cal1smalar1n di§er Hnem

li bir nedenidir. 

tsletmenin Faaliyet Metodlar1 !le llgili Cal1s

malar 

Kuruluslarda yap1lan ilretim veya verilen hiz -

metin metodlar1n1n gelistirilmesi, Hnemli bir arast1rma 

konusudur. 

!sletmelerin devaml1l1klar1 icin yapt1klar1 il

retim veya hizmetin icerece§i kadar, bu faaliyetlerinde 

maliyetlerin dilsilrillmesi, kalitenin ylikseltilmesi ve gi

derlerin kontrolu da cok Hnemli hususlard1r. 

Bu maksatla da, uygulanan metodlar1n gelisti -

rilmesi ve yeni metodlar1n arast1r1lmas1 gereklidir. 

- Y~netim Birimlerine Bilgi Sa§lama Amac1yla 

Vap1lan Cal1smalar 

Kuruluslar1n mali durumlar1 gilclendikce isgil -
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ell kapasitelerinde de tinemli bUyUmeler gtirUlmUstUr.~zel

likle bUyilk ortakl1klar,holdingler haline gelen kurulus

lar1n yat1r1m tutarlar1 milyarlar hatta trilyonlar ile 

ifade edilirken, personel istihdamlar1 da binlerce, on 

binlerce isgbreni bulmustur. 

Bu gelismeler bir yandan isletme sahipli§i ile 

ytinetim personelini birbirinden ay1r1rken, di§er yandan 

da ytinetimin karar almas1 icin gerekli verilerin cok bU

yUk boyutlara ulasmas1na yol acm1st1r. 

Bilgi haline gelecek verilerin fazlalasmas1, 

bunlar1n islenmesini de tinemli bir sorun haline getirmis

tir. Cilnki sa§l1kl1 bilgiler almadan ytineticilerin ileri

ye dtinilk planlama ve karar almalar1 oldukca zor ve risk-

1 i olacakt1r. 

BUtiln bu zorluklar, eldeki verilerin islenerek 

ytinetim kademelerinin kullanabilece§i bir sekle getiril

mesi icin yap1lan ara5t1rma cal1smalar1n1, tepe ytinetim 

ac1s1ndan son derece bnemli bir husus haline getirmieti~ 

!sletmeler bUnyesinde bulunan AR-GE btilUmleri 

cal1smalar1n1 Uc farkl1 sekilde sUrdUrebilirler. 

- AR-GE cal1smalar1, kurulus bUnyesinde ayr1 bir 

birim taraf1ndan yap1labilir. 

- Her birim veya btilUm icinde arast1rma cal1sma-
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lar1 ayr1 ayr1 yap1labilir. 

-Bu faaliyetler hem ayr1 bir arast1rma bHlllmil, 

hemde herbirimin kendi bilnyesinde olabilir. Ancak birim

lerdeki arast1rma sonuclar1 tepe ytinetimdeki bir ilst a -

mir taraf1ndan AR-GE btililmil ile irtibatland1r1l1r. 

AR-GE faaliyetlerinde yap1lan cal1smalar1n ni

teli§i de, son derece tinemli bir husustur. Cilnki stiz ko

nusu cal1smalar surekli bir de§isim esas1na dayanmakta -

dir. Bu nedenle AR-GE ytineticileri ve personelinin bu de

§isimleri cok iyi takip ve analiz etmeleri gerekir. 

Bunun yan1nda, AR-GE ytinetiminin de§isimler ko

nusunda cok esnek olmas1, de§isim bilgilerinin en kisa 

silrede ve do§ru bir sekilde sHz konusu birime ulasmas1 -

n1n sa§lanmas1 ve bu verileri isleyip de§erlendirecek 

sistem ve tekniklere sahip olmas1 gerekir. 

Bu imkanlara sahip olmayan bir arast1rma biri

minin ytineticilerinin, gercek anlamda basar1ya ulasmas1 

oldukca zordur. 

Bunun yan1nda, isletmenin tilm birimlerinde ol

du§u gibi, AR-GE bHlilmllnlln de amac1 kurulusa daha bllyllk 

finansal kaynak sa§lamak ve k~r'1 yilkseltmektir. Halbuki 

AR-GE cal1smalar1 co§u kez bilyllk masrafl1 arast1rmalar 

olup genelde uzun zaman almaktad1r. 
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Bu ise, a.ra$t1rma.lar1n bir an once gelir geti

rici dUzeye ula9mas1n1 isteyen tepe yonetim taraf 1ndan 

herzaman anlay1sla. kar$1la.nm«\makta.d1r. Bu nedenle zama.n 

zama.n bircok ara.st1rman1n tam sonucla.nmadan uygulamaya. 

konuldu§unu gormek de milmkUndUr. 

Bunun yan1nda, AR-GE ca.l1$mas1 yapanlar1n ge -

nelde daha ba§1ms1z ve ozgilr bir cal1sma ortam1 istemele

ri de, tepe yonetimle bu bolUm personeli aras1nda s1k 

s1k anlasmazl1klar1n c1kma.s1na. yol acma.ktad1r. 

Araet1rmac1lar1n genelde bireysel ca.l19may1 

tercih etmeleri, grup faaliyetlerinden hoslanmama.lar1, 

cal1emalar1 s1ras1nda d1ear1dan yap1lan mUdaheleleri ka

bul etmemeleri ve cal1ema konular1n1 kendilerinin belir-

1 emel<: i stemel eri de, AR-GE ytlnetici lerini n kars1 l a.st1 k -

lar1 en onemli sorunlardan baz1lar1d1r. 

Bu bolilm yoneticisi, bir yanda.n teknolojik ge

lismeleri yak1ndan takip ederek bunla.rda.n ilgili ola.nla

r1n1n kurulusun bUnyesine adapte edilmesine ve bu sekil

de isletmenin fina.nsal imkanlar1n1 ve k~rl1l1§1n1 artt1r

maya cal1s1rken, di§er ya.ndan da bu bolUmde ca.l1eanlar1n 

gereksinim duyduklar1 sistem ve techiza.t1n temin edilme

sine ga.yret gostermek zorunda.d1rla.r. Ta.bi bu a.rad.a AR-GE 

fa.aliyetlerinin ma.liyetlerini asga.ri dilzeyde tutma.k iste

yen tepe yonetiminin bask1la.r1 da, bu bolllm yonetiminin 
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en gUc yHnlerinden biridir. 

AR-GE faaliyetlerinin basar1 ve verimliliginin 

artt1r1lmas1nda yeterli teknik donan1ma uygun arac ve 

techizata, bu cal1smalar1n bilimsel dUzeyde gerceklesti

rilebilece§i bir ortama <labaratuara> sahip olunmas1 da 

son derece Hnemlidir. 

Bunun yan1nda AR-GE faaliyetlerinde bulunacak 

arast1rmac1lar aras1nda uyum ve isbirli§inin sa§lanmas1, 

bu kieilerin motivasyonu ve teknoloJik geliemeler hakk1n

da dis cevre ile sa§l1kl1 bir haberlesme kanal1n1n kurul

mas1, bu faaliyetlerin basar1ya ulaemas1 icin yHnetici -

ler taraf1ndan dikkatle de§erlendirilmesi gereken husus

lard1r. 

Bu nedenlerle, AR-GE faaliyetlerinin etkinli 

§ini artt1rmak icin yHnetici pozisyonundaki bireylerin 

Hzellikle su hususlara dikkat etmeleri gerekir. 

- !sletmenin genel amaclar1 her zaman gHzHnlinde 

tutulmal1, araet1rmac1lar azami HlcUde bu hedefler cer -

cevesinde cal1smaya yHnlendirilmelidir. 

- Arast1rmac1lar1n yeni fikir ve Hnerileri her 

zaman dikkatle de§erlendirilmeli ve bu kisilere kendile

rine sayg1 duyuldu§u, cal1smalar1na de§er verildi§i iz -

lenimi b1rak1lmal1d1r. 
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-Arast1rmac1lar1n mesleki gecmisleri ve uzman 

11k konular1 cok iyi incelenmeli, a-r·a$t1r·ma faaliyetle 

rinin gHrev bHlUmUnde bu hususlar dikkate al1nmald1r. 

-AR-GE bHlUmUnde cal1sanlar1n birbirleriyle ve 

tepe yHnetimiyle aralar1nda c1kabilecek ihtilaflarda aza

mi Hlcilde anlay1sl1 ve yap1c1 bir tutum izlenerek soru -

nun cHzUmUne cal1s1lmal1d1r. 
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I I. :t68t5RENLER UZERINDEl<:t ETl<:tLER:t 

A.TeknoloJik Gelismeler Kars1s1nda lsgorenlerin 

Tutumlar1 

1.0lumlu Tutumlar 

1$gdrenler, teknolojik gelismelerin yol act191 

de§isimlerin kendi ilzerlerindeki yans1~alar1na gore olum 

lu veya olumsuz tepki gosterirler. 

Yeni uygulaman1n meydana getirdi§i de§isim is

gorenin lehinde bir farkl1lasma meydana getirirse, bire

yin boyle bir durumda tepkisi de dogal olarak olumlu ola

cakt1r. t5zellikle bu de§isim, isgorenlerin ileriye donilk 

planlar1 icin uygun kosullar meydana getirmesi, daha sa9-

l1kl1 bir cal1sma ortam1 temin etmesi, isgilvenli§ine o -

lumlu etld yapmas1, isgor·enlerin daha az bedeni gilc sar

fetmelerine ve kars1last1klar1 risklerin azalmas1na yol 

acmas1 ve ekonomik yonden avantaj sa§lamas1 hallerinde, 

gosterilen tepkilerdeki olumluluk derecesi de artacakt1n 

TeknoloJik gelismenin yol act191 de§isiklikler 

yukar1da say1lan dur·umlardan bazen bir·den fazlas1n1 da 

ayn1 anda gerceklestirebilir. 

De§isimin mahiyetine ve sa9lad1§1 avantajl1 
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yt:>nlerine gore i$gorenlerin olumlu tutumlar1nda farkl1 -

11klar da olabilir. Bazen, i$gorenler de§h;im konusunda 

yonetimle cok s1k1 bir isbirli§i yaparak uygulamalar1 

desteklerlerken, bazen de degisimleri tam olarak isteme

dikleri halde yonetimle beraber hareket etmek zorunda ka

labi 1 irler. Bu konuda yoneti mden ya.pi 1 ac:ak baskuu n, bi

reyl eri n tutumlar1nda onemli bir etken oldu§unu soylemek 

mUmki.indi.ir·. 

lsgorenlerin olumlu tutumlar1nda degisimin sag

layaca§1 avantajlar1n si.iphesiz eek onemli rolli vard1r. 

Ancak bu konuda yoneticilerin yaklas1mlar1, de§isiklik 

uygulamas1n1 isgorenlere gt:>ti.irme sekli ve zaman1, haber

lesme kanallar1n1n kullan1lmas1 ve ozellikle de§isimin 

saglayaca.91 ekonomik yararlar konusunda i$gorenlerin tam 

olarak bilgilendirilmesi, bireylerin tutumlar1n1n olumlu 

olmas1nda onemli clan etkenlerdir. 

2. Olumsuz Tutumlar 

!sletmelerin faaliyetlerini verimli bir sekil

de sUrdilr·ebilmeleri ic;in, zaman ic::inde ortaya c;1kan ihti

yac;lara gore ki.ic;i.ik veya bilyilk capta de§isiklikler yapma

lar1 gerekir. Bu nedenle yenilik uygulamalar1 isletmeler 

icin kac1n1lmaz bir olgudur. 
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Teknolojik gelismeler ve buna ba§l1 olan yeni-

lik uygulamalar1, sadece Uretim birimlerini ilgilendiren 

bu birimlerde ktiklU de§isimlere yol acan bir olgu de§il-

dir. Teknolojik gelisim Uretimden sat1sa kadar tum ytine-

tim fonksiyonlar1n1 ilgilendirmektedir. 

Teknolojik gelismelerin yol act1§1 de§isimler, 

genelde personel Uzerinde olumlu etki yapmaz. Cal1sanla-

r1n bu de§isimlere gtistermis oldu§u direnme do§rudan do§-

ruya teknolojiye ytinelmis olsa dahi, asl1nda hedef al1 -

nan husus maldna ve techizattan eek onlar1n sosyal alan-

lardaki etkilerinden kaynaklanmaktad1r. <1> 

Niteli§i ne olursa olsun direnme, huzursuzluk-

ve verimlili§in dUsmesine yol acar. Bu nedenle ~zellikle 

ytineticilerin bu konuda haz1rl1kl1 olmas1 ve etkin tinlem-

ler almas1 gerekir. <2> 

De§isiklik ve yeniliklere kars1 gtisterilen tep-

kileri tUmUyle ortadan kald1rmak imkans1zd1r. Ancak bu 

tepkiler a11nacak tinlemler ile asgari dUzeye indirilebi-

lir. 

<1> Simsek,Serif; Teknolojik De§isim ve Ytinetim Sorunla
r1; Erzurum, 1978; S. 122. 

<2> Barutcugil,!smet; a.g.e. ,S.224. 
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a. Nedenleri 

l$g~renlerin teknolojik gelismelere ba§l1 ola

rak ortaya c1kan yeniliklere gosterdi§i tepkilerin bir 

cok nedeni vard1r. Bunlar1 ba$l1ca sekiz kis1mda topla 

mak mUmkllndllr. 

Sosyal faktorler 

Ekonomik faktorler 

Ki$isel faktorler 

psikoloJik faktorler 

Venili§in niteli§i 

Yenilikten etkilenen i$goren say1s1 

Yenilikten etkilenen isgoren ve yonetici ara -

s1ndaki iliski 

Yenili§in kayna§1 ve uygulama yontemi 

tsgorenlerin tutumlar1n1n belirlenmesinde soz 

konusu faktorlerden biri etkili olabilece§i gibi birden 

fazla faktorde etkili olabilir. 

- Sosyal Faktorler 

Cal1st1klar1 ortamda sosyal dengelerini sa§la

yan bireyler, kendileri icin de§i$iklik meydana getiren 

sosyal kosullardan genelde cekinirler ve uyum sa§lay1p 

sa§layamayacaklar1 konusunda endi$e duyarlar. Bu durum 
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sadece bireyler icin gecerli olmay1p, i$letmelerin biln -

yelerinde kendili§inden kurulan informal gruplar icin de 

gecerlidir. 

Asl1nda direnmelerde informal gruplar, birey -

lerden daha fazla ve sert tepki g~sterirler. Cilnki bire

yin tek ba$1na cesaret edemedi§i durumlarda informal gru

bun Uyelerinin birbirlerine verdi§i destek, bilyilk bir po

tansiyel gilc olarak ortaya c1kmaktad1r. 

azellikle yeni de§isimlerin, informal gruplar 

icindeki norm ve kurallar1 ~nemli ~lcilde etkiledi§i du -

rumlarda, direnmeler daha da 5iddetli olmaktad1r. Bu tep

ki lere teknolojik geli$melerin i$letme bilnyelerinde yol 

act1§1 de§i$imlerden ma§dur olan di§er bireylerin diren

meleri de eklenecektir. 

Direnme konusunda di§er ~nemli bir sosyal et -

kende de§i$imin hangi amacla yap1ld1§1d1r. !$g~renler de

§i$imin sadece i$letmenin yarar1na ytinelik bir amac icin 

yap1ld1§1na inan1rlar ve kendi durumlar1n1n dikkate al1n

mad1§1 izlenimine ula$1rlarsa, gtisterecekleri tepkiler 

daha da olumsuzla$acakt1r. 

- Ekonomik Fakt~rler 

Bireylerin toplumsal ya$amlar1ndaki hareketle

rine en cok etki eden fakt~rlerin ba$1nda ekonomik olan-
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lar1 gelmektedir. Isini kaybetme korkusu, isgorenler a 

c1s1ndan cal1st1klar1 ise ait bircok olumsuz faktorler 

den cok daha onemlidir. 

Bunun yan1nda, teknolojik gelismeler sonucu is

gllcll verimlili§inin artmas1,bireylere daha cok isyllkU ge

tirece§i ve bunun da reel Ucretlerinde gerilemeye yol a

caca§1 dllsllncesi, onemli bir ekonomik etken olarak orta

ya c1kmaktad1r. 

Ekonomik faktorler nedeniyle ortaya c1kan di -

renme, cal1sanlar1n issiz kalma endisesinden kaynaklana

bilece§i gibi, kazan1lm1s hak ve menfaatlerin kaybedil -

mesi veya statllnlln tehlikeye dllsmesi korkusundan da mey

dana gelebilmektedir. Cl> 

- Kisisel Faktorler 

tsgorenler, yas, tahsil, hizmet sllresi, ozel 

bilgi alan1 vb. faktorlerin etkisi ile kurulus icinde be

lirli bir statil ve konuma sahiptirler. Cal1sanlar ozel -

likle bu konumlar1ndan memnunlarsa veya hiyerarsik yap1 

icinde ileride tatmin olacaklar1 bir konuma gelmeyi Umit 

ediyorlarsa, tsknolojik gelismelerin getirebilece§i de -

§isimlere kars1 daha hassas bir tutum tak1nmaktad1rlar. 

Bu nedenle, kisisel bir haks1zl1§a u§rad1§1 ka

<1> Simsek,$erif; a.g.e.,S.125. 
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n1s1na varan ve hizmeti eski clan i$gtirenler, yenilere 

nazaran bu konuda daha cok tepki gtisterirler. 

Her nekadar ya$ ile direnme aras1nda do§rudan 

bir ili$ki yoksa da, insanlardaki al1$kanl1klar1n birey

sel davran1$lar1 Uzerindeki etkileri de tart1$ma gtitUr -

mez bir gercektir. 

Bunun yan1nda, her yenilik sonucu i$gHrenlerin 

cal1$ma ortamlar1nda ve yerlerinde de§isiklikler meydana 

geliyorsa, bireylerin stiz konusu de§isikliklere tepkile

ri daha da artacakt1r. 

Bu konuda di§er tinemli bir ki$isel fakttirde, 

bireyin kendi mizac1d1r. Risk almay1 seven, at1l1mdan 

ho$lanan ki$iler, yenilik uygulamalar1na daha az tepki 

gtisterirler. Hatta bu tUr ki$iler icin de§i$imler uygun 

bir f1rsat kayna§1d1r. Riskli ortamda cal1$may1 seven i$

g~renler, de§isikliklerden yararlanmay1 ve kendi amacla

r1na uygun bir ortam bulmay1 Umit etmektedirler. 

- PsikoloJik Fakttirler 

Teknolojik gelismelerin yol act1§1 en bUyUk 

kor·ku i;>Uphesiz issizliktir. Bunun yan1nda yeni bir i$i 

ti§renmenin gerektirece§i zaman, bireysel tizelliklerin ye

tersizli§i, uzmanl1k isteyen i$ler icin gerekli bilgi bi

rikimi gibi durumlar bireylerin duydu§u endi$e ve gUven-

78 



sizli§i daha da artt1r1r. 

Yenilik uygulamalar1 sonucu bireyin ki$isel ya

$am1nda ve cal1$ma ortam1nda meydana gelebilecek de§i$im

lerde i$gorenleri psikolojik olarak etkileyen onemli et

kenlerden biridir. azellikle gelecek konusunda duyulan 

gilvensizlik, i$gorenlerin tepkilerinin ba$l1ca kayna§1n1 

meydana getirir. 

Ayr1ca, teknolojik geli$meler sonucu daha mono

ton bir i$ yapma zorunlulu§Ll ve gorevlerin daha zi yade 

makinalara ba§l1 kalmas1 da, i$gtirenlerin i$e kar$1 olum

suz tutumlar1n1n artmas1na yol acan di§er i::inemli etken

lerdir. 

- Yenili§in Niteli§i 

TeknoloJik geli$meler, farkl1 ki$ilerde de§i 

$ik etkiler yapt1§1 gibi farkl1 gelismelerde ki$ilerde 

de§isik etkiler meydana getirmektedir. Burada $Unu soy 

lemek milmkilndilr. Yenilik uygulamalar1nda, i$gi::irenlerdeki 

olumsuz tutumlar1n nedenlerinde, ki$isel farkl1l1klar ka

dar de§i$imin iceri§i de onemlidir. Baz1 de§isimler ko 

layl1kla kabul edilebilen, uygulanabilirli§i hie tepki 

almayan bir mahiyet arzederken, baz1 de§isimlerde yol ac

t1§1 etkiler nedeniyle cok bilyilk direnmelere yol acabi -

1 i r·. 
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Bu nedenle, i$gorenlerin olumsuz tutumlar1nda 

teknolojik gelismelerin mahiyeti son derece onemlidir. 

lsletmelerde direnmelere yol acan yenilik uy 

gulamalar1n1n bas1nda kullan1lan sistem ve makinalar1n 

de§istirilmesi gelmektedir. Bunun nedeni, yeni techiza 

tin genelde daha az isgoren gerektirmesi ve kullan1m1n 

daki belirsizliktir. Bu tUr de§isimlerde isgoren isini 

kaybetme endisesinin yan1nda, yeni sistem icin birtak1m 

yetenek ve bilgiye de sahip olmas1 gerekti§ini dilsilnmek

te ve bu neden ile de yenili§e kars1 olumsuz bir tutum 

al a.bi l mektedi r·. 

Bunun yan1nda, teknolojik gelisimin i$gorenler 

de bedeni cabay1 hafifletmesine kars1l1k sorumlulu§u art

t1rmas1, bireylerin duydu§u endiseyi daha da co§altmak 

tad1r·. tlzellikle bu sorumlulu§un maddi de§eri, isgoren 

lerin olumsuz tutumlar1n1n belirlenmesinde cok onemli 

bir etkendir, 

- Venilikten Etkilenen lsgoren Say1s1 

De§isimin etkiledi§i isgoren say1s1 da,olumsuz 

tutumlarda cok etkili bir faktordUr. 

Teknolojik gelisme sonucu uygulanan bir de§i -

sim isletme bUnyesinde nekadar cok i5goreni ilgilendiri

yorsa ve bunun olumsuz yonU nekadar fazla.ysa,bu degisime 
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duyulan tepki de o kadar fazla olacakt1r. 

Buna kars1l1k yenilik uygulamalar1, isletme -

lerde cal1sanlar1n sadece bir kism1n1 kaps1yor veya mev

cut durumu gelistirme ve iyilestirme amac1yla yap1l1yor

sa, bu tUr yenili§e kars1 ortaya c1kan tutumlar belirsiz

lesecektir. <1> 

Venilikten Etkilenen !$goren ve Vonetici 

Aras1ndaki tli$ki 

Teknolojik gelismeler sadece Uretim fonksiyo -

nunda de§isimelere yol acmaz, bunun yan1nda bircok yone

tim fonksiyonunu da dolayl1 veya direk olarak etkiler. 

Dzellikle bu gelismeler isgorenlerin veya bunlar1n bir 

Ust amirlerinin konumlar1nda de§isimler yap1yorsa, boyle 

durumlarda bireyler aras1ndaki iliskiye ba§l1 olarak tu

tumlarda da farkl1l1klar gorUlecektir. 

tsgtirenlerin, uyum sa§lad1klar1 amirlerinin de

§isimi, yeni yoneticiyle cal1sman1n kendi statU ve al1s

kanl1klar1nda meydana getirebilece§i farkl1l1klar ve ile

riye donUk endiseleri bu tilr olumsuz tutumlar1n1n basl1-

ca nedenleridir. 

<1> Eren,Erol; a.g.e.,S.148. 
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- Yenili§in Kayna§1 ve Uygulama YHntemi 

GUnUmUzde yenilik uygulamalar1n1n i$letme blln

yesinden veya d1$1ndan gelmesi, Hnemli bir direnme nede

ni olmaktad1r. Bunda, isgHrenlerin d1sar1dan bir kisinin 

sorunlar1 kendileri kadar detayl1 bilemeyece§i ve islet

menin yap1s1 ve i$leyisini eksik veya yanl1s gHzleyebil

dikleri dll$Uncesine sahip olmalar1 Hnemli bir etkendir. 

Bunlar1n d1s1nda yHneticilerin yeni uygulama 

lar konusundaki hareket tarzlar1 da son derece Hnemli 

bir faktHrdUr. Astlar1n gHrUsU al1nmadan,yeterli ac1kla

ma ve bilgilendirme olmadan yap1lacak de§i$imler genelde 

daha bllyllk tepkilere maruz kalmaktad1r. 

b. Ortaya C1k1s Sekilleri 

De§isime kars1 direnme, uygulamada basl1ca 

dHrt sekilde ortaya c1kmaktad1r. 

Bu tllr olumsuz tutumda isgHren isine,cevresine 

ve uygulamalara kars1 normal d1s1 ilgi gHstermektedir. 

tsgtiren ac1kca tepkisini belli etmese bile,ilgisiz davra

n1slar1 ile olumsuz tutumunu cevresine hissettirir. lsgH

ren yaln1zca sHylenenleri yapmakla yetinir ve ise katk1-
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s1n1 azalt1r. 

- Cekingenlik 

Olumsuz tutumlar1n sonucu olarak ortaya c1kabi

lecek tepkilerden bireylerin kac1narak kendilerini koru

ma $eklidir. 

En pasif direnme sekli olarak kabul edilen ce

kingenlik davran1s1, tizellikle ytinetimin otoriter oldu§u 

veya i5gtirenlerin zay1f mizacl1 bulundu§u ve birlik kura

mad1klar1 durumlarda daha cok gtirillen bir olumsuz tutum

seklidir. 

- Bahane Bulma 

Bireylerin, ba5ka fakttirlerden kaynak sorunla

r1n1n nedenini yeni uygulamalar olarak gtisterme $eklidi~ 

!sgtiren bu tllr hareketleriyle kendi yetersizli§ini veya 

cesitli fakttirler sonucu ortaya c1kan basar1s1zl1§1n1,de

§isimlerin sonucuna ba§layarak bilincli bir sapt1rma yap

maktad1r. 

- Sald1rganl1k 

Bu tilr hareketler, yenilik uygulamalar1na za -

rar vermeye ytinelik davran1slard1r. Bunun en belirgin tir

ne§i sabotajlar seklinde gtirlllmektedir.SabotaJ olarak ka

bul edilen eylemler direk olarak sisteme yap1lmasa bile, 
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sistemin tamamlay1c1 techizat1n1 tahrip etme ve cal1$ma

y1 engelleme $eklinde yap1lan hareketlerde bu tllr diren

me $ekline girer. 

c. Olumsuz Tutumlar1 ~nleyici Vakla$1mlar 

Teknolojik geli$meler i$letme bUnyelerindeki 

isgorenleri, yol act191 de§isimin bUyUklU§Une ve iceri§i

ne ba§l1 olarak etkiler. A11$kanl1klar1, ileriye dtinllk 

beklentiler·i de§isem, isgtivenceleri tehlikeye dusen isgo

renlerin bu tUr de§i$imlere yol acan yenilik uygulamala

r1na tepki goster·meleri ve bunun sonucu olarak da c;:e$it

li cat1$malar1n ortaya c1kmas1 kac1n1lmaz bir durumdur. 

!$letmelerde cat1smalar1n onlenebilmesi veya 

azalt1labilmesi amac1yla ytinetim uygulamalar1nda ozel 

bir dikkat gosterilmesi gerekir. Bu amacla yap1lacak uy

gulamalar icin onerilebilecek tek bir ytintem yoktur. Or

taya c1kabilecek her durum kendi icinde incelenmeli ve 

davran1$ sekli geli$melere gtire kararla$t1r1lmal1d1r. 

Personel yonetimi ac1s1ndan encok ilgi ve me$

guliyet alanlar1ndan biri clan bu konu da, her nekadar 

belirli bir ytintem ve uygulama seldi onerile.mezse de ba

z1 genel onlemler ve yontemler kullan1lmas1nda yarar var

d1r. Bu amacla al1nabilecek onlemleri su sekilde s1rala

mak mUmkUndUr. 
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lsgorenlerin Yenilik Kararlar1na Kat1l1mlar1 -

n1n Sa§lanmas1 

Yeniliklerin ba$ar1ya ulasmas1nda, yenilik ka

rar1n1n do§rulugu kadar, bundan etkilenecek personelin 

destegi de onemlidir. Aksi takdirde, cok iyi incelemesi, 

fizibilite ve etild cal1smalar1 yap1lm1s olsa dahi, bu ko

nu da ac1k veya gizli olarak yap1lacak direnmeler, yeni

lik uygulamalar1n1n basar1ya ulasmas1nda cok onemli bir 

engel olarak ortaya c1kacakt1r. 

Bu nedenle, teknolojik de§ieimler ve buna ba§-

11 yenilik uygulamalar1n1n isletme bUnyelerine aktar1lma

s1ndan once, bu de§i$imden etkilenecek i$gorenlerin go -

rilslerinin a11nmas1nda say1lam1yacak kadar yarar vard1r. 

Bu konuda yap1lacak toplant1lar ile yenilik uygulamalar1 

konusunda i$gorenlerin de goril$leri a11narak kararlara 

kat1l1mlar1 sa§lanabilir. 

Boylece, hem direnmelerin onemli olctide· onUne 

gecilebilir, hemde cok yar~1 fikirlere sahip olunulabi-

1 ir. 

Bu konuda daha ileri bir yakla$1m da, cal1$an

lar1n yonetime daha cok kat1l1mlar1n2n ve daha fazla so

rumluluk almalar1n1n sa§lanmas1d1r. Bu $ekilde bir yan 

dan i$letme personelinin azami olcUde ma§duriyeti onle 
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nirken, di§er yandan da hem ytinetimin hem sistemin daha 

fazla desteklenmesi temin edilmis olur. 

Ancak bu ytintemi direnmeleri tllmUyle ortadan 

kald1rabilen bir arac olarak gtirmek yanl1st1r. Ctinki bir 

cok de§isimde, isgtirenlere tinceden dan1s1ld191, gtirtisle

ri al1nd1§1 halde, uygulamalarda yine de s1k s1k cesitli 

sorunlar ile kars1las1lmaktad1r. 

- E§itim Verilmesi 

Teknolojik gelismeler ve bunlar1n etki alanla

r1 konusunda isgtirenlere verilecek e§itim, bu konuda du

yulan stiphe ve belirsizlikleri tinemli tilcllde giderece§i 

icin, de§isiklik uygulamalar1nda c1kabilecek direnmele 

rin de baslang1cta tinlenebilmesine olanak sa§lar. 

Cat1smalar1n azalt1lmas1nda e§itimin rolll cok 

bilyUktUr. Bu durum gelismis ve gelismekte olan Ulkeler -

deki yenilik uygulamalar1na kars1 duyulan tepkilerin far

k1ndan da ac1kca gtirUlebilir. Selismis Ulkelerde e§itim 

dllzeyi daha yUksek oldu§u icin, tepkilerin dayanak ve 

hakl1l1k gerekceleri de daha rasyonel nedenlere ba§lan 

maktad1r·. 

Yeni teknoloji nedeniyle verilmesi gereken e§i

timi, gelistirme e§itimi olarak nitelemek mUmkUndllr. CUn

ki gelistirme e§itimi meslek ve is e§itiminden farkl1 
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olarak cal1sanlar1n bilgisini tazeleme, yeni geli$meleri 

izleme, de§isen teknolojiye uyum sa§lama, kisilik ve ye-

tenek gelistirme, isgdrenler aras1 iliskileri ve islet 

meye clan ba§l1l1§1 artt1rma gibi amaclarla ve belirli 

aral1klarla yap1lmas1 gereken e§itim faaliyetidir. (1) 

Yenilik uygulamas1 ile beraber yap1lacak e§i -

tim cal1smalar1 direnmelerin azalmas1nda dnemli bir rol 

oynar. Cllnki yeni teknoloji konusundaki belirsizlik ka -

dar, bu t~knolojinin sa§layaca§1 imkanlar1 ve yararlar1 

bilmemek de, direnmelerdeki basl1ca etkenlerdir. 

Verilecek e§itim ile teknolojik gelisme her yd-

nilyle tan1t1l1rsa, isgdrenler taraf1ndan rekabet edile -

eek bir olgu olarak gdrillmekten kurtar1labilir. Vine bu 

e§itim ile isgdrenler, i$lerinin daha az zahmetli hale 

gelece§i, daha kolay ve kisa sllrede i$lerini yapabilecek-

leri, daha emniyetli bir cal1sma ortam1na kavusacaklar1 

konular1nda bilgilendiriliderse, hem i$gllcll verimlili§in 

de art1s sa§lanabilir hemde c1kabilecek cat1smalar dnle-

nebilir. 

Tllm bu olumlu ydnlerine kars1l1k verilecek e§i-

tim ile cat1sma ve direnmelerin tllmilyle dnlenebilmesi 

milmkiln de§ildir.Cllnki olumsuz tutumlar isletmenin di§er 

(1) Erbesler,Ayfer; Teknolojik Gelismeler Kars1s1nda ts
gllcilniln E§itim,Uyum ve Istihdam Sorunlar1 Sempozyumu 
MPM Yay1n No.362; Ankara,1988; S.53-54. 
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politikalar1yla yak1ndan ilgilidir. Bunun yan1nda tekno

lojik gelismelerin kisilerin beklentilerine yapaca§1 o -

lumsuz etkilerin ve informal gruplardaki dengeleri de§is

tirmesi sonucu c1kacak direnmelerin, verilscak e§itimle 

~nlenebilmesi pek mUmkUn de§ildir. 

- Haberlesmeye Onem Verilmesi 

Bir islevin ba$ar1ya ulasmas1nda a11nan karar

lar1n do§rulu§u kadar, yap1lacak uygulaman1n carp1t1lma

dan o i$le ilgili ki$ilere aktar1lmas1 da, Hnemli bir 

fakt~rdiir. Bu nedenle Hzellikle yenilik uygulamalar1nda

ki belirsizliklerin ortadan kald1r1lmas1 gerekir. Aksi 

taktirde isgtirenlerin sahip olacaklar1 yalan yanl1s bir 

tak1m bilgiler, yenilikleri yapan ytineticilerin uygula -

maya gecmeden direnmeler ile kars1lasmalar1na yol acabi-

1 ir·. 

Bu maksatla ytinetim ve i$gtirenler aras1nda iki 

ytinlU ve sa§l1kl1 bir haberle$me kanal1n1n kurulmas1 zo

runludur. 

!yi bir haberle$me kanal1, sadece isgtirenlerin 

~nceden bilgilendirilmesine ve direnmelerin azalt1lmas1-

na olanak vermez, ayn1 zamanda uygulama baslad1ktan son

ra buna ili$kin geri besleme bilgilerinin de, ytinetime 

ulast1r1lmas1na olanak sa§lar. 
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Btiylece ytinetim,uygulama sonuclar1na gtire ge -

rekli dilzenlemeleri yapma ve tinlem alabilme imkan1na sa

hip olur. 

Etkin bir haberlesmenin kurulabilmesi icin ti 

zellikle kullan1lan dilin anlas1l1r olmas1na, yorumlara 

mahal b1rakacak zorlukta bulunmamas1na dikkat etmek ge -

rekir. Bunun yan1nda kars1l1kl1 olarak verilecek bilgile

rin gerce§i yans1tmas1na tizen gtisterilmesi zorunludur. 

Ytinetim ve isgtirenler aras1nda sa§lanacak iyi 

bir haberlesme kanal1yla, isgtirenlerin olumsuz tutumlar1 

bilyilk tilcilde tinlenebilir. Ayr1ca iki ytinlll haberlesme 

ile ytineticilere yenilik uygulamalar1na kars1 olumsuz 

bir tutum ulast1§1nda, bununla ilgili tinlemler a11narak 

ve gerekli ac1klamalar hemen yap1larak, direnmenin cat1s

maya dtinllsmesi tinlenebilir, hatta tamamen ortadan kald1-

r1labilir. 

- Maddi Tesvik Sa§lama 

Olumsuz tutumlar1n pekcok nedeni olmas1na kar

s1 l1k sllphesiz bunlar1n icinde en tinemlisi ekonomik ola

n1d1r. Genellikle iegtirenler, teknolojik gelismeler so -

nucu isletme icindeki bir yenilik uygulamas1yla birlikte 

isten c1kar1labileceklerini veya kendilerine olan ba§1m

l 1l1§1n azalaca§1n1 dUsUnmektedirler. Bu nedenle c1kabi-
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bilecek direnmeleri azaltmada en etkili ytintemlerden 

biri, de§isimden etkilenen isgtirenlere maddi tesvik sa§

lanmas1, ileriye dHnUk is gUvencesinin verilmesi ve eko

nomik ytinden ma§dur edilemeyeceklerinin garanti alt1na 

a11nmas1d1r. 

Bu maksatla uygulanabilecek tedbirleri su se -

kilde s1ralamak mUmkUndUr. 

- !sgtirenlerin kazan1lm1s k1dem ve menfaatleri -

nin korunaca§1 garanti alt1na a11nmal1d1r. 

- Teknolojik gelismeler sonucu ilretim ve k~rdaki 

art1s1n ileriye dtinUk olarak isgtirenlerin ekonomik menfa

atlerine olumlu etki yapaca§1 duyurulmal1 ve ytinetimin 

bu konuda samimi oldu§una isgtirenler inand1r1lmal1d1r. 

- Getirilen yenilik sonucu is gUvenli§inde olum

lu gelismeler daha az bedeni ~aba sarfetme ve yeni Ucret

lerinin eskisinden daha az olmayaca§1 gibi olumlu kosul

lar isgtirenlere haberlesme kanallar1 k~llan1larak iletil_ 

melidir. 

- Yeni teknoloji kullan1m1 sonucu vas1fl1 bir is

gtirenin yar1 vas1fl1 veya vas1fs1z biri haline dtinUsmesi 

ve bunun meydana getirece§i olumsuz durumun tinlenebilme

si i~in, e§itim ~al1smalar1 h1zland1r1larak mevcut den -

gelerin korunmas1 sa§lanmal1d1r. 
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- Pazarl1k ve !kna Etme 

Getirilecek yenilikten etkilenen i9gtirenler 

veya bunlar1n ait oldu§u i9ci kurulu9u ile de§i9im konu

sunda gtiril9meler yapma yoluyla, direnmenin tinlenebilmes~ 

ne cal19ma 9eklidir. Bu ytintemde her iki taraf1nda kar91-

l1kl1 fedak&rl1kta bulunmas1 gerekebilir. 

Ytinetimin yapmak istedi§i de§i9im konusunda 

sendikay1 tinceden haberdar etmesi ve onun gtirUsleri do§

rultusunda baz1 de§i9imler yapmas1, otoritenin zay1fla 

mas1 olarak de§erlendirilmemesi gerekir. Aksi taktirde 

daha ktitil sonuclar ile de kar91la91labilir. Bu nedenle, 

yenilik silrecinin ba9ar1ya ulast1r1lmas1 ve bu konuda c1-

kabilecek engellerin ikna ytinteminin uygulanmas1 gereki

yorsa bundan kac1n1lmamal1d1r. 

- Deneme Mahiyetinde Yenilik Uygulamalar1 Yapmak 

Ytinetimin, yap1lacak de§i9imlerden etkilenecek 

birey ve gruplar1n tepkilerini tilcmek, bu arada yenilik 

uygulamalar1n1n aksayan ytinlerinin olup olmad1§1n1 tes -

pit etmek amac1yla deneme mahiyetinde uygulamalar yapma 

9eklidir. Deneme uygulamalar1 ile, hem isgtirenlere yeni-

1 ik konusunda art dil9Uncelerden kurtularak gercek uygu -

lamay1 gtirme olana§1 sa§lan1r, hemde ortaya c1kabilecek 

olumsuz tutumlar ve bunlara kar91 a11nabilecek ~nlemler 
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tespit edilir. 

Bu ybntemin uygulanmas1 s1ras1nda, ileriye dH

nilk sa§l1kl1 verilerin elde edilmesi icin, haberlesme ka

nallar1n1n iyi bir sekilde kullan1lmas1 ve deneme sUresi

nin fazla uzun tutulmamas1 gerekir. 

- Tehdit ve Bask1 Uygulama 

Cal1sma ortam1nda giderek insani hareketlerin 

gelisti§i, beseri iliskilerde hak ve tizgUrlUklerin daha 

genis boyutlara ulast1§1 gilnilmilzde, de§isiklik uygulama

lar1n1 tehdit ve bask1 ile isgbrenlere kabul ettirmek, 

ilk bak1sta yanl1s gelen hatta tepki gbsterebilecek bir 

uygulama sekli olarak kabul edilebilir. Ancak Hzellikle 

acil durumlarda ve gecikme sonucu bUyUk zararlar1n mey 

dana gelebilece§i hallerde bu ybntem s1kca basvurulan 

bir uygulama seklidir. Bu tilr bir ybntem yard1m1yla olum

suz tutumlar bnlense bile, yine de bunun uzun dbnemde 

kal1c1 oldu§unu sbylemek cok zordur. azellikle uygulama

n1n devam1 s1ras1nda pekcok sorun c1kmas1 kac1n1lmazd1r. 

- Taviz Vermek 

Yap1lan de§isikliklere kars1 bilyilk tepkilerin 

meydana geldi§i ve uygulama olana§1n1n bulunmad1§1 hal -

lerde basvurulan ybntemlerden biridir. 

Bunun pazarl1k ybnteminden fark1, fedak~rl1§1n 
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ve taviz vermenin sadece yonetim taraf1ndan yap1lmas1d1~ 

Bu •ekilde yenilik uygulamalar1nda i•gorenlerin istemle

ri do§rultusunda bir tak1m de§isim ve dUzenlemeler yap1-

l1r. 

Bu yontem, di§er yontemlerin sonuc vermedi§i 

ve yonetimin de ne pahas1na olursa olsun de§i•imi yapmak 

istedi§i durumlarda kullan1lan bir uygulama •eklidir. 

Ancak verilen tavizler yenili§in ozline zarar veriyorsa, 

teknolojik geli9menin uygulama sonucunun basar1l1 olmas1 

tehlikeye dUsebilir. 

B. Teknolojik Gelismelerin !sglicU Cal19ma Kosullar1na 

Etkisi 

1. Olumlu Etkileri 

a. Cal1sma Saatlerindeki !yilesm~ 

Teknolojik gelismelerin isgorenler lizerinde o

lumsuz bircok etkisi bulunmas1na kars1l1k, herkesin ka -

bul etmek zorunda bulundu§u pekcok olumlu yonli de vard1~ 

Bunlardan biri de, cal1sma saatlaerindeki iyilesme ve 

dinlenme sUrelerindeki art1st1r. 

Genelde endUstrinin de§isik alanlar1nda farkl1 
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bulunmakla beraber, Tllrkiye dahil. pekcok Ulkede haftal1k 

ortalama cal1$ma sQresi 40 saate kadar inmietir. ~zel -

likle endUstri devriminin ilk y1llar1nda hafta sonu iz

ninin bile zorlukla al1nabildi§i veya hie kullan1lama -

d1§1 gtiz tinllne a11n1rsa, bu konuda a11nan mesafenin tine

mi daha iyi anlae1lacakt1r. 

GUnUmUzde bireylerin, giderek bUyUyen ieletme

lerdeki tin~m ve etkinlikleri, gelieen teknoloJiye para -

lel olarak azalm~ktad1r. Bu durumun iegtirenler Uzerinde 

psikolojik olarak meydana getirece§i olumsuz etki, birey

lerin bedensel olarak daha az y1pransa bile, psikolojik 

olarak daha fazla dinlenme ihtiyac1 duymalar1 $eklinde 

gtir·Ul mektedi r. 

!$gtirenlerin dinlenme sUrelerinin artmas1 ve 

refah dUzeylerindeki olumlu geliemeler, toplumsal yaeam 

da dolayl1 ve direk bircok etki yapm1et1r. !nsanlar bo$ 

zamanlar1nda para harcayar·ak ya.pi labi len ielerle me$gul 

olmaktadirlar. Bu ise, yeni sanayi ve hizmet alanlar1n1n 

gelismesine yol acmaktad1r. Bunlar1n bas1nda spor dal -

lar1, kamplar, otelcilik, turizm ve ceeitli mesleki kurs 

lar gelmektedir. 

b. Ytinetim Kararlar1nda !egtirenlerin Etkinli§i -

nin Artmas1 
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TeknoloJik gelismeler, isgorenler ile yonetim 

aras1ndaki iliskileri de onemli olc;:ilde etkilemistir. Bu 

arada vas1fl1 i$gorenlerin isletme bUnyelerindeki etkin-

liklerinin artmas1, is yap1lar1n1n cok karmas1k bir hal 

almas1 ve yonetimin kar91la$t1§1 mikro ve makro dUzeyler-

deld sorunlar, yonetici ve i$gorenler aras1ndaki bi lgi 

al1$ veri$inin h1zlanmas1n1 ve sa§l1kl1 bir sekilde isle-

mesini zorunlu hale getirmi$tir. 

~zellikle kullan1lan teknolojideki de§isimler 

ve gelismeler, yonetim faaliyetlerinde isver·en ve vekil-

lerinin, h;gorenler ile s1k1 bir isbirli§i yapmalar1 dog-

rultusundaki e§ilimlerini artt1rm1st1r. <1> 

Bunun sonucu ol ar·ak da bug Un bi rc;:ok i sver·en ve-

ya temsilcileri pekc;:ok konuda sa§l1kl1 kararlar verebil-

mek ic;:in i•gorenler·in deneyim,dUsUnce ve bec:erilerinden 

yararlanmak ihtiyac1n1 hissetmektedirler. 

Bu durum ise isgorenlerin, yonetim kararlar1na 

kat1lma, sorumluluklar1n1n artmas1 ve grup cal1smalar1 

yapmalar1n1 gerektirmektedir. 

Asl1nda bu gelismeler yonetim ve isgoren ilis-

kilerini genelde olumlu etkilemektedir. Cilnki gUnilmilzde 

<1> Louis E.Davis and Albert B.Cherns;The Quality Of 
Working Life; A Division Of Macmillan Publishing Co. 
tnc; New York, 1975; S.231. 



cok a§1r ve kar1s1k sorunlar1n sadece yoneticilerin ca 

balar1yla eozlllmesi pek mllmklln de§ildir. Sorumluluk ne 

kadar eek bireye da§1t1l1rsa, sorunlar1n paylas1m1 ve 

eozi.imll de o der·ece kolay olmaktadir·. Buna, i$gorenlerin 

cal1$t1klar1 i$letmeyi korumak ve gelistirmek istemi de 

eklendi§inde pek eek sorun kendili§inden cozlllmektedir. 

2. Olumsuz Etkileri 

a. isgorenlerde 8or·Ulen Moral Bozuklu§u ve Kendi

lerine Olan Gllvenlerinin Azalmas1 

Teknolojik geli•meler, bir isletmede yap1lan 

isin niteli§ini, bunu yapan personelin sahip olmas~ ge 

reken ozellikleri, ilretimin miktar1n1 ve kalitesini, bi

reylerin kisisel ve grup halinde eal1smalar1n1 ve haber

le$me iliskilerini etkilemektedir. 

Bunun yan1nda soz konusu gel ismeler· vas1fs1z 

isgor·enlerin genelde rutin ve muha~teme yetene§i gerektir

meyen isler yapmalar1na yol acarak kisinin ba$ar1s1n1, 

ise ba§l1l1§1n1 ve motivasyonunu onemli olcllde engelle 

mektedir. 

Yeni teknoloji isletmenin bir kism1na veya ta

mam1na uygulansa bile, tllm cal1sanlar1nyerini tamamen 
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dol duramaz. CUnki her zaman maid na veya si stemi i dare ve

ya kontr·ol etmek ic;:in imsan unsuruna ihtiya.c;: vardir'. 

lleri teknoloji vas1fs1z ve yar1 vas1fl1 isgU

cU Uzerinde genelde olumsuz etki yapm1st1r. Bu arada be

densel islerin giderek toplumsal de§erini kaybetmeleri, 

vas1fs1z isgtirenlerin mutsuzluklar1n1 c;:o§altm1st1r. 

Yeni sisteme adapte olamaman1n, bunun ic;:in ye

terl i bilgi birikimi ve niteli§e sahip bulunmaman1n bu 

tUr isgtirenlerdeki ilk belirtisi moral bozuklu§u ve mut

suzluk seklinde gtirUlmektedir. Kendilerine clan gilvenle

rini giderek kaybeden vas1fs1z isgtirenlerin mutsuz olduk

lar1 bir ortamda c;:al1smalar1n1n basl1ca nedeni ise, ile

ride niteliklerine uygun bir is buluncaya kadar gec;:ecek 

zaman sUrecinde ihtiyac;:lar1n1 kars1lamak ic;:in kendileri

ne gelir sa§lamakt1r. 

b. tsgUvencesinin Azalmas1 

Teknolojik gelismelerin isgtirenler Uzerindeki 

en bUyUk yans1malar1ndan biri de, isgUvencesine clan o -

lumsuz etkisidir. 

anceleri daha c;:ok bedeni gUc;: sarfedilerek ya -

p1lan hizmetlerde, daha sonralar1 teknolojik gelismelere 

paralel olarak gelismis makinalar1n kullan1lmas1 sonucu, 
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bu hizmeti yapan i$gorenlere duyulan ihtiyac da bUyUk ol

cllde ortadan kalkm1$t1r. 

Bu arada sehir ya$am1n1n gosteri$i ve maddi o

lanaklar1, koylerden kentlere do§ru bllyilk goclere vesi -

le olmustur. Bu durum, geli$mi$ makinalar1n ac1§a. c1kart

t1§1 isgoren sa.y1s1na. eklenerek pekcok Ulkede zaman za. -

man sosyal patlamalara. yol acm1st1r. 

Bircok illkede bu konu, onemini ve etkinli§ini 

ha.len de sUrdUrmektedir. 

C. tsgUcU Verimliligine Etkisi 

SUnUmllziln rekabet kosulla.r1na. da.yal1 cal1$ma 

ortam1nda isletmelerin ele a.lma.k zorunda. olduklar1 en o

neml i konulardan birisi, belki de en ba$ta geleni verim

liliktir·. l$letmeler·in uzun sUre a.yakta. ka.la.bilmeleri, 

ku$kusuz verimliliklerini a.rtt1ra.bilmelerine ba§l1d1r. 

Bunda ise en onemli pay, isgllcU verimlili§indeki art1$ 

t1r. 

Teknolojik gelismeler kurulu$la.rda. Uretilen 

hizmetlerde en belirgin olarak isgllcU verimlili§i llzerin

de etkisini gostermektedir. Selisen teknolojiye para.lei 
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olarak i$letmelerde cal1san isgtirenlerin Uretimin toplam 

maliyeti icindeki paylar1 giderek azaltmaktad1r. Bu ise 

isgtiren verimlili§indeki art1s1n en gUzel g~stergesidir. 

Sanayi devriminden sonra hemen hemen tum Ulke

lerde cal1sma sUreleri giderek azalm1st1r. Cal1$ma silre

lerinin k1salmas1 isg~renlerin daha cok bos zamana sahip 

olmalar1na daha fazla kUltilrel faaliyetlerde bulunabilme

lerine ve daha uzun sllre dinlenerek morallerinin yUksel

mesine olanak vermistir. Nitekim, tizellikle gelismis Ul

kelerde cal1sma sUreleri gittikce kisalmas1na kars1l1k 

verimlilikte ~nemli art1slar kaydedilmistir. 

Verimlilik art1s1 ile cal1sma sUrelerinin azal

mas1 birbirleri ile ters orant1l1 ancak direk iliskili 

olgulard1r. Verimlilik artt1kca cal1sma sUreleri azalm1s 

bu durum verimlili§in artmas1 ytinUnde daha da olumlu et

ki yapm1st1r. 

Bunun isgtirenler Uzerinde cok tinemli bir etki

si daha olmustur ki bu da, isg~renlerin gelirlerinin 

yUkselmesidir. Verimlilikteki art1sla beraber isgUcU ge

lirlerinde tinemli yUkselmeler kaydedilmistir. Bu ise,ge

rek isletme icindeki cal1smalara, gerekse toplumsal dU -

zeyde ki pekcok gelismelere olumlu etki de bulunmaktad1~ 

Teknolojik gelismelerin insangUcU verimlili§i-
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ni etkileyen faktorlerini, basl1ca Uc grupta toplamak 

mi.imkUndi.ir. 

!$gorenin icinde bulundu§u ortam1n olanaklar1 

tsgorenin kisisel ozellikleri 

tsgi.icUni.in motivasyonu 

F'ersonel yoneticisi acunndan motivasyon iiplet

medeki verimli cal1smada onemli bir faktordUr. tee iyi 

kanalize edilmi$ iegorenlerin verimlili§i ve bunun cal1s

t1klar1 isletmedeki yans1mas1 do§al olarak olumlu olacak

t1r. 

Ancak, si.iphesiz verimlilik konusunda yukar1da 

say1lan1 ar·dan isl et me yon et i mi i c in kontrol u ve de§ i si -

mi en kolay olan1, i$gorenin icinde bulundu§u ortam1n o

lanaklar1d1r. Bu olanaklar1n olumlu olarak de§i$imi ve 

gelisimi sa§land1§1nda, verimlilikte de buna ba§l1 ola 

rak bir art1e elde edilecektir. 

Cevre olanaklar1n1n de§i$iminde en eek uygula

nan yontem ise, kullan1lan teknolojinin de§isimidir. Ve

ni teknolojinin i5letme bUnyesinde kullan1m1 ile birlik

te, isgorenlerin yapt1§1 isten cal1$ma silrelerine, sorum

luluklar1ndan istihdam miktar1na kadar bircok ozelli§i 

degisecektir. 

tipgUcU bUnyesinde meydana gelen de§isimlerin 
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tilmil, her nekadar i !;>gorenl er·i n tamamen 1 ehi nde ol masa 

bile, yeni teknoloJinin tilm etkileri i!ii>gilcil verimlili§i

nin art1$1na olumlu katk1 yapmaktad1r. 

TeknoloJik gelismelerin genelde a§1r ve tehli

keli i$lerde isgorenlerin yerini almas1, is kazalar1n1n 

azalmas1na ve is gilvenli§i onlemlerine olumlu etki yap -

m1$t1r. 

Is kazalar1n~n azalmas1, i$letmede Uretilen 

hizmetin kaza, yaralanma, vb. nedenler ile kesintiye u§

ramas1n1 da azaltm1!;>t1r. Ayr1ca bu kazalar sonucu ortaya 

<;1kan maddi zararlar ve odenmesi gereken tazminatlar da 

bilyilk ol<;Ude ortadan kalkm1st1r. 

TUm bu faktorler, giderlerde onemli ol<;Ude a 

zalmalara yol a<;arken, i!;>gorenlerin verimlili§inin de 

yilkselmesine olanak sa§lam1st1r. 

Bu arada ileri teknoloji kullan1m1 ile beraber 

a.t1l isgilc:U kapa.sitesi de bilyilk oranda. orta.da.n kald1r1l

m1st1r. At1l iegilcil kapa.sitesinin eritilmesi, isgorenle

rin verimlili§inin art1s1nda di§er onemli bir etken ol -

mu!;>tur. 

Pek<;ok isgorenin yerini alan gelismi$ bir ma -

kina, bu iein ilretiminde cal1san iegorenlerin baeka alan

larda istihdam edilmelerine imkan vermektedir. 
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Asl1nda, gtinUmUzde i$letmelerdeki optimum is -

tihdam miktar1n1 tespit etmek icin yap1lan c;:al1$malar bil-

yilk olc;:Ude gecerlili§ini kaybetmi$tir. CUnki her teknolo-

jik geli$me sonucu ortaya c;:1kan yeni sistemde, istihdam 

edilen isgoren say1s1 genelde azalmaktad1r. Bu nedenle 

bir isletmede optimum i$goren say1s1ndan bahsetmek yan 

11s olacakt1r. Ancak kullan1lan sisteme gore optimum sa-

y1 belirlemek milmkilndilr. 

Bu konuda, yeni teknoloji ile beraber ilcret dti-

zeyi artan, i$i ile ilgili i$ gilvenligi onlemleri iyile-

sen, c;:al1$ma sartlar1 ve saatler-i olumlu olarak de§isen 

i5gorenlerin, amirleri ve yoneticileri ile clan diyolo 

§unun da giderek geli$ecegini ve verimlili§inin artaca 

§1n1 unutmamak gerekir. 

D. !stihdam Durumu Uzerindeki Etkisi 

1. Degi$i k !s~:ol lar1n1n !stihdam Durumlar1ndaki 

Farkl1la$ma 

Gilntimilzde toplumlardaki degisik islerde ve mes-

leklerde, teknolojiye bagl1 olarak farkl1l1klar gortilmek-

tedir. <1> 

<1> Davis,Louis.E. and Taylor,James.C;Design Of Jobs; 
England,1972; S.419. 
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Teknolojik geli$meler is hayat1nda baz1 meslek-

lerin parcalanmas1na, baz1lar1n1n ortadan kalkmas1na ve 

baz1 yeni mesleklerin de ortaya c1kmas1na vesile olmus -

tur. < 1) 

Bunun isletmeler Uzerindeki yans1malar1 sonucu 

istihdam durumlar1nda onemli farkl1lasmalar meydana gel-

mistir. Bunlar1n bas1nda hizmet sektorUnUn oneminin art-

mas1 ve istihdam oran1n1n yUkselmesi, buna kars1l1k sana-

yi sektorilnUn pay1n1n dUsmesi gelmektedir. 

~rne§in ABD'de 1982-1990 y1llar1 icin yap1lan 

hesaplamalarda celik ve otomotiv endUstrilerinde isgUcU-

niln pay1 %20'den %8'e dUsmUstUr. Bu Ulkede istihdam edi-

len toplam i$gilcil miktar1 1982 y1l1nda 103 Milyon kisi-

dir. Bunun 19 Milyonu endilstride, 17 Milyonu yeme-icme 

ve parekende sat1s sektorilnde cal1smaktad1r. 

Teknol oj i k gel i smel er·i n artarak devam etmesi 

durumunda bile, her iki sektorde de 1990 y1l1na kadar 

3'er Milyon kisilik istihdam meydana gelece~i hesaplan 

m1st1r. Ancak bu isler bilgisayar kullan1m1, bak1m ona 

rim gibi yeni tip isler olacakt1r. 

Cilnki ileri teknolojinin ortaya c1kard1§1 is 

(1) Ercan,Fevzi; tleri teknolojinin tnsangUcil ve tstih -
dam Sorunlar1na Etkileri Yeni Sorunlarm1? CozUm Yol
lar1m1? MPM Yay1nlar1; Ankara,1988; S.14. 
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sahalar1n1n ba$1nda kompUtUrlerin kullan1ld1§1 teknik 

b~lUmler gelmektedir. ~zellikle elektronik veya elektro-

mekanik dallar1nda cal1san uzmanlara bak1m, onar1m ve 

montaj konular1nda bircok yeni is sahalar1 ac1lm1$t1r. Cl> 

~rne§in ABD'de sekreteryal islerin bUyUme hi -

z1 %28 iken, bilgi islem teknisyenlerinki %92'1ere ulas-

m1st1r. 

BUttin bu geli$meler,gelece§in istihdam1n1n bU-

yllk oranda hizmetler sekt~rUnde kutuplasaca§1n1n belirti_ 

sidir. <2> 

Niteki~ son y1llarda idari, teknik ve hizmet 

sekt~rU a§1rl1kl1 islerde, mavi yakal1 isg~renlerden be-

yaz yakal1 isgtirenlere do§ru kayma gtizlemlenmistir. C3> 

Geli sen teknol oj i ye bagl i ol arak ul a1u m, haber:.. 

lesme, maliye ve di§er hizmetlerde cal1san isg~renlerin 

durumlar1nda da tinemli de§isiklikler olmus, beyaz yakal1 

isg~renlerin hem ~nemi hem say1lar1 artm1st1r. ~zellikle 

mUhendisler, idareciler, sat1s ve reklam islerinde cal1-

(1) ILO Yay1nlar1; Effect Of Technological Changes On 
Condition Of Work and Employment In Postal and Tele
communication Services; Cenevre,1977;S.43. 

<2> Erbesler,Ayfer; 1984 Y1l1nda TUrk Imalat Sanayiinde 
Teknolojik Durum, E§itim ve tstihdam Politikalar1; 
MPM Yay1nlar1; Ankara,1988; S.53. 

C3> Davis,Louis E.and Taylor,James C; a.g.e.S.419. 
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$anlar, bUro personeli gibi hizmet alanlar1nda gtirev ya

pan i$g~renlerin i$letme bUnyelerindeki etkinlikleri art

m1$t1r. 

Bu degisimler s1ras1nda dikkati ceken tinemli 

bir husus da, kad1n i$g~renlerin istihdam $ekli ve top 

lam isgilcU icinde oranlar1ndaki art1$t1r. 

Teknolojik gelismeler, ozellikle Uretim sektti

rUnde cal1san isgtirenlerin daha monoton ve sabit isler 

yapmalar1n1 zorunlu hale getirmektedir. Bu durum, cal1s

malar1 s1ras1nda daha sab1rl1 ve tekdUze hizmet verebi 

len kad1n i$gorenlerin tizellikle baz1 iskollar1nda ter 

cih edilmelerine olanak vermistir. 

Urnegin posta ve telekominikasyon servisleri 

gibi genelde hafif islerde (daha az fizik gUcU gerekti 

ren> cal1san kad1nlar1n toplam miktar1nda son y1llarda 

~nemli art1slar kaydedilmi$tir. <1> 

BugUn hemsirelik, $ehirleraras1 telefon opera

ttirlilgU, daktilograf gibi hizmet alanlar1nda cal1$an i•

gorenler ile ilgili olar·ak akla ilk anda bayan personel 

gelmektedir. 

Bu gelismelerin emek piyasas1nda yol act191 

<1> ILO Yay1nlar15 a.g.e.s;26. 
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dengesizlik, bir k1s1m iskelunda onemli olctide issizlik 

baz1 iskelunda uygun vas1fl1 isgoren bulunamay1s1 gibi 

celiskili bir durum ertaya c1karm1st1r. 

2. BUyUk Cal1sma Gruplar1n1n Azalmas1 

Teknelejik gelismelerin istihdam Uzerindeki di

ger bUyUk etkisi, isletmelerde rastlanan btiyUk cal1sma 

guplar1n1n giderek azalmas1d1r. Yeni sistemlerin hizmete 

girmesi ve makinalar1n isgorenlerin yerini almas1 senucu 

onceleri eek say1da isgorenin cal1st191 ve daha ziyade 

bedeni gilce dayal1 islerdeki personel say1s1 giderek a 

zalm1st1r. Bu sekilde grup halindeki cal1smalar yerini 

birkac kisiden ibaret ekiplere veya milstakil cal1san is

gorenlere birakm1st1r. Bu durum, onceleri kenusarak, soh

bet ederek is yapan isgorenlerin kars1l1kl1 diyolog kur

ma, stres atma elanag1n1 ertadan kald1rm1st1r. 

Mtistakil cal1sma veya az kisi ile beraber elma

n1n bircek yararl1 yonil vard1r. ~zellikle isgorenin cev

resiyle baglant1s1 azald1g1 icin daha dikkatli elmas1 ve 

daha eek hizmet vermesi mUmktim olmaktad1r. Kalite gerek

tiren islerde ise, mUstakil cal1sma cok basar1l1 sonuc -

lar vermekte ve bir bak1ma zerunlu elarak gorUlmektedir. 

Ancak bu ttir elumlu ytinlerinin d1s1nda az kisi 
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ile veya milstakil olarak cal1$man1n i$gtirenler ilzerinde 

can s1k1nt1s1, moral bozuklu§u, de$arj olamama vb. daha 

ziyade psikolojik a§1rl1kl1 olumsuz etkileri de bulunmak

tad1r. 

GUnilmUzde bu ttir olumsuz etkilerin azalt1lmas1 

icin bircok i$letmede i$gtirenlerin monotonlu§unu gidere

cek, morallerini ytikseltecek ve motivasyonlar1n1 artt1 

racak ce$itli bro$Urler kullan1lma.kta., duyurular yap1l 

ma.kta, Hzellikle kapal1 devre mUzik yay1nlar1 ile bu ttir 

olumsuzluklar1n tinUne gecilmeye ca.l1$1lmaktad1r. 

Bu konuda di§er tinemli bir husus da gtirtiltUdU~ 

Her nekadar teknoloJik geli$meler i$letmelerde isgtiren -

lerin sa.y1sal olarak aza.lmas1na yol a.cm1$sa da, buna ka.r

$ll1k kullan1lan makina mikta.r1nda. h1zl1 bir art1sa vesi

le olmu$tur. Makina.lar1n co§a.lmas1 bircok sorunla bera. -

ber gUrtiltU fakttirtinQ de tinemli bir problem olarak orta

ya. c1karm1st1r. GtirUlttinUn artma.s1nda, ekonomik fakttir -

lerin etkisiyle i$yeri alanlar1n1n giderek kilclllmesi de, 

di§er tinemli bir etken olmustur. 

GUrllltU, 1$gtirenlerin psikolojik olarak rahat

s1zl1k duyma.lar1 ve morallerinin bozulmas1na yol a.can 

fakttirlerin ba$1nda gelmektedir. Ayr1ca gUrUltUnUn et 

kisi i$yerinin d1$1nda. da sUrmekte ve isgtirenler evlerin

de veya baska bir cevrede bulunsalar bile, is ortam1nda-
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ki gllrllltllnlln olumsuz etkisini llzerinde tas1maktad1rlar. 

3. GHzetim Personelinin anem ve Say1s1n1n 

Azalmas1 

Sanayi devriminin baslang1c1nda ve ilerleyen 

y1llar1nda, gtizetim fonksiyonunun Hnemi cok fazlayken, 

otomatik makinalar1n gelismesiyle beraber bu fonksiyon 

etkinli§ini kaybetmistir. 

Gllnllmllzde Llstabas1, usta, formen gibi daha zi

yade gHzetim faaliyetinde bulunan kisilerin yerini buglln 

gelismis kontrol sistemleri alm1st1r. 

tsgtirenlerin pekcok sorunlar1 ile ilgilenen gH

zetim personelinin zaman icinde azalmas1n1n, personal 

llzerinde olumlu ve olumsuz bircok etkisi olmaktad1r. 

GHzetimcilerin giderek azalmas1, kisisel bir 

tak1m sllrti.i.smelerin ortaya c1kmas1n1 Hnlerken, isgtiren 

lerin bireysel veya isle ilgili problemlerini anlatabi 

lecekleri, yard1m isteyecekleri i.i.stlerinin kalmamas1 ne

deniyle yaln1zl1klar1n1n daha da artmas1na yol acm1st1r. 
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III. SEND!KALAR UZER!NDEK! ETK!LER! 

A. TeknoloJik Geli$melere Sendikalar1n Gosterdikle

ri Tepkilerin Nedenleri ve Sekilleri 

Teknolojik geli5melerden en olumsuz $ekilde et

kilenen birimlerin ba$1nda sendikalar gelmektedir. 

Makinalar1n sistem icinde giderek insan gUcil 

ntin yerini almas1 kar$1s1nda sendikalar1n tepkileri on 

celeri cok sert olmu$tur. Zaman zaman cat1$maya, hatta 

kurulu$larda maddi zararlara yol acan bu direni$ler daha 

sonralar1 eylem ve seklini de§istirmistir. anceleri kaba 

kuvvet ve tehditler seklinde yap1lan direnmeler gtinllmilz

de yerini daha bilincli taleplere b1rakm15, istekler bi-

1 imsel dayanaklara ba§l1 olarak yap1lmaya baslam15t1r. 

Bugiln teknolojik gelismelerin ilk y1llar1nda 

gosterilen direnisler eski siddetini kaybetmekle beraber 

onemini aynen muhafaza etmektedir. 

Sendikalar1n teknolojik gelismelere direnmele

rinde iki onemli etken vard1r. 

Bu etkenlerden birincisi, sendikalar1n strate

Jik konumlar1n1n teknolojik gelii;>meler kar$1s1nda onemi

ni kaybetmesi, di~eri ise bu gelismelerin isgUcilnde ta -
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sarrufa yol acmas1d1r. 

Teknolojik geli$meler kars1s1nda sendikalar ge-

nelde 3 tip harekette bulunurlar. <1> 

~nleyici Hareketler 

Rekabet Edici Hareketler 

Kontrol Edici Hareketler 

- anleyici Hareketler 

Bu tip direnislerde sendikalar llyelerinin yeni 

sistemlerde cal1smalar1na mani olmaya gayret etmekte, is

verenlere kars1 grev tehdidinde bulunarak ileri teknolo

ji uygulamas1n1 tinlemeye cal1smaktad1rlar. Ancak bu hare

ketler yeni teknolojinin isgUcU Uzerinde ortaya c1kard1-

§1 problemlere care bulmaktan ziyade, yeni teknolojinin 

uygulamas1n1 tinlemeye ytineliktir. Bu tip direnisler yeni 

t~knoloji tatbik eden sendikas1z isletme say1s1n1n artma

s1yla birlikte bllyllk tilcllde etkinli§ini kaybetmistir. 

- Rekabet Edici Hareketler 

Bu tllr yakl a$l mda, i sgUcU mal i yeti eri dlli;;llrll-

1 erek yeni teknolojinin giderler konusunda sa§layacag1 

avantaJ1n asgari dllzeye indir·ilmesi amaclanmaktad1r. Bu 

sekilde i$verenlerin ileri teknolojiyi istemelerinin 

tinemli bir nedeni ortadan kald1r1lm11;1 olacakt1r. 

<1> Tuna,Orhan; Ekin,Nusret; a.g.e.,S.132. 
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Ancak bu yakla$1m1n tatbiki oldukca gtictlir ve uygulamas1 

cok nadir gdrillen bir davran1$ $eklidir. 

- Kontrol Edici Hareketler 

Bu yakla$1m $ekli, di§er direnme tiplerine gd

re daha rasyonel bir uygulama tUrUdUr. Yeni teknoloji e

sas itibar1yla kabul edilmekle beraber bunun tatbikat1 

icin en uygun zaman ve ortam tespit edilmeye cal1$1lmak

tad1r. Bu $ekilde i$gdrenlerin yeni metodlar1 d§renmele

ri, Ucret ve istihdam konusundaki endi$elerinin gideril

mesi hedef lenmektedir. 

Ayr1ca i$ten c1karmalar asgari dlizeyde tutulma

ya cal1s1larak tazminat ddemelerinin garanti alt1na al1n

mas1 amaclanmaktad1r. 

B. Sendika BUnyelerinde Meydana Gelen De§isiklikler 

Teknolojik gelismelerin en bilyUk etkilerinden 

biri, beyaz yakal1 isgdrenlerin say1s1n1n ma.vi yakal1la

ra oranla art1$1nda gdrUlmU$tUr. 

Bu durum sendikalar1n gUcil ve yapt1r1mlar1 lize

rinde ciddi olumsuz etkiler meydana getirmi$tir. 
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CUnki beyaz yakal1 i$gorenler, bireysel akitleri kendi

leri ac1s1ndan daha yararl1 gormekte ve bu tUr bir anlas

ma yolu ile cal1$may1 tercih etmektedirler. Mavi yakal1 

isgorenler ise, toplu i$ akitlerini kendi yararlar1 ac1-

s1ndan tercih etmektedirler. 

Bu geli$meler, bayaz yakal1lar1n sendikala$ma 

oran1n1n giderek azalmas1na yol acm1$t1r. Vap1lan hesap

lamalarda, ABD'de beyaz yakal1 i$gorenlerin sadece %10'u 

sendikalara kendi istekleri ile Uye olmaktad1r. Cl> 

TeknoloJik geli$meler, sanayi kesiminde cal1 -

$an i$gorenlerin oran1n1 dU$UrUrken, sa§lad1§1 ekonomik 

olanaklar nedeniyle hizmetler sektorilniln gelismesine yol 

acm1$t1r. Bu nedenle son y1llarda istihdam oran1nda hiz

metler sektorilne do§ru bir kayma olmaktad1r. 

Bu durum sendikalaema hareketi icin olumsuz 

bir geli$medir. Cilnki bireysel cal1$man1n a§1rl1kl1 ol

du§u hizmetler sektorUnde sendikala$ma oran1 sanayi ke 

simine gore cok dileilk olmaktad1r. Bu nedenle toplam is 

gUcUnUn say1s1nda art19 olsa bile, bu art1s beyaz yaka 

11larda ve hizmet sektorUnde cal1$anlarda yo§unlast1§1 

icin, sendikal1 i$goren say1s1nda ayn1 oranda bUyUme mey

dana gelmemekte hatta azalma gorUlmektedir. 

Cl> Ibid,S.137. 

112 



• 

Dzellikle geli$mi$ illkelerde daha ac1k olarak 

gHrillen bu durum, son y1llarda daha da h1zlanm1$t1r. Bu 

konuda 1970-1988 y1llar1 aras1nda baz1 gelismis sanayi 

illkelerinde sendikalasma oran1 ile ilgili veriler do§rul

tusunda haz1rlanan cizelge asa§1da gHsterilmistir. <1> 
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SEC:tLM:tS BAZI uu:::ELERDE SEND:tKALASMANIN 

GELISIM:t < 1970-1988 > 

JAPONVA 

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 

Bu cizelgeden de gtirillece§i ilzere, 70'1i y1l -

lar1n bas1nda genelde bir miktar yilkselme e§ilimi gHste

ren sendikalasma oran1, ilerleyen y1llarda giderek azal

m1st1r. 

<1> :tsveren Dergisi; Vil 1991, Say1 2; S.12. 
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Bunun yan1nda ileri teknoloji kullan1m1n1n ba$

lang1c y1llar1na kadar, sendika ytineticilerinin co§u va

s1fl1 bedeni i5gtirenler olup, genelde kurulu$lar1n btin -

yelerinden yeti$erek ba5ar1l1 olmu$, sayg1nl1k kazanm1$, 

informel lider haline gelmi$ ki$ilerdi. Bu i$lerin sis 

temin icinden gelmeleri, cal15anlar1n psikolojik ytinle 

rini iyi bilmeleri ve i$gtirenlerle cok kolay diyalog ku

rabilmeleri sendiklar1n kuvvetlenmesinde ve i$gUcU Uze 

rindeki etkisinin co§almas1nda tinemli birer faktordti. 

Ancak gtinUmilzde teknolojik geli5melerin goze

tim fonksiyonunun ve ustalar1n i$levlerini ve tinemlerini 

giderek azaltmas1, bedeni olarak cal1$an vas1fl1 i$gtiren

lerin say1s1n1n h1zla dU5mesine yol acm15t1r. 11eri tek

nolojide ihtiyac duyulan beyaz yakal1 i5gorenlerin ise, 

sendikalar1 tercih etmemeleri sonucu sendika ytineticile

rinin co§u kurulu$Lln icinden yeti5en ve tum i5gorenlerin 

sayg1 duyduklar1 ki$ilerden ziyade, tepeden inme birey -

ler olmu$tur. Bu durum ise sendikalar1n etkinli§inin ve 

i5gorenler Uzerindeki hakimiyetinin azalmas1na hatta za

man zaman Uyelerine soz gecirememelerine vesile olmu$ -

tur·. 

BugUn sendikalar ile i$gtirenler aras1nda kar$l

l1kl1 gilvensizli§in ya$anmas1, daha do§rusu i$gtirenlerin 

sendikaya duydu§u sayg1 ve gilvenlerinin azalmas1 sonucu 
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sendika ve Uyeleri aras1nda ce$itli cat1$malar c1kmakta

d1r. 

Sendika bUnyelerinde meydana gelen tinemli de 

§isimlerden biri de, sendikalar aras1 birli§in ve daya 

n1sman1n zaman zaman bozulmas1d1r. Bu konuda $Uphesiz en 

tinemli neden teknolojik gelismeler olmaktad1r. tleri tek

nolojinin uygaland1§1 is kollar1nda verimlili§in, dola -

y1s1 ile de k~r'1n giderek yUkselmesi sonucu, bu i$ kol

lar1nda cal1$an i$gtirenlerin reel Ucretlerinde tinemli a~ 

t1slar meydana gelmistir. Bunun sonucu olarak da bu tUr 

i$kollar1nda bulunan sendikalar, Ucretten ziyade Uyele -

rinin istihdam sorunu Uzerinde caba sarfetmek durumunda 

kalm1$lard1r. 

Buna kars1l1k k~rl1l1§1n yUksek olmad1§1 i$ 

kollar1nda yap1lan toplu pazarl1klarda, sendikalar Ucret 

konusunda genelde basar1l1 olamamaktad1rlar. 

Bu durum ise, de§i$ik is kollar1ndaki sendika

lar1n a§1rl1k verdikleri konular1n farkl1 olmas1na ve 

mesguliyet alanlar1n1n ayr1lmas1na yol acm1$t1r. 

GUnUmUzde, sendika Uyelerinin toplam isgUcU i

cindeki oranlar1n1n azalmas1na ra§men toplam say1lar1 ge_ 

nelde ayn1 kalm1$t1r. 

arne§in Ulkemizde Deak 1987 ay1 verilerine gti-
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re sendikal1 i$Ci say1s1 2.044.797 iken, bu say1 Temmuz 

1991 ay1 itibar1yla 2.130.811 olmu$tur. Cl> 

Bu verilere gore aradan gecen 4.5 yil sUresin

ce sendikal1 i$goren say1s1nda hemen hemen hie art1s ol

mam1$ ancak azalma meydana gelmemi$tir. Bu durum sendi

kalar1n ba$ar1s1ndan ziyade ozellikle vas1fs1z ve yar1 

vas1fl1 i$gorenlerin teknolojik geli$meler kar$1s1nda i

leriye donUk endi$elerinin co§almas1 ve birlik meydana 

getirmek ihtiyac1n1n artmas1 sonucu ortaya c1km1st1r. 

C. GUnUmUzde Sendikalar1n Uzerinde Durduklar1 

Hususlar 

Ca§da$ sendikalar1n faaliyetlerinde ve gercek

le$mesini istedikleri konularda gecmi$e oranla bUyUk de

§i$ikl ikler olmu$tur. Bu konular1n ba$1nda e§itim cal1$

malar1 gelmektedir. 

lleri teknolojinin gerektirdi§i e§itim faali

yetleri gUnllmUz sendikalar1n1n en onemli me$guliyet alan

lar~ndan biri olmu$tur. Uyelerinin verimliliklerinin yllk

seltilebilmesi ve geli$en teknolojiye ayak uydurabilme -

Cl> l$veren Dergisi; Vil 1991, Say1 2; S.14. 
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leri icin, sendikalar1n hizmet ici e§itim cal1$malar1 bU

yUk onem arzetmektedir. Bu nedenle bazen isverenler ile, 

bazen tamamen kendi imkanlar1n1 kullanarak Uyelerin e§i

tim dilzeylerini ve niteliklerini artt1rabilmek icin, sen

dikalar ce$itli cal1$malar yapmaktad1rlar. 

E§itim faaliyetleri, isgorenlerin sadece nite

liklerinin artt1r1lmas1n1 sa§lamamakta, bunun yan1nda ir 

gorenlerin altarnatif is bulma olanaklar1n1 da yUkselt -

mektedir. BugUn, ileri teknoloji kullan1m1 sonucu bircok 

isl etmede i sgoren tasar·rufu ortaya c1 kmaktad1 r. Uyel eri

ni n issiz kalmas1 ve bunun getirece§i olumsuz durumlar1 

onlemek icin sendikala.r, sozkonLlsu isgorenlerinin ayn1 

kurulusta veya ayn1 kurulusun baska bir bolUmUnde eski 

isinden daha dUsUk seviyede bulunmayan baska. bir pozis 

yona yerlestirilmesini veya ayn1 is kolunda di§er bir ku

rulusa transferinin yap1lmas1n1 istemektedirler. 

Ancak, ister isletme ici, ister i$letme d1s1 

nakil olsun, isgorenlerin cal1st1klar1 yerden baska bir 

k1sma gonderilmesi halinde e§itime tabi tutulmas1, isgo

renin yeni isine adaptasyonu icin yararl1 ve gerekli bir 

dur·umdur·. 

Bu arada sendikalar, teknolojik gelismeler kar

s1s1nda isgUcU istihdam1ndaki azalmay1 onleyebilmek icin 

fazla mesainin kald1r1lmas1n1 one sUrmektedirler. Halbu-
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ki artan llretim i$verenlerce daha ucuza mal olmas1 ne 

deniyle, mevcut i$gllcllne fazla mesai yapt1r1larak elde 

edilmek istenmektedir. Cllnki fazla mesaide, emekli ke -

senekleri, sigorta primleri,izinler ve di§er personel 

masraflar1ndan Hnemli tilcllde tasarruf imkan1 olmaktad1r. 

Bu $ekilde daha az kisinin fazla mesai yapmas1yla, top -

lam personel masraflar1 azalt1lmaktad1r. Ancak bu durum

da, isgllcll istihdam1n1n artt1r1lmas1n1 olumsuz olarak 

etkileyen bir uygulama $eklidir. 

Bu nedenle, sendikalar Hzellikle fazla mesai 

uygulamas1na kars1 c1karak toplam istihdam hacminin art

t1r1lmas1na veya ileri teknoloji uygulamas1 sonucu tasar

ruf edilen i$gUcllne 1$ imkan1 sa§lanmas1na cal1$maktad1r 

l~. 

Sendikalar1n Uyelerinin i$ten c1kar1lmas1n1 tin

lemek icin teklif ettikleri ytintemlerden biri de, cal1s

ma sllresinin k1salt1lmas1d1r. Bircok i$gtirenin issiz kal

mas1n1 tinlemek amac1yla mevcut i$gllcllne daha k1sa sllreli 

cal1$ma yapt1r1larak ve daha dll$llk llcret almalar1 temin 

edilerek toplam isgllcll maliyetinin dllsllrlllmesine cal1s1-

l1r. Bu sekilde ayn1 miktarda isgtiren istihdam edilse bi

le, isgllcll maliyeti dllsllrlllerek ileri teknolojinin orta

ya c1kard1§1 istihdam fazlal1§1na kars1 tinlem a11nmaya 

cal1s1lm1s olur. 
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GUnilmUzde, sendikalar1n Uzerinde durduklar1 di-

§er tinemli bir husus da, teknolojik geli$melerin tatbiki 

sonucu meydana gelen k&r'1n da§1t1m1d1r. Sendikalar elde 

edilen ve art1$ e§ilimi gtisteren bu k~r'1n, tabana da§1-

t1lmas1n1 istemektedirler. Bu $ekilde teknolojik geli$me-

nin sa§lad1§1 yararlardan sadece i$verenlerin de§il, 1$-

gHrenlerinde adil bir pay almalar1 milmkiln olabilecektir. 

D. Toplu Pazarl1k Sistemi Ozerine Etkileri 

lleri teknolojik geli$melerin beyaz yakal1la -

rin istihdam imkan1n1 ~o§altmas1, sendikala$ma hareketi-

ne olumsuz etki yam1$t1r. 

Bu konuda, Ulkemizden bir de§er vermek gereki~ 

se, sanayi ve hizmet sektHrlerinde 1980 Hncesi toplam 

sendikala$ma oran1 %85 iken, bu oran son y1llarda %60' 

Ancak yine yap1lan bu tespitlerde, sanayi ke -

siminde sendikala$ma oran1n1n genelde ayn1 kald1§1 gHrill-

TISK istatistiklerine gtire, 1981-1990 y1llar1 

(1) Yllksel,Nihal; TUrkiye'de EndUstriyel lli$kiler ve Ve
rimlilik Semineri; MPM Yay1nlar1; Ankara,1988; S.52. 
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aras1nda sanayideki sendikalasma oran1 asa§1daki tablo -

da g~rilldil§il sekilde gercekle9mistir. <1> 
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Bunun yan1nda toplu pazarl1k slirecinde, sendi~ 

kalar1n blitiln bir is kolunu kavrayacak sekilde teskilat

lanmalar1 da son derece ~nemli bir husustur. E§er sendi

kalar bir is kolunun biltilnilnde te9kilatlanmay1 ba9arabil

mislerse, toplu pazarl1klarda cok daha etkin olabilmekte 

ve direnis yapmak zorunda kal1rlarsa, bu durumlarda da 

daha ba9ar1l1 olmaktad1rlar. 

Toplu pazarl1k silrecinde, i9letmelerde kulla -

n1lan sistemlerin durumu ve bunlar1n sa§lad1klar1 imkan

<1> tsveren Dergisi; Vil 1991, Say1 2; 8.14. 
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lar da cok onemli bir husustur. !sverenlerce getirilen 

teknolojik yenilikler, eski sisteme gore onemli bir ta 

sarrufa yol acm1yorsa, bu durum toplu pazarl1klarda sen

dikalara bUyUk avantaj sa§lamaktad1r. 

Teknoloji, asl1nda kendisine kars1 olanlar1n 

bile vazgecemedi§i bir unsurdur. Her nekadar sendikalas

ma olay1na ve sendikalar1n gUcUne zarar vermis olsa bi 

le, gUnUmUzde teknolojik gelismenin UrUnleri sendikala 

r1n kendi bUnyelerinde de kullan1lmaktad1r. Bunlar1n ba

s1nda bilgisayarlar gelmektedir. 

BugUn pazarl1k sistemi kaba kuvvet gosterisin

den ziyade kars1l1kl1 verilerin de§erlendirilmesi esas1-

na dayanmaktad1r. Bu verilerin toplu pazarl1k s1ras1nda 

en sa§l1kl1 ve k1sa silrede temin ve kontrol edilmesi, an

cak bilgisayarlar yard1m1yla mUmkUn olmaktad1r. <1> 

~zellikle ilcretlerin hesaplanmas1nda art1sla

r1n getirece§i mali yUkUn tespitinde, bunun isgorenlere 

ne olcUde yans1yabilece§inin saptanmas1nda, piyasa tah -

minleri vb. pazarl1k unsuru konular1n k1sa silrede gerce

§e yak1n sonuclarla elde edilebilmesinde, bilgi i$lem 

sistemleri yayg1n bir sekilde kullan1lmaktad1r. 

Boylece, isveren isgoren gorilsmelerinde kar$1-

<1> Ekin,Nusret; a.g.e.,S.213. 
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l1kl1 olarak gercekci taleplerde bulunabilmesi ve ola -

naks1z istekler nedeniyle ortaya c1kabilecek anlasmazl1k

lar1n daha baslang1cta Hnlenebilmesi mUmkUn olabilmekte

dir. 

Gelismis makinalar1n kullan1m1n1n yayg1nlasma

s1 ve buna ba§l1 olarak isgHren say1s1ndaki azalma, top

lu pazarl1k sisteminde sendikalar1n aleyhinde bir gelis

me olmustur. CUnki isgHrenlerin bUyUk k1sm1 olmadan da 

hizmetin yap1labildi§i kuruluslarda cok az say1da perso

nelin bulunmas1 yeterli olmaktad1r. Gelismis sistemleri 

kullanan personel, genelde vas1fl1 ve beyaz yakal1 isgH

ren s1n1f1na girdi§i ve bunlar1nda bireysel akit yapmay1 

tercih etmeleri, toplu pazarl1k sisteminde sendikalar U

zerinde daha da olumsuz etki yapmaktad1r. 

TUm bu gelismeler sendikalar1n yapt1r1m gUcle

rini Hnemli Hlcilde azaltmakta ve isverenlere avantaj sa§

lamaktad1r. 

Toplu pazarl1k sisteminde teknolojik gelisme -

ler taraflara ayn1 derecede yarar sa§lamad1§1 halde, her 

iki tarafa da isteklerinin daha gercekci temellere dayan

mas1 konusunda olanak sa§lam1st1r. Nitekim gilnilmilz toplu 

sHzlesmeleri gecmis y1llara gHre cok daha bilimsel veri

lere dayal1 olarak yap1lmaktad1r. 

Buna kars1l1k rekabetin giderek artt1§1 gilnU-
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mUz piyasa ko$ullar1nda yaln1s bir hareket, gerek i$ve 

ren gerek isgtirenlere bUyUk zararlar vermektedir. 

Piyasa icindeki pay1n1 kaybeden veya pay1 aza

lan kuruluslar1n rekabet sans1n1nda azalmas1, isverenle

rin telafi edemeyecekleri zararlara u§ramas1na yol aca -

bilirken, isgtirenlerinde cal1st1klar1 ortam1 kaybetmele

rine vesile olabilmektedir. 

Teknolojik gelismeler, uygulay1c1lar1na bilyilk 

avantajlar sunarken, rekabetin daha da siddetlenmesine 

ve dengelerin cok hassas hale gelmesine yol acmaktad1r. 

Bu nedenle yap1lacak olan bir hatan1n bedeli de cok da -

ha a§1r olacakt1r. 
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UCUNCU StjLUM 

TEKNOLOJlK 8ELl6MELER lLE PERSONEL Y~NETlM 

FONKSlYONLARI ARASINDAKl tLt6Kl 

Birc;:ok personal yonetim fonksiyonu ile tekno 

loJik geli9meler aras1nda dolayl1 veya do§rudan iliski 

vard1r. 

Teknolojik gelismeler baz1 personel yonetim 

fonksiyonlar1nda oylesina bir de§isime yol acarki, bu de

§iipim sonucu faaliyetlerin, onem verilen konular1n, uygu

lanan yontemlerin ve c;:al 1$ma mekanizmas1n1n sel<i 1 ve ic;:e

riginin yeni bastan de§erlendirilmesi gerekebilir. 

Ayr1ca bu ili9kinin di§er onemli bir yan1 da, 

silrekli aktif halde kalmas1 ve gilncelli§ini muhafaza et

mesidir. Yani teknalojik bir yenilik etkiledi§i bir yo -

netim fonksiyonunda bir defaya mahsus de§i•iklik meydana 

getirmemekte, bu iliskinin sekli ve siddeti sUrekli ola

rak farkl1lasarak devam etmektedir. 

Bu nedenle yonetim fonksiyonlar1 ve teknolojik 

gel i smel e,.. aras1 ndaki i l i ski ye her· zaman duyarl 1 k gt>ste

ri l mel i ve zaman ic;:inde bu konuda ortaya c;:1kabilecek 

probl eml er in daha basl ang1 eta asgar·i dilzeye i ndi ri 1 mesi 

sa§lanmal1d1r. 
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l • F'ERSONEL F'LANLAMA VE SEC :t M S :t STEMLER :t :t LE :I: L :t $~: :t S :t 

A. Teknolojik 6eli9melerin Personel Planlama 

SUrec:indeki Yeri ve ~nemi 

tsletmelerin rantabl cal1smalar1nda, istihdam 

ettikleri il;;gUc:UnUn sayun ve verimlili§i son derece o-

nemlidir. :t9goren say1s1n1n optimum dUzeyde tutulamad1§1 

bunun alt1nda veya UstUnde istihdam yap1ld1§1 hallerde, 

verimlilikte de onemli dU9meler gorUlUr. Boyle durumlar-

da kurulu9un rekabet gUcil de onemli olcilde azalmaktad1r. 

Bu nedenle, kullan1lan sisteme gore optimum 

personel say1s1n1 tespit edecek bir personel planlamas1-

n1n yap1lmas1, i$letmeler icin cok gerekli ve onemli bir 

yonetim islevi olmaktad1r. 

Personel planlamas1 s1ras1nda, sUphesiz en o -

nemli belirleyicilerden biri kullan1lacak teknolojinin 

dilzeyidir. CUnki teknolojik dUzeyden nekadar yararlan1 

laca§1, per·sonel ger·eksinmesinin tespi tinde son derece 

onemli bir konudur. Cl> 

Her nekadar kullan1lac:ak teknolojinin belirlen_ 

mesi, isletmenin finansal kaynaklar1 ile do§rudan ilis-

< 1 > Kaynak, Tu§ray; F'er·sonel Pl anl amas1; h•l etme Fak. Ya -
yin No.228; :tstanbul,1990,S.65. 
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kiliyse de, personel planlamas1 bak1m1ndan bu teknoloJi

nin seviyesi de ayn1 derec:e tlnem arzetmektedir. 

Ayr1c:a, eme§in ucuz ve bol oldu§u alanlarda 

ileri teknoloJiyi kullanmak kurulu$ ac1s1ndan ak1lc:1 ol

mayabilir. (1) 

Bu nedenle personel gereksinmesinin belirlenme

sinde eek onemli bir belirleyici unsur clan teknclcji, 

kurulus icin ileriye donUk personel planlamas1nda da, bi

rinci derece etkili faktorlerin ba$1nda gelmektedir. 

Bu arada pekcok yonetsel fonksiyonda oldu§u gi_ 

bi, personal planlama surecinde de trend extrapolasyonu 

ve regrasyon-korelasyon analiz yontemleri kullan1larak 

yap1lan personel hesaplamalar1nda, teknolcJik geli$me 

lerin sa§lad1§1 pekcok olanaktan yararlanmak da mUmkun 

dur. Aksi halde, orne§in bilgisayar kullan1lmadan yuka 

ridaki analiz yontemleri ile personel planlamasnn1n ya 

p 1 l mas1 hesap l amal ar 1 n kl sa surede ve dclj3r .. u cl aral el 

de edilmesi oldukca guctUr. 

< 1 > I bi d ; S. 66. 
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B. Teknolojik Gelismelerin Personel Secim Sistemleri 

:t1 e :t1 i ski si 

Gelisen teknoloji gUnUmUzde is yap1lar1nda,is

gorenlerin gorev ve sorumluluklar1nda, cal19ma sekille -

rinde onemli de§i$ikliklere yol acm1st1r. 

Bu gelismeler hsletmelerin per·sonel yonetimin

de de bilyUk problemlerin c1kmas1na vesile olmu9tur. Her

$eyden once ileri teknoloji uygulanan kurulu1;1larda i1;1gU

cU devrinin dUsUk olmas1 ve personel say1s1n1n azalmas1-

na kars1l1k, mevcut islerde cal1sacak personelin tespiti 

son derece onemli bir konu haline gelmistir. 

Bu nedenle personel seciminde yap1lacak herhan

gi bir hata, daha sonra cok tehlikeli sonuclar do§urmak

tad1r. <1> 

Bu arada ileri teknoloji kullan1m1 ile islet -

melerde personel say1s1nda onemli tasarruf sa§lanm11;1t1r. 

Pekcok isgorenin yapt1§1 isl gerceklestiren makinalar1n 

hizmete verilmesi, isgoren say1s1n1n azalmas1na yol a -

carken, yeni sistemleri kullanacak personelin nitelikle

rinin de bUyUk onem kazanmas1na vesile olmustur. 

~nceleri sadece yap1lan isin onemli oldu§u dU

C1>Tuna,OrhanJ Ekin,Nusret; a.g.e.,S.195. 

127 



$Uncesi, daha sonra bu i•te c;al1$anlar1n da en az yap1 -

lan i$ kadar dikkatli sec;ilmesinin gereklili§ini ortaya 

c;1karm11;0t1 r·. 

CUnki i$gtirenlerin ileri teknoloji ihtiva eden 

sistemleri kullan1rken yapacaklar1 kisisel hatalar da ya_ 

ralanma veya tilUm tehlikesi olas1l1§1 giderek azalmas1na 

kar1;01l1k, bu hatalar1n yol ac;aca§1 maddi hasarlar1n bo -

yutlar1 c;ok bUyUk de§erlere ulasm11;0t1r. 

Bunun yan1nda, ileri teknoloji uygulayan bir 

isletmede yap1lan bir yaln1sl1§1n, tirne§in Uretimde kul

lan1lan b i r maldnay1 birkac; saat dahi durdurmas1 ,milyon

larca liral1k Uretim kayb1na yol ac;acakt1r. 

Teknolojik gelismeler can gUvenligi konusunda 

genelde olumlu etki yapmas1na kars1l1k, is kazalar1 so 

nucunda meydana gelen maddi zararlar1n da c;ok bUyUk bo 

yutlara ula1;0mas1na vesile olmui;.tur. Bu zarar·lar bazen i•

letmenin rekabet sans1n1 kaybetmesine veya finansal du -

rumunun bozulmas1na bile yol ac;abilmektedir. 

TUm bu geli$meler, ileri teknoloJi uygulayan 

kurulu15larda personel niteliklerinin kullan1lan sistem 

ler ile uyumunu ve bu maksatla yap1lac:ak per·sonel sec;imi_ 

ni son derece hassas bir konu haline getirmistir. 

~zellikle yeni i15g~ren al1m1nda, personelin 
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nitelikleri ile o is icin aranan ozelliklerin uyumu Uze

rinde en cok durulan konulardan biridir. 

Bu arada teknolojik gelismelere paralel olarak 

ise al1nacak i$gorenlerin e§itim seviyelerinin de yilksel

mesi kac1n1lmaz bir gelismedir. BugUn bircok kurulu$ta 

eleman al1m1nda belirli tahsil dQzeyi ilk sart olarak a

r·anmaktad1 r. 

Bunun yan1nda czellikle ycnetici seciminde i 

leri tahsil dUzeyi, yabanc1 dil, i$ tecrilbesi gibi fak 

torler giderek a91rl1k kazanmaktad1r. 

l$letmelere al1nacak personelin seciminde son 

derece etkili olan teknolojik geliemeler, uygun vas1fl1 

personelin tespit edilmesinde de o derece bilyUk kolaylik-

1 ar· saf1i 1 am1 stir. 

Bu konuda kullan1lacak bilgisayarlar yard1m1y

la, mUracat eden aday say1s1 cok fazla olsa bile, ihti -

yac duyulan nitelikte personelin secimi kolayl1kla yap1l

maktad1r. 

Bu amac icin haz1rlanacak bir program ile i•e 

ili5kin czellikler bilgisayarlara girilmektedir. Bunun 

icinde oncelikle sczkonusu ise ili$kin is tan1mlar1n1n 

ve is spesifiksyonlar1n1n yap1lmas1 gerekmektedir. 
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• 

1$ tan1m1 olarak, i•e ili$kin g~revler, ~zel -

likler ve sorumluluklar belirlenir. (1) 

ts spesifikasyonu olarak da, o i•te cal1$acak 

isgtirenlerin sahip olmas1 gereken minumum nitelikler tes-

pit edilir. <2> 

ts ile ilgili bu verilerin d1s1nda bilgisayara 

ayr1ca basvuruda bulunan adaylar1n nitelikleri de giril-

mektedir. Bu Bzellikler bilgisayarda kar$1last1r1larak 

istenilen nitelikteki adaylar1n kisa silrede ve kolayl1k-

la tespit edilmesi milmkiln olmaktad1r. 

TeknoloJik gelismeler bir yandan isgilcil nite -

li§inin yUkselmesine ve vas1fl1 isgilcUne duyulan ihtiya-

c1n artmas1na yol ac;:arken, di§er yandan da saglad1§1 ola-

naklar ile uygun vas1fl1 personelin tespitinde bilyilk ko-

<1> Yalc::1n,Selc;:uk~ Personel Y~netimi; 1$letme Fak.Yay1n 
No.200; tstanbul,1988; S.60. 

<2> Ataay, tsmai 1 Durak; h>de§erleme Ders Notlar·1, 1990 
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II. E~tTtM FAALtYETLERt !LE tLlSKtSt 

A. Bireysel Ac1dan E§itim Bereksinmesi 

1. TeknoloJik Belismelerin E§itim Faaliyetleri 

Bak1m1ndan ~nemi 

Bilim ve teknolojideki h1zl1 gelismeler, Ure 

tim yontemlerindeki de§ismeler, yeni is alanlar1n1n or 

taya c1kmas1 gibi hususlar cal1sanlarda bulunmas1 gere 

ken vas1flar1 artt1rmaktad1r. Ayr1ca teknoloJik gelisme-

ler isgorenlerin e§itim ca§lar1nda kazand1klar1 vas1fla-

r1 kisa sUrede yetersiz hale getirmektedir. 

Bu gelismelere ba§l1 olarak cal1sanlar1n bir 

k1sm1 icin mesleki bilgi dilzeyi yUksek, ilretkenlik iste-

yen isl er- or·taya c;1 kar·ken, bi r- lu s1 m i sgorenl er·de dilsilk 

mesleki bilgi ve yetenek isteyen monoton islerde cal1s-

mak zorunda kalmaktad1rlar. <1> 

Bilnilmilzde bir ferdin mesleginde katk1 yapmadan 

bilgisini artt1rmadan, de§isimlere kapal1 olarak cal1s 

mas1 cok zordur. Bu durum ozellikle vas1fl1 islerde he 

men hemen imkans1zd1r. 

<1> Tinar,Mustafa; Cal1sma Yasam1nda tleri Teknoloji Kul
lan1m1n1n ts Organizasyonu ve tnsan-Makina tliskile
rine Betirdi§i Yeni Boyutlar; Ankara,1989• S.136. 
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tsgtirenlerin egitim problemi kendilerini oldu

gu kadar isver·enleri ve Uyesi olduklar1 sendikay1 da ya

k1ndan ilgilendirmektedir. 

2. Teknolojik Geli•melere tli$kin Egitimin 

Personel Davran1slar1 Uzerindeki Etkileri 

Teknolojideki h1zl1 geli$meler isletme bUnye 

sinde baz1 boliimlerin ortadan kalkmas1na veya btililmler 

aras1nda. yeni ili$kilerin kurulmas1na yol a<:::ar. Bu durum 

i$letme i<;;:indeki personel ili$kilerinin dtizeyini ve ya -

p1s1n1 da biiyiik tilcilde etkilemektedir. Bu degisimler so

nucu, tirne§in bir usta daha once hie iliskide bulunmad1-

91 ba$ka bir usta veya grupla cal1$mak zorunda kalabil 

mekte veya ayn1 ki!esi daha once bilgi al1p ver·digi ki$i 

lerden farkl1 ki$ilerle bilgi al1$ veri•inde bulunabil 

mektedir·. 

Bu durumlar, personel ve onun iliskilerini et

kileyen onemli unsur·lard1r. 

Teknolojik gelismelerin, personel davran1slar1 

Uzerindeki etkilerine bak1ld1g1nda, i15letme biinyesindeki 

<:::esitli kisi ve birimler aras1nda muhtelif kademelerdeki 

kara.r alma yetldsi ve giicUnUn de§isti§i gorUlecektir. 

Zaman zaman yetki anlasmazl1klar1na ve <;;:at1smalara da 
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yol acabilen bu de§i$imlerden, i$gorenlerin ve i$letme

nin olumsuz olarak en az oranda etkilenebilmesinde egi -

tim cal1smalar1n1n cok onemli rolU vard1r. 

Ayr1ca, niteliklerinin yeni geli$meler kar$l 

s1nda yetersiz kald1§1n1 dU$Unerek kendilerine clan gU 

venlerini kaybeden ve moralleri bozulan isgorenlere de, 

verilecek mesleki e§itimler ile yeni nitelikler kazand1-

r1larak, hem verimliliklerinin hem de motivasyonlar1n1n 

yUkseltilmesi milmkiln olabilecekt1r. 

3. Mesleki Egitim l<onusunda l$gor·enlerin 

Yalda$1mlar1 

Mesleki e§itim gorme konusunda bircok i$gore 

nin tutumlar1 genelde olumsuzdur. Bunun pekcok nedeni 

bulunmakla beraber tahsil dUzeyi, kendi eksikli§inin bas

kalar·1 taraf1ndan farkedi lmesinden duyulan endi$e, gUven _ 

sizlik, Ulkedeki e§itim dUzeyi vb. etkenler say1labilir. 

Bu konuda ulkemizde 138 i$letme Uzerinde yap1-

lan ara$t1rmalar hayli ilginc sonuclar vermi$tir. (1) 

Buna gore, bu i$letmelerde c;:al1sanlar1n %45.S'nin do§um 

yeri key, %28'nin kasabad1r. Bunun yan1nda sanayide ca -

<1> Erbe5ler,Ayfer; a.g.e. ,S.63. 
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l1$anlar1n %56's1 ilkokul mezunu olup bu miktara mesle -

ki e§itimden gecmeyen orta o§renim mezunlar1 ile ilkokul 

bitirmeyenlerde kat1ld1§1nda bu oran %75'e yUkselmekte

dir. 

Vine bu arast1rmada, mesleki e§itim ihtiyac1 

bu e§itimi isteme nedenleri su seldlde belirlenmistir. 

E§itimi tsteme Nedeni YUzdesi<%> 

Teknolojik De§i$im 53.9 

Mesle§inde yeterli yetismemis olmak 19.3 

Veni sorunlar1n ortaya c;:1kmas1 11.9 

Bilgi Eskimesi 9.3 

Mesle§inden baska bir iste cal1st1rma 5.4 

E§itim ihtiyaclar1 ise konular1na gore su se -

kilde belirlenmistir. 

E§itim Konusu YUzdesi<%> 

Mesle§i ve isi ile ilgili teknik bilgi 20.5 

tsi kolaylast1r1c1 pratik bilgi 4.7 

lnsan iliskileri, haberlesme 1.8 

Sekt~rlere veya isletmeye ~zel bilgi 1.8 

Yoneticilik bilgi ve becerileri 1.7 

Verimlilik 0.4 

Sivil savunma ve yang1n 0.3 
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13enel Kill tilr· (). 7 

Cevapsnz <). 2 

E§itim ihtiyac:1 duymayanlar 65.8 

E§itim programlar1na kat1l1m oran1nda ise $U 

l$gorenlerin Kat1ld1§1 Program 
Say1s1 

1 kere 

2 ker·e 

2'den fazla 

Hie; kat1lmayan 

:1:$1 t. tc;:i 
VUzdesi (%) 

10 

1. 5 

85.5 

h>lt.D1s1 
YUzdesi(%) 

9.1 

2.5 

1.4 

87. (l 

Bu istatistik verilere gore, cal1san i$gUcUnUn 

%66's1n1n e§itim ihtiyac:1 duymad1§1n1 belirtmesi, onemle 

Uzerinde durulmas1 gereken bir· konudur. tjzellikle bu i$-

gUc:UnUn yakla$1k %6Cl'n1n ilkokul tahsilli oldu§L\ gozonU-

ne al1n1rsa, durum daha da endi$e verici bir hal alac:ak-

t1r·. 

Vine bu anket sonuclar1ndan, i$gorenlerin yak-

la$1k %87'sinin hie e§itime tabi tutulmad1§1, kat1lanla-

r1n ise c;:ok k1sa sUre e§itim alm1s olmas1, oldukca dil$Un-

dilrilcil bir durumdur. 

Bu sonuc;:lar e§itim konusunda ozellikle perso 

nel yonetic:ilerine 9u uyar1y1 vermesi gerekir. tyi bir 
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yonetici, i$letmenin ihtiyac duydu§u personelin ic kay -

naklardan yeti$tirilmesi s1ras1nda en uygun e§itim prog-

ram1n1, arac, materyal ve e§itici deste§ini sa§lamadan 

once, iegorenler·i mesleki egitimin yararlarina inandir 

mak ve bununla ilgili her tUrlU zorlay1c1 tedbiri almak 

zorundad1r. 

B. l$letme lei E§itim Uygulamalar1n1n anemi 

!5letmelerde verilecek mesleki e§itim ile per-

sonele bulundu§u konumuna uygun olarak olumlu tutumlar 

kazand1r1lmas1 amaclan1r. 

Boylece hem i5letmede ihtiyac duyulan vas1fl1 

per·sonel temin edi l ir, hem de bireysel ac1dan i5gorenle-

rin kendilerine olan gUvenlerinin artt1r1lmas1 ve kurulu-

$a ba§l1l1klar1n1n yilkseltilmesi saglanir. 

Bu nedenle e§itim konusunun, bunu verecek e§i-

ticilerin, kullan1lacak araclarin ve buna katilacak i5go-

renlerin cok do§ru secilmesi gerekir. CUnki verilecek 

egitimin kalitesi ve yarar1, bu e§itime kat1lacak Uretim 

unsurlar1n1n kalitesine ba§l1 olacaktir. <1> 

<1> Bilgen,Nihat; E§itim ve ProdUktivite Anahtar Dergisi 
Y1l 1990,Sayi 21; S.1. 
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Verilecek mesleki e§itimde ozellikle $U husus

lara dikkat edilmesi gerekir. 

- Toplu cal1sma sistemi icinde, verimli cal1sma 

kurallar1n1n tan1t1lmas1 ve bunun gerek isletme gerekse 

isgorenler ac1s1ndan yararl1 oldugunun i$gorenlere be -

nimsetilmesi, 

- h>gi:irenlere mesl·ekleri ile ilgili yeterli bil

gi ve beceri kazand1r1lmas1, i$ becerilerinin ve kisisel 

yeteneklerinin artt1r1larak kars1lasabilecekleri prob 

lemlere daha kolay coztim bulmalar1n1n saglanmas1, 

- Toplu cal1sma sekli icinde tllm isgorenlerin 

uyumlar1n1n temin edilmesi, is~ ba§l1l1klar1n1n artt1 

r1lmas1 ve yapt1klar1 isi benimsemelerinin sa§lanmas1. 
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III. UCRET vaNETlMt lLE lLlSKlSl 

A. l$g~ren Niteliklerindeki Farkl1la$ma 

Teknolojik geli$melerin en bilyilk etkilerinden 

biri, i$g~renlerin niteliklerinde meydana gelen ve gide

rek artan farkl1la$mad1r. anceleri bircok konuyu yilzey -

sel olarak bilen ki$ilerin yerini gilnilmilzde spesifik bir 

konuda uzman ol an Id $1 l er al m1 $t1 r. 

Otomasyondan once beceri ve bedeni caba sarfe

derek g~rev yapan bir k1s1m i$gtirenler, bugiln geli$mis 

makinalar1n baz1 fonksiyonlar1n1 kontrol eden, belli ka

deme bak1mlar1n1 yapan g~zlemci personel durumunda kal -

m1slard1r. 

Buna kar$1l1k bir grup isg~ren ise, gelisen 

teknoloji ile birlikte hizmet verilen karma!;>ik sistemle

rin ayar1,kontrol ve onar1mlar1n1 ilstlenmi$lerdir. B~y 

lece d>$ ko$ullar1 bedeni olarak daha az caba sarfeder 

bir nitelik alan i$g~renlerin sorumluluk, dikkat ve be 

ceri yilkleri giderek artm1st1r. 

Btitiln bu durumlar i$gtirenler aras1nda vas1fl1-

vas1fs1z veya nitelikli-niteliksiz olarak tan1mlanan 

gruplar1n daha belirgin bir hale gelmesine yol acm1st1r. 

TeknoloJik gelismelerin isg~ren niteliklerinde 
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yol act1§1 farkl1la$ma, bir yandan vas1fs1z isgorenler -

den yar1 vas1fl1 ve vas1fl1 i$gorenlere do§ru bir gecis 

temin ederken, di§er yandan da bedeni i$Cilikten fikir 

i$Cili§ine do§ru bir kaymaya yol acm19t1r. 

Ayr1ca, daha once de bahsedildi§i Uzere kad1n 

i9goren say1s1nda teknolojik geli9melere paralel olarak 

onemli art1$lar meydana gelmi9tir. Halen her is kolunda 

ayn1 oranda olmasa bile, toplam i9gilcil icinde kad1n per

sonelin oran1 giderek bUyUmektedir. 

GilnUmUzde ileri teknolojinin i9letmelerde kul

lan1m1 ile, onceden cal1$ma temposu makinalar taraf1ndan 

belirlenen, ba9kalar1n1n planlad1§1, daha cok bedensel 

caba gerektiren i9leri yapan i9gorenlerin yerine, zihin

sel caba gerektiren isler yapan, kendini planlama olana

§1 bulan, zaman ve mekan olarak ba§1ms1z hareket edebi -

len isgorenler ortaya c1km1st1r. <1> 

B. Vas1fl1 Personel thtiyac1n1n Artmas1 

Teknolojik geli$melerin isletmelerde uygulama 

alan1 genisledikce vas1fl1 personel ihtiyac1 da onemli 

<1> T1nar,Mustafa; a.g.e.,S.136. 
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onemli bir problem olarak ortaya c1kmaya ba$lam1$t1r. 

Yeni sistemde ihtiyac;: duyulan personel ile 

ilgili iki onemli problem vardir. 

Vas1fl1 i$gUcUniln temin edilmesi 

Vas1fl1 i$gUcUniln elde tutulmas1. Cl> 

!$letmelerin d1$ rekabet kar$1s1nda islerin ge_ 

rektirdigi nitelikteki i$gOrenleri Ucret kars1l1§1 elin-

de tutabilecegi veya i$letmeye c;:ekebilecegi Ucret dilze -

yini saptamas1 son derece onemli bir husustur. Ucret po-

litikas1n1n olmas1 gereken bicimde ve dogru olarak sap -

tanmas1 sonucunda odenen adil Ucretler, i$letmeyi isgilcU 

pazar1nda gUc;:lendirec:ek ve istenen say1 ve nitelikte is-

gorenin t;al1$t1r1lmai:nna olanak saglayacakt1r. 

!leri teknoloji uygulamas1yla ortaya t;lkan va-

s1fl1 islerde cal1st1r1lan personelin, bu islerin gerek-

tirdigi uygun niteliklere sahip olmalar1 beklenmektedir. 

Bu maksatla da i$gOrenlerin e§itilmesi, yeni 

i$e uyumlar1n1n sa§lanmas1, i$in gereklerine uygun Ucret 

sisteminin uygulanmas1, i$ risk ve sorumluluk gerektiren 

bir yap1ya donUsmUsse risk ve tehlike tazminat1 odenmesi 

< 1) Argon, Tamer·; Ay, Unal; Er·ci n Sal i h; tmal at Sanayi -
inde !stihdam Sorunlar1 ve Sanayide Egitilmi$ !sgilcU 
thtiyac1n1n Kar$1lanmas1; MPM Yay1nlar1; Ankara,1988 
S.241. 
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gibi hususlar1n onemi artmaktad1r. Cl> 

C. Ucret Adaletinin Onemi ve Bu Maksatla Vap1lan 

Cal1smalar 

lsletme ici Ucret adaletinin gerceklesmesi i -

cin oncelikle sagl1kl1 bir Ucret politikas1n1n saptanma-

s1 gerekir. Ucret politikas1 belirlenirken genel isgilcil 

arz ve talebi, isletmenin bolgesel ve pazardaki gilcU, is-

letm~ ici yilkselme vb. hususlar personel politikas1n1n 

bUtilnlUgil icinde ele a11nmal1d1r. <2> 

!sletme ici Ucret dengesini iyi kurmus olan is-

letmeler, personel istihdam1nda onemli bir sorunu da coz-

mils olacaklard1r. 

lsgorenlerin ald1klar1 Ucretten tatmin olmala-

ri isgllcll devrinin azalmas1nda bllyllk bir etkendir. !sgll-

cU devrinin azalmas1 ise, tecrUbeli personelin istihda -

m1n1n basl1ca kosullar1ndan biridir. 

Ucret adaletini saglamak asl1nda oldukca zor 

<1> 8Uler,$evki; Ca§das sanayide !sci-!sveren !liskileri 
lstanbul,1988; S.92. 

<2> Ataay, Ismail Durak; !s De§erleme ve Basar1 De§erle
me Yontemleri; tsletme Fak.Yayin No 235; Istanbul, 
1990; S.181. 

141 



ve karma$1k bir konudur. Bir yandan i$gorenlerin birbir

leriyle yapt1klar1 mukayeseler ve bu mukayeselerde genel

de kendi islerini daha a§1r ve zor bulmalar1, gerekse i$

letme ic;i ve d1s1ndan yap1lan mudahaleler bu konunun da

ha da hassas bir hale gelmesine yol acmaktad1r. :tsletme 

ic;indeki infor·mel gr·uplar1n veya yonetim kademeler·inin 

Ucret sistemi ilzerinde bask1lar1 her zaman olmaktad1r. 

Bunda kurulu dengelerin muhafaza edilme iste§i de onemli 

bir etkendir. Bir grup i$goren mevcut statillerini koru 

mak veya ileriye donUk dU$Unc:elerini gercekle$tirmek i 

c;in mevcut ortam1 korumaya c;al1$1rken, sahip oldu§u ko 

numunu degi15tirmek ic;in c;aba sar·feden diger isgoren gru

bu da, mevcut dengelerin bozulmas1na gayret etmektedir. 

:t15letme d1s1 ve genelde makro dUzeyde ekonomik 

ve politik de§i15meler, enflasyon, Ulkeleraras1 c;esitli 

anlasmalar da Ucret dilzeyinin belirlenmesinde di§er fak

torler olmaktad1r. 

TUm bu karma151k ve zor denge ko15ullar1 Ucret 

sistemlerinin sa§l1kl1 ve adil bir yap1da kurulabilmesi 

ic;in yoneticileri c;ok dikkatli ve bilimsel verilere da 

yanarak hareket etmeye zorlamaktad1r. CUnki bu konuda 

yanl1s at1lacak bir ad1m isletmenin c;al1smas1na, verimli_ 

li§ine ve dolay1s1yla da rekabet gUcUne bUyUk c;apta olum_ 

suz etki yapacakt1r. 
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Uc:ret sistemlerinin tespitinde yonetic:ilerin 

dikkatle de§erlendirilmesi gereken cok onemli bir faktor 

de teknoloJik gelismeler olmakta.d1r. azellikle ileri tek

noloJinin isletme bilnyelerine tatbikinde, her seferinde 

islerin yap1s1nda, i$gorenlerin gorev ve sorumluluklar1n 

da bilyilk de§isikliklerle kars1las1lmaktad1r. Boyle durum

larda, bircok isin onem ve mahiyeti de§isirken, co§u kez 

yeni il;tler orta.ya. c1kma.kta. veya. baz1 il;tler orta.da.n ka.lk

maktad1r·. 

Bu nedenlerle teknolojik gelismeler, isletme 

ici ilc:ret yap1s1n1n belirlenmesinde cok onemli bir yere 

sahiptir. Bunun yan1nda, ileri teknoloji genelde sUrekli 

lik arzetti§i icin ilc:ret yap1s1n1n uzun y1llar belirli 

kal1plar icinde kalmas1n1 da imkans1z hale getirmektedi~ 

Buna gore, teknoloJik gelismelerin il;tgoren ni

teliklerini de§i$tirdi§i, isgoren nitelikleri aras1ndaki 

farklar1n ise,isletmeler bUnyesindeki islerin Uc:retleri

nin birbirlerine gore sabit oranlarda kalmas1n1 engelle

di§ini soylemek milmkUndUr. 

Uc:ret politikas1n1n saptanmas1 icin en kulla.

n isl 1 ve ad i 1 yontem i sde§er 1 emesi di r·. Bu yonteml e, is-

1 etmede isler ara.s1ndaki nispi fa.rkl1l1kla.r orta.ya konu

larak bilimsel verilere gore i.ic:ret a.daleti sa.§lanir.<1> 

< 1> I bi d ; S. 183. 
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IV. 1$ GUVENL!Gl !LE lLlSK!Sl 

Teknolojik gelismelerin cal1sma yasam1nda et 

kili oldu§u di§er Hnemli bir husus da i$ gilvenli§idir. 

tlzellikle bedeni caba gerektiren zor ve a§1r islerde ma

kinalara duyulan gereksinim teknolojik geli$melerin onem

li nedenlerinden biridir. Sanayi robotu da denilen bu 

tilr makinalar a.§1r sanayide giderek yayg1nlasma.kta.d1r. 

is gllvenli§i ac1s1nda.n cok olumlu etki yapan 

bu makinalar1n yayg1nlasmas1 sonucu yaralanma, olilm veya 

madd i hasar· sek 1 i nde sonuc 1 an an i $ kaz al ar i nda. cok onem-

1 i miktarlarda azalma kaydedilmistir. 

Bu konuda illkemizden ornek verilirse, halen Ul

kemizde ileri teknoloji kullan1m1 kUcilk i$letmelerde %16-

17, orta olcekli isletmelerde %33-34, bilyilk olcekli i$ -

letmelerde ise %20-21'dir. < orta Hlcekli isletmeler 100-

400 isgoren cal1st1ran kuruluslardir> 

Geri teknoloji kullan1m oran1 ise, orta olcek

li isletmelerde %11-16, bilyilk olcekli isletmelerde %24 -

25 civar1ndad1r. (1) 

ls kazalar1n1n azalma.s1, is ortam1n1n daha gil-

Cl> Erbesler,Ayfer; a.g.e.,S.91. 
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venilir ve emniyetli bir yap1ya kavu$turulmas1, sadece 

i$gorenlerin kar$1 kars1ya bulundu§u riskleri azaltmakla 

kalmam1s, isveren-isgHren iliskilerinde bu konuda c1kan 

anla$mazl1klar1 da onemli oranda azaltm1$t1r. 

!$ gUvenli§i ve cal1$ma ko$ullar1 nedeniyle 

ABD'de 1950'1i y1llarda yap1lan grevlerin toplam grev 

icindeki oran1 %28.3 olmustur. TUrkiye'de ise bu etken 

%20.53 oran1ndad1r. <1> 

Sanayi devriminden sonra i$ gUvenli§i onlemle

rinin kotUlil§U ve is kazalar1n1n coklu§u gibi nedenler 

ileri sUrillerek yap1lan grevlerde de bilyilk azalma kayde

dilmi$tir. 

!$ kazalar1n1n azalmas1 i$verenlerin hem maddi 

hem de manevi yonden u§rayabilecekleri zararlar1 da bil

yUk olcUde ortadan kald1rm1$t1r. 

8UnUmUzde gelisen teknolojiye ba§l1 olarak ka-

1 ite standartlar1 da ileri dUzeylere ula$m1$t1r. ~ncela

ri bugUn icin ilkel olarak tan1mlanan sistemler ile ger

cekle$tirilmesi mUmkUm olmayan standart de§erler, halen 

kullan1lan ileri teknoloji ile kolayl1kla temin edilebi-

1 ir hale gelmi$tir. Boylece is gilvenli§i onlemlerinin 

artt1r1labilmesi icin gerekli olan standart de§erlere 

Cl> Tuna,Orhan; Ekin,Nusret; a.g.e.,S.106. 
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ula$mas1 mUmkUn olmu$tur. 

BUtUn bu geli$meler hem i$g~ren hem de i$veren

ler ac1s1ndan cok olumlu sonuclar meydana getirmi$ ve is-

1 etme bUnyelerinde tatbik edilmesinde itici bir gUc ol -

mu$tur. 
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DtsRDUNCU BtsLUM 

tsRNEK OLAY CALISMASI 

ULUSLARARASI HABERLESME YAPAN BtR :tSLETMEDE GERCEK 

LESTtRtLEN YENtLESME CALI$MALARININ PERSONEL YtJNET! 

M :t NOE MEYDANA GET t RD l Gt DEG :t $ l t<L :t f:"~LER 

GtRt$ 

Ul usl ar-.:1ras1 tel ef on, tel eks ve tel graf haber-

lesmesinin yap1ld1§1 Habersan isletmesi, Ulkemizin kendi 

konusunda en bUyUk kurulutin .. l durumundad1r .. 

Nobetli olarak 24 saat esas1na gore hizmet ve-

rilen kurulusta, halen yakla$1k 250 personal c::al1smakta-

Verilen hizmetin kritik ve spesifik ozellik 

gostermesi nedeniyle, c::al1san persomel uygun vas1fl1 a 

daylar aras1ndan s1navla sec::ilmekte ve belirli sUre eti-

time tabi tutulmaktad1r. 

Ayr1ca yap1lan hizmetin sorumluluk tas1mas1 ve 

gtzlilik ic::ermesi, denetim i$levinin onemini bUyUk olc;:U-

de artt1rmaktad1r. Bu nedenle nobet ekiplerinde amir dU-

Not: Bu ornek olay c;:al1smam1zda, incelenen isletme ic;:in 
hayali bir isim clan Habersan ad1 kullan1lm1st1r. 
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zeyinde bir sorumlu ve amir yard1mc1s1 dllzeyinde iki 

yard1mc1 gozetim personeli bulunmaktad1r. 

Soz konusu i$letmede haberle$me hizmetini ger

cekle$tiren operatorlerin d1s1nda, mevcut sistemlerin 

bak1m onar1mlar1ndan sorumlu teknik personel de cal1s 

maktad1r. Ayr1ca destek hizmetlerini gercekle$tiren oda

c1 - kaloriferci ve $Ofer gibi bran$1arda da i$goren 

vard1r·. 

Yap1lan haber·lesmeye ili$ldn fatural_ar1n ta -

hakkuk ve tahsilat i$1evi, yine ayn1 mlldllrlllk bllnyesin

deki bir bllro servisi taraf1ndan yap1lmaktad1r. Bu bUro 

servisinde ayr1ca mevcut personelin Ucret ve ozlllk hak

lar1 da takip edilmektedir. 

148 



I. HABERSAN lSLETMEStNDE YAPILAN TEKNOLOJtK YENtLtKLER 

1990 y1l1 baslar1nda Habersan A.$'de kullan1 -

lan sistemlerin yenilestirilmesi, gUc;:lerinin artt1r1lma

s1, haberle$mede bilgisayar kullan1larak gori.ismelerde ko

layl1k ve h1z kazan1lmas1, bak1m kolayl1§1 sa§lama ve de

netim fonksiyonunun daha etkin bir sekilde yerine geti 

rilebilmesi maksad1yla, genis kapsaml1 bir ihale yap1l -

m1s ve bu konuda di.inya standartlar1nda en ileri teknolo

ji olarak kabul edilen sistemler, sozkonusu isletmeye ge

tirilerek hizmete verilmistir. 

Bu yenilesme c;:al1smalar1 sonucu, gorilasme yap1-

lan deniz arac1n1n mevkiine gore anten sec;:ebilme ve bu 

sekilde haberlesmenin etkinli§inin artt1r1labilmesi, tel

graf haberlesmesi s1ras1nda karadan denize do§ru gonder·i-

1 en tel graf l ar·1 n bi l gi sayarda otomati k ol arak mars kodu

na c;:evrilmesi, kelimesinin say1lmas1, Ucretlendirilmesi

nin yap1larak fatur·alamaya esas tiket haline getirilmesi 

denizden karaya do§ru clan telgraf haber·lesmesinde de, 

yine bilgisayar kullan1larak mesaj1n el de§meden ve en 

k1sa sllrede haber merkezine ulast1r1lmas1 vb. birc;:ok ko

layl1klar milmki.in olmuastur. 

Ayr1ca telefon haberle!;imesinde de, denizden ka

raya do§ru clan taleplerin daha k1sa sllrede irtibatlan -
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dir1lmas1, gorUsme s1ras1nda kar1s1kl1klara mUdahale edi

lerek anlas1rl1§1n artt1r1labilmesi, gorUsme sUresinin 

otomati k ol ar·ak tespi t edi l mesi ve bunun -f atur·aya esas 

teskil edecek Ucretlendirilmesinin otomatik olarak yap1l

mas1 temin edilmistir. 

Bunun dis1nda, deniz araclar1 ile kara teleks 

aboneleri aras1nda kar•1l1kl1 ve direk olarak haber·les -

menin temini mUmkUn olmus, bu gorUsmelere iliskin Ucret

lendirmede de, yukar1da ac1klanan benzer kolayl1klar sa§

lanm1st1r. 

Yeni sistemde yap1lan haberlesmenin denetimine 

ve gerekti§inde mUdahale edilmesine imkan sa§layan kont

rol CsUpervisior> Unitesinden, tum haberlesme sistemini 

kontrol etmek, gerekti§inde ortaya c1kan ihtiyaca gore 

de§isim yapmak milmkiln hale gelmistir. 

Ayr1ca, yeni sistemlerin c1k1s gilclerinin yUk

sek olmas1 ve anten tec:hizat1n1n en ileri teknolojiyi i

c:ermesi, gorUsmelerin etkinlijJJiine bilyUk katlu da bulun

mus ve eskiden haberlesme yap1lamayan dUnyan1n pekc:ok 

noktasnyla gorU•me olana§1na kavusulmul;itur. 

Vine, sozkonusu yenilestirme sonucu, bak1m-ona

r1m islevlerinde bUyilk kolayl1k ve h1z kazan1lm1s, tUm 

tec:hizat1n ayn1 marka ve benzer model olmas1 nedeniyle 
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yedek malzeme sto§unda da tek dUzelik elde edilmistir. 

Vap1lan haberle$meye iliskin kurulus veya ki 

silere g~nderilecek faturalar1n haz1rlanmas1, tahakkuk 

ve tahsilat islemleri ve bunlar1n takibi, mevcut bilgi 

sayar arac1l1§1yla kisa sUrede ve az say1da personel ca

l1st1r1larak yap1lmas1 mUmkUn hale gelmistir. 

Personel tahakkuk islevinde, ~nceleri Uc kisi

nin yapt191 Ucretleme ve personel ~zlUk haklar1n1n taki

bi, bu amacla kurulan bir baska bilgisayar vas1tas1 ile, 

tek kisi taraf1ndan birkac gUn icinde haz1rlanabilir bir 

dtizeye ulasm1st1r. 
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II. HABERSAN :tSLETMES:tNDE UYGULANAN TEKNOLOJ:tK GELtSME -

LER:tN PERSONEL YtSNET:tM:t FONl<S:tYONLARI UZER:tNDEK:t 

ETK:tLER:t 

A. Personel Planlamas1na Duyulan :thtiyac ve Secim 

Sistemine Etkisi 

:tleri teknolojinin i$letme bUnyesine uygulanma 

s1 sonucu, bircok birimde yeniden personel planlamas1n1n 

yap1lmas1 zorunlu hale gelmi•tir. 

Haberle$me pozisyonlar1nda kurulu bulunan yeni 

cihazlar1n sa§lad1§1 ce•itli olanaklar, c1k1$ gUclerinin 

artmas1, deniz araclar1n1n konumuna uygun anten de@i$ik

liginin yap1labilmesi, bilgisayar arac1l191 ile kelime 

say1m1, sUrenin tespiti, yasakl1 listesinin kontrolu, Uc

retlendirmenin otomatik yap1lmas1 vb~ vakit alan i$lemle

rin cok k1sa sUrede sistem icinde otomatik olarak yap1l

mas1, bu pozisyonlarda gorevli personelin yapt1§1 haber

le$me sUresini asgari dUzeye indirmi•tir. Bu $ekilde bir 

personelin gorU$me sUr·esinde har·cad1§1 zaman k1salm1• ve 

yapabilece§i toplam haberle$me miktar1 artm1st1r. 

Boylece, orne§in gUnde gercekle$tirilen orta -

lama 2500 haberle$me icin toplam 100 operatore ihtiyac 

duyulurken, yeni sistem ile sa§lanan kolayl1klar ve h1z 
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nedeniyle ayn1 miktar haberle$me icin 60 operator yeter

li olmu$tur. 

Vine, haberle$me neticesi tutulan tiketlerde 

silre veya kelime say1s1na gore yap1lan ilcretlendirmenin 

yeni sistemde otomatik olarak elde edilmesi, bu islevi 

yapan ilcretlendirme servisindeki 4 personelin tasarruf 

edilmesine yol acm15t1r. 

Bu arada yeni sistemde haberle$menin denetimi 

amac1 ile tesis edilen kontrol Unitesi ic;:in ise, her e

kipte en az bir adet yetkili personelin bulundurulmas1na 

ihtiyac duyulmuetur. 

Mevcut cihazlar1n periyodik veya ar1zalanmas1 

halinde bak1m-onar1mlar1n1 yapmakla yUkilmlU bulunan tek

nik personel say1s1nda, tum sistemin ayn1 model ve ben -

zer tip tec;:hizattan ibaret olmas1 nedeniyle tasarruf im

kan1 has1l olmu$tur·. Tasarr·uf edilen teknik personel, ay

n1 kurulu$un yan birimlerinde ihtiyac duyulan di§er tek

ni k islerde gorevlendirilmislerdir. 

Bunun yan1nda, fatura tahakkuk ve tahsilat i$

lemlerinin bilgisayarda yap1lmas1, bu sUrecin onemli ol

cilde k1salmas1n1n yan1nda, kontrol i$levinde de bUyUk ko

layl 1 klar sa§lanm1$t1r. Abone kUtUklerinin sozkonusu sis

teme girilmesi sonucu, faturalardaki pekc;:ok bilginin oto-
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matik olarak elde edilmesi mUmkUn olmu9tur. 

Bu ise, fatur·a konusunda ihtiyac;: duyulan 25 

personel yerine 7 personel in yeterl i olmas1na yol acmu;

t1r. 

Personelin ozlUk haklar1n1n takip edilmesi ve 

personel tahakkuk hesaplamalar1 birkac glln icinde tespit 

edilebilir bir dilzeye ulast191 icin, bu amac ile sadece 

bir personelin gorevlendirilmesi yeterli olmu$tur. 

Ortal ama veri l ere gore tespi t edi 1 en yukar .. 1 da

ki hesaplamalar1n, yeniden yap1lacak personel planlama -

s1 ile detayl1 olarak incelenmesi ve kesin degerlerin el

de edilmesi gereklidir. 

Bu nedenle mevc:ut per·sonel secim sisteminde,ye

ni techizat isletiminde ihtiyac duyulan bilgilere sahip 

veya bu bilgilere k1sa stirede ula9abilec:ek personelin 

tespit edilmesine olanak veren di.izenlemelerin yap1lmas1 

zaruri hale gelmistir. 

Bu maksatla da,mevc:ut secim sistemi yeniden di.i

zenlenerek egitim dQzeyi her birim icin ayr1 ayr1 belir

lenmi9tir. Yabanc:1 dil bilme, ozellikle haberlesme pozis

yonunda cal1sanlar icin daha bllyi.ik anem kazand191ndan, 

operator seciminde l isan konusunun ag1rl 191 eek daha ar·t

m1st1r. 
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Kullan1lan sistemin giderek karmas1k bir yap1 

almas1, bu sistemin bak1m onar1m1 ile gorevli teknik per

sonelin mesleki bilgi dUzeyinin daha yUksek olmas1n1 za

rUri hale getirmistir. Bu maksatla da, teknik personel 

seciminde sadece elektronik ve haberlesme bolUmU mezunla

r1 aday olarak kabul edilmeye baslanm1s ve yap1lan s1nav

larda digital elektronik konusu a§1rl1k kazanm1st1r. 

Bu arada personel tahakkuk, fatura dilzenlenme

si, tahakkuk ve tahsilat islemleri de bilgisayar arac1 -

11§1.yla yapl.lmaya basland1§1ndan, bu hizmetlerde ~al1sa

cak personel seciminde bilgisayar operatorlil§U konusunda 

egitim ve kurs gorenler terc:ih edilmeye baslanm1st1r· . 

B. E§itim thtiyac1n1n Artmas1 

Haberlesme sisteminde kullan1lan techizat1n tU

mUyle degismesi, bu techizat1 kullanan personelin once -

likle e§itimini zaruri hale getirmistir. CUnki, kullan1-

lan sistemin yenili§i kadar, bu sistemi cal1st1ran per -

sonelin mevcut techizat1 kullanabilme kapasitesi son de

rece onemlidir. Bir sistemin sahip oldu§u ozelliklerden 

tilm anlam1yla yararlan1lam1yorsa, bunun en ileri tekno -

loJiyi icermesi bir anlam ifade etmemektedir. 
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Bu nedenle yeni sistemin en inc:e ayr1ntunna 

kadar bilinmesi icin, cal1san isgorenlere iyi hazirlan 

m1s ve tatbikata y~nelik bir egitim program1 verilmistin 

Verilen bu egitim basl1c:a isletmeye ve teknige 

y~nelik olmak ilzere ikiye ayr1lm1st1r. Cilnki isletimde 

Uzerinde durulac:ak konular ile, bak1m-onar1mda verilmesi 

gereken bilgiler birbirinden eek farkl1d1r. 

Bu arada mevc:ut bilgisayarlar1n ozel amacl1 o

larak haz1rlanm1s programlar1nda ortaya c1kan ihtiyaca 

g~re gerekli modifikasyonlar1n yap1labilmesi ve bu bilgi

sayarlar1n belirli bak1m-onar1m islevlerinin gercekles -

tirilebilmesi maksad1yla belirli sorumluluk ve tahsil dil

zeyinde bulunan personele ayr1 bir e§itim daha verilmis

tir. 

Halen mevc:ut personel icin yap1lm1s bulunan 

sozkonusu e§itim faaliyetlerine, ileride yeni personel 

a11mlar1ndan sonra da devam edilmesi zaruridir. 

C. Cal1sma Kosullar1ndaki lyilesme 

Yeni sistemin kullan1m1 ile birlikte, ileri 

teknolojinin sa§lad1§1 pekcok avantajdan yararlanmak milm-
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kiln ol mui;;tur. 

Haberle$me s1ras1nda S>ahip olunan birc;ok kolay

l 1 k, i$gorenlerin daha fazla bee zaman bulmalar1na ve da

ha c;ok dinlenebilmelerine olanak sa§lam1et1r. Ayr1ca ha

berlei;;menin pekc;ok gUc; yan1n1n sistem ic;inde otomatik o

larak yap1lmas1, operatorlerin zihinsel ve bedensel ola

rak daha az yorulmalar1na imkan ver·mi$tir. 

Teknik bak1m-onar1m kolayl1§1n1n elde edilmesi 

ise, ozellikle teknik personelin ii;;ini hafifletmietir. 

Vine personal tahakkuk ve muhasebe ile ilgili 

ielemlerde, c;ogu kez bilgisayarlardan yararlan1lmas1, bu 

gorevl eri yapan personal in z i hi nsel yorgunl l..l§unu oneml i 

olc;Ude azaltm1i;;t1r. Boylece mevcut personal, c;o§u kez i

ei yapan konumundan gozlemci durumuna gec;mietir·. 

Bu arada ileri teknolojinin ieletme bUnyesinde 

kullan1m1, personelin ieine duydugu sayg1y1 onemli olc;U

de artt1rm1st1r. Otomatik cihazlar1 kullanmak, bu tilr 

si steml er· i 1 e beraber c;al 1 $mak, i sgorenl er taraf l ndan c;o

§u kez yak1nlar·1na gururla gosterebildikler·i bir c;all$ma 

ortam1n1n temin edilmesine vesile olmuetur. 

Bu nedenlerle yenilenen sistem, iegorenlerin 

motivasyonunun yilkselmesinde onemli bir etken haline gel

mii;;tir. 
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Buna kars1l1k, pekcok islevin otomatik olarak 

yap1lmas1 veya hesaplanmas1, bu i5ler ile gorevli perso

nelin sorumlulu§unu, islem fonksiyonunundan kontrol fonk

siyonuna kayd1rm1st1r. Daha cok bos zamana sahip clan 

personelin kontrol islevini daha sa§l1kl1 bir sekilde ya

pabilmesi ise, ha.ta olas1l1§1n1n azalmas1na yol acm1st1~ 

Biltiln bu gelismeler cal1sma kosullar1n1n genel

de i1;1gorenler· lehinde de§ieimine yol acm1s ve personelin 

gildillenmesine olumlu yonde etki yapm1st1r. 

D. Denetim lslevinin Kolaylasmas1 

Eski sistem ile yeni tesis edilen sistem aras1nda 

gorUnUrdeki en belir·gin farklardan biri ,denetimin tum po

zisyonlar· icin milmkUn hale gelmesi ve kolayl1kla yap1la

bilmesi olmustur. 

tszellil<le haberleeme pozisyonlar1n1n tUmUnUn 

gozlem ve kontrol iinitesinden ta.kip edilebilmesi, pozis

yondald operatorlerin gerekti§inde uyar1lmas1, ola§anUs

tU durumlarda pozisyondaki gorevlinin yerine gozlem Uni

tesindeki sorumlunun gecebilmesi veya yerinin de§istiri

lebilmesi vb.olanaklar, yap1lan . haberlesmenin sa§l1kl1 

bir eekilde denetimine imkan saijlam1st1r. 
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Bu olanaklara sahip olunmas1, hem pozisyonlar

da gorevli bulunan personelin denetlendikleri izlenimi 

ile daha ciddi cal1smalar1na, hem de gerekli gorUlen du

rumlarda pozisyonlara mlidahele edilerek bircok problemin 

daha baslang1cta elimine edilmesine olanak saglam1st1r. 

Teknik bak1m-onar1m i$levlerinde de, gUnlUk, 

haftal1k, ayl1k bak1m prospektlislerinin haz1rlanmas1 ve 

bu bak1m faaliyetlerinde yap1lan islerin, de§isen aparat

lar1n en ince ayr1nt1s1na kadar belirlenmesi, stiz konusu 

cal1smalarda yap1lan islemlerin daha sonradan kolayl1kla 

takip edilmesini mUmkUn hale getirmistir. 

Vine muhasebe konusunda, bircok islemin belir-

1 i periyodlar ile dokUmUnUn otomatik olarak a11nmas1 ve 

kontrol icin daha cok bos zamana sahip olunmas1, denetim 

fonksiyonlar1n1n sagl1kl1 bir sekilde ve kolayl1kla ya -

p1lmas1n1 milmkiln hale getirmistir. 

E. !s Gilvenliginin Artmas1 

!leri teknolojinin sa§lad1§1 bircok tizellik, 

yeni Uretilen sistemlerin dUnya standartlar1na uygunlu 

gunu daha kolay hale getirmistir. Soz ~=:onusu ii;>letmede 

yeni kurulan sistemdeki techizatta da bircok koruyucu 
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tedbir bulunmakta olup, eski sisteme gore c;:ok daha emni

yetli bir yap1 ic;:ermektedir. 

Bu sekilde kaza riskinin azalmas1, ozellikle 

teknik personelin ar1za, bak1m-onar1m ielerinde daha gU

venle c;:al1emalar1na olanak sa§lam1et1r. 

Bu arada tilm sistemlerin alarm ve tehlike du 

rumlar1n1n gozlenmesine olanak veren monitor tec;:hizat1 

ve otomatik alarm Unitesi, birc;:ok probleme daha ba5lan 

g1c;:ta mUdahale etme ve ar1zaya yol ac;:an etkeni hemen tes

pi t edebilme olana91 sa9lam1$t1r. 

Bu imkanlar, personelin fiziksel emniyetinin 

yan1nda, psikolojik yonden de rahatlamalar1n1 sa§lam1s 

t1r. 

Bu konuda di§er olumlu bir gelisme de, ~zellik

le ver·ic:i techizat1n1n bulundu§u mahalde, cok yo§un clan 

yUksek el ektr·omagneti k al an1 n, yeni sistemde bUyUk ol cil

de izole edilebilmesi olmu$tur. Bu sekilde yUksek elek 

tromagneti k fr·ekansl ar1 n, hal en bi l i msel al anda tart1 $ 

ma konusu olan olumsuz etkilerinin bUyUk oranda onUne ge

c;:i lmistir. 
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DEGERLENDlRME VE ~NERlLER 

Oldukca spesifik bir hizmet verilen Habersan' 

da yakla$1k bir y1l once gerceklestirilen ve hemen hemen 

kullan1lan tlim sistemleri iceren teknolojik yenile$tirme 

sonucu, cal1sma kosullar1nda, verilen hizmetin seklinde, 

cal1sanlar1n ise clan tutum ve bagl1l1klar1nda ~ozle go

rlilUr olumlu gelismeler olmustur. 

Eski teknolojinin yerine en ileri teknolojiyi 

iceren techizat1n getirilmesi, cal15anlar1n islerine duy

du§u sayg1y1 ve motivasyonlar1n1 onemli olcUde artt1rm1s

t1r. 

Personel kay1tlar1 ilzerinde yap1lan tetkikte, 

sozkonusu sistemin hizmete verildi§i tarihten sonra ge -

cen bir y1ll1k silrec icinde isgilcil devrinde bilyUk azalma 

oldu§u gorillmUstilr. 

Her isletmede oldu§u gibi, isgilcil devri oran1 

kurulusun her biriminde ayn1 miktarda olmay1p, genelde 

nitelikli islerde daha yUksek deger-de bulunmaktad1r. Ye

ni sistemin hizmete verilmesinden once, operatorler,tek

nik personel gibi nitelikli islerde y1ll1k isgUcil devri 

or·an1 %10'nun ilzerindeyken, bu oran yeni techizat1n ~·:ul

lan1m1 ile birlikte %5'ler civar1na dUsmilstilr. 
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Bu arada, is gilvenli§i konusunda sa§lanan o -

lumlu gelismeler·, ozellikle teknik personelin lehine ol

mu$ ve daha gilvenli cal1sma sartlar1na kavusulmustur. 

Haberlesme hizmeti s1ras1nda yeni sistemin sa§

lad1§1 pekcok avantajlar, operatorler ile deniz arac1n 

daki gorevliler aras1nda sUrenin veya kelime say1s1n1n 

tespiti, yeterli hizl1l1kta cal1samama, zor irtibat kur

ma, anla51l1rl1l191n kotU olmas1 vb. konularda c1kabilen 

anlasmazl1klar1 da asgari dUzeye indirmistir. 

Ayr1ca, etkin bir gozetim yapabilme olana§1na 

kavusulmas1 pekcok sorunun baslang1cta ortadan kald1r1l

mas1na olanak vermistir. 

Ucretleme ve faturalama islerinin bilgisayar 

arac1l1§1 ile yap1lmas1 da, bu konuda olabilecek hatala

r1n ve fatura konusunda abonelerden gelecek itirazlar1n, 

yok denecek kadar dilsilk dilzeyde olmas1na yol acm1st1r. 

Bu durum ise, isletmenin kamuoyundaki itibar1n1n yUksel

mesine vesile olurken, ayn1 zamanda harcanac:ak zaman ve 

emek gUcUnU de ortadan kald1rm15t1r. 

Teknolojik gelismelerin Habersandaki tatbika 

t1nda ortaya c1kan en onemli personal hususlar1n1n bas1n

da isgoren tasarrufu gelmistir. Dnceleri artan haberles

me kapasitesi kar51s1nda yetersiz kalan personel say1s1, 
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ileri teknoloJinin kullan1lmas1 sonuc:u gorlleme say1s1 

artt1§1 halde, bircok birimde yeterli olmue, hatta ihti

yac:: fazlal1§1 gostermi5tir. 

Yeni sistemin uygulamaya konmas1yla birlikte, 

cal1$ma ekiplerinde kismi dllzenlemeler yap1lmas1 da zo -

runlu olmustur. Bu dUzenlemelerin ba51nda, yeni sistemde 

ihtiyac:: duyulan gozetimc:i personelin statilsU gelmektedi~ 

SUpervisior olarak isimlendirilen bu pozisyonda gorevlen

dirilecek personel, tUm haberlesme pozisyonlar1n1 denet

leme, gerekti§inde mO.dahale etme, de§istirme vb. yetld -

lere sahip olup, c::1kabilec:ek bir aksamadan sorumlLt olmak

tad1r. Bu nedenle her nobet ekibine sadec:e bu gorevi ya

pacak yetld ve sorumluluga sahip bir pozisyon ilavesi ya

p1lm1st1r. Bu arada bilgisayar1n haberleeme de sa9lad191 

birc::ok kolayl1k ve hiz, bu serviste yakla51k %40 perso 

nel tasarrufu sa§layarak ekip personelinin say1s1n1n a 

zalt1lmas1na olanak vermi5tir. 

Vine kullan1lan c:ihaz ve tec::hizat1n bak1m ona

r1m1 ile gorevli teknik personelin ie gllvenliklerinde o

lumlu geli$meler sa§lanmas1na kare1l1k sorumluluklar1 da

ha da artm1st1r. TUm sistemdeki mevcut cihazlar1n kont 

rolunun, gerektiginde mUdahale ve de§i5imler·inin yap1l 

d1§1 remote kontrol pozisyonunda sllrekli bir teknik per

sonel bulundurulmas1 zorunlu hale gelmi5tir. Bu maksatla 
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da ' nobet ekiplerine bir ilnvanl1 teknik personel ilave

si yap1 lmu1t1r. 

SorilldilgU Uzere, yeni sistemin hizmete veril -

mesiyle orgilt yap1s1nda onemli degisiklikler ol~am1st1r. 

Sadec:e nobet ekiplerinde go:zetim ve ger·ektiginde mildaha

le yetkisine sahip iki pozisyon ilavesi yap1lm15, bu ara

da onemli olc;:Ude personel tasarrufu saglanm1st1r. 

Personel tahakkuk, o:zlilk haklar1n1n takip edil

mesi ve diger personel islevlerinde de bilgisayar kulla

n1m1 ile bilyilk kolayl1klar elde edilmistir. Bu bolUmde 

cal1san Uc personel yerine, verilen e§itim sonuc:u sadec:e 

bir personel yeterli olmus ve yukar1da say1lan personel 

fonksiyonlar1 rahatl1kla yap1l1r hale gelmistir. 

Vine fatura dilzenlenmesi, tahakkuk ve tahsilat 

islevi ile gorevli personal say1s1nda da tasarruf elde 

edilmistir. Bu isle gor·evli mevc:ut personele bilgisayar 

kullan1m1 amac:1 ile ilgili verilen egitim sonuc:u, bos bu

lunan kadrolar1n yeni elemanlar ile doldurulmas1na duyu

lan ihtiyac ortadan kalkm1st1r. 

Tilm bu gelismeler, yap1lan teknolojik yeniles

menin pekcok konuda cok yararl1 sonuclar·verdiginin gos

tergesidir. Anc:ak bu gelismeler saglad1g1 olumlu yonle 

rinin yan1nda, istihdam edilec:ek personelin seciminde 
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cok daha hassas ve bilimsel verilere dayal1 olarak hare

ket edilmesini ve yeni sistem de gerekli olacak bilgile

rin temini icin, uygun ve detayl1 bir e§itim ihtiyac1n1 

da beraberinde getirmistir. Bu nedenle yoneticilerin bu 

konulara ozel bir onem vermeleri gerekecektir. 

Bunun yan1nda, cesitli birimlerdeki istihdam 

fazlas1 clan personelin kurulus icinde uygun alanlarda 

de§erlendirirmesi, ileride i$ten c1karma durumunda orta

ya c1kabilecek olas1 sllrtll$meleri ve cesitli sorunlar1 

da onleyebilecektir. 
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SON UC 

tsletmeler ac;:unndan gUnUmUzUn en t>neml i ve 

h1z1.1 de§isen fakttirlerinin bae1nda teknolojik gel isme 

l er gelmektedi,... 

Teknolojide yasanan h1zl1 gelismeler, s&dece 

yonet,tm fonksi yonlar1m. i lgi lendirmemekte., bu dEt§is;imler

den isgtlren ve isgoren kuruluslar1 da pekc;:ok yonden olum

lu veya olumsuz sekilde etkilenme~i:tedirler. 

Vasad1§1m1z c;:a§da yap:i.lan pekc;:ok tet.i;nolo.Jik ge

lieme; inan1lma' de§isimlere yol ac;:m1st1r •. Elu de~isimler -

den i$letmeler de c:ok bUyilk tUeilde etldlenmie;, bilnyele -

rindeki bircok dengeler bazulmus, isler·in yapunndan i$

gt>renlerin c;:al11Qlmas1na, isgck·en niteliklerinden Uc:r·et 

sistemlerine kadar birc;:ok konuda .t)nemli de§isimler ile 

kars1lasm1slard1r. 

Bu arada tekn.ol oj ik gel i smel er· den az ami t>l c;: U 

de yararlanmak kur•uluslar·1n basar1l1 olmalar1nda c;:ok ti 

nemli bir lostas haline gelmistir.•· Bu geli11meleri yak1n

dan izleyerek ba1iue.r1 i le kendi bUnyelerine aktarabi len 

·t kurulu$lar1n c;:ok k1s:a 'tiilrede bilyiik at2l1mla,.. yapt2klar1, 

gilnUmUzde s:i.kc;:a rastlanan t>rnekler-dendir. 

Bunun yan1nda tet<:nolojik geli$melerin sec:imi 
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ve en uygun sartlarla kurulus bilnyelerine aktar·1lmas1 da 

ozel bir.onem tas1maktad1r. 

Cilnki bu konuda bugilne kadar pekc;:ok ac1 ornek 

ya4;1anm1s ve yenilik uygulamalar1n1 transfer etmeye cal1-

ean bircok kurulu$un yanl1s secim veya hatal1 transfer 

politikas1 izlemeleri sonucu, cok zor durumlara dilstUk 

ler·i veya bir silre sonra kapand1klar1 da gorillmilsti.lr. 

TeknoloJik geli$meler, endUstri iliskileri sis-

t;eminin ba•l1ca unsur·lar1 clan i•veren, isgoren ve sen -

dikalar Uzerinde de etki sekilleri farkl1 olmakla birlik-

te buyUk de~i si ml ere yol ac;:m1 st1 r. 

Bu de~ieimlerden isgorenler t;zellikle is gilven-

li§i, c;:al1sma kosullar1n1n iyile$mesi, tehlikeli islerin 

azalmas1 ve yanetimle daha yalun iliski kurabilme olana-

g1na kavusulmas1 gibi hususlarda olumlu olar•ak etkilenir-

ken, gelismis makina ve sistemlerin t:inem ve islevinin gi-

der-ek ar-tmas1 sonucu, basta is gUvenc:esi olmak Qzere, 

kendilerine duyduklar1 gUvenin azalmas1, moral bozuldu§u 

ve is tatminsizli§inin fazlalasmas1 gibi olumsuz sonuc;: -

larla da kars1lasm1slard1r. 

'I 

Teknolojik gelismelerden en olumsuz eUdlenen 

endUstri unsurlar1n bas1nda sendikalar gelmektedir. Sen-

dikalar bu gelismeler,sonucu Uyelerinin haklar1n1 savun-
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mak veya en az1ndan kazan1lm1s haJ::lar1n1 korumak amac:1y

la tutum ve eyleml.erinde c;:ok daha dik~:atli ve bilimsel 

ver· i l ere · dayal 1 hareket etmek z orunda kal mi sl ard i r. 

Cilnki i$letmelerde yenilik uygulamalar1 sonu -

cu isgtirenlere duyulan ba§1ml1l1k, ozellikle vas1fs1z ve 

yar1 vas1fl1 isgilcilne olan ihtiyac;: bilyilk oranda azalm1s

t1r. Bu durum sendikalar1n pazarlik ve eylem gUcilne c;:ok 

olumsuz etki yapm115t1r. 

13i.inilmilzde birc;:ok kurulu15ta g,..ev yap1l1rken, 

ilretim ve htz.m.etin devam etti§ini gormek milmkilndilr. 

Bu tilr gelismeler, isgtirenlerin birli§ine de 

c;:ok bilyilk zararlar vermistir. Cilnld iler·i teknoloji.ye sa

hip bi r kur·ulu11ta c;:ok mi ktarda vas:i. fs1 z i11gtirenin · yapt1-

§1 . i1;1, gelismis bir maldna ve birkac;: vas1fl1 isgtiren ta

raf1ndan Uretimde hic;:bir eksilme olmadan gerc;:eklestir·i -

lebi lmektedir·. 

Bu arada nitelikli isgUcU, bireysel pazarl1k 

imkan1n1n fazla olmas1 ve genelde bu tUr pazarl1ktan da

ha k8rl1 c;:1kmalar1 nedeniyle,isgoren orgiltlerine Uye ol

maktan kac;:1.nmaktad1r. Bu durum isverenlerce de tesvik e

dildi§inden9 isgoren dayan1smas1 aras1nda onemli btililn -

meler olmustur. 

tsver-enler-in elde ettikleri bu avantaJl1 durum 
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kars1s1nda sendikalar·1·n da gerek ·kendi bUnyelerinde, ge

reluse yapt1klar.1 pazarl1klar s1ras1nda, Uyelerinin hak 

ve menfaatlerini azami olc;:Ude koruyabilmek amac1yla, o 

nemli degisildikler yapmak zorunda kalm1slard1r. 

tsverenler taraf1ndan teknoloJik gelismelerin 

bilyilk olc;:Ude tesvik edilmesi ve desteklenmesinin basl1ca 

amac1, i$gorenlere olan ba§1ml1l1§1n azalt1lmas1dir·. 

Bu konuda, kur·uluslar1n i leri ye doni.ik faal i yetlerinde 

kontrol edilemeyen veya onceden sonucu kestirilemeyen 

falc:torlerin isverenler . tar·af1ndan azami olc:ude azal t1 lma 

iste§i de, di§er onemli etken olmaktad1r. 

tsletme giderlerinin belirlenmesinde onemli pa

y1 ol an per-son el masr-af 1 ar-1 , h>g Uc Un Un b Uy Uk m-i ktar-da bu-

1 undugu emek yogun ieletmeler-de diger gider c;esitlerine 

gore daha bUyUk de§iekenlik arzetmektedir. ~zellikle top

lu pazarl1klarda gilc;lU bir sendikan1n mevcut olmas1 ha -

linde, personel giderlerini ·onceden yap1lacak tahminler

le belir-lemek :oldukc;:a gUc olmakta, bu tilr masraflar an -

cak toplu pazarl1k sUreci sonunda kesinlesmektedir. 

Halbuki demir·bae, ·hammadde, tas1mac1l1k, amor

tisman vb. gider tUrler·ini do§ruya c;ok yak1n oranlarda 

ve kolayl1kla hesaplamak milmkilndUr. 

Bu nedenle i$verenler·, bir yandan personel gi- · 
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derlerini azaltarak toplam ·gider·lerini dU$Urmeye c;:al1 ~ 

$lrken, di§er yandan da ileriye donUk c;:al1$malar1nda ken

dileri ic;:in belirsizlil-i: te$kil eden bir faktor durumunda 

ki personel maliyetlerini ·asgar·i dUzeye indirmeyi amac;: -

lamaktad1rlar. Bu $ekilde alacaklar1 kararlarda abjektif

lik ve dogruluk oran1n1 yill-i:seltmeyi hedeflemektedirler. 

Bunun ic;:in de, bUyUk olcUde ii;;gUcU tasarrufu saglayan 

teknoloJik gelismelerin iSJletme bi.inyeler·inde kullan1m1n1 

tesvik etmekte ve yayg1nla!;lt1rmaktad1rlar. 

Teknolojik geli$melerin olumlu ve alumsuz yon

leri f ar·kl 1 gr·upl ar ic;:inde de§i !Pi k ac;:1 l.ar-l a de§erlendi -

rilirken, tum gruplar1n kabul etti§i .ba$l1ca olumlu yon

lerden biri, verimlilikte sa§lanan bUyUk art1$ olmuetur. 

Berc;:ekten teknoloji ilerledikc;:e ve ieletmelerdeki uygula

ma alan1 genisledikc;:e, verimlilikte de onemli geli$meler 

kaydedilmis, kapasite kullan1m oran1 c;:ok bUyUk boyutlara 

ula$ffi1$tir. 

tjrne§in telekominikasyon alan1nda son y1llar-da 

oldukc;:a ileri teknoloji kullanmaya ba$layan ve mevcut 

sistemlerini h1zla yeni leyen bir kur1.dus clan PTT'de, bu 

yenile9tirme faaliyetlerisonucu her bin aboneye dUsen 

teknik personel say1s1 1985'de 4 .. 47 iken, bu oran 1989 

y1l1nda 2. OB olmustur. < U 

<1> PTT Faaliyet Raporu 1989-199<), S.56. 

17•) 



Teknolojik geli$meler _konusunda genel kan1, is-

tihdama olumsuz etld yapmas1 ve bir·c;ok isgorenin issiz 

kalmas1na yol ac:mas1d1r. Asl1nda ileri teknoloJi uygula-. 

malar1, her nekadar isletmelerin bilnyelerinde persanel 

tasarr·ufuna yol ac;1 yorsa da, mi kr·o dilzeydeki bu ·etki ge-

nel ekonomi ac;unndan makr·o dUzeyde de§er·lendirildiginde 

ayn1 sonucu meydana getirmedi§i gorUlecektir. 

~rne§in ABD'de 1983 y1l1nda tespit edilen %3.8 

lik verimlilik art1$1, genel ekonomi ic;inde istihdamdald 

%3' 1 ilk bir· ar·t1 sl a beraber el de edi lmi stir. <1 > 

Bu sonucun tilmilyle genelleme yap1lmas1 her ne-

kadar mUmkiln degilse de, yine de teknolojik gelismelerin 

her zaman istihdamla· ters olarak azalmaya yol ac;mad1§1 -

n1n gorillmesi ac;1s1ndan iyi bir ornek teskil etmektedir. 

Bu arada oz ell i Ide -teknol oji k gel i smel ere ba§-

11 olarak haya.t standard1 yilkselen toplumla.rda yeni ilgi 

ve mesgul i yet al anl ar·1 n1 n ortaya c:1 kmas1, oneml i bi r is-

tihdam ortam1 meydana getir·mektedir. Bunlar1n batunda c;e-

sitli spor dallar·1, turizm, otelcilik vb. is ala.nlar1 

gelmektedir. Bu tilr is sahalar1ndald istihdam miktar1 

her gec;en giln biraz daha fazlalasma.ktad1r. 

<1> ~zdamar, Serpil; Endilstri lliskileri Sisteminde Ve -
rimliligin Yeri ve ~nemi; MPM Yay1n No.376; Ankara, 
1900; s.112. 
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GUnUmU:zde bircok yonetim fonksiyonu teknoloji

deld gelismeler·den bUyUk oranda etkilenmi$tir·. Ueri tek

noloji uygulamalar1 sonucu bircok kurulusta personel 

planlamas1na ihtiyac duyulmue ve kullan1lan teknolojiye 

uygun optimum per'sonel say1s1n1n yeniden tespit edilme -

si gerekmi$tir. Bu ar·ada degi$en personel niteliklerine 

gore sec;im sisteminin tekrar go:zden gecirilmesi :zorunlu 

hale gelmi$ ve uygun vas1fl1 per·sonelin secimi, kurulus

lar1n verimli cal1smalar1nda ve ilerideki olas1 zararla

r1n onlenebilmesinde bUyilk onem ta$1maya baslam1st1r. 

Teknolojik gelismeler sonucu islev ve onemi en 

c;ok artan yonetim fonksiyonlar1ndan biri de egitim faali

yetl eri ol mu15tur. Yeni i se al i nan per·sonel e c;al i $maya 

baslamadan once ger·eken bi lgi lerin veri lmesi veya tasar·

ruf edilen mevcut isgUc:Unden baska alanlarda yararlan1 -

labilmesi ancak uygun bir e§itim program1 ile mUmkUn ola

bilmektedir. Bu nedenle gUnUmUzde, kuruluslardaki e§itim 

fa.aliyetleri bilyi.lk onem kazanm1s ve kullan1lan sisteme 

uygun nitelikli personelin temin edilmesinde, bu faali -

yetlerin bUyUk pay1 olmustur. 

Burada isgor·en ilcretleri de, teknolojik gelis

meler·den enc:;ok etki lenen yonetim fonksi yonlar1ndan biri 

ha.line gelmistir. Personel niteliklerindeki farkl1lasma, 

beraberinde ilc:ret yonetiminin karma$1k bir hal almas1na 
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Silnilmilzde nitelikli personel temininde ve is -

tihda.m1nda. orta.ya. c;:1kan gilc;:lilkler, a.dil Uc:ret sisteminin 

kurulma.s1n1n onemini da.ha. bUyilk olc;:Ude ve za.ruri ola.ra.k 

gUndeme getirmi$tir·. Nitekim pekc;:ok kurulu$, Uc:ret yone-

timi konusunda. en sa.§l1kl1 yontem olan i$de§erleme c;:a.11$-

ma.lar1 ya.pa.ra.k sorunu c;:ozmeye c;:a.l1sma.ktad1r. 

:tnsa.n ha.ya.t1n1n giderek onem kaza.nd1§1 kamuo -

yunda., teknolojU~ geli$melere paralel ola.rak, i$gUvenli-

§i konusunda. sa.§la.na.n olumlu son1.u;:lar, bu geli$meler·in 

benimsenmesi ve desteklenmesindeki en onemli etkenlerden 

biri olmu$tur. Sa.nayile$menin ilk y1lla.r1nda. c;:a.l1$ma. ha-

yat:r.nda ya$ana.n ve genelde sa.katlanma. veya olilm olaylar·:r. 

ile sonucla.nan kazala.ra., o gUni.in $artlar1nda. duyula.n tep-

Idler· genel de yilzeysel ka.lm1 st1. Anc:a~~ gilnUmilzde bu konu 

c;:ok onemli · bir ilgi ve mesguliyet a.lan1 ha.line gelmistir; 

Bu ara.da, teknolojik geli!Pmelerin i!P gilvenligi 

ne ya.pt1§1 olumlu etki, ayn1 zamanda isveren ve i$goren 

grupla.r:r. aras1nda or·taya c;:1kabilecek birc;:ok anla$mazl:r.k 

konusunu da. onleyere~~. is ba.r1$1na c;:ok olumlu katk:r.da bu-

lunmu$tur. 

Tezimde yer alan ornek olay c;:al1smas1nda Ulke-

mizde ka.ra aboneleri ve deniz arac;:lar1 aras:r.nda haberle$-
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me yapan bi r kurul t.tsta i 1 eri te~mol oj i uygul amas1 sonu 

cu, pekcok yonetim fonksiyonunda meydana gelen degisme 

ler, ayr1nt1lar1 ile anlat1lm1$t1r. Bu degi$imler sonuc:u 

sozkonusu kurulu$ da personal planlamas1ndan egitime, go

zetim islevinden is gUvenli§ine kadar bircok fonksiyonda 

bUyilk farkl1l1klar1n ortaya c1kt191 go~lenmistir. 

tSnc:eleri kismen mevc:ut clan per·sonel noksan1 

n1n sozkonusu yenilestirme sonuc:u ortadan kalkt191, ha 

berle$me miktar1nda %100'leri asan art1slara kars1l1k, 

bircok alanda istihdam fazlal1 meydana geldigi tespit e

dilmistir. 

Bu ar·ast1rmada gozlemlenen en oneml i gel isme 

lerden biri de, personelin motivasyonunda ve i$e bagl1 

11g1nda kaydedilen bUyUk art1s olmustu~. Teknolojik ge 

lismelerin isletme bilnyelerinde uygulanmas1 s1ras1nda, 

kan1mc:a yap1lmas1 gereken islerin baSt1nda fir·ma, sektor 

ve ekonomi dUzeyinde iyi bir stratejik planlaman1n yap1l

mas1 gelmektedir. 

Bu planlama sUrec:inde,devlet, isveren ve isgo

ren gr·uplar1 aras1nda i1;1birli§i yap1lar·ak ortak hedefler 

tespit edilmelidir. 

Bu arada, teknolojik gelismelerin sagl1kl1 ve 

cok daha az sorunlu olar·ak uygulanmas1nda silphesiz Uni -
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versiteler·in devlet, i$goren ve isveren gr·uplar1 ar·as1na 

katalizor konumuyla yapaca91 olumlu katk1, bu birimler 

aras1ndaki anlasmazl1klar1n asgari dUzeye indirilmesi ve 

ortak c1k1$ yollar1n1n bulunmas1nda bllylik pay1 olabile -

c:ektir. 

~zellikle egitim konular1 itibar1yla yonetic:i 

aday1 olmaya daha yak1n ogrenci yetistiren i.lniversitele

re di.lsen benc:e di§er bi.lyi.lk gorev de, ilerki yasamlar1nda 

herbiri ·yonetici aday1 konumunda bulunan ogrencilerin, 

cesitli kademelerde yonetic:ilik yapac:ak vas1flara uygun 

bilgilere sahip olacak sekilde yetistirilmelerinin temin 

edilmesidir. 

Ci.lnki gilnlimilzde, hizl1 gelisme ve rekabet or -

tam1 icinde yonetic:i olarak cal1sacak kisilerin Uretic:i, 

ri ski goze al an, uzak gori.isli.i ve yonetti §i biri min d1 ~u

na tasabilen bilgi ve beceriye sahip olmas1 gerekmekte -

dir. ·Bu nedenle, sozkonusu ozellikleri tas1yan kisilerin 

yetistirilmesi ayr·1 ·bir onem tas1mal1d1r·. 

Bu konuda kan1mc:a en bilyi.lk eksikliklerden biri 

de, milhendis kokenli isglic:il yetistiren Universiteler de 

gorlllmektedir. TeknoloJik geli$meleri genelde yak1nen ta

kip eden, bu gelismelere katk1da bulunan ve sempati ile 

yakla5an gr·uplar·1n bas1nda gel en milhendisler, lll '4:emizde 

genelde diger Universite mezunlar·1na gor·e cok daha kisa 
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sUrede ve kolayl1kla yoneti~i olmaktad1rlar. Ancak ilni

versite egitimler·i s1ras1nda., teknik konular·da.ki dersle

rin d1s1nda. yonetim fonksiyonlar1, beseri iliskiler ve 

idarecilik ile ilgili cok az bilgi alan milhendisler, cok 

ba.sar1l1 bir teknik eleman olsala.r bile, cesitli kademe

lerde yoneticilik gtirevleri ilstlendiklerinde, co§u kez 

acma.zlara dilsmekte ve zor durumla.rda. kalma.ktad1rla.r. 

Bu nedenle ba.sta. teknik e§itim verenler olmak 

ilzere yonetici aday1 yetistiren tUm ilniversitelerde bu 

konular1n tizellikle de§erlendirilerek e§itim faaliyet 

lerinin buna. gtire ytinlendirilmesinde pekcok yara.r bulun

maktad1r. 

Teknolojik gelismeler, ne onlenebilen ne de ka

c1n1labilen gelismelerdir. Bu konuda, tinemle dikkate a -

l1nmas1 gereken husus, gelismelerin kars1l1kl1 c1kar 

grupla.r1na esit ve adil yans1t1lma.s1d1r. Bu hususda ka 

n1mca, devlet, isgtiren, isveren ta.ra.fla.r1n1n olumlu ya.k

la.s1mlar1n1n yan1nda, ilniversitelerin de konuya aktif ~e

ki lde ka.t1lmala.r1~ teknoloJik gelismelerin yol a.ct1§1 ce

sitli dilzeydeki sorunla.r1n daha uygun yontemlerle ve ko

la.y sekilde cozillmesinde cok tinemli katk1s1 ola.bilecek -

tir. 
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