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SUNUŞ 

Dünya tarihinde ekonomik gücün zenginlik kaynaklarının değişimi ve kullanımıyla el 

değiştirdiği görülmektedir. Tarım toplumu, sanayi toplumu ve ardından bilişim 

toplumu, hepsi zenginlik kaynaklarında değişim yaşanmasına neden oldu.

16. ve 17. yüzyıllarda zenginlik nedeni sayılan toprak, sanayi toplumuna geçişle

önemini makine ve fabrikaya bıraktı. Bilişim toplumuna dönüşüm ile her dönemde

değerli olan, ancak belirli merkezlerde toplanan “bilgi”; paylaşımının da  öneminin

fark edilmesiyle giderek artan bir güç olarak öne çıktı. Günümüzde toplumlar, bu

güce sahip olmanın; bilgiyi üretmek, yaymak ve etkin kullanmak ile mümkün

olacağının bilinci ile hareket etmektedir.

Dünyanın ilk programlanabilir bilgisayarı kabul edilen ENIAC, 1946 yılında üç metre 

yüksekliğinde bir makine olarak tasarlandı. Saniyede 5000 işlem yapan bu makine 

yerini günümüzde saniyede 400 milyonun üzerinde işlem yapan kitap 

büyüklüğündeki bilgisayarlara bıraktı. Saniyede bir sayfadan az bilgi taşıyan bakır 

teller, bugün saniyede 100 binlerce sayfayı fiber kablolarla taşıyabilmektedir. 

Bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki bu gelişim, çalışma şeklinden, sunulan hizmete 

kadar tüm süreçleri etkisi altına almaktadır. 

Bilişim toplumu, ekonomik ve sosyal yaşamın merkezinde bilgi ve iletişim 

teknolojilerini barındırmaktadır. Artık bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim ve kişi 

başına kullanım oranı, ülkelerin gelişmişliğinin ölçütü olarak görülmektedir.  

Bilişim toplumunun iki önemli kavramı vardır: Veri ve bilgi. Günümüzde bu iki 

kavramın yönetilmesi de bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Verinin işlenmesi, 

saklanması ve paylaşılmasında bilişim teknolojilerinin önemli yeri olmasına karşın, 

verinin kaynağından alınıp paylaşımında hala sorunlar devam etmektedir. Ofis 

otomasyon sistemlerinden yapay zeka sistemlerine kadar tüm sistemlerin 

başarısında bu iki kavramın doğru kullanımı yatmaktadır. Dolayısıyla bu durum 

kurumların başarısına da doğrudan etki etmektedir. 
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Veri ve bilginin doğru kullanımında, bir bilgi politikasının ortaya konmasının ve 

yönetim bilgi sistemleri yaratılmasının önemi büyüktür. Yönetim bilgi sistemleri 

yöneticilere, uzmanlara daha etkin ve verimli karar verme sürecinde yardımcı olmak 

üzere geliştirilmiş sistemlerdir. Yöneticilerin başarısında, hem karar alma sürecinde 

hem de kurum üzerindeki kontrolünde yönetim bilgi sistemlerinin önemli bir yeri 

vardır. Verinin elektronik işlenmesi sonrası yönetim bilgi sistemleri ile anlık, günlük, 

haftalık vb. süreler içinde bilginin elde edilmesine olanak sağlanır. Etkin ve 

geliştirilmiş bir yönetim bilgi sistemi, daha etkin yönetimsel karar alımını, daha iyi 

hizmeti, artan doğruluk oranını, verimliliği ve etkinliği, daha düşük maliyetle temin 

eder. 

Yönetim bilgi sistemleri sadece İnternet’ten bilgi sunumu ve elektronik belge 

yönetimi olarak algılanmamalıdır. Günümüzde bu sistemler sadece kurumlara değil 

ülkelerin ekonomik ve sosyal yaşantısına yön verici olmaktadır. 

Bilişim sayesinde yalnız kurumdaki bilgiye ulaşım ve paylaşım değil kurum dışında 

da basılı olan bir çok belgeye erişim süresi saniyelere indi. Veri ve bilgiye hızla 

ulaşım ve üretilmesi bilişim çağının en büyük özelliği oldu.  

Bilgi; konuşma, doküman, ses, resim veya hareketli görüntü vb. şekilde ortaya 

çıkmaktadır. Bu yoğunluk bir bilgi politikasıyla şekillenmelidir. Ortaya konacak bilgi 

politikasıyla kurum içi veya kurumlar arası rekabet değil uluslar arası rekabet 

hedeflenmelidir. 

Ülkemizin sanayileşme sürecine baktığımızda; ithal teknoloji ile yarı sanayileşmiş bir 

toplum olduğumuzu görmekteyiz. Ülkemizin bilişim çağına geçişinde öncelik; kaliteli 

ve nitelikli eğitimin sunulmasından geçmektedir. Genç bir nüfusa sahip olan ülkemiz 

bu avantajını sonuna kadar kullanmalıdır.  

Bilgiye ulaşım kaynaklarından biri de kütüphanelerdir. Bugün bilişim teknolojisi 

sayesinde sadece birkaç tuşa basarak dünyanın en büyük kütüphanelerine erişim 

olanağını bulmaktayız. Günümüz dünyasında uygun yazılımlar sayesinde en uzak 

mesafedeki bir kütüphaneye bile ulaşıp bilgi aramak ve bu bilgiyi elde etmek 

mümkündür. Böylelikle kütüphanecilik kavramı da değişime uğramakta, geleneksel 

kütüphanecilik yerini e-kütüphaneciliğe bırakmaktadır. Milyonlarca sayfalık dergi, 

    ii



Şan     Kalkınma planlamasında bilgi yönetimi ve Devlet Planlama Teşkilatı için kurumsal bilgi politikası modeli 

kitap, doküman vb. yayınlara İnternet üzerinden ulaşılmaktadır. Artık bilgiye 

erişimdeki zorluklardan bahsetmek yerine doğru bilgiyi kısa sürede bulmak daha 

önem kazanmaktadır. 

Bir kurumun uzun dönemli başarısı ve etkinliği sahip olduğu bilgi birikimine, bu bilgiyi 

doğru biçimde hızlı değerlendirmesine ve kurumsal hafızasına (arşivine) bağlıdır. 

Kurumun etkinliği bilgiye yön vererek aldığı kararlar ile değerlendirilebilir. İyi ve 

doğru kullanılan bilgi, etkinlik ve verimliliği yanında getirecektir. Başarılı 

organizasyonlar yalnızca teknoloji ve metodojilere yatırım ile amaçlarına ulaşamaz. 

İnsangücü yatırımı bilişim toplumunda artık daha ön plandadır. 

Kurumlar öncelikle hangi bilgiye, ne amaçla ve hangi sıklıkta ihtiyaç duyduklarını 

ortaya koymalıdır. Sonra bilginin kaynağını tespit ederek, hızlı ulaşma ortamı 

yaratmalı ve elde bulunan bilgilerle ilişkilendirerek işlemelidir. Tüm bu çalışmalar bir 

bilgi politikasına sahip olmayı gerektirir. 

Ekonomik ve sosyal kalkınma ve gelişimin ön şartlarından biri olan bilişimden 

yüksek düzeyde verim alınması, işin uzmanı personelden en yüksek verimi elde 

etmekle mümkündür. Bu personele maddi ve manevi desteğin sağlanmasıyla elde 

edilecek kazanç, doğru bilgiye ulaşımın fayda ve maliyetinden çok daha fazlasını 

karşılayacaktır. Sözkonusu personelin yetiştirilmesi ve istihdamına önem verilmesi, 

sürdürülebilir kalkınmanın temel  taşlarından biri olacaktır.  

Kalkınma politikaları oluşturulurken, bir çok kaynaktan elde edilen bilgiler ışığında 

karar alınması, planlar yapılması önemlidir. Sürdürülebilir kalkınma farklı grupların 

çalışmalarının bütünleşmesi ile mümkün olmakta ancak bu gruplar arası iletişim ve 

paylaşım eksikliği çalışmaları olumsuz etkilemektedir. Bu aşamada, bilginin 

üretilmesi, paylaşılması ve saklanmasında standardın ve koordinasyonun olmaması 

bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorun sektörler arasında daha da 

büyümektedir. 

Kalkınma planlarının etkinliği; ekonomik, sosyal ve sektörel konulara ilişkin verilerin 

ilgili kurumlar ve birimler tarafından kayıt altına alınarak, bilişim teknolojilerinin etkin 

kullanılarak sunulmasıyla  sağlanacaktır.  
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Ekonomik kalkınma ile bilgi ve bilişim teknolojisi olanakları arasında doğrudan ilişki 

vardır. Doğru bilgilere en kısa zamanda erişmek ulusal ve uluslar arası pazarlarda 

rekabet edilebilirliğin önemli bir koşuludur.  Bu aşamada görev sadece Devlet 

Planlama Teşkilatına düşmemekte, bilgi hizmeti veren kurumların bu hizmetleri bir 

bütün olarak ele alınmalı daha geniş bir bakış açısıyla planlanmalı ve 

örgütlenilmelidir. 

Bilişim toplumu açığının kapatılması, önümüzdeki beş yılı dönüşüm yılları ilan etmek 

ve ülke olarak öncelikle ve topyekün bu konuya eğilmekle mümkün olacaktır. 

Bilgisayar ağları ile dünya giderek küçülmektedir. Küreselleşen dünyamızda bilgiyi 

üreten, bilgiye ulaşan ve toplumuna yaymayı başarabilen ülkeler gelişmiş ülke 

olarak anılacaktır. Aksi takdirde bilişim toplumu ülkemizde sadece kavram olarak 

kalacaktır. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemini farkına vararak etkin kullanımını destekleyen 

Devlet Planlama Teşkilatı’nın günümüz ve eski yöneticilerine, bu çalışmayı 

gerçekleştiren Sayın Dr. Müjgan Şan’a ve bilişim teknolojilerinin bilgi ile 

bütünleşmesini sağlayan Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi çalışanlarına teşekkür 

ederim. 

         Selçuk KAVASOĞLU 

        Yönetim Bilgi Merkezi  

    Daire Başkanı 
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1. GİRİŞ

İnsanlığın varoluşundan bu yana harcadığı tüm çabalar, refah içinde 

yaşamayı sağlamaya yöneliktir. Gerek temel gerekse uygulamalı bilimler hep bu 

amaca hizmet ederler. Bilimsel açıdan bakıldığında, bu çabaların “kalkınma 

ekonomisi”, “kalkınma sosyolojisi” disiplinleri ile çeşitlenen kalkınma bilimleri 

çalışmalarıyla ele alındığı gözlenir. Kalkınma kısaca, insan yaşamının maddi ve 

manevi alanlarda ilerlemesi ve toplumsal refahın artması için ekonomik, toplumsal 

ve politik yapılarda değişiklik yapılması olarak tanımlanır (İlkin 1983:722).  

Kalkınma ile ilgili uluslararası çabalar, Birleşmiş Milletler (BM) (United 

Nations, UN) tarafından 1960 yılında Kalkınma Onyılı Programlarının uygulamaya 

konulması ile başlamıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası kalkınma çabalarından sonra, 

kalkınma çabalarının kazandığı yeni boyut “Kalkınma için bilgi”dir. Geçen yüzyılın 

sonuna kadar, kalkınmada bilginin önemi vurgulanmış ancak, ekonomistler 

kalkınmada bilginin payını ölçmeye yeterince eğilememişlerdir (“İktisadi” 1964:309). 

Romer (1993), gelişmiş ve kalkınmakta olan ülkeler arasında, düşünce ve nesne 

boşluklarından (idea gaps and object gaps) söz etmektedir. Nesne boşluğu, 

fabrikaların, yolların ve hammaddelerin olmaması anlamına gelmektedir. Düşünce 

boşluğu ise, kalkınmakta olan ülkelerin gelişmiş ülkelerde ekonomik değer olarak 

üretilen ve kullanılan bilgiye erişememelerini ifade etmektedir (Romer 1993:543). 

Kalkınmakta olan ülkelerin kalkınma çabalarına yardım ile bilgi açığını 

giderme çabalarının birbirine koşut olarak yürütüldüğü gözlenmektedir (Dubey 

1986:3). Ayrıca bilgi teknolojisindeki patlama, ülkelerin bilgiye hızla ve yavaş 

ulaşanlar olarak ikiye ayrılmasına sebep olmuştur. Bilgiye hızla erişebilen ülkeler, 

gelişmiş; yavaş erişebilen ülkeler ise, kalkınmakta olan ülkelerdir (Hanna ve Boyson 
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1993:vii). Bu sonuçlar, kalkınmakta olan ülkelere yapılacak kalkınma yardımlarında, 

bilgi iletimi ile ilgili yatırımlara öncelik verilmesini gerektirmiştir. 

Tüm bu kalkınma ve bilgi ile ilgili küresel, ulusal, örgütsel düzeylerde 

bilimsel çalışma ve oluşumların etkisiyle, bilgi teknolojisi kullanımı yaygınlaşmaya 

dolayısıyla yaşamın tüm boyutlarını etkileyerek yeni yaşam örüntüleri oluşmaya 

başlamıştır. Kısaca, yakınsama1 olarak ifade edilen bu olgu, çeşitli formlardaki 

bilginin elektronik ortamda sayısallaştırılması ile ortaya çıkmış ve yayılmaktadır. 

Sonuçları ise, bilgi ve bilgi faaliyetleri ile ilgili olan kalkınmanın çeşitli alanlarında 

olduğu kadar küresel, ulusal ve örgütsel boyutlarda da yaşanmaktadır.  

Çok yönlü ortaya çıkan yakınsamanın sonuçlarından biri de kalkınma 

yönetimi ve planlaması ile ilgili faaliyetler üzerindedir. Kalkınma yönetimi ve 

planlaması ile ilgili olarak bazı ülkelerin devlet teşkilatlarında çeşitli türde 

yapılanmalar olduğu, bazılarında ise herhangi bir yapılanmanın bulunmadığı 

gözlenmektedir (International Directory 1994). Yapılanma olan ülkelerde ise, kamu 

yönetimi ve buna bağlı olarak devlet teşkilatı yapılarına göre örgütlenme 

biçimlerinde farklılık görülmektedir (Ek 1).  

Yakınsamanın önemli diğer bir sonucu da, örgütlerdeki bilgi faaliyetleri 

üzerinedir ve oluşan ortam oldukça karmaşıktır. Örgütsel düzeyde bilgi yönetimi ile 

ilgili Muzumdar’ın (1997:155-156) “Örgütsel Bilgi (Knowledge) Yönetimi” adlı doktora 

tezi, konuya kuramsal bir çerçeve de çizmiştir. Muzumdar, literatür araştırması 

yaparak, ekonomi ve örgüt teorisi gibi çeşitli bilim dallarında bilgi ve onun etkin 

yönetimini tartışmış ve örgütsel bilgiyi tanımlayıp yönetiminin nasıl olacağı üzerinde 

çalışmıştır.  

Türkiye’de ise, 1981 yılından bu yana dünyadaki bilgi teknolojisi ile ilgili 

yatırımların artma eğilimi göstermesine (Hanna ve Boyson 1993:12) koşut olarak, 

1  Türkçe Sözlük’te (Türk 1983b:1269), yakınsama, ad olarak “yakınsamak eylemi”; fizik ve matematikte ise, 
“aralarındaki açıklık sonsuz küçülerek fakat kesişmeden bir noktaya, bir limite doğru yaklaşma” olarak 
tanımlanmaktadır. Konu, yayının 3. Bölümünde ayrıntılı olarak ele alınmış ve bilgi yönetimi bağlamında yarattığı 
sonuçlara da değinilmiştir. Bu araştırmanın kapsamında yakınsama olgusu, “özelliklerini yitirmeden bütünleşme” ya 
da benzerlikleri örtüştürerek ve farklılıkları saptayarak bütünleşme” anlamında kullanılmıştır. 
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Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (Devlet 1989) döneminden başlayarak, ulusal 

düzeyde çeşitli girişimler planlanmış ve bunların bazıları da gerçekleştirilmiştir 

(Devlet 1995; 2000a; 2000b; 2003c). Ancak, çalışmaların kapsamında kalkınma 

yönetimi ve planlaması ile ilgili herhangi bir girişim yoktur.  

Ülkemizde kalkınma planlamasını gerçekleştirmekle görevli Devlet 

Planlama Teşkilatı (DPT), devlet teşkilatındaki yeri ve görevleri bağlamında diğer 

ülkelerden farklı bir yapılanmaya sahiptir. Dolayısıyla DPT’de, kalkınma planlaması 

süreçlerinde bilgi teknolojilerinden nasıl yararlanılacağı ve kalkınma planlamasında 

bilgi yönetimi ve örgütsel bilgi hizmetlerinin nasıl biçimlendirileceği konusunda 

rehber olabilecek bir çalışma bulunmamaktadır. Buna ek olarak, örgütsel bilgi 

yönetiminde yakınsamanın nasıl yönetileceği, bilgi hizmetlerinin nasıl 

bütünleştirileceği veya kurumsal bilgi politikası ile ilgili olarak bilimsel bir araştırma 

da yapılmamıştır. 

Bu bağlamda amaç DPT için “Kurumsal Bilgi Politikası (KBP) Modeli” 

oluşturmaktır. Yayının konusu, doğal olarak DPT’dir; DPT’deki kalkınma planlaması 

ve bunu destekleyen bilgi hizmetlerinin uyumlu yönetimidir. Dolayısıyla, konunun alt 

alanları, iki düzeyde ele alınmıştır: Kalkınma planlamasına ilişkin bilgi faaliyetleri ve 

örgütsel işleyişe ilişkin bilgi hizmetleri. Buna bağlı olarak, alt bakış çerçeveleri de, 

DPT içinde 

Bilgi ve belge sistemlerinin,•

• 

• 

• 

• 

• 

Planlama Uzmanlarının bilgilendirilmesinin,

DPT’nin çevresiyle etkileşiminin (ulusal ve küresel),

Politikacıların bilgilendirilmesinin,

Kamuoyunun bilgilendirilmesinin (Basın ve Halkla İlişkiler) bütünleşik

olarak yönetilmemesidir; ve  

Kalkınma planlaması sürecindeki bilgi faaliyetleri ile örgütsel bilgi 

hizmetlerini bütünleştirecek bir bilgi sistemi ve ağının kurulmamış olmasıdır. 

Bu çerçevede cevaplanmayı bekleyen temel soru, DPT’de kalkınma 
planlaması süreçlerinde gerçekleştirilen bilgi faaliyetlerinin ve bunun alt 
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yapısını oluşturan örgütsel bilgi hizmetlerinin karşılıklı etkileşim ve eşgüdüm 
içinde nasıl yönetileceğidir. Ayrıntıda ise bilgi yönetiminin gerçekleştirilmesi için 

DPT’deki bilgi faaliyetleri ve hizmetlerinin bütünleştirici özelliklerinin neler olduğu ve 

bütünleştirmenin nasıl gerçekleştirileceği de cevaplanması gereken sorular 

arasındadır. Bütünleştirme süreci ile ilgili sorular ise, aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

• Kalkınma planlaması, kalkınma-bilgi ilişkisinin hangi boyutunda yer

almaktadır?

• Örgütlerde bilgi yönetimindeki yakınsama nasıl yönetilecektir?

• DPT’de kalkınma planlaması ile ilgili bilgi faaliyetleri ve örgütsel düzeyde

bilgi hizmetleri nasıl gerçekleştirilmektedir?

• DPT Kurumsal Bilgi Politikasının felsefi temeli ne olmalı; alt yapı ve işleyiş

ne biçimde tasarlanmalı ve tasarım nasıl hayata geçirilmelidir?

Bu kapsamda yayın altı bölüm olarak planlanmıştır. İkinci bölümden altıncı 

bölümün sonuna kadar kurumsal bilgi politikası oluşturma üzerinde çalışılmıştır. 

Beşinci bölümde tasarlanan DPT Kurumsal Bilgi Politikası Modeline yer verilmiştir. 

Bölümlerin kapsamları ile ilgili ayrıntılar ise aşağıda özetlenmiştir:  

I. Bölüm olan Girişte, öncelikle konunun önemi vurgulanmıştır. Yayının

kapsamı ve düzeni açıklanmıştır. 

II. Bölümde kalkınma sorunu, dünya kalkınma durumu, tarihi ve kalkınma

ile ilgili çalışmalar çerçevesinde betimlenmiştir. Kalkınma ve bilgi kavramları, 

araştırma kategorileri olan dilsel/kavramsal, felsefi, insansal, nesnel, ekonomik, 

toplumsal, kültürel ve politik boyutlarda ayrı ayrı incelenmiştir. Bilgi sorunu da, dünya 

bilgi durumu, tarihi ve bilgi ile ilgili çalışmalar çerçevesinde resmedilerek araştırma 

kapsamında tanımlanmıştır. Kalkınma ve bilgi ilişkisi, değer kavramı bağlamında 

anlatılmaya çalışılmıştır. Söz konusu ilişkilerden araştırmanın alanına giren konunun 

Kalkınma Yönetimi/Planlaması olduğu saptanmıştır. 

III. Bölümde, örgüt kavramı, yakınsama olgusu, bilgi yönetimi, politika

kavramı ve bilgi politikası konusu, araştırma kategorileri çerçevesinde ele alınmıştır. 
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Örgüt ve bilgi ilişkisi ise, bilginin örgütte üretildiği, örgütün bilgi ile kurulduğu ve 

bilginin örgüt geliştirmede etken olduğu bağlamlarında tespit edilmiştir. Bilginin örgüt 

geliştirme etkeni olması ve bilgi teknolojilerinin yakınsama yaratması sebebiyle, 

yakınsama olgusu ve bilgi yönetimi, araştırma kategorilerine göre çözümlenmiştir. 

Ortaya çok seçenekli ve karmaşık bir ortam çıkması nedeniyle de politika kavramı 

ve bilgi politikası konusu, araştırma kategorilerine göre ele alınarak 

ayrıntılandırılmıştır.  

IV. Bölümde, kalkınma planlaması ve bilgi ile ilişkisi araştırma kategorilerine

göre analiz edilmiştir. Türkiye’de kalkınma planlamasının gelişimine ve son 

durumuna göz atılmıştır. Türkiye’de ulusal bilgi yönetimi, kalkınma planlaması ve 

kalkınmada bilgi yönetimi konularına yer verilmiştir.  

V. Bölümde Kalkınma planlamasında bilgi yönetimi ile ilgili olan DPT’nin

durumu mevcut bilgi kaynaklarına dayanarak incelenmiştir. Kalkınma Planlamasında 

bilgi yönetimi bağlamında planlama süreçlerinin mevzuatlarda nasıl tanımlandığı ve 

uygulamada nasıl gerçekleştiğine yer verilmiştir. Örgütsel bilgi yönetimi bağlamında 

bilgi hizmet birimlerinin durumu irdelenmiş ve kurumsal bilgi politikası açısından 

DPT’nin durumu anlaşılmaya çalışılmıştır.  

VI. Bölümde, araştırmada irdelenen tüm kavramlar ve kategoriler ve

bunlara dayanarak açıklanan bulgular çerçevesinde model önerisi yapılmıştır. 

Model, Bilgileşimsel Kalkınma Planlaması Kuramı, Bilgi Yönetimi Araçları ve Bilgi 

Yönetimi Projeleri olarak varlık, bilgi ve değer alanlarında gruplandırılmıştır.  

VII. Bölümde ise sonuç ve öneriler yer almaktadır.

Ekler bölümünde ise “çeşitli ülkelerde kalkınma ve planlama ile ilgili 

örgütlenme biçimleri”, “uluslararası kalkınma örgütleri” ve “kalkınma konusunda 

uluslararası bilgi toplama örgütleri” listesinin bulunmasının yararlı olacağı 

düşünülmüştür.  
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2. KALKINMA - BİLGİ İLİŞKİSİ

Yeni düşünce akımları ve bilgi teknolojisi kullanımının genel ve çeşitli 

alanlardaki etki ve sonuçları, süregelen düzen ve anlayışları değiştirmeye 

başlamıştır. Bu süreçte kalkınma ve bilgi kavramları, zaman içinde  ihtiyaçlar 

doğrultusunda gözden geçirilmekte ve tartışılmaktadır. Dolayısıyla araştırmada 

kalkınma - bilgi ilişkisi dünya kalkınma ve bilgi durumu ve tarihi, kalkınma ve bilgi 

kavramları başlıkları altında irdelenerek betimlenmeye çalışılmıştır.  

2.1. KALKINMA SORUNU 

2.1.1. Dünya Kalkınma Durumu 

"Dünya Kalkınma Raporu"nda ülkeler, milli gelirlerine göre düşük gelirli, 

orta gelirli ve yüksek gelirli olarak sınıflandırılır (World 1999:251). Dünyada kişi 

başına düşen milli gelir yıllık 5 bin dolar civarındadır. Ancak, bu gelirin ülkelere göre 

dağılımı farklılık gösterir. Ayrıca, dağılımın yıllara göre seyrine bakıldığında, söz 

konusu farklılığın ülkelere ve yıllara göre süreklilik arz ettiği de gözlenir (Tablo 1).  

Tablo 1. Gelir Gruplarına Göre Ekonomilerin Milli Gelirleri 
(ABD Doları olarak) 

Ülke Ekonomileri 1993 1995 1997 1999

Düşük gelirli 380 430 350  410

Orta Gelirli 2 480 2 390 1 890  2 000  

Yüksek gelirli 23 090 24 930 25 700  25 730  

Ortalama Dünya Geliri 4 420 4 880 5 130  4 890  

Kaynak: World Bank, World Development Report, 1995, 1997, 1999, 2001. 
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Kalkınma ile ilgili diğer bir ölçüt insani kalkınma endeksidir. Kalkınmanın insani 

yönü, ortalama ömür, eğitime katılım ve milli gelir rakamlarının harmonizasyonu ile 

ölçülmeye çalışılır (United Nations Development 2000:269) (Tablo 2). 

Tablo 2. İnsani Kalkınma Endeksi 
(Değer) 

İnsani Gelişme 1993 1995 1997 1999

Yüksek 0.901 0.897 0.904 0.914

Orta 0.647 0.670 0.662 0.684

Düşük 0.396 0.409 0.416 0.442

DÜNYA 0.746 0.772 0.706 0.716

Kaynak: United Nations Development Program. Human Development Report,  
1997, 1999, 2000, 2001.  

Milli gelir ve insani kalkınma endeksi kalkınma için birer gösterge olmakla 

beraber, tek başlarına bir ölçüt değildir. Kalkınma göstergeleri arasında ticaret 

hacmi, yoksulluk, eğitim, beslenme, konut gibi pek çok ölçüt vardır ve bunlar 

birbirlerini bütünleyici niteliktedirler. Bu tür karşılaştırmalar yapıldıkça ülkeler 

arasındaki farklılıklar açıkça gözlenir. Bu farklılıklar kalkınma yazınında kalkınma 

boşluğu olarak ifade edilir. 

2.1.2. Dünya Kalkınma Tarihi 

Üretimin artması, ticaretin ortaya çıkması, paranın değiştirme eşdeğeri 

olarak kullanılmasıyla başlayan kalkınma tarihi, karmaşıklaşarak devam etmektedir. 

Ekonomistler, kalkınma boşluğunu oluşturan tarihsel sürecin 1500’lerde toplumların 

sömürgeleştirilmesi ile başladığını belirtirler (King 1990:4). Birçok üçüncü dünya 

ülkesinin 19. yüzyılın ikinci yarısında kalkınmaya başladığı ve bunun 19. yüzyılda 

yaşanan üç önemli ekonomik olaydan -nüfus artışı, kişi başına üretimin artışı ve yeni 

büyük ölçekli imalatın ortaya çıkması- kaynaklandığı vurgulanır. 1870-1914 

döneminde başta İngiltere olmak üzere büyüyen ülkeler grubuna, birçok Avrupa 

ülkesi, Kuzey Amerika ve Avustralya'daki yerleşim alanları ile (1880’lerde) Japonya 

katılmıştır. 19. yüzyılın sonlarında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) ülkelerinin 

büyüme oranları, tarihte görülmemiş ölçüde yükselmiştir. 1914-1945 döneminde 
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Birinci Dünya Savaşının etkisiyle, insan ve sermaye kaybı olmuş; ulusal sınırlar ve 

alışılmış ticaret örüntüleri yıkılmıştır. Bunu 1930’lu yıllarda dünya ekonomisinde 

yaşanan Büyük Bunalım izlemiş ve büyüyen ülkelerin hızı yavaşlamıştır. Ancak 

Tayvan, Kore, İran ve Türkiye gibi ülkelerde büyüme görülmüştür (Reynolds 

1985:49-75). İkinci Dünya Savaşını izleyen dönemde BM kurularak uluslararası yeni 

bir politik düzen oluşturulmuş ve ülkelerin ekonomik ve toplumsal kalkınmaları 

konusunda da çalışmalara başlanmıştır (“Birleşmiş” 1981 cilt 2:397-399). 1945-1973 

döneminde ise dünya ekonomisi hiç görülmemiş bir büyüme evresi yaşamıştır. 

Taşıma maliyetlerinin ve gümrük tarife engellerinin sürekli azalmasıyla dünya ticareti 

dünya üretiminden daha hızlı büyümüştür. 

1970’li yıllarda kalkınma stratejilerinin geleneksel toplum yapısını olumsuz 

etkilediği belirginleşmiştir. Kadınların emek-yoğun işlerde çalışırken, eğitim, sağlık 

vb. imkânlardan yeterince yararlanamamaları üzerine (Ertürk 1996:346-353) 

kalkınma çalışmaları kapsamına kadın1 konusu da alınmıştır. Kalkınma ile ilgili 

uğraşılar kültür boyutunu da gündeme getirmiştir. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler 

Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization, UNESCO), sırasıyla Kültürel Kalkınma Onyılı (1988-1997), Kalkınma 

İçin Kültür Politikaları Programı çalışmalarını gerçekleştirmiştir.2 BM, çevre 

boyutunun önemli olduğunu vurgulamak üzere, 1992’de Çevre ve Kalkınma 

Konferansı düzenlemiş ve konferansta Gündem 21 adlı küresel eylem planı kabul 

edilmiştir (Keating 1993:1-11). Kalkınmanın bu boyutu sürdürülebilir kalkınma olarak 

adlandırılmakta ve çevreye zarar vermeden kalkınma anlamını taşımaktadır. 1980’li 

yıllarda yaşanan jeo-politik, tekno-toplumsal ve jeo-ekonomik alanlardaki değişimler 

küreselleşme kavramını öne çıkarmıştır. Ekonomik, toplumsal ve politik alanlarda 

evrensel değerleri yaygınlaştırırken benzeşmeye yönelten kültürel farklılıkları 

koruyarak ayrıştıran bir süreç olarak küreselleşme, ülkelerin uluslararası yapıya 

uyum çalışmaları ile çeşitli boyutlarda yaşanmaktadır. 1980’lerin ikinci yarısından 

sonra ise bilgi (information) teknolojileri insanların yaşam biçimlerini, örgütlerin 

işleyişini, toplumların yapısını değiştirmeye başlamıştır. Bu etki, üretim ve ticaret 

1 UNESCO, 1975 yılını Dünya Kadın Yılı ilan etmiş ve uluslararası çalışmalara hizmet etmiştir. 
2 Kültürel Kalkınma Onyılında Eylem Planı hazırlanarak 1988’de kabul edilmiştir. Plan, kültür sektöründe iletişim ve 

bilgilenmeyi artırmayı amaçlamıştır; Dünya Kültür Raporunda (World Culture Report, WCR) ise, kültürel 
kalkınmayı ölçmek üzere çeşitli göstergeler derlenmiştir; Kalkınma için Kültür Politikaları Programı’nda ise, bilgi ve 
enformasyonun gözlenmesi, toplanması ve dağıtılması, araştırma ve politika yapan topluluklar arasında bağları 
geliştirme; kültürel politika alanında kapasite oluşturma; enformasyonun ve yeni bilginin dolaşımı ve paylaşımıyla 
ilgili daha kapsamlı politikaların özendirilmesi ve bu amaç için yerel kapasitenin güçlendirilmesi tavsiye edilmiştir 
(United Nations Educational 2001b). 
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ilişkileri, kalkınma kavramı ve kuramlarına da yansımakta, ülkeleri bilgi toplumu ve 

bilgiye dayalı ekonomik bir yapıya doğru sürüklemektedir. Fransa’da 1968’lerde 

filizlenen postmodernizm ile kalkınma kavramına kültürel ve coğrafi bağlamda 

yerellik ve görelilik kazandırılmış; politika ve üretimde de yerel, kültürel ve zamana 

uygunluk görüşleri ön plana çıkmıştır.  

2.1.3. Kalkınma ile İlgili Çalışmalar 

Kalkınma ile ilgili çalışmalar uluslararası kuruluşların (Ek 4) faaliyetleri, 

gelişmiş ülkelerin yardımları ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma politikaları 

başlıklar altında gruplanabilir. BM tarafından 1960’lı yıllar Birinci Kalkınma Onyılı 

olarak kabul edilmiştir. Ancak petrol fiyatlarındaki artış sebebiyle başarısızlığa 

uğramıştır (Başkaya 1997:153). 1970’li yılları içeren İkinci Kalkınma Onyılında 

gelişmekte olan ülkelerde gayrisafi gelirdeki yıllık ortalama gelişme oranının en az 

yüzde altı olması hedeflenmiştir. Stratejinin bazı sınırlılıkları olması, dünya 

ekonomisindeki negatif eğilim ve uluslararası ekonomik çevrenin yapısal 

dengesizliği, bu Onyılın amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini olumsuz yönde 

etkilemiştir. Üçüncü Kalkınma Onyılının amacı, gelişmeyi hızlandırmak; stratejisi ise, 

bunun için sürekli çaba göstermek ve yeni bir uluslararası ekonomik düzen 

kurmaktır. Bu Onyılda da amaç ve hedeflere erişilememiş ve dünya ekonomisindeki 

tahmin edilemeyen gelişmeler sebebiyle kalkınma ile ilgili beklentiler 

gerçekleşmemiştir. Dördüncü Kalkınma Onyılının ilke olarak belirlenen amacı 

gelişmeyi hızlandırmak, gelişmekte olan ülkelerde insani koşulları iyileştirmek ve 

gelişmiş ülkelerle arasındaki boşluğu, çevre ve kültürel kimlikleri koruyarak hızla 

azaltmak (Key 1977:241-264) olarak belirlenmiştir. BM, 2000 yılında Binyıl Zirvesi 

düzenlemiş ve yeni binyılda kalkınma ile ilgili ilke ve hedefleri içeren bir bildirge1 

yayınlamıştır (United Nations “Millennium Declaration” 2002a). 

Dünya Bankası (DB) (World Bank, WB), gelişen ülkelere verdiği çeşitli 

türdeki kredilerle yardım etmektedir. Ayrıca, DB bazı ülkelere uzmanlarını 

1  Bildirge, özgürlük, eşitlik, dayanışma, hoşgörü, doğaya saygı, paylaşılmış sorumluluk değer ve ilkelerinde, barış, 
güvenlik, silahsızlanma; kalkınma ve yoksulluğun giderilmesi; çevrenin korunması; insan hakları, demokrasi ve iyi 
yönetim; çocukların korunması; Afrika‘nın özel durumu; Birleşmiş Milletleri güçlendirme konularında fikir birliğini ve 
çaba göstermeyi içermektedir (United Nations “Millennium Development” 2002b).  
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göndermiş, bazılarına da kalkınma projelerini hazırlama aşamalarında katkıda 

bulunmuştur. 1956’da Ford ve Rockefeller Vakıflarının yardımlarıyla Ekonomik 

Gelişme Enstitüsü’nü kurarak proje hazırlanması konusunda kamu görevlilerine 

kurslar ve seminerler düzenlemeye başlamıştır (Karluk 1996:194-203). OECD de, 

Kalkınma Merkezi, Ekonomik Kalkınma ve İncelemeler Komitesi, Kalkınma Yardım 

Komitesi birimleri ile üye ve üye olmayan ülkelere kalkınma yardımları yapmaktadır.  

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği’nden ayrılan Doğu Avrupa ülkelerinin 1991’de bir araya gelerek oluşturdukları 

bir yapılanmadır. 1949’da Karşılıklı Ekonomik Yardım Komitesi (Council for Mutual 

Economic Assistance, CMEA) sonra Karşılıklı Ekonomik İşbirliği Komitesi (Council 

for Mutual Economic Cooperation, COMECON) olarak işbirliği içinde bulunan bu 

coğrafyadaki ülkeler, 1961-1969 yıllarında ekonomik planları uyumlaştırmak; 1970 

yılından sonraki dönemde ise ekonomik işbirliğini geliştirmek; 1971’de yürürlüğe 

konulan “Sosyalist Bütünleşme Programı” ile ekonomik ve sosyal bütünleşmeyi 

sağlamak üzere çeşitli çalışmalar yapmıştır (Karluk 1996:45-56). 

Ülkeler bölgesel işbirliğine yönelik Serbest Ticaret Bölgesi, Gümrük Birliği, 

Ekonomik Birlik gibi bölgesel işbirliği çalışmaları yapmaktadırlar. Uluslararası 

girişimlerin yanı sıra bazı gelişmiş ülkeler de kendi olanakları ile gelişen ülkelere 

kalkınma yardımları yapmışlardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptığı 

yardımlar arasında en kapsamlısı Marshall Yardımıdır. Bunda ekonomik kalkınma 

için teknik, bilimsel ve yönetimsel bilginin aktarılması da hedeflenmiştir. Tıbbi ve 

eğitsel bilgi ve sıhhi tesisat, iletişim, yol yapımı ve devlet hizmetleri gibi temel 

alanlarda yardım ve öğüt vermenin yanı sıra araştırma ve uzun vadeli ekonomik 

kalkınma planlaması için destek de verilmiştir (United States 2000). Kanada 

Parlamentosu’nun kurduğu International Development Research Centre (IDRC), 

gelişmekte olan bölgelerdeki sorunlar ve bu bölgeler için gerekli bilimsel, teknik ve 

diğer tür bilgilerin uygulanması ve uyarlanması araçları ile ilgili araştırmaları 

başlatmak, teşvik etmek, desteklemek ve bunlara önderlik etmeyi hedeflemiştir 

(International Development 2001b).  

Ulusal boyutta da, gelişmekte olan ülkelerin bazıları devlet teşkilatlarında 

kalkınma politikalarını oluşturmak ve uygulamaya koymak üzere, çeşitli ad ve 

türlerde kamu kurumu oluşturmuşlardır (Ek 1). Bu ülkeler kapitalist veya sosyalist 
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yolu benimsemeyip, ülkelerin büyüme, sanayileşme ve modernleşme ile ifade edilen 

kalkınma çabalarına (Öğüt 1998:8) girerek farklı zamanlarda farklı koşullarda 

kalkınma politikaları oluşturmuşlardır. Toplumların yapıları ile organik bir bağ içinde 

olan kalkınma politikaları, zaman içinde aşağıdaki biçimlerde oluşturulmuş ve 

uygulamaya konulmuştur: Tarım ve doğal kaynaklar, imalat sanayiinin oluşturulması 

ve/veya güçlendirilmesi, planlama ve serbest piyasa, teknoloji transferi ve teknolojik 

gelişme, iç tasarruflar. Ayrıca, dış finans kaynakları ile ilgili politikalar üretmiş ve 

uygulamışlardır (Manisalı 1982:89-207). İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya 

çıkan kalkınma disiplinleri de kalkınma politikalarının oluşturulmasına katkıda 

bulunmuştur. BM, DB, OECD gibi uluslararası kuruluşların akademik düzeye paralel 

çalışmaları, politikacılara destekleyici olmuştur. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra, 

kadın ve çevre sorunu ile kültür sektörüne yer veren, 1980’lerin ikinci yarısından 

sonra, bilgi (information) teknolojisini öne çıkaran politikalar tercih edilmiştir. 

Fransa’da filizlenen postmodernizm düşünce akımı ve gelişen bilgi (information) 

teknolojisinin etkisiyle oluşan küreselleşme ise uluslararası işbirliğini öne çıkartırken, 

yerel özellikleri de koruyan kalkınma politikalarının üretilmesine yol açmıştır. 

Kalkınma politikaları çeşitlilik göstermekle birlikte, uzun dönemli bir bakış açısından 

incelendiğinde yapısal değişim özelliği taşımaktadır (Syrquin ve Chenery 1989: 

81-83).

2.2. KALKINMA KAVRAMI 

Kalkınma sorunu incelendikten sonra, burada, kalkınmanın nasıl 

tanımlandığını daha iyi anlamak üzere kalkınma kavramının içeriği ele alınmıştır. 

Kalkınma, "azgelişmiş ülkelerin dış yardım ve ekonomik düzenlemeler yoluyla 

gelişmiş ülkelere yetişme, toplumsal yapıyı geliştirme çabasıdır" (Türk 1983a:629). 

İngilizce "development" kelimesinin Türkçe karşılığı olarak bazı bilim dallarında 

"kalkınma" bazılarında ise "gelişme" kelimesi kullanılmıştır: Çocuk gelişimi, 

ekonomik kalkınma, politik gelişme gibi. Gelişme ise, "büyüyüp, boy atmak, 

yetişmek; ilerleme, olgunlaşmak, genişlemek; olan biten" (Türk 1983a:435) olarak 

tanımlanır. Kalkınma ve gelişme kavramlarının dil yapılarına bakıldığında; kalkınma, 

"kalk" eylem köküne "–ın" ve "–ma" eklerinin getirilmesiyle türetilmiştir; "-ın" eki 

eylemi yapanın eylemden etkilendiğini belirten; "-ma" eki ise, eylemi isim haline 
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dönüştüren eklerdir; Gelişme ise, "gel" eylem köküne "–iş" ve "–me" eklerinin 

getirilmesiyle türetilmiştir; "-iş" eki, eylemin birden fazla kişi tarafından ve etkileşimli 

gerçekleştirildiğini ifade eden;  "-me" eki ise, eylemi isim haline dönüştüren eklerdir. 

Kavramsal olarak, kalkınma, bayındırlık, onma ve ilerleme kavramları (Türk 

1971a:442);1 gelişmek ise, büyüme, ilerleme ve bayındırlık kavramları ile 

ilişkilendirilmiştir (Türk 1971a:304). Bazı ekonomistler, “büyüme” ifadesini 

kalkınmanın ekonomik boyutu, yani sosyal yönden bir değişim kaydedilmemesi 

anlamında kullanırlar. Bazı ekonomistler ise içerik açısından soyutlama yapıldığında 

hem kalkınma hem de büyüme kavramlarını ifade ettiğini belirterek “gelişme” terimini 

kullanırlar (Erkan 1993:12). 

Dilsel açıdan kalkınma ile gelişme kavramları arasındaki fark, özne sayısı, 

eylemin gerçekleştirilme biçimi ve eylemin yönündedir. Kalkınma kavramında tek 

özne ve tek özne tarafından gerçekleştirilen eylem vardır ve eylemin yönü yukarı 

doğrudur; gelişme kavramında ise, birden çok özne, etkileşimli eylem vardır ve 

eylemin yönü özneler arasında karşılıklıdır. Kalkınma, öznesi ülke olan bir çaba 

iken, gelişme kavramında özneler belirgin değildir ve varolan her şey olabilmektedir. 

Development kelimesinin farklı bilim dallarında kalkınma veya gelişme olarak Türkçe 

karşılık bulması, söz konusu disiplinlerin inceledikleri nesne ya da olay ile ilişkilidir. 

Hançerlioğlu (1977c:194) kalkınmayı İngilizce take-off ve recovery kelimeleri 

karşılığında kullanmış ve “geri kalmış ülkelerin dış yardım ve ekonomik 

düzenlemeler yoluyla gelişmiş ülkelere yetişme çabası” olarak tanımlamıştır. 

Kalkınma kavramında, ülke(ler) tek varlık, tek özne olarak ele alınmaktadır. Ülke 

kavramı, çoğul bir içerik taşımakla beraber, kalkınma bağlamında bir bütün olarak 

ele alınmaktadır.  

Araştırmada development kelimesinin Türkçe karşılığı “kalkınma” olarak 

kullanılmıştır. Ancak, söz konusu bilim dalının konusuna değinildiğinde, o bilim 

dalındaki kullanımı tercih edilmiş ve İngilizcesi parantez içinde belirtilmiştir –gelişme 

(development) gibi.  

1 Bayındırlık: "bayındır olma; ... bayındır; gelişip güzelleşmesi, yaşayış koşullarına uygun duruma getirilmesi için 
üzerinde çalışılmış olan" (Türk 1983a:132); onmak, "daha iyi bir duruma getirmek; eksiği kalmayıp gönül 
ferahlığına ermek, mutlu olmak" (Türk 1983b:901); ilerleme, "daha yetkin, daha değerli, daha yüksek bir duruma 
doğru basamak basamak oluşan gelişme" (Türk 1983a:571-572). 
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Kalkınma kavramı felsefi temelini değişim felsefesinden1 alır. Değişim, 

zaman ve mekân boyutunda var olanın hareket halinde olduğu ve farklılaştığı 

olgusudur. Felsefi açıdan gelişme (development), “yalından karmaşığa, alt olandan 

üst olana doğru ilerleme”dir (Hançerlioğlu 1977b:201). Dolayısıyla gelişme, zaman 

boyutunda ardışık değişmelerin olgusudur. Bütüncül bir bakış açısı vardır. Bir başka 

deyişle gelişme, zamanın akış yönünde gerçekleşen değişmelerdir. Değişme ile 

gelişme arasındaki ilk fark, belirli bir zaman kesitinde yani süreç içinde yapılan 

gözlemdir.  

Gelişme, varlık ve olayların iç eğilimlerinden kaynaklanan hareketleri ile 

gerçekleşir. Diyalektik ve tarihsel materyalist felsefenin gelişme (development) 

yasaları, karşıtların birliği ve savaşı, nicelikten niteliğe geçiş ve olumsuzlanmanın 

olumsuzlanmasıdır (Hançerlioğlu 1977b:201).2 Karşıtlıklar, çatışarak bütünleşir ve 

bütünleşme çatışmayı yok eder. Bu yasada gelişme, çatışma-bütünleşme 

ritmindedir. Niceliksel artışlar, niteliksel değişimlere dönüşür ve yeni nitelik 

eskisinin –olumlu yanlarını da içererek- yerini alır. Bu yasada ise gelişme,  

niceliksel-artış―niteliksel-değişme ritmindedir. Değişme ile gelişme arasındaki ikinci 

fark, değişen sayısındadır; değişme var olan her şeyi tekil olarak içerirken, gelişme 

kavramı var olanların birlikte değişmesini içerir. Yukarıda söz edilen ritmlerin 

tekrarlanması ve yeninin eskiyi olumsuzlaması ise gelişmenin üçüncü yasasıdır ve 

olumsuzlanmanın olumsuzlanması ritmindedir. Gelişme ardışık gerçekleşmekte, bir 

gelişmenin sonu diğerinin başlangıcı olmaktadır. Değişme ile gelişme arasındaki 

üçüncü fark, gelişmede değişmenin ardışık olmasındadır.  

Buraya kadar yapılan karşılaştırmaların değer açısından yorumu yapılırsa; 

çatışma-bütünleşme ritminde, belirli bir zaman noktasında çatışmanın olması, 

çatışmalar arasında, değer farklılığını; bütünleşmenin olması ise, bütünleşenler 

arasında değer birliğinin varlığını gösterir. Niceliksel-artış—niteliksel değişim 

ritminde,  niceliksel olarak artanın taşıdığı değer,  niteliksel değişmeye uğrayarak bir  

1 Değişim felsefesi, herşeyin değişmekte olduğu kavramıdır (Joad [1985]:83). 
2 Karşıtların çatışması, onların birliği ile sonuçlanır. Süreç içinde farklı karşıtlar çatışır ve çatışmalar, bu karşıtların 

birliği ile başka karşıtların çatışmasını üreterek devam eder. Gelişme (development), niceliklerin birikmesi ve 
bunun sonucu niteliksel değişimin gerçekleşmesidir. Niceliklerin birikmesi, evrim; niteliksel değişim ise, devrim 
olarak adlandırılır. Olumsuzlanmanın olumsuzlanması, yeninin eskiyi olumsuzlaması sürecidir. Olumsuzlanmanın 
olumsuzlanması, karşıtların savaşı ve birliği sürecinin sonucudur; nicelikten niteliğe geçiş yasası ile de organik bir 
bağ içindedir (Hançerlioğlu 1978a:332). Herbert Spencer (1820-1903) ise, gelişmenin (development) üç belirtisinin 
olduğunu belirtmiştir: Bütünleşme; bütünleşmenin çözülmesi ve belirlenim (Gökberk 1985:491-498). 
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üst değere kavuşur. Olumsuzlanmanın olumsuzlanması ritminde ise, olumsuzlayan, 

olumsuzladığı zaman, bir olumsuzlama değerine sahiptir. Ancak, zamanla bu değer 

de zayıflayarak, olumsuzlayanı olumsuzlanan konumuna yerleştirir. Burada 

gelişmenin değişimden diğer bir farkı, zamana bağlı değer varlığı ve bunun 

farklılaşmasıdır. Bu yasalarla, gelişme ile değişme arasındaki dördüncü fark 

gözlenir: Gelişme, değer taşıyan değişmedir. 

Özetlenirse, gelişme (development), zamanın akış yönünde varlık ve 

olayların çatışarak bütünleşmesi, çoğalarak niteliklenmesi, değer farklılaşması ile 

eskinin olumsuzlanması sonucu gerçekleşen ardışık değişmelerdir. 

Gelişme olgusu, ulus-devlet eğiliminin olduğu tarihsel süreç içinde ülke 

bağlamına taşınmış ve kavram ülke düzeyine indirgenmiştir. Gelişme kavramı, ülke 

kavramı ile çerçevelendirilince kalkınma adını almıştır. Ülkeyi oluşturan insanlar, 

topluluklar, toplumsal değerler, ekonomik varlıklar ve diğerleri, bir bütün olarak ele 

alınmış ve ulus-devlet kavramının oluştuğu dönem başlangıç noktası alınarak, 

ülkelerin kalkınması, çeşitli bilim dallarında incelenmeye başlanmıştır. Gelişme ile 

kalkınma arasındaki ilk fark, gelişmenin öznesi her varlık olabilirken, kalkınmanın 

öznesinin ülke(ler) olmasıdır.  

Kalkınma çalışmaları, ülkelerin geçmiş ve bugünkü durumları ile ülkelerin 

birbirleriyle karşılaştırılmasını da kapsar. Karşılaştırmaların zamanın yatay 

boyutunda yapılması, gelişmiş ve gelişen ülke terimlerinin üretilmesine neden 

olmuştur. Gelişme ile kalkınma arasındaki ikinci bir fark ise, gelişmede zamanın 

dikey boyutunda; kalkınmada ise, zamanın yatay boyutunda (ülkeler bağlamında) 

karşılaştırma yapılmasıdır.  

Gelişen ülkelerin gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılması hedef olmuştur. 

Kalkınmanın hedefinin olması, değişimin hem isteyerek hem de iradeyle 

gerçekleştirilecek değişimin tanımlanmasını içerir. Gelişme ile kalkınma arasındaki 

üçüncü fark ise gelişmenin kendiliğinden; kalkınmanın ise bir hedef belirlenerek 

gerçekleştirilmesidir.  
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Kalkınma çalışmaları gelişen ülkelerin bazı yapısal ve niteliksel 

değişmelerinin gerçekleştirilmesi ihtiyacını belirginleştirmiş ve kalkınma 

disiplinlerinin oluşmasına yol açmıştır: Kalkınma ekonomisi, toplumsal gelişme 

(development) gibi. Zaman içinde kalkınma olgusu da ekonomik, sınai, toplumsal, 

kültürel ve politik gelişme (development) olgularıyla ayrıntılandırılmıştır. Bu durum 

ise gelişme ile kalkınmanın tek benzer yönünü ortaya koyar; ikisi de giderek 

karmaşıklaşmaktadır.  

Ekonomi biliminde kalkınma, ilerleme, ekonomik ilerleme, sanayileşme, 

ekonomik büyüme, yapısal değişim ve küreselleşme, enformasyona dayalı ekonomi 

ve bilgiye dayalı ekonomi kavramları ile de anılmıştır.1 Kalkınma ile ilgili diğer iki 

kavram ise batılılaşma ve çağdaşlaşmadır.2 Batılılaşma, coğrafya; çağdaşlaşma ise 

yaşanılan zaman bağlamlarında mevcut en iyinin kalkınma hedefi olarak tercih 

edilmesi durumunda kullanılmıştır. Her iki kavramda da kalkınma, önemli vurguya 

sahip olsa da, aynı anlamı taşımamaktadır. Ancak hepsinde hedef, mevcut bir ülke 

ya da ülkelerdir.  

Özetlersek, değişme olgusu, zaman ve mekân boyutunda varlık ve 

olayların farklılaşmasıdır. Gelişme, varlık ve olayların ardışık ve değer yargısı yüklü 

değişmeleridir. Kalkınma ise gelişen ülkelerin durumlarını, isteyerek hedefledikleri, 

iradeleriyle gerçekleştirmeye çalıştıkları değer taşıyan ardışık değişmelerdir. 

Kalkınma kavramının insansal temelini insani kalkınma oluşturur. İnsanın 

gelişiminin biyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel boyutları vardır. Kalıtım bilgileriyle 

insan, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde farklı farklı gelişir. İnsanın 

bilişsel gelişmesi (development) ise biyolojik gelişmesine (development) paraleldir 

1 Sanayileşme, üretimde teknolojik düzeyin yükseltilerek verimliliğin artırılması; yapısal değişme ve genellikle tarım 

sektöründen sanayi sektörüne doğru kayma ve bu kaymanın sonuçları (Türkay 1995:104); ekonomik büyüme, bir 

ülkenin ekonomisinin üretim kapasitesini artırarak, “sayısal olarak ölçülebilen gelişme veya artışlar” (Türkay 

1995:89-110); küreselleşme, ekonomik yönüyle, tek pazar haline gelen dünyanın ekonomik yapısına uyum 

sağlama ya da bu tek pazarda rekabet edebilir düzeye gelerek pazardan pay almaktır şeklinde tanımlamaktadır.  
2 Batılılaşma, “Avrupa’nın ekonomik düzenini ve kültürünü benimseme”dir (Hançerlioğlu 1976:140) ve kalkınma 

kavramındaki hedefe coğrafi özellik kazandırmıştır. Çağdaşlaşma, "gelişmiş toplumların ekonomi, bilim, ekin, 

toplumsal düzenleniş alanlarında günümüz bilim ve uygulayımının olanak verdiği en gelişkin aşamaya gelme çaba 

ve özlemlerini anlatan geniş kapsamlı toplumsal akım" dır (Ozankaya 1995:31). Black (1986:6), siyaset 

bilimcilerinin çağdaşlaşmayı, “sanayileşmeye eşlik eden siyasal ve toplumsal değişiklikler” olarak tanımladıklarını 

belirtir. Çağdaşlaşma, gelişme kavramına zaman boyutu girdiğinde kullanılmıştır. 
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(Piaget 1997). İnsanın sosyo-kültürel gelişmesi (development) de toplum ile 

etkileşim, ağırlıklı olarak dil kullanımı ile gerçekleşir (Vygotsky 1985). Dolayısıyla 

insani kalkınma1 da, insangücünün2 (işgücü ve beyingücü3) ulusal kalkınma 

hedefleri doğrultusunda yetiştirilmesi ve yönlendirilmesidir. 

Kalkınma kavramının nesnel temelini doğal kaynaklar ve özellikle enerji 

kaynaklarının yönetimi oluşturur. Isı, ışık, elektrik gibi çeşitli enerji formlarıyla 

maddeyi fiziksel, kimyasal vb. işlemlere tabi tutarak, başka biçimlere 

dönüştürebileceğini keşfeden insan, doğal kaynaklar ve enerji kaynaklarını da 

yönetmeye başlamıştır. Ancak bu kaynaklardan yararlanılırken doğanın dengesinin 

bozulduğu farkedilmiştir. Dolayısıyla kavramın nesnel temeli kapsamındaki bir başka 

konu da çevredir ve sürdürülebilir kalkınma deyimiyle doğayla uyumlu kalkınma 

kastedilmektedir.  

Kalkınma kavramının ekonomik temelini üretim biçimleri, ticaret örüntüleri 

ve sermaye birikimi oluşturur. Tarihsel süreç içinde üretim biçimleri elcil, teknik, 

makina ve teknoloji sırasını izlemiştir. Üretim biçimlerinin ekonomik yapıya 

yansıması ise tarım, sanayi, bilgi (information, knowledge) ekonomisi yapılarının 

oluşmasıdır. Ekonomik kalkınmanın ilk boyutu, daha yetenekli üretim yapılarına 

doğru değişimdir. İkinci boyutu ise ticaret örüntüleridir. Ulus-devlet yapılanması ile iç 

ve dış ticaret örüntüleri oluşmuştur. Bunları takiben ticari faaliyetlerin 

serbestleştirilmesi süreci başlamış ve önceleri müdahaleci, korumacı; sonra ikili 

ve/veya çoklu anlaşma ve birlikteliklerle uluslararası ticari engelleri kısmen azaltıcı; 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement of Tariffs and 

Trade, GATT) ile gümrükler bağlamında standardizasyon sağlayıcı girişimlerde 

bulunulmuştur. Son olarak Dünya Ticaret Örgütü’nün 1995’de kurulmasıyla küresel 

yeni bir ticaret örüntüsü oluşturma sürecine girilmiştir. Ekonomik temelin üçüncü 

boyut da sermaye birikimidir. Sermaye birikiminin oluşturulması ve kullanımı ile ilgili 

olarak oluşturulan çeşitli politikalar sermaye birikimi ve kullanımının yönetimiyle 

ilgilidir (The Integration 1996:xi-xix). 

1 Ayrıntılı bilgi, Human Development Report 2001 de bulunmaktadır (United Nations Development 2001).  
2 İnsangücü, örgütsel bağlamda insani sermaye olarak adlandırılmaktadır.  
3 Beyingücü, örgütsel bağlamda, “entellektüel sermaye“ olarak adlandırılmaktadır.  
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Kalkınma kavramının toplumsal temelini, toplumsal ilişkiler ve 

örgütlenmeler1 oluşturur. Tarihsel süreç içinde toplumların değişmesi, teknoloji ve 

ideoloji arasındaki etkileşim ile biçimlenmiştir (Kongar 2000:60). Toplumsal 

gelişmenin (development) ilkel toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi 

(information, knowledge) toplumu sırasında gerçekleştiği görülmektedir. Toplumsal 

ilişkiler ve örgütlenmeler,2 toplum yapısına göre, avcılık-toplayıcılık; tarımsal üretim; 

sınai üretim, enformasyon ve bilgi üretimi üzerinde gerçekleşir ve toplum yapıları 

giderek karmaşıklaşır. Bu gelişmeler tarihsel süreç içinde organik toplum yapısını 

hiyerarşik ve sonradan sınıflı topluma dönüştürmüş ve eşitlikçi ilişkiler kaybolmuştur 

(Bookchin 1994:182-203). Toplumsal kalkınma ise karmaşıklaşan ve karmaşıklaşma 

sonucu bozulan yapıda, tüm toplum kesimlerinin kalkınmanın sunduğu olanaklardan 

eşit yararlanmalarıdır.3 Bu bağlamda çocuklar, kadınlar, yaşlılar-emekliler gibi 

toplum kesimlerinin sorunları ile yoksulluk, işsizlik, sosyal güvence gibi konular ele 

alınarak, meydana gelen eşitsizlik giderilmeye çalışılmaktadır. 

Kalkınma kavramının kültürel temelini, bilgileşim ve bilginin, yeniliklerin4 

üretimi ve yayılması oluşturur. Tarihsel süreç içinde bilgileşim araçları, beden dilinin 

kullanımı ile başlayıp, dil (language) ile sözlü olarak devam etmiştir; günümüzde de, 

yazılı, basılı, elektronik ortamlarla sürdürülmektedir. Bilginin ve yeniliklerin yayılması 

ise önceleri emperyalizm ve göçlerle; sonraları eğitim, çeviriler (Ural 2000:143), 

teknoloji (Güvenç 1976:107) ve bilgi hizmetleri ile gerçekleştirilmiştir. Son olarak da, 

iletişim-bilgi (information) teknolojisinin sunduğu imkânlar, bilgileşim ve bilginin, 

yeniliklerin üretilmesini ve yayılmasını oldukça kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır. 

Kültürel değişim ile sonuçlanan kültürel etkileşim,5 bilgi ve bilgi ile ilgili kültür ürünleri 

ve bilginin yayılma araç ve mekanizmaları ile gerçekleştirilir ve bunlar kültürel 

kalkınmanın temelini oluşturur. Kültürel kalkınma,6 bilgi stoğu, bilginin yayılması, 

bilginin  yayılma mekanizmaları,  bilginin yayılmasını sağlayan araçların kullanımı ile  

1 Burada örgütlenme, yalın, "biraraya gelme" karşılığında kullanılmış olup toplumdaki tabakalaşma, gruplaşma ve 
resmi örgütleri içermektedir. 

2 Enerjinin kullanımı, toplumdaki işbirliğini geliştirmiştir (The Evolution 1999:22-23). 
3 Agazzi (1993:31), kalkınma kavramının temelinde, insan hakları etiğinin yattığını belirtir. 
4 Yenilik; "değişen koşullara uyarlanmak üzere toplum yaşamında oluşan yeni bir öge ya da o zamana değin 

yürürlükte olan uygulayımlardan değişik bir uygulayım" (Ozankaya 1995:160). 
5 Kültürel etkileşim ile ilgili terimler için Bakınız: Bilgi Kavramı Bölümü (s. 42 ve dipnot 1). Bu terimler aynı zamanda, 

kültürlerin değişmesi olgusunu ifade ederler. 
6 UNESCO’nun     kültür     sitesi      konuyu      ayrıntılı      olarak      irdelemekte   ve   güncel   bilgiler   içermektedir 

(United Nations Educational 2002a). 
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ilgilenir. Ayrıca, bilgi üretimi, içerik zenginleştirici ve bilgi hizmetleri geliştirici 

faaliyetler kültürel kalkınma kapsamındadır. Tüm bu faaliyetler kültürlerarası 

etkileşimi artırmak ve diyalog kurmak ile yeni kültürler ya da zamanın kültürünü 

oluşturmak amacıyla yapılır.  

Kalkınma kavramının politik temelini, politik gelişme (development) 

oluşturur. Antropologlar tarihsel süreç içinde, kabilelerin toplumsal ve politik bir birim 

olduklarını belirtirler (Palmer 1989:8). Politika düşüncesi, Platon’dan gelir ve 

politikanın uygulama alanı, devletlerin kurulmasıyla oluşmuştur. Politik gelişme 

kavramı ise, ulus-devletlerin kurulmasıyla oluşmuştur (Palmer 1989:1-31) ve 

ülkelerin içinde “demokratikleşmenin artması, bürokratikleşmenin büyümesi, 

politikanın profesyonelleşmesi” (Weber 1946:84-86:aktaran: Eckstein 1992:232), 

“politikanın formalizasyonu, politik rollerdeki yüklemenin (ascription) azalması ve 

başarının yükselmesi, aydınlatmanın (clarification) büyümesi ve politik yetki 

çevresinin (jurisdictions) ortak karar alması” (Holt ve Turner 1966:57-58:aktaran: 

Eckstein 1992:232) gibi konuları içerir. Yönetim bilimi literatüründe ise, yönetime 

katılma (participation) yerine yönetişim (governance) kavramı ortaya çıkmıştır. 

Kısaca yönetişim, “bir toplumsal-politik sistemdeki ilgili tüm aktörlerin ortak 

çabalarıyla elde edilen sonuçların oluşturduğu yapı ya da düzen” olarak tanımlanır 

(Bozkurt ve Ergün 1998:260). 

2.3. BİLGİ SORUNU 

2.3.1. Dünya Bilgi Durumu 

Ülkelerin enformasyon kapasitelerini ve zenginliklerini ölçmeyi amaçlayan 

Bilgi (Enformasyon) Toplumu Endeksi (Information Society Index, ISI), bilgisayar alt 

yapısı,  bilgi (information)  alt yapısı,  İnternet  alt yapısı ve toplumsal alt yapı ile ilgili  
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değişkenler1 hesaplanır.  ISI göstergeleri (2002)  değerlendirildiğinde, bazı ülkelerin, 

bilgi (information) toplumuna hızla koşarken bazılarının büyük adımlarla ilerlemekte; 

bir kısmının ise teknolojik alt yapı ve ekonomik, toplumsal ve politik değişimlerini 

gerçekleştirmeye çalışmakta; diğerlerinin de imkânlarının sınırlı olduğu 

gözlenmektedir (Tablo 3). 

Tablo 3. Bilgi (Information) Toplumu Endeksi, 2002 

BT olma durumu 

(ISI Puanı) 

Ülkeler 

(55 ülke) 

Hızla koşanlar  

(3 500’ün üzerinde) 
İsveç, Norveç, İsviçre, Birleşik Devletler, Danimarka, Hollanda, Birleşik Krallık, 
Finlandiya, Avustralya, Taiwan, Hong Kong, Japonya, Singapur, Kanada.  

Büyük adımlarla 

İlerleyenler (3 500 – 2 000) 
Almanya, Avusturya, Yeni Zelanda, Kore, Belçika, Fransa, İrlanda, İsrail, İtalya, 
İspanya, Yunanistan, Portekiz.  

Eşiğinde olanlar  

(2 000 – 1 000) 

Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Malezya, Polonya, 
Arjantin, Şili, Panama, Bulgaristan, Güney Afrika, Türkiye, Romanya, Venezuela, 
Meksika, Kosta Rika, Brezilya.  

İmkânları sınırlı olanlar 

(1 000 e kadar olanlar) 
Kolombiya, Rusya, Filipinler, Tayland, Suudi Arabistan, Peru, Ekvador, Ürdün, 
Mısır, Çin, Hindistan, Endonezya, Pakistan 

Kaynak: ″Information Society Index″, 2002. 

Teknoloji ağırlıklı bir ölçüm olan ISI değişkenleri arasında bilgi ile ilgili 

sadece “kişi başına düşen gazete okunurluğu” değişkeni vardır. Oysa dünya bilgi 

durumu bağlamında anlamlı olan patent, standart, istatistik, kitap sayısı, kitap 

ticareti, yayın tercümeleri değişkenleri de bilgi toplumu göstergeleri arasında yer 

almalıdır. Dolayısıyla aşağıda dünya kütüphane ve arşivleri durumuna genel bir 

bakış yapılmıştır.  

Küresel boyutta kütüphane ve bilgi (information) hizmetleri durumuna 

bakıldığında (Tablo 4), gelişmiş ülkelerde bilgi (information) teknolojisinden 

yararlanmanın   daha  hızlı  olduğu   görülmektedir.   Gelişen  ülkelerde,   alt  yapının  

1 Bilgisayar  alt yapısı  (kişiye, hane halkına, işgücüne düşen bilgisayar sayısı, eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar 
sayısı, ağa bağlı bilgisayar sayısı, yazılım ve donanım harcamaları); enformasyon alt yapısı (kişi başına düşen 
kablo aboneliği, mobil telefon, faks, radyo ve tv sahipliği, telefon konuşma maliyeti, telefon hatları hata oranı, hane 
halkına düşen telefon sayısı); İnternet alt yapısı (işletmelerde, evlerde, eğitim faaliyetlerinde ve elektronik ticarette 
İnternet kullanımı) ve toplumsal alt yapı (insan hakları, gazete okunurluğu, basın özgürlüğü, okullara kayıt sayısı) 
(″Information Society Index″ 2000). 
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geliştirilmesine ya başlandığı ya da karar alma aşamasında bulunulduğu; bazı 

ülkelerde mali sınırlılıklar ve teknolojik bilgi yetersizliği; bazılarında ise, pek çok 

alanda bilgi (information) birikimine sahip olduğu, ancak teknolojiyi kullanmadığı 

gözlenmektedir (United Nations Educational 1997:31-124).  

Tablo 4. Dünya Kütüphaneleri Durumu 

Ülkeler Kütüphaneler

Kanada ve ABD Bilgi (enformasyon) teknolojisinin yeniliklerine uyum sağlıyorlar. 

Batı Avrupa Uyum sağlama çabasındalar. 

Doğu Asya ve Okyanusya Gelişen ülkelerde; iyi kurulmuş bilgi hizmet altyapısı var. 
Gelişen ülkelerde; alt yapı geliştirme karar alma aşamasındalar. 

Arap ülkeleri Politika ve mevzuat eksikliği ile farkındalık sorunları var. 

Latin Amerika, Karayipler Bazı çalışmalar var. 

Afrika Özellikle bölgenin gelişmesi ve sağlık için kütüphane ve enformasyon 
hizmetlerine ihtiyaç var. 

Doğu Avrupa ve  
Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelere uygun enformasyon politikaları henüz oluşturulmamıştır. 

Güney Asya Bilgi birikimi var, ancak enformasyon araç ve tekniklerinin kullanılması 
ihtiyacı vardır. 

Kaynak: United Nations Educational 1997. 

Arşivlerin durumuna bakıldığında (Tablo 5), bazı ülkelerde birkaç yüzyıllık, 

bazılarında ise 20. yüzyılda oluşmaya başlayan arşiv birikimi vardır. Bazılarında 

eşgüdüm ve politika eksikliği sorunu varken, gelişen ülkelerde de elektronik 

kaynakların korunması ve sınıflanması sorunu bulunmaktadır. 

Tablo 5. Dünya Arşivleri Durumu 

Ülkeler Arşivler 

Avrupa ve Kuzey Amerika Elektronik kayıtların korunması ve sınıflanması sorunları var. 

Asya Ekonomik ve politika sorunları var. Uygun arşiv politikaları eksikliği var. 
Ancak bazı teknolojik uygulamalar da var. 

Arap ülkeleri Bazılarında sofistike çalışmalar var. 
Ancak, bilgisayar ve çoklu-ortam uygulamaları çok az. 

Latin Amerika ve Karayipler Ulusal arşiv ve kamu kurum arşivleri arasında eşgüdüm ve mevzuat yetersiz 

Afrika Arşiv birikimi var; birkaç yüzyıllık veya II. Dünya Savaşından sonra oluşan 
arşivler var. Ancak teknolojik uygulamalar yok. 

Kaynak: United Nations Educational 1997. 
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2.3.2. Dünya Bilgi Tarihi 

Antropologlar insanoğlunun bilişsel gelişimi için dört geçiş aşaması 

önermişlerdir: Olaysal/bölümsel (epizodik), mimetik, mitik, kuramsal. Her geçiş, yeni 

bir bilişsel yönetme düzeyini başlatmış ve önceki düzeyleri de içererek çağdaş insan 

aklının zengin, çok-düzeyli bilişsel-kültürel yapısı oluşmuştur (Donald 1998:7). 

Bilişsel arkeologlar ise insan davranışında kültürel patlama olarak nitelenen iki 

önemli değişim yaşandığını belirlemişlerdir. İlki, 60.000 ile 30.000 yıl önce sanat, 

gelişmiş teknoloji ve dinin ilk kez görüldüğü zaman diliminde yaşanmış ve bu 

dönemde, sırasıyla genel zeka, doğal tarih zekası, teknik zeka, sosyal zeka ve dilsel 

zeka gelişmiştir. İkincisi ise, 10.000 yıl önce çiftçiliğin başladığı ve geliştiği zaman 

dilimidir ki, gelişmeye açık yeni koşullar yaratmıştır (Mithen 1999:16-256). 

İlk düşünce ürünlerine, Sümerlerde rastlanmış ve bunlar tek tanrılı dinlere 

kaynaklık etmiştir (Hançerlioğlu 1977a:41). İlk yazılı belgeler, M.Ö. 4000 yılına aittir. 

Yazı, resim, kavram, fonetik (hece ve alfabetik yazı) türlerinde gelişmiştir1 (Wells 

1984:174-176). M.Ö. 3000 yıllarında Mısır’da bir kütüphane olduğu belirtilmektedir 

(Baysal 1992:36). İlk din kitabı, M.Ö. 2000 yılında Hindistan’da düzenlenmiştir.       

İlk yazı çoğaltmaları ise, 28 yüzyıl önce başlamıştır (“Basım” 1981:cilt 2:177).          

X. yüzyılda ise, Hamurabi Kanunları’na rastlanmaktadır. M.Ö. V. yüzyılda ilk takvim

yapılmıştır (Hançerlioğlu 1977a:42).

Doğuda dini ve teknik bilgi birikmiştir. Yunanlılar bu bilgileri bir birlik içinde 

toparlamışlar, doğudan farklı bir şekilde işleyip, değerlendirerek, felsefenin yaratıcısı 

olmuşlar; mantığın ve bilimsel yöntemin temelini atmışlardır (Tekeli ve diğerleri 

1997:2). Felsefe tarihine bakıldığında, bilginin gelişimi soyuttan somuta, uzaktan 

yakına doğru; efsane (mitos), söz (logos) ve özgür araştırma (etos) silsilesinde 

olmuştur (Gökberk 1985:11-12).   

Yunan Felsefesinin katkısıyla Akdeniz çevresinde yayılan ve ortak kültür 

haline   gelen    Hellenizm   döneminde   kütüphaneler   kurulmuştur.     En   önemlisi 

1 Resim yazısı yalnızca gerçek olayları temsil eder. Kavram yazısı daha çok nesnelerle ilgili kavramları simgeler. 

Fonetik yazı ile kavram ya da nesneler değil sesler simgelenir. Fonetik yazı ilk kez Mısır’da kullanılmıştır. Fonetik 

yazı türleri ise hece yazısı ve alfabetik yazı olarak gelişmiştir. Hece yazısında hecelerin, alfabetik yazıda ise ses 

birimlerinin simgeleri vardır (Wells 1984:174-176).  
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İskenderiye’deki kütüphanedir ve burada pozitivizmin temelleri atılmıştır (Tekeli ve 

diğerleri 1999:197). Bu dönemde hükümdarların, tapınakların ve liselerin 

(Gymnasium) kütüphaneleri olduğu görülmektedir (Baysal 1992:40). Roma’da 

M.Ö. 39’da tarihçi Polio’nun kurduğu kütüphane halka açık ilk kütüphane olmuştur.

M.S. 313’den sonra oluşturulan Hıristiyan merkezlerinde de kütüphaneler

kurulmuştur (Baysal 1992:40-41). Yunanca yazılmış olan felsefi ve bilimsel eserler

V-VIII. yüzyıllarda Arapçaya çevrilmiş ve Yunan bilgi birikimi İslam Dünyasında

yayılmaya başlamıştır (Tekeli ve diğerleri 1999:152). İslam Dünyasındaki bilgi

birikimi ise XI-XIII. yüzyıllarda Endülüs, Sicilya ve Haçlı Seferleriyle Batıya aktarılmış

ve bu dönemde Arapçadan Latinceye çeviriler yapılmıştır. XI ve XII. yüzyılda

yaşayan İngiliz Robert Grosseteste, bilimsel bilginin gelişmesinde yanlışlama

yöntemini kabul etmiştir (Ural 2000:139). Kitap çoğaltma işi ile XIII. yüzyıldan sonra

fikir hayatı kiliselerden üniversitelere taşınmaya başlamış; kitap sağlama işlerinin

belirli bir düzene oturtulması ilk üniversite olan Bologna Üniversitesi’nde olmuştur

(Baysal 1992:42-43). Bacon, bilgilerin birliği ve işe yarar olmasını savunarak,

Hıristiyan dünyasında yeni paradigmanın temellerini atmıştır (Ural 2000:143).

Rönesans (1450-1600) döneminde matbaa icat edilmiş (1450); bilimsel 

çalışmaların artmasıyla felsefenin sorunu bilgi (Ural 2000:231-232); düşünce 

akımları da Hümanizm, Atomizm ve Şüphecilik olmuştur. Bu dönemde manastır 

kütüphaneleri yerini halka hizmet veren şehir kütüphanelerine bırakmış; Fransız 

devrimi ile devlet kütüphanesi ve milli kütüphane türü doğmuştur (Baysal 1992:45-

46). Yöntem kaygısından dolayı XVII. yüzyılda matematik fiziği ile ilgilenilmiştir 

(Gökberk 1985:256). Bir aydınlanma, bir kültür dönemine ise XVIII. yüzyılda 

girilmiştir (Gökberk 1985:327). Almanya’da rasyonalist Kant felsefesi gelişmiştir. 

Nesne ile düşünce arasında bir uygunluk olduğu ve bunun da Tanrı tarafından 

oluşturulduğu öne sürülmüştür. Pozitivizm ve benzeri akımlar XIX. yüzyılda oluşmuş; 

gerçek ve doğa ile tarihin gelişme çizgileri kavranmak istenmiştir (Gökberk 1985:6). 

ABD’de XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra, Anglo-Amerikan demokrasi anlayışının 

ürünü olan halk kütüphanesi türü yaygınlaşmıştır (Baysal 1992:46). İngiltere’de 

1870’te kurulan ve dokuma işçilerine makinalar hakkında bilgi vermeyi amaçlayan 

"Mechanic Institute Club Library" kurulmuştur (Baysal 1992:46). Bu yüzyılda 

kütüphanelerin sistemli bir şekilde yönetilmesi amacıyla, bazı kuralların 

oluşturulmaya başlandığı gözlenmektedir (Baysal 1992:47).  
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Shannon,  XX. yüzyılda  bilgi (information) kuramını  geliştirmiştir.1  İkinci 

Dünya Savaşı sırasında canlı ve cansız varlıklarda etkileşimli bilgi iletimini, 

denetimini ve yönetimini inceleyen sibernetik2 çalışmaları ortaya çıkmıştır (Akman 

1988:8-13). Diğer bir gelişme ise bilgi kaynağı türleri arasına rapor türünün (Baysal 

1982:76) ve bilgi hizmetleri türleri arasına dokümantasyon hizmetlerinin girmiş 

olmasıdır. Kuhn (1991), bilimsel bilgi üretimini sorgulamış ve bilginin yöntem ve 

niteliği ile ilgili kuşkulardan arınmak üzere paradigmalar kavramını geliştirmiştir. 

1968’lerde filizlenen postmodernizm ise tek gerçek ve doğrunun olmadığını, 

gerçeğin çoğulcu ve göreli olduğunu savunmaktadır (Çüçen 2001:266). Yüzyılın son 

girişimi ise UNESCO’nun başlattığı bilginin bütünleşmesi çalışmasıdır ve “büyük ve 

karmaşık sistemleri anlayabilmek için insanlığın bilgisini ve analitik gücünü kullanma 

ihtiyacına cevaben gelişen ortak bir girişimdir” (United Nations Educational 2001a). 

2.3.3. Bilgi ile İlgili Çalışmalar 

Bilgi ile ilgili faaliyetler, aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir: 

• uluslararası kurumların (Ek 5) çalışmaları,

• ülke yardımları,

• ulusal politikalar.

UNESCO, bilgi ile ilgili olarak Ulusal Enformasyon Sistemleri (National 

Information System, NATIS), Uluslararası Enformasyon Sistemleri (United Nations 

World Information System for Science and Technology, UNISIST), Genel 

Enformasyon Programı (General Information Program, GIP), Uluslararası 

Enformatik  Programı  (International Informatics Programme, IIP)  ve  Dünya  Belleği  

1 İletişimin Matematiksel Kuramı bilgi iletim elemanları ve sürecinin matematiksel ifadesidir (Encyclopedia 
1993:671). 

2  Sibernetik:  Canlılar ve makineler arasında  karşılaştırmaya dayanan sistemleri  ve iletişim kuramları ile ilgili  bilim 
dalı (Kurtaran ve Çubukçu 1991:156). 
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Programı (World of Memory, WOM) projelerini1 uygulamaya koymuştur. DB ise, 

sadece yayıncılık ile değil, yayıncılığı destekleyen tüm alt yapıyı oluşturmakla 

yakından ilgilenmiş ve artan bir şekilde basım faaliyetleri, dağıtım işleri, telif hakkı 

yasası, korumacılık ve yayın sağlama projeleri başlatmıştır (Publishing 1992:322).  

Avrupa Birliği, kütüphanelerin enformasyon toplumunda önemli bir rolü 

olduğundan hareketle 1998-2002 döneminde Telematics for Libraries programını 

yürürlüğe koymuştur. Programın uzun dönemli hedefleri, teknolojik alt yapıyı kurarak 

kütüphane hizmetlerini çağdaşlaştırmaktır (“Telematics” 2000). Ayrıca, bir proje ofisi 

kurarak üye ülkelerde bilgi (information) toplumuna geçiş çalışmalarını gözlemek ve 

yeni projeler uygulamaya koymak üzere girişimde bulunmuştur. Bilgi Toplumu 

kavramı çerçevesinde vatandaşlara, hükümetlere, iş dünyasına ilişkin projeler 

üretmektedir. Bunlardan bazıları “Güvenli İnternet” ve “e-Avrupa” projeleridir 

(“Welcome” 2002).  

Ülkelerin yaptığı yardımlar arasında ABD ve Birleşik Krallık’ın faaliyetleri 

dikkat çekicidir. ABD’nin 1950-1970'lerde iki önemli girişimi vardır: Franklin Book 

Programs, Inc. ile Central Book Activities Unit (USAID). İlki, 1952-1979 döneminde 

gelişen ülkelerde kitap yayıncılığının ve yerel sanayinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu 

kapsamda varolan ve orijinal çalışmaların uyarlaması ve çevirileri yapılmıştır. 

Özellikle beş alanda faaliyet göstermiştir: Yayımcılık ve matbaacılık; Eğitim 

çalışmaları ve seminerleri; Teknik yardım; Okul kütüphanesi projeleri; Telif hakkı ve 

bibliyografik yardım. İkincisi, kitap kullanımı ve kitap sanayiinin kapasitesini artırma, 

kütüphaneleri geliştirme ve öğretmen-kütüphaneci yetiştirme faaliyetleridir 

(Publishing 1992:325-347). Birleşik Krallık kalkınan ülkelere, yayıncılık, basım, 

kitapçılık,  matbaacılık  ve dağıtımcılık alanlarında hizmetler vermiştir. Savaş sonrası  

1 UNESCO, NATIS programını 1974 yılında yürürlüğe koymuştur. NATIS’in uluslararası boyuttaki uzantısı, 

UNISIST’dir. Bu programlar, 1976 yılında birleştirilip GIP adı ile devam ettirilmesine karar verilmiştir (Taner 

1979:61-62). GIP 1977’de, IIP de 1986’da yapılandırılmıştır. Bunlarda eğitim, bilim, kültür ve medyada bilginin, 

yeniliğin serbest dolaşımı ve etkin yönetim için enformasyon ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, bu kullanım ile 

ortaya çıkan hukuki, etik ve eğitimsel sorunların çözümünde uluslararası işbirliğini teşvik etmek; başta gelişmekte 

olan ülkeler olmak üzere tüm üye devletlerin enformasyon ve iletişim kapasitelerini inşa etmek; bu teknolojileri 

toplumlar içinde ve arasında hiç bir dışlama gözetmeden sağlamak amaçlanmıştır. WOM ise arşiv ve kütüphane 

dermelerini sayısallaştırıp korumayı ve kullanımı hedeflemektedir. Bunun için WOM, iletişim teknolojilerindeki 

gelişmeleri izleyerek, enformasyon otoyolları ile kütüphane, dokümantasyon ve arşivler konularında danışmanlık 

etmek; gerekli elemanları yetiştirmek görevlerini üstlenmiştir (United Nations Educational 2000).  
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dönemde ise eğitim ve kütüphane sistemini geliştirmeye yönelmiştir (Publishing 

1992:349-363).  

Ülkeler, ulusal bilgi sistemi kurmak ve/veya işlerliğini sağlamak amacıyla 

Ulusal Bilgi Politikalarını (UBP) oluşturmaya başlamışlardır. Önceleri kütüphane, 

arşiv, dokümantasyon ve enformasyon merkezleri; sonradan bilgi (information) 

teknolojisinin gelişmesiyle de teknolojik alt yapı, bilgi alt yapısı, hukuki ve örgütsel 

yapı ve bunların işletimi, kullanımı da kapsama alınmıştır. Özellikle bazı Afrika 

ülkeleri de 1980’lerde, ulusal bilgi politikası çerçevesinde milli kütüphanelerini 

kurmak ve/veya geliştirmek için gayret sarfetmişlerdir (National 1991:142-143). Bu 

çalışmalara Bilgi Toplumu (United Nations Educational 2002b; “Information Society: 

Thematic” 2002) ve Ulusal Yenilik Sistemi projeleri (Göker ve Dizdaroğlu 2002) de 

eklenmiştir.  

2.4. BİLGİ KAVRAMI 

Bilgi sorunu,  dünya bilgi durumu ve tarihi aracılığı ile incelendikten sonra, 

bilginin ne olduğuna ve nasıl tanımlandığına bakma ihtiyacı vardır. Bilgi, “insan 

usunun kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne verilen ad [ya da] insan 

anlığının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünsel ürün” (Türk 1983a:154) olarak 

tanımlanır ve bilgi kavramı ile ilgili 60 kelime saptanmıştır (Türk 1971a:326). Bunlar 

bilgiyi, bileni, bilme eylemini çeşitli ortamlara göre ifade eden kelimelerdir (Türk 

1971a:326). İngilizce’de "knowledge" ve "information" kelimeleri, Türkçe’de "bilgi" 

kelimesi ile tek karşılık bulmaktadır. Hançerlioğlu (1976:165) bilgiyi, İngilizce 

"cognition" ve "knowledge" kelimelerinin karşılığında kullanmış ve "İnsanın 

toplumsal emeğiyle meydana çıkardığı nesnel dünyanın yasalı ilişkilerinin, 

düşüncesinde yeniden üretimi" olarak tanımlamıştır. Cognition, "şeylerin ve şeyler 

hakkındaki hükmün bilinçliliğini içeren bilme eylemi" (Longman 1978:204); 

"knowledge" ise, "anlama, öğrenme, aşina olma" anlamındadır (Longman 

1978:612). Hançerlioğlu (1977a:272), İngilizce "information" karşılığı "haber alma" 

ifadesini kullanır ve "dille ya da fiziksel bir uyaranla bildirme ve bilgi alma" olarak 

tanımlar. TDK ise enformasyonu, "danışma" olarak tanımlar (Türk 1983a:372). 
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Dilsel bağlamda bilgi (knowledge ve cognition) tek özne tarafından 

enformasyon ve haber ise birden fazla özne tarafından gerçekleştirilen eylemde 

ortaya çıkan üründür. Kavramsal olarak bilgi, enformasyon ve haber arasındaki fark; 

özne sayısı ile eylemin gerçekleştirilme ve nesnelleştirilme biçimlerindedir. Bilgi, 

insanın düşünmesiyle oluşan bilişsel birikimidir. Enformasyon ise bilginin toplumda 

dolaşan halidir ya da toplumsal bilme sürecine girmiş bilgidir ve hareket yönü 

bilenden bilmesi istenene ya da bilmek isteyene doğrudur. Bilgi kavramında tek 

özne ve tek kişi tarafından gerçekleştirilen eylem; enformasyon kavramında ise 

birden çok özne ve etkileşimli eylem vardır. Enformasyon bilgilendirme amacı taşır; 

bilgi ise amaç ve ihtiyaç durumunda kullanılabilecek durağan ya da potansiyel bir 

bütündür. Haber ise son anda oluşan bilginin toplumsal bilme sürecine girmiş 

(enformasyon) halidir. Enformasyon ayrıca enformasyon teknolojisi aracılığı ile 

üretilen veri için de kullanılmaktadır.1  

Burada bilgi kelimesi hepsi için kullanılmıştır. Bilgi kavramı birden fazla 

bilinç arasında iletilebilen varlık dünyasının insan beynindeki resmi olarak 

tanımlanmıştır. Ancak, sadece bilginin bir formu veya belirli bir kullanımı 

kastedildiğinde, parantez içinde İngilizcesi verilmiştir. 

Felsefi olarak bilgi, insansal bağlamda ele alınmış ve bilme etkinliği 

sürecinde bilen ile bilinen [bilinmek istenen] arasında oluşan ürün (Mengüşoğlu 

1992:47-48) olarak tanımlanmıştır. Bilgi olgusu ve bilme olayı, bilgi kuramı 

çerçevesinde incelenmiştir. İngilizce epistemologia (bilimsel bilgi) ve gnosiology 

(sezgisel bilgi) kelimeleri, karşılığında Türkçe’de bilgi kuramı kullanılmaktadır. 

Usçular grubundaki filozoflar, bilginin insan usunda doğuştan varolduğunu; 

duyumcular ise, insan bilgisinin doğuştan sonra duyularla kazanıldığını 

savunmuşlardır (Hançerlioğlu 1979b:37). Felsefe, doğru bilginin olanaklılığı, 

kaynağı, ölçütü, sınırı ve kapsamı konularını ele alır (Çüçen 2001:49-82). Burada ise  

• doğru bilginin olanaklılığı, doğruya en yakının olanaklılığı;

• bilginin kaynağı, fiziksel dünyadaki tüm varlıklar;

• ölçütü, olay ve olgulara göreliliği;

1  Waters (1992:109) bilgiyi (information) “kullanmak amacıyla içinde bulunulan bazı koşullarda veriye atanan anlam“ 
şeklinde tanımlar; bu tanımdan hareketle, enformasyonun, bilgi teknolojisi aracılığı ile üretilen veri için de 
kullanıldığına yer verilmiştir.  
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• bilginin sınırını ve kapsamını ihtiyaç ve ilgilerin/istemlerin belirlediği

benimsenmiştir. Ayrıca bu araştırmada, bilginin duyularla kazanıldığı, ancak insan 

beyninin bilgi kazanma mekanizmasının doğuştan var olduğu kabul edilmiştir. 

Bilginin insansal temelini insanın biyolojik, bilişsel ve toplumsal varlık 

koşulu olması oluşturur. İnsan, kalıtım bilgileriyle biyolojik; algılama, depolama, 

hatırlama, düşünme ve konuşma yetenekleriyle bilişsel; toplumla etkileşimi ve dil 

kullanımıyla toplumsal bir varlık olma olanağına sahiptir. Bilişsel bir varlık olarak 

insan, eksiklik duyduğu ortamlarda ihtiyaç1 ve ilgileriyle/istemleriyle2 bilgi üretir.3 

İnsansal bilgi,4 beyinde gömülü bilgi,5 bedende gömülü bilgi ve yetenek bilgisi 

(beyinde ve bedende gömülü bilginin etkileşimli kullanımı sağlayan) olarak 

türlendirilebilir. Bu özellikler, aynı zamanda insanın bilgi üretme potansiyeli taşıyan 

bir varlık olduğunun da ifadesidir. Habermas’a göre insanda bilginin kökenleri, 

insanın düşüncelerinde, eylemlerinde ve ilgilerinde/istemlerindedir. İnsan, verimli 

olmak ilgisiyle/istemiyle araçsal ve stratejik eylemde bulunur (Çiğdem 1997:67-74). 

Bilme ilgisiyle/istemiyle betimleyici söylem eyleminde bulunur. Estetik olmak 

ilgisiyle/istemiyle ise anlatımsal eylemde bulunur, duygusal ve estetik açıklamaları 

dile getirir. Bunlar insanın bilişsel boyuttaki konumlarıdır.  

Bilginin nesnel/fiziksel temelini, nesnenin varlık koşulu ve doğada etkileşim 

aracı olması oluşturur. Evrende bilgi, dengesizlik olduğunda ortaya çıkar ve denge 

durumunda  yok  olur.   Karadelikler,   denge  durumundaki  gerçekliklerdir   (Akoğlu  

1 Ülken, ihtiyacı iki bölüme ayırır: Bilinen ve bilinmeyene duyulan ihtiyaç. Bilinene duyulan ihtiyaç, varlığından 
haberdar olunan ve bilincine varılmış şeye olan ihtiyaçtır. Bilinmeyene duyulan ihtiyaç ise, varlığından haberdar 
olunmayan ve bilincine varılmamış şeye duyulan ihtiyaçtır (Ülken 2001:208-214). 

2 Habermas,  bilginin insanın [ilgileri]/istemleri ile oluştuğunu belirtir. [İlgi]/İstem, bir bilgi edinme kılavuzu, yönelimi 
ve stratejisidir ancak, bilgi edinme nedeni değildir. İnsanın yeniden üretimi ve kendini kurma sürecinde çalışma ve 
etkileşim ile bilgi üretilir. [İlgiler]/İstemler, teknik, pratik ve özgürleşimci istemlerdir. Teknik [ilgiyle]/istemle insanın 
doğayla etkileşimi sonucu ampirik-analitik; pratik [ilgiyle]/istemle toplumla etkileşimi sonucu, tarihsel-yorumsamacı; 
kendisiyle etkileşimi sonucu özgürleşimci [ilgiyle]/istemle eleştirel bilimlerin ortaya çıktığını belirtir (Çiğdem 1997: 
67-74).

3  İnsanlığın bilgi üretimini uzun bir zaman açısından yorumlayan Habermas, insansal bilgi üretimini, teknik, pratik ve 
özgürleşimci [ilgilere]/istemlere bağlar. İnsanın doğayla etkileşiminin (teknik ilgi/istem) sonucu ampirik-analitik 
bilimlerin; toplumla etkileşimi (pratik ilgi/istem) sonucu tarihsel yorumlayıcı bilimlerin; kendisiyle etkileşimi 
(özgürleşimci ilgi/istem) sonucu eleştirel bilimlerin ortaya çıktığını belirtir (Çiğdem 1997:67-74). 

4  Beckman (1999:I-4), insanın ürettiği bilgiyi, zımni (tacit), belirtik (explicit) ve örtük (implicit) bilgi olarak türlendirir. 
5 Bellek: “insanın toplumsal bir varlık olmasını sağlayan, çevresi ile etkileşmesinin sonuçlarını anlığında 

saklayabilmesi ve daha sonraki etkinlikleri sırasında bu sonuçları anımsayabilmesi yeteneği.“ (Ozankaya 
1995:18). 
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2000:24-27). Heisenberg, nesnel bilginin, enerjinin maddeleşmesi anında, maddenin 

iç-düzenine ait bilginin de (eş zamanlı) ürediğini belirtir (Öner 2000:216-218).1 

Enerjinin maddeye dönüşmemesi durumunda ise enerji bir başka enerji formuna2 

dönüşür ve dağıntı (entropy)3 oluşur. Shannon dağıntıyı, iletişimin matematiksel 

kuramında enformasyon olarak alır ve nicel olarak ölçer. İletişimin sağlanması için 

ne kadar dağıntı varsa o kadar enformasyon olması gerektiğini kuramlaştırır.         

İç-düzene, iç-düzen bilgisine sahip ve çeşitli formlarda oluşmuş olan maddeler, bir 

bütün olarak doğada da etkileşim içindedir. Okyanuslar, kıtalar, dağlar sürekli bir 

değişim içindedir. Doğadaki “her tekil sürecin gelişimi, diğer tüm süreçlerle iç 

bağlantılılığı tarafından şu ya da bu ölçüde etkilenir ve belirlenir” (Woods ve Grant 

2001:240). Bir başka deyişle, varlık dünyasında her şey iç-düzen bilgisiyle birlikte 

birbirini etkileyerek değişir.  

Bilginin ekonomik temelini, bilginin bir mal, bir üretim faktörü ve bir ticari 

etkileşim aracı olması oluşturur. Mal olarak bilgi, alınır, satılır, üretilir, pazarlanır ve 

tüketilir. Bilgi ve bilgi taşıyan nesneler, ekonomik bir değere ve çeşitli kullanım 

işlevlerine sahiptir. Üretim faktörü olarak bilgi, hem somut bilgi ürünlerindeki bilgi 

stoğu hem de yetişmiş insangücündeki potansiyel bilginin kullanılması bağlamında 

bir işleve sahiptir. Bilgi birikiminin üretim faktörü olmasını Romer; insangücündeki 

potansiyel bilginin üretim faktörü olmasını Lucas kuramlaştırmıştır (Parasız 

1997:129-134). Ticaret aracı olarak bilgi, gerçekleştirilmeden önce ticaretin 

yapılandırılması (ne tür ticaretin nasıl yapılacağı, mal ve hizmetin değerinin ne 

ölçüde olacağı gibi) işlevine (ticari bilgi alış verişi) sahiptir.   

Bilginin toplumsal temelini, toplumsal bir ürün ve toplumsallaşma aracı 

olması oluşturur.  Toplumda bilgi  her bireyin,  topluluğun  ve  toplumun konumlarına  

1 Heisenberg, herhangi bir bilginin doğmasını sağlayan denklemi şöyle formüle eder: Ψ=H-1(HΨ). Ψ, ham malzeme 
(enerjiden yoksun); H, enerji; H-1 enerjinin geri alınımı; HΨ, Ψ nin enerji operatörüdür ve madde, enerji 
operatürünün tek bir anda enerji-alma-vermesiyle olur ve maddenin iç-düzeni ve iç-düzen bilgisi oluşur (Öner 
2000:216-218). 

2 Belli başllı enerji formları, potansiyel, kinetik, elektriksel, ısıl, ışıl, kimyasal, çekirdeksel olarak gruplanır ve bunların 
arasında bir hiyerarşi vardır (Nasuhoğlu ve diğerleri 1983:72; "Glossary" 2002). 

3 TDK, "entropy" için dağıntı sözcüğünü kullanmıştır (Nasuhoğlu ve diğerleri 1983:41); bir fenomen olarak dağıntı, 
“bilgi veya enerji taşıyan bir sistemde düzensizlik ve rasgelelilik miktarını belirleyen bir niceliktir“ (“Entropy“ 2002).  
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göre birbirleriyle etkileşmesi sonucu toplumda üretilir. Bilgi, toplumsal bir üründür ya 

da  toplumda üretilir.1 Bunları içeren kavramlar; toplumsal bellek, toplumsal bilinç, 

toplumsal biliş ve yaygın bilgidir.2 Toplumda üretilen her tür bilgi toplumsallaşmanın 

aracı ve ürünüdür. Toplumsal uzlaşma ve değer yaratılmasını sağlar, toplumu 

bütünleştirir. Habermas (1999:16), kamusallığın oluşumunda halka açık 

kütüphanelerin de katkısından söz eder. Bilgi, materyalist felsefede toplumun üst 

yapısı olarak kabul edilirken, postmodernist yaklaşımda bilgi (information, 

knowledge), toplumun yeni organik yapısıdır (Tellan 1994:28). Sunar (1986:45) ise 

bilgiyi toplumun derin yapısı olarak ele alır ve bilginin toplumla özdeş gerçekliğe 

sahip olduğunu belirtir.  

Bilginin kültürel temelini, bir kültür ürünü, kültürel etkileşim aracı olması 

oluşturur.3 Soyut kültür ürünü olarak bilgi, insanın kendisi, doğa ve toplumla 

etkileşimi sonucu oluşan ve biriken felsefe, mantık, bilim, keşifler, icatlar, hukuk, din, 

dil, ahlak, siyasa, sanat, eğitim, ideolojiler, inançlar, toplumsal normlar, toplumsal 

bilinç, günlük ve okkült4 bilgi olarak çeşitlenmektedir. Somut kültür ürünü olarak bilgi, 

her kültürel üründe gizli olarak var olan iç-düzen bilgisidir. Soyut ve somut kültür 

ürünü olarak bilgi, bilgi kaynaklarında dil ve/veya yazı ile nesnelleştirilerek içerilen 

bilgidir. Kültürel etkileşim aracı olarak bilgi, dil ve yeniliklerdir. Dil ve yazı, bilginin 

üretilmesi-nesnelleştirilmesi, iletilmesi, yayılması, kullanılmasında bir araçtır. 

Yenilikler (keşif, icat, teknoloji) de, görünüş ve iç-düzen bilgisi bağlamında farklı 

sembolizasyona   sahiptirler.    Dolayısıyla   dil,  yazı  ve  yenilikler,  kültür  aktarma, 
5

1 Toplumda üretilen bilgi türleri: Din, ideoloji, kültür, değerler, normlar, kurallar, fikirler, deneyler, inançlar, hukuk, 
kararlar ve diğerleri. 

2 Toplumsal bellek; bilgi sosyolojisinin bir disiplinidir; bilgi ve toplum etkileşiminin farklı boyutlarını ele alır. Kollektif 
veya kültürel bellek olarak da adlandırılır. Le Goff, bellek tarihini yazıdan önceki etik bellek; sözlü iletişimde 
yazının bulunduğu evreye kadar olan bellek; bellek ve belleği güçlendiren teknolojinin Hristiyanlaştığı dönem; 
yazılı bellek ve elektronik bellek olarak bölümler. Assman (1992:aktaran Olick ve Robbins 1998:105), toplumsal 
bellek çalışmasında dört boyut tespit etmiştir: 1. geçmişten gelen pratik bilgi, 2. nesnelerde içerilen tarih, 3. dil ve 
iletişimle geçmişten kalanlar, 4. geçmişten gelen anlamlar (Olick ve Robbins 1998:105-106); toplumsal bilinç, 
“toplum yaşamındaki görüşleri, kavramları, düşünceleri, siyasa, sanat, töre, vb. kurumları oluşturan bilinç 
biçimlerinin tümü” (Ozankaya 1995:130); “politika, hukuki fikirler, ahlaki, sanatsal bilimsel, felsefi ve dini 
düşünceler toplumsal bilincin biçimleridir"; toplumsal biliş ise, bilişsel psikolojinin kuramına ve yöntemine 
dayanarak, toplumsal enformasyon sürecinin  tam ve ayrıntılı modellerini sağlayarak, toplumsal bilginin içeriği ve 
yapısı ve bilişsel süreçleri anlamayı amaçlar (Blackwell 1995:535); yaygın bilgi, günlük yaşamda kullanılan bilgidir 
(Abercrombie, Hill ve Turner 1994:73). 

3 Hançerlioğlu (1977c:363), günlük kullanımda bilgi ile kültür kavramlarının aynı anlam taşıdığını belirtir. 
4 Okkült,“ gizli, saklı, bilinmez, anlaşılmaz“ (İngilizce 1978). 
5
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biriktirme  ve yeni yaşam biçimlerinin oluşmasına katkıda bulunur. Ayrıca, bilginin 

üretilmesi-nesnelleştirilmesi, depolanması, iletilmesi, çoğaltılması, yayılması, 

kullanılması için yararlanılan araçlar ve mekanizmalar da somut kültür ürünleridir ve 

kültür oluşturma aracıdır. Toplumda kültürel etkileşim, iletişim-bilgi alış verişi ve 

eğitim ile gerçekleşir. İletişim-bilgi alış verişi ve eğitim, kültürün oluşturulması ve 

aktarılmasında rol oynayan bilgi ile ilgili süreçlerdir. Kültürel süreçlere bakıldığında, 

kültürlerarası ve/veya bir kültür içinde etkileşim sonucu kültür oluşmaktadır.1 Bilginin 

kullanılmadığı ya da kültürel etkileşimin olmadığı durumlarda/zamanlarda 

toplumsallaşmanın ve kültürel etkileşimin gerçekleşmesinden söz edilemez. Bu da 

iletişim kopukluğu, bilgi uçurumu, sayısal uçurum kavramları ile dile getirilir.2 Bu 

kavramlar, toplumda iletişim kurulamamasını, bilgi edinmede eşitsizlik ile iletişim ve 

bilgi (information) teknolojilerinden eşit yararlanmamayı ifade eder.  

Bilginin politik temelini, bilginin politik bir ürün, politika oluşturma aracı ve 

güç olması oluşturur. İktidar epistemolojisi, paylaşımın dengesini yitirmesiyle ortaya 

çıkmıştır. Bookchin (1994:201-213), hakimiyet epistemolojisinin inanca dayalı olarak 

ortaya çıktığını; Platon ve Aristo ile akla dayanan etik bir yapıya büründüğünü; 

organik toplum yapısının çöküşüyle eşitliğin yerini ayrıcalığın, eşitlikçi ilişkilerin yerini 

hiyerarşik toplum yapısındaki ilişkilerin aldığını; Sözen (1999:65) ise, bir bilgi türü 

olan bilimsel bilginin, hakikatı ve kişileri, bedensel ve toplumsal denetim altına 

aldığını belirtir. Bu bağlamda, yani bir güç aracı olarak kullanılması ile bilgi, politik bir  

1 Kültürel etkileşim türleri: kültürleme, kültürleşme, kültürlenme, kültürel yayılma, kültürel özümseme süreçleri, 
kültürel etkileşim türlerini ifade eden kavramlardır. Kültürleme (enculturation), “geniş anlamıyla eğitim. Doğumdan 
ölüme kadar, bireyin, toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilmesi; kültürleşme 
(acculturation), kültürel yayılma süreciyle gelen maddi ve manevi ögelerle, başka kültürden birey ve grupların, belli 
bir kültürel etkileşime girmesi ve karşılıklı etkileşim sonunda her ikisinin de değişmesi; ... kültürlenme (culturation) 
belli bir toplumun alt-kültürlerinden, ya da farklı toplumlardan kopup gelen birey ve grupların, buluşması ve bir 
etkileşim süreci sonunda, asıl kültür ve alt-kültürlerde bulunmayan yepyeni bir birleşime varılması, ulaşılması; ... 
kültürel yayılma, belli bir toplumda dıştan içe doğru ya da içten dışa doğru, maddi ve manevi ögelerin sürekli 
olarak yayılması; ... kültürel özümseme (assimilation) bir kültürel sistemin başka bir kültürel sistemi giderek 
kendine benzetmesi, kültürel egemenliği altına alması”dır (Güvenç 1991:122). 

2 İletişim kopukluğu, çeşitli özelliklerde topluluk ya da toplumların farklı bilişim düzeylerinden dolayı birbirlerini 
anlayamamaları ya da birbirleri ile anlamlı iletişim kuramamalarıdır (Mutlu 1992:106). Bilgi uçurumu, bilgi artışının 
toplumun çeşitli kesimlerine göre farklı olmasıdır. Çeşitli toplum kesimlerinin kitle iletişim araçlarıyla aktarılan 
bilgiye erişim olanağının faklı olmasının sonucudur (Mutlu 1992:23-26). Bilgi uçurumunun enformasyon ve iletişim 
teknolojileri bağlamında belirginleşmesi ve artması, sayısal uçurum kavramı ile ifade edilmektedir. Bilgi uçurumu, 
kişiler, işletmeler, coğrafi alanlar, toplumlar, topluluklar, ülkeler arasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin, özellikle 
internet kullanım imkânlarının farklılığının sonucudur.  
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ürün olma konumuna girer. Dolayısıyla, bu nitelik bilgiye politika oluşturma aracı 

olma işlevini de yükler.1 Ayrıca, herhangi bir sorunun çözümüne, amaçlara ve 

hedeflere erişilirken mevcut durumun tanımlanmasında, çözüm için izlenecek yolun, 

stratejinin oluşturulmasında ve çözümün gerçekleştirilmesinde ve uygulanmasında 

bilgi kullanılır. Bilginin güç aracı yerine, paylaşımın dengesini sağlamak üzere 

yönetişim terimi kullanılmaktadır. Bu kavram ile, “dışarıdan bir baskı olmadan, her 

birinin birbirini etkilediği aktörlerin yarattığı bir yapı” belirtilir ki; bu yapıda hakimiyet 

epistemolojisinin yerini dil ile paylaşım, yani bilgi alış verişinin aldığı söylenebilir.  

2.5. DEĞER KAVRAMI BAĞLAMINDA KALKINMA-BİLGİ İLİŞKİSİ  

Buraya kadar kalkınma, bilgi durumu ve tarihi bölümlerinde varlık 

dünyasının resmi çizildi. Ülkelerin farklı düzeylerde kalkındıkları; gelişen ülkelerin 

Afrika kıtası ya da Güney yarım kürede, gelişmiş ülkelerin ise, Kuzey Amerika, 

Avrupa ve Pasifik bölgelerinde olduğu; sorunun tarihsel ve coğrafik özellik taşıdığı 

ve ülkeler arasındaki kalkınma boşluğunun süreklilik arz ettiği gözlendi. Kalkınma ve 

bilgi kavramı bölümlerinde ise, söz konusu varlık dünyasının insan zihnine yansıyış 

biçimine göz atıldı. Kalkınmanın öznesinin ülke(ler) olduğu, insansal, nesnel, 

ekonomik, toplumsal, kültürel ve politik boyutlarının bulunduğu, kalkınma kavramının 

temelini değişme ve gelişme (development) felsefesinden aldığı, kalkınma 

kavramının farklı tarihsel süreçlerde farklı söylemlere sahip olduğu belirlendi. 

Bilginin ise, doğada da ürediği, insanın ihtiyaç ve ilgileriyle/istemleriyle kendi bilgisini 

ürettiği, ekonomik, toplumsal, kültürel etkileşimin bilgi ile gerçekleştiği anlaşıldı. 

Bilginin gelişmede ve kalkınmada araç olduğu tespit edildi. Bu bölümde de varlık 

dünyası ve bilgi alanı arasındaki ilişki, değer kavramı bağlamında ele alınmıştır. 

Kalkınma-bilgi ilişkisi ile ilgili çalışmalara göz atılarak; değer kavramı çerçevesinde 

betimlenmiştir. Bunlara dayanarak da araştırma savının bakış açısı kurulmuştur.  

1  Söylem, propaganda, ideoloji, ikna terimleri güce dönüşen bilginin adlarıdır. 
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2.5.1. Değer Kavramı, Varlık ve Bilgi Alanları ile İlişkisi 

Değer, “bir şeyin önemini belirlemeye yarayan ölçü” (Türk 1983a:278) ya da 

“nesne ve olayların insanca önemini belirleyen niteliği” (Hançerlioğlu 1976:275) dir. 

TDK, "Kavramlar Dizini"nde değeri bedel, ödün, ücret, kıymet ve eder gibi 

kavramlarla ilişkilendirmiştir (Türk 1971a:105). Sadece insana özgü olan değer 

kavramı ya da alanı, insanın belli bir bütünlükte var olmasının temelidir (Kuçuradi 

1998:5). Bu insana özgülük, temelini insanın bir bilinç merkezi, bir bilinç noktası 

olmasından alır. Düşünce tarihine bakıldığında, Aristo, değiştirilip kullanılabilen 

şeylerin  değer  taşıdığını;  Buridanus, değerin bütün insanların ortak ihtiyaçlarından 

doğduğunu; fizyokratlar,1 önce toprağın sonra emeğin değer ögesi olduğunu; 

Cantillon, toprak ve emeğin yanında verimliliğin de değer ögesi olduğunu; Mill, 

değerin değiştirilebilen iki şeyin miktarıyla açıklanabileceğini; Smith, değerin emek 

ve toprağın yanında mal ögesini de içerdiğini; ayrıca değerin maliyetle, pazar 

değerinin ise, arz-talep yasasıyla2 oluştuğunu; öznel kuramcılar, değerin yararla 

beslendiğini; nedret kuramı,3 pazara sürülen malın miktarı ile değeri arasında ters 

orantı olduğunu; nedret ve yarar kuramını birleştiren marjinalciler, bir malın 

değerinin son birim yararıyla belirlendiğini söylemişlerdir. Diyalektik felsefede ise, 

değerin tarihsel süreçte değiştiği; kapitalist ekonomide değerin pazara sürülen mal 

olduğu tespit edilmiştir (Hançerlioğlu 1976:275). Toplumbilimsel bağlamda da, 

toplumun kısmen değerler aracılığı ile kurulduğu görüşünün yanında, 

araştırmacıların değerlerinden bağımsızlığı konusu da önemli bir yer tutar. 

Felsefeciler, “değerleri etiğin, estetiğin ve siyaset felsefesinin parçası” (Marshall 

1999:134) olarak görürler. Max Weber, toplum bilimlerinde ve tarih bilimlerinde 

değer ilişkisinin “analiz edilmekte olan bir duruma ya da fenomene içkin değeri 

kristalleştirip açığa çıkararak olguların seçilmesini” yönlendirdiğini belirtir (Marshall 

1999:135). Tarihsel süreçte değer kavramı da, içinde yaşanılan ortamdan ve bakış 

açısından etkilenerek, ayrışarak çeşitlenmiş ve gelişmiştir. İnsanın hem çevresiyle 

etkileşimine,  özellikle  gelişen toplumsal ve ekonomik yaşamdaki ilişkilerine, hem de  

1 Fizyokratlar, ekonomi biliminin ilk bilimsel kuramcılarıdır ve ekonomide doğal düzen anlayışını savunmuşlardır 
(Hançerlioğlu 1977b:172). 

2 Arz-talep yasası: Satış fiyatının arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktada belirlendiğini saptayan yasa (Hançerlioğlu 
1979a:189). 

3 Nedret kuramı; pazara sürülen malın miktarı ne kadar azsa, değerinin o kadar büyük; ne kadar çoksa değerinin o 
kadar küçük olması düşüncesidir (Hançerlioğlu 1979a:189). 
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biriken bilginin gelişme eğilimine bağlı olarak değer kavramı düşünürlerce 

ayrıntılandırılarak yapılandırılmıştır.  

İnsansal bağlamda yiyecek biyolojik değer; bir fotoğraf anı değeri; nesnel 

bağlamda, sayı nicelik değeri; doğru mantıklılık değeri; ekonomik bağlamda doğal 

kaynaklar, emek, sermaye, bilgi üretim değeri; para değiştirme eşdeğeri; fiyat 

değiştirme değeri; toplumsal bağlamda normlar toplumsal bilinç ve/veya ahlak 

değeri; kültürel bağlamda güzel estetik/sanat değeri, yenilik sembolik-gelişme 

değeri; tarihsel bilgi, bilgi birikim değeri, alet-makina-teknik-teknoloji kullanım değeri; 

politik bağlamda ise güç olarak kullanılan her şey, özellikle bilgi, güç değeri olarak 

kabul görür. Tüm bu türler değerin insana, topluma, ortama göreli olduğu; nesnel, 

ekonomik ve kültürel göreliliğin çekirdek bağlamda olmadığı; politik bağlamda ise 

değerin yönetildiği açıklık kazanır.  

Sadece insana özgü olan değer alanını Kuçuradi (1998), değer (değeri 

görme), değerler (değer atfetme), değerleme (değer üretme) ve değerlendirme 

(değer biçme) ifadeleriyle betimlemiştir. Kendi değerini görme, kişinin kendini bir 

varlık olarak görüp, bir bilinç olarak kendi değerini belirlemesi, tanımlamasıdır. 

Değerler, insanın bilincindeki değerleri ifade eder; değerleme, varlık alanında, 

faaliyetle üretilen ya da değiştirilen her şeydir; değerlendirme belirli ölçütlere göre 

yorumlamadır ve bazen bir başka bilinç tarafından belirlenen ölçütlere göre yorum 

yapılır.  

Değer kavramının varlık ve bilgi kavramları ile ilişkisi, değişme 

epistemolojisini oluşturur. Değer alanı, bilinç dışı ve/veya bilgi kullanılarak ihtiyaç ve 

ilgi/istemlerle; bilgi alanı da varlığın tanımlanması, durumun betimlenmesi ile 

oluşturulur. Değerin ve bilginin varlığı etkilemesi, varlığın değişimi ile sonuçlanır ve 

bu, değişme epistemolojisidir. Gelişme epistemolojisi ise bilinç alanında, bilgi ile 

oluşturulan ve olumlu olduğu varsayılan değerin varlığı (olumlu) etkilemesidir. 

Dolayısıyla varlığın değişmesinde ve gelişmesinde bilgi araç, değer ise etkendir. 

Buna bağlı olarak kalkınma epistemolojisi, ulusal bilinç alanında bilgi ile oluşturulan 

ve bir ülke için olumlu olduğu varsayılan değerin ülkenin durumunu (olumlu) 

etkilemesidir. Bir başka ifade ile ülkenin değişmesi ve gelişmesinde bilginin araç, 

değerin ise etken olmasıdır. 
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2.5.2. Kalkınma – Bilgi Çalışmaları 

Kalkınma ve bilgi arasındaki ilişki ile ilgili bazı çalışmalar yapılmıştır. 

Bunlardan bazıları teorik, bazıları da uygulamaya yöneliktir. Aşağıda kalkınma 

epistemolojisi ışığında çalışmaların içeriklerine ve varlık-bilgi-değer bağlamındaki 

özelliklerine değinilmiştir.  

IDRC’nin, "Measuring the Impact of Information on Development" başlıklı 

çalışmasında kalkınmada bilginin (information) etkisinin ölçülüp ölçülemeyeceği 

araştırılmıştır. Kalkınmada bilginin (information) etkisinin hissedildiği, ancak tespit 

edilmesinin güç olduğu sonucuna varılmıştır. Bilginin (information) kalkınmada 

etkisini beş başlık altında toplamışlardır: Performans göstergeleri, etkililik 

göstergeleri, maliyet-etkinlik göstergeleri, maliyet-yarar göstergeleri, etki göstergeleri 

(impact indicators) (International Development Research 1993:97).  

"Gelişme Yazını Açısından Modernizm Kapitalizm ve Azgelişmişlik" adlı 

yapıtında Ercan (1996), kalkınma yazınını üç aşamaya ayırır. Birinci aşama, 

İngiltere’nin başını çektiği bazı ülkelerin ekonomilerinin güçlendiği ve diğer 

ekonomiler üzerinde egemenlik kurduğu dönemdir. Bu aşamada Avrupa merkezli, 

akılmerkezci bir bilgi üretilmiştir. İkinci aşama, üretilen bilginin alt disiplinlere 

ayrılmasıdır. Bu aşamada yaşanan gerçek ise IMF, DB gibi uluslararası kuruluşların 

gelişmekte olan ülkelere verdikleri dış yardımlardır ve böylece bilgi-güç ilişkisi de 

hissedilmeye başlanmıştır. Üçüncü aşamada da 1970’li yıllardan sonra dünya 

genelinde yaşanan ekonomik bunalımlardan sonra, gelişmiş ülkelerin yeni pazar 

arayışları, neoliberal görüşün ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Avrupa merkezli bu 

literatüre azgelişmiş dünyadan ve Marksist düşünürlerden eleştiri gelmiştir. Bu karşı 

çıkışlar, Bağımlılık Okulunca toplumsal değişmede ekonomik büyümenin öne çıktığı 

(Ercan 1996:164) ve kalkınmada tarihsel pratik yerine, mekanikleşmiş bazı 

değişkenlerin kullanıldığı (Ercan 1996:150) gerçeklerinin eleştirisidir. Dünya Sistemi 

Yaklaşımı ile gelişmenin ekonomik dinamiklerinin merkez ve çevre olarak iki 

değişkene indirgendiği, bunun bilgiye aç (Faustgil)1 insan tipinden kaynaklandığı 

gerçeklerinin eleştirisidir. Marksist kalkınma yazını ise temelde emperyalizm (Ercan 

1 Faustgil (ing., Faustian), “ruhi doyumsuzluk karakterine sahip olan” (“Faustian” 1993:519) veya “bilgi veya yetenek 

için açlığa sahip olan” (“Faustian” 2002) olarak tanımlanır. Burada, aynı anlamda kullanılmıştır. 
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1996:169) ve uygulamada sermaye birikiminin uluslararasılaştırılması (Ercan 

1996:19) ile ayrıntılandırılmıştır.  

Ercan’ın tespitleri, olaylar ve bilgi niteliği olarak iki başlık altında toplanabilir. 

Olaylar ile ilgili tespitler; gelişme yazınının nesnesinin azgelişmiş ülkeler ve onların 

yaşam pratikleri olduğu; azgelişmiş toplumların bilgiye aç insan tipine sahip 

olmadıkları; batılı ülkelerin diğer ülkeler hakkında kendi bakış açılarından bilgi 

ürettikleri; batılı ülkelerin ürettiği bilginin güç olarak kullanıldığıdır. Bilgi ile ilgili 

tespitler ise, bilginin akılmerkezci bir düşünce tarzının ürünü olması; Avrupa 

merkezli bilgi üretilmiş olması; gelişme bağlamında disiplinlerarası bilginin 

üretilmesidir (Ercan 1996:277). Yeni ekonomi teorisi beşeri sermayenin, fiziksel 

sermaye yanında içsel (endojen) bir etken olduğunu ortaya koymuştur. Neoklasik 

teoride büyümenin fiziksel sermaye ve işgücünün sonucu olduğu ve teknolojik 

ilerleme gibi dışsal (egzojen) etkenlerin de bulunduğu kabul ediliyordu. Ancak, 

teknolojik ilerlemenin büyümeyi nasıl hızlandırdığı açıklanamıyordu. Paul Romer ve 

Robert Lucas geliştirdikleri teorilerde, büyüme oranlarında verimlilik kapasitesi ile 

ilgili olarak beşeri sermayenin etkisini test ettiler ve verimlilik etkenleri ile bilginin 

artışından insan davranışının sorumlu olduğunu ve bunun da içsel bir etken 

olduğunu ortaya koydular. Bazı modeller beşeri sermayenin artmasının önemli 

olduğunu, bazıları da verimlilik büyümesinde anahtar kaynağın araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri olduğunu tartıştılar (United Nations Development 1997:50). 

Romer’in modeli ise uzun vadeli ekonomik büyümenin gerçekleşmesinde fikirlerin ve 

teknolojik buluşların etkili olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Ekonomik büyüme, 

bilginin yayılması, kullanılması ve üretilmesi faaliyetleri ile daha verimli ve hızlı 

gerçekleşmektedir ("Zenginliğin" 1997:1,6).  

TBV, "Türkiye Bilişim Stratejileri: Genel Denge Modeli Araştırması" adlı 

çalışmasında Romer'in modelini Türkiye Ekonomisi için uyarlamıştır. Uyarlanan 

modelin özellikleri ve varsayımları aşağıdaki gibidir (Türkiye Bilişim Vakfı 1998:5-6):  

Bilgi stoğundaki bir birimlik artış yeni bir teknolojiye yol açar, 

Üretilen her bilgiye ve tüm bilgi birikimine erişilebildiği varsayılmıştır, 

Bilgi ve bilgi ile üretilen teknoloji özdeş sayılmıştır, 

Bilgi üreten teknolojinin ekonomik değişimin konusu olduğu varsayılmıştır, 
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Bilgi üreten teknolojinin mülkiyet hakkının konusu olduğu varsayılmıştır. 

DB’nin raporunda kalkınma sorunları “bilgi” açısından ele alınmıştır. 

Raporda, bilgi teknolojisi ve özellikler bilgisi üzerinde durulmuştur. Teknoloji 

bilgisinin gelişmiş ülkelerde daha fazla olduğu vurgulanmıştır. Özellikler bilgisinin ise 

ürünler, şirketler ve diğer unsurlar hakkında, kalite, kredi değerliliği gibi bilgiler 

olduğu vurgulanmıştır. Özellikler bilgisinin eksikliğinin, bilgi (information) 

sorunlarından kaynaklandığı belirtilmiştir. Özellikle hükümetlerin bilgi açığını 

kapatmaya ve bilgi (information) sorunlarını çözmeye yönelik politikalar 

üretebilecekleri ve uluslararası kurumların ise bilgi aktarımında önemli rol 

oynayabilecekleri belirtilmiştir (World Bank 1999:1).  

Barro’nun yaklaşımı ise ekonomik büyümenin kamu malları, haberleşme 

ağı, bilgi (information) hizmetleri gibi alt yapı yatırımlarının özel sermayenin 

verimliliğini artırdığı biçimindedir (Parasız 1997:132). 

Kalkınma disiplininin oluşumu ülkelere bu konuda yardımda bulunmuştur. 

Öğüt (1998:80), Kuhn ve Lakatos’un görüşlerine dayanarak, kalkınma politikalarının 

paradigmalarını, yapısalcı, bağımlılık (neoklasik), temel ihtiyaçlar, neoklasik 

kalkınma, insani sürdürülebilir kalkınma paradigmaları olarak gruplamıştır. Ekonomik 

yapıdaki değişimleri içeren politikaları, yapısalcı paradigma; ulus-devlet sınırlarını 

göz önüne alan politikaları, bağımlılık (neoklasik) paradigması; tespit edilen 

ihtiyaçların giderilmesini amaçlayan politikaları, temel ihtiyaçlar politikası; 

liberalleşmeyi öngören politikaları, neoliberal kalkınma paradigması ve insan 

merkezli kalkınma politikalarını, insani sürdürülebilir paradigma olarak gruplamıştır. 

Kuçuradi (1993:3-17), kalkınmanın bir fikir olduğunu; Agazzi (1993:18-31), gelişme 

(development) kavramının insan hakları açısından ele alındığında insanın 

yükseltilmesini amaçladığını belirtir.  

Uluslararası kuruluşların yaptığı kalkınma-bilgi ile ilgili diğer çalışmalar ise 

aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır. 

DB, 1986-1991 yılları arasında bilgi (information) teknolojisi 

(telekomünikasyon hariç) ile ilgili yatırımların ödeneğini 379 milyon dolardan 890 
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milyon dolara çıkartarak, enformasyon teknolojisi yatırımlarında %235 oranında bir 

artış sağlamıştır. Desteklenen projeler arasında Endonezya’da ulusal kütüphane 

bilgi ağı kurulması, Brezilya’da bilimsel ve teknik alt yapı oluşturulması çalışmaları 

bulunmaktadır (Hanna ve Boyson 1993:9). 

Kalkınma konusunda da, Kanada Hükümetince desteklenen Uluslararası 

Kalkınma Araştırmaları Merkezi (International Development Research Centre, 

IDRC), İngiltere’de kurulan Kalkınma Çalışmaları Enstitüsü (Institute of Development 

Studies, IDS), Amerika Birleşik Devletleri’nde Uluslararası Kalkınma Ajansı (Agency 

for International Development, USAID), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

Kalkınma Merkezi (Organization for Economic Cooperation and Development. 

Development Centre, OECD.DC) ve Almanya’da Alman Teknik İşbirliği Merkezi 

(Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ) etkinliklerini 

sürdürmektedir (Deutsche 2001).  

IDRC 1970 yılında kalkınmakta olan ülkelerin ekonomik ve sosyal 

kalkınmasında kullanılacak bilimsel, teknik ve diğer bilgiyi (knowledge) uygulama ve 

uyarlama araçlarının ve kalkınma sorunlarının araştırılmasına öncülük etmek, 

bunları teşvik etmek, desteklemek ve yönetmek için kurulmuştur (International 

Development Research 2001a, 2001b, 2001e). Ulusal, uluslararası ve gönüllü 

kuruluşlara bilgi sistemlerini geliştirmede yardım ile başlayan etkinlikler arasında, 

kalkınma konusu ile ilgili bilgi kaynakları için "OECD Macrotheasarus"un 

(Organization 1998) oluşturulmasına katılma, Tarım Hizmetleri ve Teknolojisi 

Uluslararası Bilgi Sistemi (International Information System for Agricultural Services 

and Technology) gibi uluslararası bilgi ağlarının tasarımına ve hayata geçirilmesini 

destekleme; Kalkınma Bilgi Sistemi’nin (Development Information System, DEVSIS) 

kurulmasına yardım etme de bulunmaktadır (McConnel 1990:8-11).  

IDRC Kütüphanesinin amacı ise, Üçüncü Dünya ülkelerinin kalkınması ve 

özellikle kalkınma için bilimsel ve teknik bilginin (knowledge) uyarlanması amacıyla 

tasarlanan araştırmalarda bilgiye erişimi teşvik etmek ve kolaylaştırmaktır 

(McConnel 1990:15).  Bu çerçevede,  IDRC  Kütüphanesinin Sayısallaştırma Projesi  
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hayata geçirilmiş ve İnternet üzerinden bazı dokümanların tam metinlerine erişim 

sağlanmıştır (International Development Research 2001c, 2001d). 

IDS, 1966 yılında kalkınma çalışmalarına araştırma, eğitim ve danışmanlık 

hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. IDS Kütüphanesi, çevrim içi tarama, seçmeli 

bilgi duyurusu, kütüphanelerarası ödünç verme hizmetleri vermektedir (Institute 

1992:59-60). IDS İnternet Sitesinde kalkınma ile ilgili konularda dermeye sahip olan 

kütüphanesinin bibliyografik veri tabanına erişim imkânı sağlanmıştır. Ayrıca IDS, 

enformasyon hizmeti de vermektedir (Institute 2001b). Bu hizmetlerden birisi de 

İngiliz Ulusal Kütüphanesi (British Library) ile işbirliği yaparak sunduğu belge 

sağlama hizmetidir (Institute 2001a).  

USAID, ekonomik yardım programları hazırlayarak uygulamak amacıyla 

kurulmuştur. Etkinlikleri arasında Ekonomik ve Toplumsal Veri Tabanı, 

Makroekonomik ve Toplumsal Veri Bankasının kurulması ve hizmet vermesi vardır. 

Kütüphanesi, kalkınma yardımları ile ilgili program ve teknik bilgi hakkında geniş bir 

dermeye sahiptir (Information U.S.A. 1986:797-799). USAID, yayınlarını İnternet 

üzerinden erişime sunmaktadır (United States 2001). 

OECD.DC, 1962 yılında kurulmuştur. Amacı, ülkelerdeki kalkınma 

konusunda bilgi ve deneyimi bir araya getirmek ve bu birikimleri koşullara göre 

uyarlayarak ülkelerin sahip oldukları olanaklarla kalkınmalarına yardımcı olmaktır. 

Etkinlikleri arasında veri tabanları oluşturmak, enformasyon ve dokümantasyon 

merkezleri kurmak ve geliştirmek de bulunmaktadır (Yearbook 1990:1308). 

OECD.DC, kalkınma ile ilgili olarak çalışan uluslararası kuruluşların da katılımıyla 

OECD Macrothesaurus (1998) çalışmasını 1969’dan bu yana sürdürmektedir. 

Ayrıca, Uluslararası Kalkınma Bilgi Ağı (International Development Information 

Network, IDIN) projesini 1976 yılında başlatmıştır. IDIN, kalkınma konusunda 

çalışan enstitüleri, uzmanları ve kalkınma projeleri ve araştırma yayınları hakkında 

bilgileri toplamaktadır (International Development 2001). 

Almanya ise, 1975’de kurulan GTZ ile içinde Türkiye’nin de bulunduğu 

çeşitli ülkelere uluslararası kalkınmayı desteklemek amacıyla kalkınma konusunda 
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danışmanlık hizmeti vermekte, projeler ve programlar hazırlayıp uygulamaktadır 

(Deutsche 2001). 

Kalkınma, bilgi ve kütüphane ilişkisi konusunda yapılan akademik 

çalışmalar arasında, Çapar (1979) ve Dalton (1988)’un araştırmaları dikkat çekicidir. 

Çapar(1979:2-3), ulusal düzeyde kütüphane hizmetlerinin hem toplumsal hem de 

ekonomik kalkınmada önemini irdelemiş ve çalışmasını kütüphane hizmetlerinin 

herhangi bir alanı ya da herhangi bir kütüphane türü ile sınırlamamıştır. Dalton 

(1988:ii), firmalara hizmet veren halk kütüphaneleri ile kamu akademik kütüphaneleri 

için ekonomik kalkınma dokümanlarının görünen bir rolü olup olmadığını belirlemek 

istemiştir. Çalışmasının bir bölümünde, ekonomik planlama ile ilgili kamu 

kurumlarında bilginin, kurum içindeki bilgi işlem merkezlerinde üretilerek ve/veya 

kütüphane dermeleri kullanılarak sağlandığını gözlemlemiştir. Ayrıca, kamuoyunu 

bilgilendirmek için halk ve kamu akademik kütüphanelerinden de yararlanıldığını 

tespit etmiştir (Dalton 1988:36-58). 

Genel bir değerlendirme yapıldığında, IDRC (1993), çalışmasında 

kalkınma-bilgi ilişkisini kavramsal bir boyutta ele almış, bilginin, kalkınmaya katkısını 

ölçmeye çalışmıştır. Ercan (1996), epistemolojik bir çalışma yapmış ve kalkınma 

yazınının tarafsız olmadığını, Batı-merkezli, üstünlük sağlayıcı bir nitelik taşıdığını 

ortaya koymuştur. DB’nin Raporunda (World Bank 1999), kalkınma sorunu bilgi 

merkezli olarak ele alınmış, enformasyon eksikliğinin enformasyon sorunlarından 

kaynaklandığı belirtilmiş, uluslararası kurumların ve hükümetlerin enformasyon 

sorunlarını çözmeye eğilmeleri önerilmiştir. Romer (1986, 1990, 1992) ise 

gelişmenin bilgi üretimi ve eğitim ile gerçekleşeceğini teorik olarak ortaya koymuştur 

(Parasız 1997). TBV‘nin çalışmasında (Türkiye Bilişim Vakfı 1998) Romer’in 

teorisine dayanarak Türkiye için bir model geliştirilmiştir. Modelde bilgi üretimi ile 

teknoloji üretimi, gelişmenin anahtarı varsayılmıştır. Öğüt (1998) ise eleştirel bir 

bakış açısıyla kalkınma politikalarını incelemiş ve yeni bir kalkınma paradigması 

önermiştir. Uluslararası kuruluşların yaptığı diğer çalışmalar ile Çapar (1979) ile 

Dalton’un (1988) araştırmaları ise kalkınma ile ilgili bilginin yayılmasına yöneliktir.  
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2.5.3. Kalkınma Epistemolojisi  

Buraya kadar kalkınma-bilgi ilişkisi bağlamında derlenen bilgiler bir 

kalkınma epistemolojisinin temellerini oluşturur. Kalkınma-bilgi arasında 

uygulayımsal, söylemsel ve yönetimsel bir ilişki vardır. Uygulayımsal ilişki, varlık 

alanında ekonomik ve toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesidir. Söylemsel ilişki, 

bilgi alanında oluşturulan kalkınma yazını tarafından kurulur. Yönetimsel ilişki ise, 

değer alanında kalkınma yönetimi, bir başka deyişle kalkınma politika ve planlarının 

oluşturulması sürecinde gözlenir.  

Bu ilişkiler, Kuçuradi’nin (1998) [öz]-değer, değer-yaratma, değerlendirme 

ve değerler betimlemesi çerçevesinde, uygulayımsal ilişki varlık alanında mevcut 

olan [öz]-değer ile değer-yaratma; söylemsel ilişki, bilgi alanında değerlendirme; 

yönetimsel ilişki, ulusal değerlerin oluşumu ve betimlenmesi olarak açıklanabilir. 

Kalkınma-bilgi çalışmaları, varlık, bilgi ve değer alanları açısından 

değerlendirildiğinde, Romer, Lucas, TBV, Barro ve Dünya Bankasının çalışmaları, 

varlık alanına; Ercan, Kuçuradi ve Öğüt’ün çalışmaları bilgi alanına; IDRC ve 

Agazzi’nin çalışmaları ise değer alanına ilişkindir (Tablo 6).  

Kalkınma-bilgi çalışmaları incelendiğinde söz konusu ilişki daha somutlaşır. 

Kalkınmanının varlık alanını insan sermayesi, bilgi stoğu, iletişim ağı, bilgi hizmeti ve 

bilginin ve yeniliklerin yayılması oluşturur. Bir başka ifade ile uygulayımsal ilişki, 

(yeniliklerin) yeni (bilimsel-teknolojik) bilginin üretilmesi, bu bilginin üretime 

koşulması; yeni bilginin topluma teknoloji ve/veya eylemlerle ve özellikle bilgi iletim 

mekanizmalarıyla yayılması bağlamındadır. Kalkınma kavramının bilgi alanında, 

varlık alanının ve değerlerin betimlenmesi yer alır. Yani söylemsel ilişki, kalkınmanın 

farklı bakış açılarından tanımı ve bilgiye dayalı kalkınma fikrini içerir. 

Değer alanında kalkınma değerlerinin tespiti bağlamında kalkınma-bilgi 

ilişkisi vardır ve bu yönetimsel bir ilişkidir. Kalkınma değerleri felsefi düşünceden 

verilere uzanan, ayrışarak çeşitlenen bir yapı içinde saptanır ve yer alır. Bu 

çalışmalar insan felsefesinden kalkınma paradigmalarına, politikalarına, hedeflerine, 
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stratejilerine, planlarına, gösterge metodolojilerine ve göstergelere kadar 

indirgenebilen düşünsel-bilgisel-verisel bir ayrışarak-çeşitlenen-değerler yapısıdır.  

Kısaca kalkınma epistemolojisi bilginin ulusal değer (kalkınma hedefi) 

yaratmada ve bu değerin gerçekleştirilmesinde kullanılmasıdır. Kalkınmada araç 

olan bilgi, bilinçli olarak kullanıldığında, kalkınmada etken konumunu almaktadır.  

Tablo 6. Kalkınma - Bilgi İlişkisi Çalışmalarının Varlık-Bilgi-Değer Alanları  

Açısından Yorumu 

Varlık Bilgi Değer 

ROMER ve TBV 

● Bilgi stoğu

LUCAS  

● Insan sermayesi

ERCAN 

● Nesne (gelişen ülkeler)

● İnsan ruhu (Faustgil)

● Bilgi üretimi

(Akılmerkezci, Avrupa merkezli) 

BARRO KUÇURADİ 

IDRC 

● Performans

● Etkililik

● Maliyet-etkinlik

● Maliyet-yarar

● Etki

● İletişim ağı ● Kalkınma, bir fikirdir

● Bilgi Hizmeti ÖĞÜT AGAZZI 

DÜNYA BANKASI  

● Bilginin yayılması ve kullanımı

● Kalkınma paradigmaları, (Sürdürülebilir

Yenilikçi Kalkınma Paradigması, SÜYEKAP) 

● İnsanın yüceltilmesi

Uluslararası çalışmalar 

● DB, bilgi teknolojisi yatırımları

● BM, Dünya Bilgi Sistemi

Uluslararası çalışmalar 

● IDRC, Kütüphane sayısallaştırma

● OECD, Makrotezarus, DEVSIS, IDIN

● ABD, USAID, ESDS,

● Birleşik Krallık, IDS, bilgi hizmeti

● Almanya GTZ, danışmanlık verme

Akademik çalışmalar  

● Çapar, ulusal düzeyde

kütüphane hizmetleri

● Dalton, halk kütüphaneleri ile

kamu akademik kütüphanelerinde 

ekonomik kalkınma belgeleri 
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3. ÖRGÜTLERDE BİLGİ YÖNETİMİ VE POLİTİKASI

Kalkınma-bilgi ilişkisinin varlık alanında uygulayımsal, bilgi alanında 

söylemsel ve değer alanında yönetimsel boyutta olduğu saptandıktan sonra, 

kalkınmanın varlık alanını oluşturan ülkenin yönetildiği devlet teşkilatını irdelemek 

için örgütsel bakış açısını hazırlamak üzere, bu bölümde, örgüt kavramı, örgüt-bilgi 

ilişkisi, yakınsama olgusu, bilgi yönetimi, politika kavramı ve bilgi politikası başlıkları 

ele alınmıştır. 

3.1. ÖRGÜT KAVRAMI 

Örgüt, “örgenleşmeyle meydana gelen kuruluş” (Hançerlioğlu 1978b:42) ya 

da “ortak bir amaç ya da eylemi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların ya 

da kişilerin oluşturduğu birlik” (Türk 1983b:926) gibi ifadelerle tanımlanır. TDK, 

“örgüt” kavramı yerine “düzen” kavramını kullanmış (Türk 1971b:625), düzen 

kavramını ise, uyum, uyumlu, dizi, düzgün, orantılı gibi kavramlarla ilişkilendirmiştir 

(Türk 1971a:254).  

Diyalektik ve materyalist felsefeye göre toplumun yapısı, alt yapı ve üst 

yapı olarak ikiye ayrılır. Alt yapı, üretim ilişkilerine dayalı olarak toplumun ekonomik 

yapısını (Hançerlioğlu 1976:50); üst yapı ise, alt yapıya dayalı olarak belirlenen 

toplumun bilinçsel etkinliklerini içerir (Hançerlioğlu 1980:115). Üst yapı olguları, 

“kurum” ifadesi ile dile getirilir ve devlet, din, ahlak vb. birer kurumdur (Hançerlioğlu 

1977c:351). Alt yapı temel belirleyici olurken, her ikisi de birbirini etkiler ve değişir 

(Hançerlioğlu 1976:50-51). İnsanlar, gerek alt yapı gerekse üst yapı ile ilgili 

örgütlenmeler gerçekleştirirler.  
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Yönetim bilimi literatüründe ise örgütler, klasik, neo-klasik, modern ve 

postmodern kuramlarla tanımlanmış ve işlerlikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Becerikli 

(1999:69-96), klasik örgüt modelini makine; neo-klasik örgüt modelini organizma; 

modern örgüt modelini beyin; postmodern örgüt modelini de kültür metaforu ile 

açıklamaktadır. Literatürde 1990 yıllarında sayıları artan bilgiye dayalı örgüt ya da 

firma kuramı ile ilgili makaleler de bulunmaktadır. Firmaların pazarda rekabet 

edebilmesi için bilginin önemli bir kaynak olduğu belirtilmekte; çevreden bilgi alması 

kadar firma içinde bilgi üretiminin de önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu makaleler 

arasında Nonaka’nın (1994:14-37) kurumsal bilgi üretimi kuramı ile ilgili makalesi 

dikkate değerdir. Nonaka, firmalarda bilgi üretimi ve yayımının zımni (tacit), örtük 

(implicit) ve belirtik (explicit) bilgi arasında toplumsal etkileşim aracılığı ile 

gerçekleştirileceğini belirtmiştir (Nonaka 1994:14-37:aktaran: Levina 1999:8-25).  

Örgütün insansal temelini insani sermaye (işgücü ve beyingücü) oluşturur. 

İşgücü ve beyingücü eğitim, tecrübe ve içinde bulunulan ve bulunulmuş olan 

kültürler ile çeşitlenen birikimler ve doğuştan gelen yeteneklerin bileşkesidir. Bunlar 

insan bedeninde potansiyel olarak bulunur. Çalışanlar, bir araya gelme koşullarına 

bağlı olarak, örgütün amaçları doğrultusunda bu potansiyel güçlerini kullanırlar.  

Örgütün nesnel temelini amaç, görev, işlev, mevzuat, teknoloji gibi "nesnel 

varlıkları" oluşturur. Nesnel varlıklar örgütleşmenin ve örgütü idame ettirme ve 

örgütleşme araçlarıdır. Bunlar bilgi, bilgi kaynağı (belge, kitap vb.), bilgi teknolojisi 

ürünleri-araçları, bilgi sistemleri ve iletişim araçları-kanalları, örgütün kuruluşu ve 

işleyişi ile ilgili mevzuat ve benzerleri olarak çeşitlenir. 

Örgütün ekonomik temelini etkinlik ve verimlik oluşturur. Türüne göre 

örgütlerde, örgütün idamesi için gerekli olan mali ve diğer tüm kaynakların verimli ve 

etkin kullanımı sağlanmaya çalışılır.  

Örgütün toplumsal temelini çalışanların örgüt içi ve dışı ilişkileri ile 

gruplaşmaları oluşturur. Örgüt içinde işlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili ilişkilerden 

resmi, çalışanların özellik ve ilgilerinden resmi olmayan gruplar oluşur. Örgütün 

dışında da örgütün amaçları doğrultusunda etkileşim içinde bulunduğu gruplar ve 

sivil toplum örgütleri bu kapsama girerler. Bunlar nesnel bağlamda ürün vb.; 
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insansal bağlamda bedensel özürlüler, sağlık, eğitim vb.; ekonomik bağlamda ticari 

ve sınai; toplumsal bağlamda mesleki; kültürel bağlamda iletişim, bilişim, bilgileşim; 

ve, politik bağlamda da siyaset ile ilgili örgütlerdir.  

Örgütün kültürel temelini bilgileşim ve bilginin, yeniliklerin yayılması 

(örgütsel değişim) oluşturur. Örgüt kültürü, etkileşimin örgütün amaç, görev ve 

işlevleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi, yorumlanması, benimsenmesi ve/veya 

benimsenmemesi sonucu örgütte oluşan değerler, davranışlar sistemi ile çalışma ve 

hizmet verme biçimlerinin bütünüdür. Ar (1989:15), örgütü oluşturan önemli unsurları 

şöyle sıralar: “Resmi yapılar, stratejiler, politikalar, yönetim süreçleri, ... amaçlar, 

otorite, iktidar yapısı, kontrol mekanizmaları, ödüllendirme ve motivasyon, eğitim, 

çeşitli yönetim süreçleri, …Mitler, ideolojiler ve değerler, ...Bireysel faktörler”. Bu 

bağlamda, örgütün kültürel temelleri iletişim, bilgi-alış-verişi ve eğitim, öğrenim 

kavramlarında yatmaktadır. Yönetim bilimindeki örgüt yaklaşımları iletişim 

bağlamında değerlendirildiğinde, örgüt geliştirme kapsamında klasik örgüt 

yaklaşımının, yukarıdan aşağı; neoklasik yaklaşımının aşağıdan yukarı; modern 

yaklaşımın, örgütün çevresiyle (Becerikli 1999:76); postmodern yaklaşımın ise, örgüt 

içinde ve örgütün çevresiyle iletişiminin ele alındığı gözlenir (Dicle 1974:35).  

Örgütün politik temelini örgütün amaç, görev ve işlevleri gerçekleştirmek ve 

kalıcılığını sağlamak üzere yapılan politikalar oluşturur. Verimli çalışmak için zaman, 

maliyet, işgücü ve benzeri örgütsel kaynakları en aza indirmek, etkin olmak için 

hizmet ve/veya ürünlerin kullanımını sağlamak ve artırmak, değişen çevre 

koşullarına uyum sağlamak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek; kamu kurumu 

ise vatandaşı memnun etmek, bir işletme ise; yenilik, araştırma-geliştirme, rekabet 

etme yolları aramak durumundadır. Örgütte insangücü, yenilik, örgüt geliştirme, 

rekabet, üretim ve hizmet politikaları oluşturulur. Bilgi faaliyetleri ile ilgili politikalar 

ise arşiv, kütüphane, basın ve halkla ilişkiler, bilgi teknolojisi, yayın satın alma, 

derme geliştirme politikalarıdır.  
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3.2. ÖRGÜT-BİLGİ İLİŞKİSİ 

3.2.1. Bilgi, örgütte üretilir  

Örgütlerde bilgi, ihtiyaç ve ilgiler/istemler çerçevesinde, insansal/nesnel 

bilgiler girdi olarak kullanılarak, beyingücü ve enformasyon teknolojisi ile işlenerek 

üretilir. Örgütün amaç ve görevlerini gerçekleştirme ihtiyacı ve ilgisi/istemi, bilgi 

üretiminin tetikleyicisidir. Bilgi ihtiyacı ve ilgisi/istemi, genel anlamda belirsizliği 

ortadan kaldırmak ve verimli, etkin çalışmak, işlerde tekrarlamayı önlemek, 

eşgüdüm sağlamak, yönetmek gereğinden çıkar. Bilgi ihtiyacı,  

• yeni bilgi

• mevcut bilginin açıklanması ve

• eldeki bilginin geçerliliği ve doğruluğunun onaylanması

için duyulan ihtiyaçlar olarak gruplanır (Weights ve diğerleri 1993:aktaran: Wilson 

1996:2). Bilgi ihtiyacı, ilgisi/istemi, örgüt türüne ve yapılan işlere göre özellik ve 

çeşitlilik gösterir. Destek faaliyetleri kayıt etme, belgeleme, mevcut bilgi kaynaklarını 

düzenleme; geliştirme faaliyetleri, eğitim, öğrenim, öğretim, bilgi derleme, görüş alış-

verişinde bulunma, planlama, denetim, eşgüdüm sağlama, araştırma, yenilik üretme; 

yönetim faaliyetleri ise denetleme, sorun çözme, karar alma, taktik, strateji, politika 

üretme ve bunları uygulamaya koyma başlıkları altında özetlenebilir. Bilgi hizmetleri 

ile ilgili bilgi üretimi ise bilgi ihtiyacı ve ilgisi/istemi türüne göre hem destek, hem 

geliştirme, hem de yönetim faaliyeti alanına girer. Örneğin, sistematize edilmiş 

duyuru hizmeti işletimsel faaliyet olarak nitelendirilebilirken, ihtiyaç olduğunda 

bibliyografya hazırlanması geliştirici, araştırma projeleri ya da karar alma sürecinde 

verilen bilgi hizmeti yönetimsel bir faaliyet olarak değerlendirilir.  

İhtiyaç ve ilgi/istem duyulan bilgi, insansal olarak beyingücü ile, nesnel 

olarak enformasyon teknolojisi ile üretilir. Çalışanlar, bireysel, örgütsel ve küresel 

birikimleri, ihtiyaçlar ve ilgi/istemler çerçevesinde derleyerek, yorumlayarak ya da 

beyin fırtınası yaparak üretirler. Bilgi teknolojisi temelde insan beyni yanında bilgiyi 

işleyerek üretme araçlarındandır. Bilgi işleme için kullanılan teknolojiler; bilgisayar, 

ağlar, işletim sistemleri, model geliştirme gibi çeşitli türde yazılımlardır. Ayrıca, bilgi 

sistemleri bilgi teknolojisi kullanılarak bilgi üretimine imkân veren elektronik 
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ortamlardır. Bilgi sistemleri,1 yönetsel açıdan işletimsel, taktik ve stratejik, ya da veri 

işleme, bilgi işleme, karar destek, yönetici destek, yönetim bilgi sistemleri olarak 

gruplandırılabilir (Bensghir 1996:233-236). Ayrıca, bilgi hizmet birimlerinde bilgi 

kaynaklarının yönetimi, bilginin yayılması ve bilginin işlenmesi için bilgi üretimi 

yapılır. Veri ve bilgi yönetimi hem bilginin yayılması hem de işlenmesi bağlamında 

bilgi üretimidir.  

Üretilen bilgi türleri2 ise, Choo (1998) tarafından üç (zımni, belirtik, 

kültürel),3 Cross and Baird (2000:69-78) tarafından beş (zımni, örgütsel zımni, 

düzenlenerek depolanan, örgütsel gömülü, ürün ve hizmetlerdeki gömülü bilgi) türe 

ayrılmıştır. Söz konusu türlerin gözden kaçan özellikleri ise, görünen ile gizil bilginin; 

durağan ile hareketli bilginin veya üretilmiş ve üretme potansiyeli olan bilginin 

birbirine karışmış olarak türlendirilmeye ve adlandırılmaya çalışılmasıdır.  

Bu araştırmada, örgütlerdeki bilgi, insansal bilgi, örgüt kültürü, örgüt 

kültürünün parçaları ve aynı zamanda nesnel olarak bilgi kaynakları, bilgi sistemleri 

ve bilgi hizmetlerindeki gömülü bilgi türleri dikkate alınacaktır. 

İnsansal bilgi, çeşitli bilim dallarında tecrübe, eğitilmiş insangücü, 

beyingücü ya da entellektüel sermaye terimleriyle ifade edilir. Üretim açısından ele 

alındığında zımni, örtük, belirtik bilgilerdir. Bu bilgi türleri, nesnelleşme ya da açığa 

çıkma düzeylerine göre adlandırılmıştır ve zımni bilgi örtük bilgiye göre daha az 

farkedilmiş; örtük bilgi de belirtik bilgiye göre daha az ortaya çıkmış, nesnelleşmiş ve 

sembolize edilmiştir. 

Örgüt kültürü, örgütte üretilen, işlerin verimli ve etkin gerçekleştirilmesine ve 

çalışanların davranışlarına yansıyan ortak bilgidir. Baba (1996:891) ise yaygın 

kullanım olarak örgüt kültürünü, "paylaşılan düşünceler sistemi (varsayımlar, 

inançlar, değerler,  ortak yorumlar ve anlamlar)  ve  bunlarla ilgili  belirli bir enstitü ya  

1 Bilgi sistemlerinin sınıflamasında bir standart yoktur. Verilen hizmetlere göre ise hesaplama hizmeti (computing 
services system), bilgi depolama ve erişim, komuta-kontrol, hareket işleme (transaction processing), ileti 
anahtarlama ve süreç kontrol sistemleri olarak sınıflanabilir (Encyclopedia 1993:667-668). 

2  Bölüm II‘de insansal ve nesnel bilginin temelleri açıklanmıştır. 
3 Zımni (tacit) bilgi, “Söze dönüştürülmesi zor olan, davranışa dayalı yeteneklerle ifade edilen ve kurallara bağlı 

olmayan örtük bilgi türüdür; belirtik (explicit) bilgi, semboller sistemi kullanılarak ifade edilen, dolayısıyla kolaylıkla 
iletilebilen veya yayılabilen bilgi türüdür. Kültürel zımni bilgi, gerçeği anlamak, açıklamak, değerlendirmek ve 
resmetmek için kullanılan alışılmış bilişsel ve duygusal yapılardır.” (Choo 1998:slayt 7). 
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da örgüt üyelerinin farklılaşmış ya da tekleşmiş davranış örüntüleridir" şeklinde 

tanımlamıştır.  

Örgütsel kültürün bir parçası ve ürünlerde gömülü bilgi kapsamında ele 

alınan bilgi kaynakları, çeşitli bakış açılarından türlendirilir:  

• taşındığı nesnelere göre (yazılı, basılı ve elektronik);

• içerdiği bilginin güncelliğine göre (kitap, dergi, bülten vd.);

• içerdiği bilginin düzenleniş biçimlerine göre (istatistik, ansiklopedi,

sözlük vd.).

Örgütlerde bilgi üretimi bilgi sistemleri ile de gerçekleştirilir. Bunlar veri tabanları, veri 

bankaları, bilgi bankaları, model uygulamaları gibi çeşitlenir. Bilgi sistemleri, bilgi 

sistemlerinin bütünleşik kullanılmasını sağlayan teknolojiler ve depolama, 

uygulamalar ve kullanıcı arayüzü bölümlerinden oluşur. Bu araştırmada, bilgi 

sistemleri, bilgi yönetim hizmetleri, danışma-geliştirme hizmetleri (araştırma-

geliştirme ve eğitim) ve yönetim hizmetleriyle ilgili sistemler olarak sınıflanmıştır. 

Bilgi hizmetleri de bilgi üretim nedenidir. Bunlar örgüt kültürünün önemli bir 

parçasıdır ve bilgi hizmetleriyle mevcut bilginin işlenmesi ve yayılması amaçlanır.  

3.2.2. Bilgi, örgütleşme aracıdır  

Örgütün oluşumu, örgütün kendi içinde ve çevresiyle etkileşimi ile 

gerçekleşir. Örgütleşmenin temeli "iletişim"dir. Örgütün amaç, görev ve işlevleri 

iletişimle saptanır ve gerçekleştirilir. Örgütlerde iletişimin farklı boyutları ile kamu 

yönetimi, işletmecilik, arşivcilik, kütüphanecilik, enformasyon, bilgi işlem ve halkla 

ilişkiler disiplinleri ilgilenir. İşletmecilik biliminde örgüt iletişiminin boyutları, örgüt içi 

ve dışı, sözlü ve yazılı, resmi ve resmi olmayan olarak üç başlık altında toplanabilir 

(Kreps 1989:169, 201-202). İç iletişim, işlerin yürütülmesi, örgüt kültürü oluşturma, 

çalışanların bilgi birikimi ve deneyimlerini paylaşma ve yöneticileri bilgilendirme 

amacıyla gerçekleştirilir. Örgütte bilgi hizmeti veren tüm birimler, özellikle halkla 

ilişkiler birimleri iç iletişime katkıda bulunurlar. Dış iletişim, örgütün çevresiyle olan 

etkileşimidir ve kurum, kuruluş ve bireylerle gerçekleştirilir. Örgütün dış iletişimi, 

    47



Şan     Kalkınma planlamasında bilgi yönetimi ve Devlet Planlama Teşkilatı için kurumsal bilgi politikası modeli 

basın ve halkla ilişkiler faaliyetleri ile düzenlenerek gerçekleştirilir. Örgütlerde iletişim 

sözlü olduğu gibi yazılı da olmaktadır. Yazılı iletişim, çoğunlukla resmi iletişimdir. 

Örgütlerde yazılı iletişim, arşiv bilim dalının çalışma alanıdır. Özdemirci (1996:95-

118) yazılı iletişimin, yazışmalar, formlar, raporlar ve talimatlar aracılığıyla

gerçekleştiğini belirtir. Yazılı iletişim, iş-akış düzeninde gerçekleşir. Resmi olmayan

iletişim ise, kurum yapısının ve iş tanımlarının yaptırımları dışında çalışanlar

arasında kendiliğinden olan, genellikle sözlü iletişim ile gerçekleştirilir. Resmi iletişim

ile resmi olmayan iletişim arasında ters orantılı bir ilişki vardır ve resmi iletişim

zayıfladığında, diğeri artar (Kreps 1989:201-202).

Dicle (1974:48) ise, örgütlerde dört iletişim türünün olduğundan söz eder: 

Bilgi sağlayıcı, değerlendirici, eğitici ve öğretici, inandırıcı ve etkileyici iletişim. 

Burada Dicle, iletişimin içeriği ile ilgilenmiş ve örgütlerde bilgileşim türlerini 

sınıflamıştır. Yorumlanırsa,  

• bilgi sağlayıcı bilgileşim kütüphanelerde, enformasyon merkezlerinde,

dokümantasyon merkezlerinde verilen bilgi (information) hizmetleri;

halkla ilişkiler birimlerinde verilen örgüt içi bilgi (information) ile

kamuoyunu bilgilendirme hizmetleri,

• değerlendirici bilgileşim araştırma, sorun çözme ve karar alma

süreçlerinde uzmanlık alanlarındaki bilginin kullanılması,

• eğitici ve öğretici bilgileşim öncelikle örgüt kültürünün sürekliliği, ikincil

olarak ise örgüt çevresinin öğrenilmesi,

• inandırıcı ve etkileyici bilgileşim örgütün ürettiği politikanın çevresi ve

kamuoyu ile paylaşılarak, kamuoyunun inandırılması ve etkilenmesi

faaliyetleri ile gerçekleştirilir. Basın ve halkla ilişkiler birimlerinde verilen bilgi 

(information) hizmetleri bu kapsamda da değerlendirilebilir. 

İletişimden sonra örgütleşmenin ikinci aşaması olan örgüt kültürünün 

oluşumu  ise,    bilgi  faaliyetleri  (bilgi üretimi,  kullanımı  ve  yönetimi)   süreçlerinde  
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gerçekleşir. Bilgi faaliyetleri esnasında örgüt çalışanları bir araya gelerek örgütün 

belleği ve işleyiş mekanizmalarını oluşturur. Bilgi üretimi ve kullanımı; araştırma-

geliştirme, planlama, yenilik ve politika üretme ile; bilgi yönetimi ise, belgeleme, 

örgüt belleğini oluşturma ve koruma, bilgi kaynaklarını erişime sunma, örgüt içi ve 

dışı iletişimi ve bilgilenme/bilgilendirmeyi sağlama, kamuoyunu bilgilendirme, 

entellektüel sermayeyi geliştirme ihtiyacı ve ilgisi/istemiyle gerçekleşir. 

Literatürde bilgi yönetimi ile ilgili birimler, arşiv, arşivsel kütüphane, bilgi 

işlem merkezi, bilgi (information) merkezi, bilgi (information) kliring (ing. clearing) 

merkezi, bilgi (information) sistemleri merkezi, halkla ilişkiler bölümü, iletişim 

merkezi, kütüphane, yönetim bilgi merkezi gibi çeşitli isimlerle anılmıştır. Hepsinin 

farklı özellikleri olmakla birlikte, benzeyen ya da örtüşen özellikleri de vardır. Ancak 

en belirgin özellikleri hangi nesnede taşınırsa taşınsın üretilen bilginin, kaydedildiği, 

işlendiği, saklandığı, duyurulduğu, ihtiyaç duyulduğunda erişildiği birimler olmasıdır. 

Bu birimlerde örgütün tarihi ve belleği oluşmakta ve bunların kullanılması amacıyla 

çeşitli mesleki ve/veya konu alanlarını temel alan faaliyetlere dayalı bilgi 

üretilmektedir. Bu özellik söz konusu birimleri, örgüt kültürü oluşturan ve sürdüren 

bellek birimleri yapmaktadır.  

3.2.3. Bilgi, örgüt değiştirme-geliştirme etkenidir  

Değişen ekonomik, toplumsal, kültürel, politik, teknolojik koşullar örgütleri 

de çevreye uyum sağlama çalışmalarına yönlendirmektedir. Örgütün kalıcılığı ise 

değişme ile sağlanır. Örgütsel değişme çalışmaları, insan davranışlarında değişme, 

yapısal değişme, teknolojik değişme ve sistematik değişme olarak çeşitlenir (Dicle 

ve Dicle 1975:672-684). Örgütsel değişme/gelişme, örgütlerin durgunluktan 

hareketliliğe geçiş ve/veya dağıntı (entropy) karşısında ayakta kalabilme çabasıdır. 

Kalıcılığın temelinde, bir başka ifade ile örgüt geliştirmede, verimlilik ve etkinlik 

kavramları, anahtar kavramlardır. Verimli ve etkin çalışma; örgütte araştırma-

geliştirme, yenilik üretme, taktik, strateji, politika üretme-geliştirme ve hizmet içi 

eğitim faaliyetleri ile süreklilik kazanır.  
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Örgüt yönetiminin etkinliği ise, örgütün amaçları doğrultusunda kaynakların 

kullanım faaliyetlerinin verimli ve etkin yönetilmesidir. Yönetimsel etkinlik, “planlama, 

örgütleme, yürütme, uyumlaştırma, denetleme ve yöneticilerin yetiştirilmesi sürecine 

ilişkin saptanan amaçlara ulaşmada gösterdiği başarı düzeyi” (Gümüştekin 1998:94) 

olarak tanımlanır. Bilgi faaliyetleri, bilginin doğasından gelen bir yetkinlik ile örgüt 

yönetiminin verimli ve etkin çalışmasında araçtır. Bilgi, bilgi kaynakları, sistemleri ve 

hizmetlerinin etkin ve verimli kullanımı, örgütsel değişme/gelişme aracıdır. Bunların 

etkin ve verimli kullanımı ise, satın alma (bilgi, bilgi kaynağı, derme geliştirme, bilgi 

ve iletişim teknolojisi, donanım, yazılım); depolama-düzenleme (teknikler, 

teknolojiler, erişim, arama, ayıklama, gizlilik, kullanım); bilgilendirme (iletişim, basın 

ve halkla ilişkiler, müracaat hizmeti, bilgi (information) hizmeti, hizmetiçi eğitim) 

faaliyetlerinin uyumlu gerçekleştirilmesini sağlayan bilgi yönetimi ve politikası ile 

mümkün olur.  

Davenport (1998), bilgi yönetiminin oldukça politik bir faaliyet alanı 

olduğunu belirtir. Bilginin güç, dolayısıyla politik bir araç olmasından kaynaklanan bu 

görüş, örgütlere bilgi politikası olarak yansımıştır. Örgütsel bilgi ile ilgili politikalar, 

hem örgütün bilgi ile ilgili kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, hem de örgüt 

çalışanlarını, bilgi kirliliğinden, yoğunluğundan ve gereksiz bilgiden korumak üzere 

yapılır. Bilgi yönetimi, örgütlerde bilgi faaliyetlerinin bütüncül yönetimi; bilgi politikası 

ise zamana ve duruma göre oluşan koşullarda bilgi faaliyetlerinin uyumlu yönetimi 

için çizilen yol ya da yollardır. 

3.3. YAKINSAMA1 OLGUSU VE BİLGİ YÖNETİMİ 

Örgütlerde bilgi hizmetleri, çeşitli birimlerce gerçekleştirilmektedir. Bunlar, 

kütüphaneler, halkla ilişkiler birimleri, bilgi işlem birimleri gibi çeşitli adlarla anılmakta 

1 Literatürde "yakınsama", "yakınsama", "yakınsama kuramı", "yakınsama tezi", "yakınsama olgusu" olarak ele 
alınmıştır. Hançerlioğlu, "convergence" yerine "yöneşme" (Hançerlioğlu 1980:336), "convergence theory" yerine 
"yakınlaşma kuramı" (Hançerlioğlu 1980:211), Ozankaya (1995:163), "convergence thesis" yerine "yöneşme 
savı"nı kullanmıştır. Biyoloji biliminde "convergence/convergent evolution" yerine "daralan evrim" ifadesi 
kullanılmıştır. Politika biliminde, "yakınsama tezi" (convergence thesis) olarak kullanılmıştır. Fizik biliminde ise 
paralel ışınları bir noktaya odaklayan lensler için "yakınsayan lens" (convergence lens) ifadesi kullanılır (Godman 
ve Denney 1985:59). Bu çalışmada kavramsal parçalanmaya yol açmamak için "convergence" yerine 
"yakınsama" terimi kullanılmıştır.  
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ve hizmetler çeşitlenmektedir. Ancak sayısal yakınsama, bilgi hizmetlerinin ve 

bunları    veren    birimlerin de   yakınsamasına   yol açmıştır.    Dolayısıyla  aşağıda  

öncelikle yakınsama olgusu ve bilgi hizmetlerindeki yakınsamayı irdelemek üzere, 

bilgi yönetimi kavramı, araştırma kategorileri açısından ele alınmıştır. 

3.3.1. Yakınsama Olgusu  

Sayısal yakınsama, ses, görüntü, hareketli görüntü, yazı ve veri formundaki 

kayıtlı bilginin e-ortamda sayısallaştırılarak üretilmesi, iletilmesi ve saklanmasıdır. 

Sayısal yakınsamanın sonuçları başka yakınsamalara yol açmaktadır. Aşağıda önce 

araştırmanın genel düzeni çerçevesinde yakınsama olgusu, kavramsal-felsefi, 

insansal, nesnel temelleri ve ekonomik, toplumsal, kültürel, politik sonuçları; sonra 

yakınsama olgusunun kurumsal bilgi politikasıyla ilişkisi betimlenmiştir. 

Yakınsama kavramı bilim dünyasında ilk kez yakınsama kuramı ya da 

yakınsama tezi olarak politika bilimcilerince kullanılmıştır (Das 1996:189). Kapitalist 

ve sosyalist sistemlerin zaman içinde birbirlerine yakınlaşacakları düşüncesidir. 

Kalkınma bağlamında ise yakınsama, sanayileşme ve teknolojinin toplumların 

düşünüş, yaşam ve yönetime katılım biçimlerinde benzeşme etkisi yapacağını ifade 

eder (Macmillan 1986:81). Küreselleşme, bu düşüncenin yeni söylemi; bilgi 

ekonomisi ve bilgi toplumu kavramları ise kalkınma bağlamındaki sonuçlarıdır. 

Ayrıca literatürde Kincaid’ın geliştirdiği yakınsayan iletişim modeline raslanmaktadır. 

Modelin temel elemanları bilgi (information), anlam, inanç ve etkinliklerdir. Bu model, 

insanlararası iletişimde farklı yorumların bir noktaya doğru yakınsadıkları, 

yakınsanan noktanın bazen iletişim içinde olanlardan birine, bazen de ikisinin 

ortasında bir noktaya doğru olduğu (Rogers ve Kincaid 1979:31-78) görüşünü içerir. 

Sayısal yakınsamanın felsefi temelini bilgi yakınsaması oluşturur. Bilgi 

yakınsaması, mantık biliminin ortaya çıkmasıyla insan (bilgisi) ile doğanın (bilgisinin) 

birbirine yakınsaması olarak değerlendirilmiştir. Bunun günümüzdeki uzantısı olan 

diğer yakınsamalar da insansal bilgi-nesnel/sayısal bilgi, bilimsel bilgi-uygulama 

bilgisi ve bilim dalları ve disiplinler arasındaki bilgi yakınsaması olarak çeşitlenir. 

İlkinde, insan ve bilgi (information) teknolojilerinin bilgi üretme/işleme ve kullanma 
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biçimlerinde birbirine benzemesi söz konusudur. Bu durum, sibernetik biliminin 

oluşmasına,  insan-bilgisayar arayüzlerinin  geliştirilmesine  yol açmıştır.  İkincisinde,  

bilgi (information) teknolojilerinin katkılarıyla, bilimsel bilginin daha kısa zamanda 

toplumsal yaşamda kullanılabilir araçlara dönüştürülebilmesi gündeme gelir. Ulusal 

boyuttaki uygulaması, Yenilik Sistemleridir. Sonuncusu ise doğal, toplumsal ve 

insani bilimlerin kendi içlerinde ve birbirleri arasında bütünleşmesidir (Unity 2001). 

Bu bütünleşme, karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla ortak çalışma ihtiyacından 

ve enformasyon teknolojilerinin bilim dallarına yönelik ve/veya disiplinlerarası 

çalışmalara olanak vermesinden kaynaklanmaktadır.  

Yakınsamanın insansal temeli, yetenektir ve insan beyninin, bedeninin ve 

aklının yakınsamasıdır. Sayısal yakınsama sonucunda ise insan ve bilgisayar 

yakınsamakta, enformasyon teknolojileri de insan yeteneğinin gelişmesini 

hızlandırmakta ve çeşitlendirmektedir. Bilgisayar okur yazarı, bilgi okur yazarı,   

ömür boyu öğrenen insan örüntüleri sayısal yakınsamanın insansal sonuçlarıdır. 

Sayısal yakınsamanın nesnel temeli, ürün/teknoloji yakınsamasıdır. 

Teknolojik yakınsama, bütünleşik internet alt yapısında (tele)iletişim, yayıncılık, 

yayımcılık, enformasyon, bilgisayar teknolojilerinin özelliklerini yitirmeden işlevlerini 

gerçekleştirmesidir (Bond 1997). İnternet protokolü, yakınsama sağlayan bir 

protokol, İnternet de yakınsamış bir üründür (Rao 2001:slayt 4). Yakınsayan diğer 

ürünler ise, TV ve bilgisayarın, telefon ve bilgisayarın işlevlerini gerçekleştiren    

web-tv, İnternet-TV gibi araçlardır.  

Yakınsamanın ekonomik sonucu sektörel yakınsamadır. Bu, üretim ve 

hizmet sektörlerindeki holistik1 birleşmedir. Sanayide iletişim ve bilgi (information) 

teknolojileri üretimi, hizmet sektöründe ise iletişim, bilgi ve bilgiye dayalı 

hizmetlerinin bütünleşmesidir. İlki, ses, görüntü ve veri aktarımı için bütünleşik alt 

yapı üretilmesi; ikincisi, iletişim ve bilgi hizmetlerinin birleşmesini ifade eder. 

İletişimde, tek bilgi (enformasyon) alt yapısında, temel telefon, cep telefonu, internet, 

kablolu TV ve veri aktarımı hizmetlerinin verilmesidir. Bilgi (information) 

1 “Holistik açıklama, bütüncü açıklama olarak anlaşılabilen ve fenomenleri, parçaların yönlendirici, düzenleyici ilkesi 
olan bir bütün, form ya da birliğin amaçları, özellikleri, faaliyet ve fonksiyonları aracılığıyla açıklama tarzına verilen 
ad. Bir bütünün parçalarının faaliyetlerini söz konusu bütünün faaliyetleri ile açıklama.” (Cevizci 1996:253). Burada 
ise holistik sözcüğü, bir bütünün parçalarının özellikleri, zaman boyutundaki devinimleri ve süreç içinde 
aralarındaki ilişkileri de içine alan bir ifade olarak kullanılmıştır.  
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hizmetlerinde ise içerik hizmetleri yakınsamasıdır. İçerik üretimi, dağıtımı ve 

işlenmesi  hizmetlerindeki   yakınlaşmadır.    Yayıncılık,   yayımcılık,  bilgi  işleme  ile  

iletişim sektörlerinin yakınsaması ve İnternet üzerinden yayıncılık ve yayımcılık; 

mobil telefonlarıyla bilgi (information) hizmetlerinin verilmesi şeklinde çeşitlenir. 

Ayrıca, iletişim ve içerik sektörlerinin ürünlerini kullanan eğitim, eğlence, sağlık, 

finans gibi hizmet sektörlerinde yakınsama sonuçları görülmektedir. TV ve 

bilgisayar, eğlence ve eğitim; telefon ve bilgisayar birleşmesi, habercilik-yayıncılık, 

eğitim ve benzeri hizmetlerde geçişken bütünleşmedir.  

Sayısal yakınsamanın toplumsal sonuçları, ilişki ve örgütlenmelerde 

yaşanmaktadır. Toplumsal ilişkiler, haberleşme/bilgi alış verişi yeni bir ortamda 

gerçekleşmektedir. Örgütlenmeler ise pazar-tüketici, meslek-örgütleşme gibi 

yakınsamalardır. İlki, TV, bilgisayar pazarları ve tüketicilerinin yerine web-tv gibi 

yakınsamış ürünlerin pazar ve tüketici gruplarının oluşmasıdır. İkinci ise iletişim, bilgi 

işleme araçları ve internet kullanan işgücü tipinin ortaya çıkmasıdır. İnternet servis 

sağlayıcılığı, telekom operatörlüğü, alt yapı işletmeciliğinde iletişim ve bilgisayar 

mühendisliklerinin yakınsamasıyla internet mühendisliği gibi yeni iş alanlarının 

oluşmasıdır.  

Sayısal yakınsamanın kültürel sonuçları hem yeni bir kültürün hem de yeni 

yaşam örüntülerinin oluşmasıdır. Yeni örüntüler şöyle sıralanabilir: İletişim, ticaret, 

bilgileşim örüntüleri. Birincisi, e-ortamda mektup, faks gönderme, konferans 

düzenleyerek, grup kurarak haberleşmedir. Yeni ticaret örüntüleri ise e-ortamda 

ticaret ve alış veriş yapılmasıdır. Evden bankacılık, evden alış veriş, şirketlerarası e-

ticaret gibi. Yeni bilgileşim örüntüleri ise e-ortamda bilgi yayma ve edinmedir. Bilgi 

ve/veya bilgi kaynaklarına erişme, bilgi hizmetlerinin sunulması, yayın ve yayım 

yapma ve e-öğrenme gibi uygulamalardır. 

Yakınsamanın politik sonuçları ise yönetişim kavramında yatmaktadır. 

Örgütsel boyutta ise sayısal yakınsama, örgütlerin çalışma biçimlerini de etkilemiş 

ve örgüt yapılarında, örgüt-çevre ilişkisinde ve bilgi faaliyetlerinde yakınsamaya yol 

açmıştır. Örgüt yapısı dikeyden yataya doğru kaymakta ve ast-üst arasında 

yakınsama olmaktadır. 
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Özetle yakınsama fikri, değer alanında politika bilimciler tarafından üretilmiş 

olmakla  birlikte,  yakınsama olgusu  sayısal yakınsama  ile varlık alanında başlamış  

ve bilgi alanını da etkisi altına alarak yayılmaktadır. Değer alanında ise, 

yakınsamanın yönetilmesi, örgütlerde bilgi, bilgi kaynakları, bilgi sistemlerinin etkin 

ve verimli kullanılması için bilgi yönetiminde bütünleşmenin gerçekleştirilmesine 

gereksinim duyulmaktadır.  

3.3.2. Bilgi Yönetimi  

Örgütlerdeki bilgi, bilgi kaynakları, bilgi sistemleri ve bilgi faaliyetlerinin 

yakınsayan, bütüncül yönetimini irdeleyebilmek için bu bölümde bilgi yönetimi, 

araştırma kategorileri çerçevesinde ele alınmıştır. Bilgi Yönetimi (BY) literatürde, 

“information management” ve “knowledge management” ifadeleri ile karşılanmakta 

ve ayrı ayrı tanımlanmaktadır (Tablo 7).  

Tablo 7. Bilgi Yönetimi Tanımları 

Bilgi (information) yönetimi Bilgi (knowledge) yönetimi 

Bir örgütte tutulan bilgi (information) ve verinin [özellikle 
zımni ve belirtik bilginin (knowledge)] toplama, 
düzenleme, depolama ve çıkarma (exploiting) sürecidir 
(Harrod’s 2000:424). 

“Örgütün görevini daha etkin olarak yerine getirmek için 
iç veya dış kaynaklardan elde edilen çeşitli formatlardaki 
bilginin daha etkili (effective) üretimi, koordinasyonu, 
depolanması, erişilmesi ve dağıtımınına katkıda bu-
lunan çeşitli faaliyetler için kullanılan muğlak bir terimdir” 
(Harrod’s 2000:372). “Bilgi (knowledge) üretimi, depolaması ve paylaşım 

sürecini yöneten tüm görevlerdir” (Kucza 2001:16). 

“Bir örgütte, öğrenim süreçleri ve yönetim bilgi sistemleri 
ile birlikte bilginin sağlanması, paylaşımı ve kullanımıdır” 
(University of Warwick 1999). 

“Temel varlıklar olarak bilgi (information) (veri, metin, 
resim, vd.) ve bilgi (information) kaynaklarını dikkate alan 
iş veya ofis yönetiminin herhangi bir formunu tanımlayan 
genel bir terimdir” (Gunton 1993:148). 

“Bir örgütün entelektüel ve bilgiye dayalı varlıklarından 
değer yaratma sürecidir” (Bukowitz ve Williams 1999:2). “Bilgiyi el ile işleme/idare etme (manipulating) tekniğidir 

ki, bilginin sağlanması, depolanması, erişilmesi ve 
uygulamaları ile ilgili tüm işlevleri içeren bir terimdir” 
(Concise 1993:168). 

“Değer yaratmak üzere bilgiyi bulma, anlama ve 
kullanmak için sistematik yaklaşımlar uygulamasıdır” 
(O’Dell 1996: aktaran Beckman 1999:1-6). 

“Süreç olarak bilgi (information) yönetimi, tanımlama ve 
gelişme hakkında ekolojik vurgularla örtüşen hem ölçüle-
bilirliği hem de ilerlemeyi vurgular” (Davenport 1997:134).

“En iyi kararı alabilmek için doğru kişiye doğru bilgiyi 
doğru zamanda sağlamaktır” (Petrash 1996, aktaran 
Beckman 1999:1-6) 

“Hevesliliği ve yeniliği (innovation) artırmak için ortak 
aklın harekete geçirilmesidir” (Wheeler 2001:7). 

“Örgütün entelektüel varlıklarının uygulamaya 
dönüştürülmesidir” (Agresti 2000:173). 

“Bilgi (information) veya veri yönetimi, örgüt verimliliğini 
artırmak için örgütce paylaşılacak, kullanılacak ve oluştu-
rulacak bireysel zımni deneyimleri ortaya çıkaran 
uygulamadır” (“What” 2001:7) 

“Örgütsel bilgi yönetimi, Işletmenin yapay ve zımni bilgi 
varlıklarını tanımlayan ve yöneten formüle edilmiş ve 
bütünleştirilmiş yaklaşımdır” (Muzumdar 1997:71).  
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Tanımların arasındaki benzerlik ve farklılıklar öncelikle bilgi kavramının içeriğinden 

kaynaklanmaktadır. Kalkınma-bilgi ilişkisinin ele alındığı II. bölümünde kavramsal 

olarak   irdelenen   bilgi,   “knowledge”   anlamında,   amaç   ve   ihtiyaç   durumunda  

kullanılabilecek durağan veya potansiyel bir bütün; “information” anlamında 

kullanıldığında da bilgilendirme amacı taşıdığı ve ayrıca, bilgi (information) 

teknolojisi aracılığı ile üretilen veri için de kullanıldığı belirtilmişti. Bu belirlemelerden 

bilgi (information) yönetiminin bilgi kaynakları; bilgi (knowledge) yönetiminin ise 

insan ile ilgili olduğu kolayca söylenebilir. 

Bukowitz ve Williams (1999), bilgi (information) yönetimini, genellikle 

elektronik ve kâğıda dayalı bilginin (information); bilgi (knowledge) yönetiminin ise, 

hem bilgi (knowledge) hem de bilginin (information) iletimi ve kullanımının daha 

geniş bir bakış açısından ele alındığını belirtirler. Bilgi (knowledge) yönetimini aynı 

zamanda bilgi paylaşımı ve bilgi (knowledge) üretimindeki çevreyi beslemeyi içeren 

esnek (soft) konuların bütünü olarak toparlarlar. Dolayısıyla yazarlara göre bilgi 

(information) yönetimi, bilgi (knowledge) yönetiminin alt çalışma alanıdır.  

Choo (1998) da bu görüşe koşut olarak, bilgi (information) yönetiminin bilgi 

(knowledge) yönetiminin temellerini sağladığını ancak, odak noktalarının farklı 

olduğunu belirtir. Bilgi (information) yönetiminin bilginin (information) işlenmesi ve 

eklenen değeri; bilgi (knowledge) yönetimini ise, harekete geçmek için bilginin 

(knowledge) kullanımı ile ilgilendiğini vurgular. Ayrıca, temel konuların ilkinde giriş, 

kontrol, koordinasyon, zamanlılık, doğruluk ve kullanılabilirlik; ikincisinde de 

kodlama, yayılma, uygulamalar (practices), öğrenme, yenilik ve topluluk oluşturma 

(community building) olduğunu ifade eder.  

Johannson (2000:44) ise her ikisinin de benzerlikleri ve farklılıkları olan iki 

ayrı yönetim disiplini olduğunu ancak, uygulamada sıklıkla bütünleştiklerini belirtir. 

Maier (2002:35-42) da veri odaklı bilgi işlemenin tarihsel gelişimine bakarak, bilgi 

(information) yönetiminin bilgi (information) kaynakları; bilgi (knowledge) yönetiminin 

ise, bilgi (knowledge) ve örgütsel hafıza odaklı teknolojilere dayandığını vurgular. 

Southern ve Todd (2001) ise, ilgi nesnesi, nesne kapsamı, yönetim odağı, temel 

süreçler, örgütsel amaç, uygulama ve mümkün kılıcılar açılarından bir karşılaştırma 
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yaparak, bilgi (information) yönetimi ile bilgi (knowledge) yönetimi arasındaki 

farklılığı ortaya koymuşlardır (Tablo 8).  

Ancak bilginin, bilgiyle yapılan işlerin çeşitliliğinden, gelişen bilgi 

teknolojisinin bu çeşitliliği artırmasından, dolayısıyla bilginin, bilgi teknolojisinin ve 

BY’nin doğasından kaynaklanan bir sonuç ile ikisi de birbiri ile iç içe geçmiştir. Bu 

geçişkenlik, ortak / odak nokta olan “bilgiyi kullanma ve erişme amacı”dır. Bu amaç, 

yakınlaşmayı, benzeşmeyi daha da artırmaya devam eden bir unsurdur. Buradan 

hareketle bu araştırmada, bilgi kavramına yaklaşımda olduğu gibi bilgi yönetimi 

kavramına da bütüncül bir yaklaşım benimsenmiş ve bilgi yönetiminin tanımı, diğer 

açılardan da incelendikten sonra yapılmıştır.  

Tablo 8. Bilgi (Information) Yönetimi ve Bilgi (Knowledge) Yönetimi          

Arasındaki Temel Farklılıklar 

Özellikler Bilgi (Information) Yönetimi Bilgi (Knowledge) Yönetimi 

İlgi nesnesi bilgi (information) ürünleri ve kaynakları biliyor olan insan 

Nesne kapsamı belirtik (explicit) zımni (tacit) 

Yönetim odağı  bilgi (information) alt yapısı insan

Temel süreçler depolama, giriş paylaşım 

Örgütsel amaç işlev başarı 

Uygulama sınırlı, uygulayımsal (practical) karmaşık, sorunlu 

Mümkün 

kılıcılar  

Bilginin (information) değerlenebilmesi           
için el/makine ile işlenmesi gerekliliği; 

Kütüphanecinin imaji 

Bilgi/deneyim paylaşım kültürü; 

Teknolojinin bilgi (knowledge) yönetimine 
yeni yaklaşımlar sağlaması; 

Örgütsel eşgüdüm 
Kaynak: Southern ve Todd, 2001. 

Bilgi yönetimine felsefi açıdan bakıldığında, temelinde bilgi yakınsamasının 

olduğu görülür. Bilgi teknolojileri çeşitli bilim dalı/disiplinleri ve hizmetlerinin (bilişsel 

psikoloji, bilgisayar, arşiv, kütüphane, enformatik ve halkla ilişkiler) yakınsaması 

ortamını da hazırlamıştır (Tablo 9). Bunun sonucu olarak, bilgiye dayalı örgüt 

kavramı geliştirilmiştir.  

Bilgiye dayalı örgütte, öğrenen örgüt ve örgütsel öğrenme kavramları öne 

çıkmaktadır. Öncelikle bilginin güç kaynağı ve bir mal olmasından kaynaklanan bu 

görüş, entelektüel sermayeyi örgütün kaynakları olarak görme ve bundan 

    56



Şan     Kalkınma planlamasında bilgi yönetimi ve Devlet Planlama Teşkilatı için kurumsal bilgi politikası modeli 

yararlanmayı içermektedir. Bilgiye dayalı örgüt, aynı zamanda çevresiyle de 

bilgileşen bir örgüttür. Bilgi (information) teknolojisinin geçirdiği evrim, BY 

uygulaması olarak örgütlere yansımakta ve çeşitli bilim dalları/disiplinleri bünyesinde  

onların özelliklerini kaybetmeden toplarken, bütünleşme sonucu örgütlerde bilgi 

faaliyetlerinin sınırlarını genişleten bir sinerji yaratmaktadır. Bilgiye dayanan örgütte 

ise bilgi hizmeti gerekir ve bilgi hizmetleri bilgiye dayanan örgütün kalbidir. 

Tablo 9. Bilgi Yakınsaması ve Bilgi Yönetimi  
Yakınsama türü Yakınsama Görüşü / Olayı 

“Bilgi (knowledge) yönetimi, bilgiye dayalı veya uzman sistemleri kapsayan bilgi 

mühendisliği disiplininde köklenmiştir. ... Bilgi yönetimi ve bilgi mühendisliği örtüşen iki 

alandır” (Leibowitz 2001.3). İnsansal bilgi–nesnel 

bilgi yakınsaması Belge (record) yönetimi, bilgi (knowledge) yönetim süreçlerinde olan bilgi yakalama 

(capturing) aşamasında bilginin kaydedilmesi ve ortak dille tanımlanması açısından 

ilgilidir (Sanderson 2001:14-15). 

Bilgi (information) bilimleri, bilgisayar bilimi, bilgi (information) sistemleri ve kütüphane 

bilimini içeren birbirinden ayrı ancak, birbiri ile ilişkili bilgi (knowledge) alanlarının bir 

demetidir (A Dictionary of Computing 1996:241). 

bilimsel bilgi–uygulama 

bilgisi yakınsaması 

Bilgi (knowledge) yönetimi, bilişsel (cognitive) bilim, uzman sistemler, yapay zeka, bilgiye 

dayalı sistemler, bilgisayara dayalı ortak çalışmalar, kütüphane ve bilgi (information) 

bilimi, teknik yazı yazma (technical writing), doküman yönetimi, karar destek sistemleri, 

semantik ağlar, ilişkisel ve nesne veri tabanları, benzetim, örgüt bilimi (organizational 

science)/disiplinleri ve teknolojilerinin geniş bir açıdan resmidir (Barclay ve Murray 1997).

Bilgi (knowledge) yönetiminin kökleri; örgüt kuramları, yönetim kuramları, bilgisayar 

teknolojisi ve bilişsel (cognitive) bilim gibi çeşitli disiplin ve alanlardadır (Halldorsdottir, 

2000). 

“Bilgi (knowledge) yönetimi, bilgi çalışmalarının boyutlarının bir kavrayışı ve yönetim 

süreçlerine bütüncül ve çoklu-disiplinli bir yaklaşımdır.” (Broadbent 1998). bilim dalı/disiplin 

yakınsaması Bilgi (knowledge) yönetimi kütüphane ve bilgi (information) bilimlerini de kapsar. 

Kütüphaneler ve bilgi (knowledge) yönetimi, kullanıcılarla iyi iletişim kurmak; yönlendirme 

işlevine sahip olmak; kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak, bilgiyi (knowledge) seçmek, 

düzenlemek, ayıklamak; hizmet içi eğitim ile ilgili olmak açılarından benzerlik gösterirler 

(Townley 2001:53-54). 

Bilgi yönetiminin insansal temelinde bilgi görevleri yer almaktadır. Bunlar, 

bilgi görevlileri (knowledge officer, information officer), bilgi yöneticileri (chief 

knowledge officer, chief information officer, knowledge manager) olarak adlandırılan 

ve öne çıkan görevlerdir (Tablo 10). Ayrıca, literatürde geçen diğer tür bilgi görevlileri 

ise bilgi bilimci, öğrenme görevlisi şefi (chief learning officer), iletişim yöneticileri 

(communicating manager) gibi yapılan işlere göre ayrıntılanmakta ve 
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çeşitlenmektedir (Oswitch 1990:28: Abel ve Oxbrow 1999:4-17; Davenport 

1997:108-133). Bu görevlerin ortaya çıkması mesleki örgütlerin bütünleşik 

yapılanmalarını  da   doğurmuştur.   Buna  bir  örnek,   Birleşik  Krallık’ta,  Institute of  

Information Scientists (IIS) ile Library Association (LA)’ın bütünleşerek CILIP 

(Chartered Institute of Library and Information Professionals) adıyla yeni bir yapıya 

kavuşmasıdır (“About” 2002). Bilgi görevlilerindeki bu çeşitlilik, bilgi görevleri ile ilgili 

rollerin, hak ve sorumlulukların tanımlanması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 

Tablo 10. Bilgi Görevlileri ve Tanımları 

Bilgi Görevlisi Türü Bilgi Görevlisi Tanımı 

bilgi görevlisi (information officer) 
“Tüm formatlardaki bilginin sağlanması, düzenlenmesi, 
kullanılması ve pazarlanmasından sorumlu bir örgütün 
görevlilerinden biri” (Harrod’s 2000:373). 

bilgi yöneticisi şefi (chief knowledge manager) 
“Bir örgütte bilginin yaratılması, keşfedilmesi ve dağıtımının 
en üst düzeyde gerçekleştirilmesine katkıda bulunan 
görevli.” (“What” 2001). 

bilgi yöneticisi (knowledge manager) “Mühendislerin, mimarların çözümleyicilerin çabalarını 
koordine eden kişi” (Wheeler 2001). 

BY’nin nesnel temelini bilgi ile ilgili alt yapı oluşturur. Bilgiye ilişkin alt yapı, 

donanım, yazılım veya bilgi teknolojisi ve veri/bilgi stoğu başlıkları altında 

toplanabilir. BY ile ilgili teknolojiler şunlardır: İntranet, itme (push) teknolojisi, agent 

teknolojisi, web portalları, içerik yönetimi, belge yönetim sistemi, grup-donanımı 

(groupware) teknolojisi, iş-akışı teknolojisi, BPR,1 bilgi (information) erişim motorları, 

ilişkisel ve nesne veri tabanları (relational and object databases), elektronik 

yayıncılık sistemleri, yardım-masası uygulamaları, müşteri ilişkileri yönetimi,2 veri 

ambarlama, veri madenciliği ve bilgi (knowledge) üretim uygulamaları (Tyndale 

2002). Maier (2002:78-85), bilgi yönetim sisteminin köklerinin doküman ve içerik 

yönetimi, iş akış yönetimi, intranet, ortak çalışma teknolojisi (groupware), veri 

ambarlama, işletme zekası, grup destek sistemleri, yapı gösterimi (visualisation of 

structure), arama motorları, bilgisayara dayalı eğitim araçları ve öğrenme ortamı, 

iletişim sistemleri, yapay zeka teknolojileri olduğunu belirtir. Bu teknolojilerin 

özelliklerinin yanında, örgütün amaç ve görevleri doğrultusunda nasıl tasarlanıp 

işletileceği, yani mimarisinin nasıl tasarlanması gerektiği de karar verilmesi gereken 

1  İşletme Süreç Yeniden Yapılanması (Business Process Reengineering, BPR). 
2 CRM (Customer Relationship Management), müşteri ilişkilerinin e-ortamda yürütülmesinden türemiş bir uygulama 

alanıdır.  
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noktalardandır. Agresti (2000:241), BY kavramsal mimarisinin tüm bu teknolojilerin 

bütünleşik tasarımı  olduğunu  belirtir.   Mitretek Systems,   BY’nin bütünleştirilmiş bir  

kavramsal tasarımını yapmış ve kullanmaktadır (Patt-Corner 1999:aktaran: Agresti 

2000:241) (Şekil 1). 
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Şekil 1. Bilgi (Knowledge) Yönetimi Kavramsal Mimarisi 
Kaynak: Patt-Corner 1999 Aktaran: Agresti 2000:241. 

BY ile ilgili uygulamalar teknolojinin geniş olanaklarıyla çeşitlenmiştir   

(Tablo 11). Bunların tasarlanmasına ve nasıl uygulamaya konulacağının 

planlanmasına ihtiyaç vardır. 

Veri/bilgi stoğu ise veri tabanları ve bilgi kaynaklarında bulunur. Veriler, veri 

standartlarına göre toplanıp, veri modelleme, veri yönetimi ve veri tabanı yönetimi 

gibi faaliyetlerle depolanarak işleme tabii tutulurlar. Veri ambarlarında da, verilerin 

tanımları, sorgulama modelleri bulunur. Veri ambarları "konu temelli ve 

bütünleştirilmiş sistemlerdir" (Demircan ve Moltay 1997:114). Bilgi kaynaklarındaki 

bilgiler ise bilgi ve kavram haritaları ile kontrol edilmeye çalışılır. Bilgi (knowledge) 

haritası ile ilgili belirli bir standart yoktur, ancak bilgi haritasının dört ayrı türde 

oluşturulduğu saptanmıştır (Leibowitz 2001:8-9): 

bir örgütün birimlerindeki insanların ilişkileri,•

• uzmanlık dalı veya bilgi alanı ile kişiler arasındaki ilişkiler,
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bir örgütte ihtiyaç duyulan veya sahip olunmayan bilgiler,•

• bilgi noktaları ile anlamsal ilişkiler.

Davenport (1997:163) ise bilgi (information) haritalamanın mevcut bilgi çevresi için 

bir rehber olduğunu belirterek, bilginin (information) yerleşimi, bilgiden kimin sorumlu 

olduğu, ne için kullanıldığı, kimin tarafından adlandırıldığı ve nasıl erişildiği 

konularını içerdiğini belirtir. Bilgi (information) mimarisine de değinen Davenport 

(1997:156), bilgi (information) mimarisinin bilgi ihtiyaçları ile bilgi kaynaklarının 

örtüştürülmesi için yardımcı bir bütün olduğu görüşündedir.  

Tablo 11. Bilgi Yönetimi Türleri 

Bilgi Yönetimi Uygulamaları/Yazılımları 

alan adı yönetimi  

arama merkezi yönetimi (call center management) 

arama motoru yönetimi     

arşiv yönetimi 

belge (record) yönetimi          

bilgi (information) teknolojisi yönetimi  

bilgi (information) kaynağı yönetimi  

bilgisayar sistemleri yönetimi  

depolama yönetimi  

doküman yönetimi  

dosya yönetimi     

e-posta kayıtları yönetimi

elektronik doküman yönetim sistemi

elektronik belge (record) yönetimi

entellektüel varlık (intellectual asset) yönetimi1

güvenlik yönetimi

iletişim merkezi yönetimi (contact center management)  

internet trafiği yönetimi  

internet yönetimi  

konfigürasyon yönetimi  

metin bilgi (information) yönetimi  

öğrenme yönetim sistemi  

program yönetimi  

proje yönetimi  

sağlayıcı (supplier) ilişkileri  yönetimi  

sayısal haklar yönetimi  

sistem yönetimi (yazılım ve kurulum)  

site yönetimi  

süreç yönetimi    

telif hakkı yönetimi (yayıncılık)  

veri arşivi yönetimi      

web yönetimi    

yazılım yönetimi  

Kaynak: Harrod’s 2000; Gunton 1990, Google 2003. 

Bilgi (information) dağıtım mimarisi de, örneğin işletmelerde kullanıcıların 

ihtiyacı olan veri ve bilginin (information) dağıtımını sağlayan araç ve 

mekanizmalardır (“The Gartner” 2003:50). 

Alt yapı bağlamında ağ yapıları da nesnel yönden üzerinde durulması 

gereken bir konudur. Ağlar, yerleşime dayalı olarak yerel ağ, extranet; konu temelli 

olarak da e-ticaret, e-hükümet ağı ya da yenilik üretmeye yönelik ulusal yenilik 

sistemleri ağı şeklinde yapılandırılmaktadır.  

1 “Bir örgütün (corporation) patentler, telif hakları gibi entellektüel varlıklarını yönetmedir” (”Knowledge Management 
Software” 2002). 
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Bilgi yönetiminin ekonomik boyutu, verimlilik ve etkililiğin ölçülmesi ile 

ilgilidir. Verimlilik ve etkililiğin ölçülmesinde bilgi faaliyetlerinin örgütün amaç ve 

hedeflerini destekleyip desteklemediğine dikkat edilir (Küskü 1996:2). Literatürde, 

performans yönetimi, toplam kalite yönetimi (TKY), ölçümleme, kıyaslama ve 

belirlenen standartlar ile ölçümlemeler yapılmaktadır. İnsansal bilgi ile nesnel bilgi 

yönetimi arasındaki fark burada da ortaya çıkmakta ve genellikle bilgi (knowledge) 

yönetimi için performans yönetimi, TKY, ölçümleme çalışmaları; bilgi (information) 

yönetimi için de TKY ve standartlar kullanılmaktadır.  

Bilgi (knowledge) yönetiminin ölçümlemesi için normatif ve tanımlayıcı 

olmak üzere iki tür ölçütler bütünü vardır (Firestone 2000:5). Levet ve Guenov 

(2000:260) ise, sekiz temel ölçüt belirtmiştir: 

“Güdüleme (verimli olmaları için çalışanlar ne kadar güdüleniyor?)•

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Bilgi (knowledge) yakalama (önemli bilgiyi yakalama yeteneği) 
Depolanmış bilgi (knowledge) (yeni sorunları çözümlemede yakalanmış 
bilginin kullanışlılığı) 
Çalışanların eğitimi (çalışanların öğrenme mekanizmalarının etkinliği)  
Bilgi (knowledge) aktarımı (paylaşılan önemli bilginin etkinliği)  
Yaratıcı düşünme (yeni çözümler yaratmak için çalışanların yeteneği) 
Bilginin (knowledge) tanımı (bilginin tanımının etkinliği) 
Bilgi (knowledge) girişi (önemli bilginin girişinin etkinliği).” 

Bilgi (knowledge) yönetimi için genel ölçümleme çalışmasını Kucza 

(2001:57) süreç olarak tanımlamıştır (Tablo 12). 

Tablo 12. Bilgi (Knowledge) Yönetimi Ölçümleme Süreci 

Girdi bağlantıları 
Amaç ölçütü 

Süreç ölçütü 

Eylemler 

Amaç ölçütlerini derleme 

Süreç ölçütlerini derleme 

Amaçlara erişilip erişilmediğini değerlendirme 

Zayıflık veya kısıtlılıkları tanımlamak için süreç ölçütlerini çözümleme 

Ürünler 
Bilgi (knowledge) yönetimi hakkında yönetici raporları 

Bilgi (knowledge) yönetimi süreci hakkında Bilgi (knowledge) yönetimi raporları 

Çıktı bağlantıları 
Bilgi (knowledge) yönetimi güncelleme süreci aracılığı ile bilgi yönetimi sürecini güncelleme 

Değişimi tanımlama aracılığı ile bilgiyi (knowledge) güncelleme 

Kaynak: Kucza 2001:57.  
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Ölçümleme çalışmalarından diğeri ise, kıyaslama (benchmarking) ve 

Toplam Kalite Yönetimidir (TKY, Total Quality Management). Kıyaslama, farklı 

örgütler ya da bir örgütün farklı birimleri arasında performans karşılaştırması 

yapmaktır. Ayrıca, proje düzeyinde de kıyaslama yapılmaktadır. TKY ise kalite 

kavramının örgütün bütününe uygulanmasıdır. Bilgi (information) yönetimi 

bağlamında ise, ulusal ve uluslararası standartlar vardır. Bilgi (information) yönetimi 

ile ilgili bütüncül bir standart olmamakla birlikte, örneğin kayıt yönetimi için ISO 

15489 standardı uluslararası bir standarttır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

BY’nin toplumsal yönü, bilginin (knowledge) toplumsallaştırılması için 

oluşturulan gruplar ve kullanılan yöntemlerdir. Örgütün amaç ve görev alanlarına, 

üzerinde çalışılan konulara göre çeşitlilik göstermektedir. Hem örgüt içi grupları hem 

de örgüt dışındaki örgüt çevresini içermektedir. Haberleşme, bilgileşim örüntüleriyle 

ortaya çıkan gruplardır. Özellikle e-ortamda oluşan ve/veya oluşturulan gruplar ve 

bunların nitelikleridir. Örneğin, bilginin (knowledge) toplumsallaştırılması için 

kullanılan yöntemlerden biri de bilginin (knowledge) üretimi, paylaşımı ve tekrar 

kullanımını destekleyen öykülerin kullanılmasıdır (Thomas, Kellogg ve Ericson 

2001:878).  

Kültürel yönünde ise iş süreçleri ve iş akışları ile çekirdek olarak da BY 

süreci ele alınmalıdır. BY türü ne olursa olsun, BY süreci aynıdır. Sadece, bilginin 

kaynağında farklılık vardır. İnsansal bilgi ile nesnel bilgi, yani bilgi kaynağına 

dayanan bilgi yönetim süreçlerinde (bilgi sağlama, bilgi üretme gibi) 

farklılaşmaktadır. 

BY süreçleri, literatürde çeşitli biçimlerde ele alınmakta ve 

tanımlanmaktadır. Burada Alavi’nin bilgi yönetimi süreci ele alınmıştır. Alavi 

(1997:slayt 11), BY sürecini, dört aşamadan oluşturmuştur (Şekil 2).  

Bu süreçler, profillerin eşleştirilmesinden ortaya çıkar. Örneğin, bilgi profili 

ile insansal bilişim profili eşleştirildiğinde, kişisel bilgi yönetim süreci elde edilir. 

Teknolojik bilişim profilleri ile insansal bilgileşim profilleri eşleştirildiğinde, bilgileşim 

yönetimi süreci  oluşur.   Uygulama profillerinden örneğin web sitesi profili (mimarisi)  
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ile bilgi profilleri eşleştirildiğinde de site yönetim süreci oluşur. Bunlar, uygulamalar 

ve özelliklerine göre oluşan ve artan sayıdaki yönetim profilleridir.  

Bilgi üretme  
ve 

sağlama 

Bilgi 
Düzenleme 

ve Depolama 

Bilgi 
Dağıtma  

Bilgi 
Uygulamaları 

Şekil 2. Bilgi (Knowledge) Yönetimi Süreci  

Kaynak: Alavi 1997: slayt 11. 

Kucza (2001:A1-A3), temel süreci destekleyen iki temel (eşgüdüm ve 

işletimsel), 39 tane de alt süreç saptamıştır (Tablo 13).  

Tablo 13. Bilgi (Knowledge) Yönetimi Alt Süreçleri 

Alt Süreç adı Alt Süreç adı Alt Süreç adı 
Faaliyet alanı tanımlama  
Bilgi haritalarının oluşturulması  
BY analizi  
Bilgi kültürü analizi 
İlerleme amaçlarının tanımı  
BY ölçümleme planlaması  
BY kültür amaçları  
BY alanlarını belirleme  
Süreç ve yöntemlerin tanımlanması  
Rollerin, hakların ve 
sorumlulukların tanımlanması  
Alt yapının belirlenmesi  
BY pilot çalışması yapma 
BY ölçümlemesi  

BY geribildirim değerlendirmesi  
BY güncelleme  
İhtiyaç tanımlama  
İhtiyaçların belirlenmesi  
Arama ölçütlerinin kurulması  
Adaylar için arama yapılması  
Adayların değerlendirilmesi  
Aday(lar)ın seçimi  
Aday(lar)ın uyarlanması   
Bilginin (knowledge) duyurulması  
Bilgi (knowledge) paylaşım gerekçeleri 
Yeni fikirlerin tanımlanması  
Yeni fikirlerin değerlendirilmesi 

Adayların derlenmesi  
Adayların değerlendirilmesi  
Aday(lar)ın seçimi  
Bilgi (knowledge) üretimi  
Bilgi (knowledge) tanımlama  
Bilgi (knowledge) değerlendirme  
Paket tasarımı  
Paket kodlaması  
Paket bütünleştirmesi  
Bilgi (knowledge) haritası günleme 
Değişimim tanımlanması  
Değişimin etkisinin 
değerlendirilmesi  
Bilgi (knowledge) güncelleme 

Kaynak: Kucza, 2001 A1-A3. 

Bilgi (information) yönetimi bağlamında süreç (Şekil 3) ise, bilgi ihtiyacı, 

bilgi sağlama, bilgi ürünleri ve hizmetleri, bilgi dağıtımı, bilgi düzenleme ve 

depolama, bilgi kullanımı ve uyum için bilgi davranışını kapsar (Choo 1998). 

Bilgi yönetiminin politik yönü, örgüt yönetimi ile doğrudan ilgilidir. Örgüt 

yönetimi bağlamında, ast-üst arasında ve özellikle kamu yönetimi açısından örgüt ve 

çevresiyle  (vatandaşlarla)   yakınsama  olmakta  ve  bu,   yönetişim  terimi  ile  ifade  
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edilmektedir. Dikey olan bu yakınsamanın yanına, yatay olarak örgütlerdeki bilgi 

faaliyetlerinin yakınsaması da eklenmektedir. Örgütün iletişim, bilgisayar, 

enformasyon teknolojisi, yayın alımı, basın ve halkla ilişkiler hizmetlerinin yakınsama 

sonucu, kaotik bir ortam ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, arşiv, kütüphane, halkla 

ilişkiler, bilgi işlem, dokümantasyon ve enformasyon birimleri, ayrı ayrı 

örgütlenmişler ise, birimlerin ve/veya hizmetlerin bütünleştirilmeleri gereği ortaya 

çıkmaktadır (Tablo 14).  

bilgi 
kullanımı 

Uyum için 
davranış 

bilgi ürünleri/hizmetleri 

bilgi dağıtımı  

bilgi sağlama  

bilgi ihtiyacı  

bilgi düzenleme ve depolama  

Şekil 3. Bilgi (Information) Yönetimi Döngüsü  
Kaynak: Choo 1998:24. 

Örgütlerde karmaşık durumdan çıkmak, yakınsamayı yönetmek ve faaliyetleri 

bütünleştirmek için çözüm ise, bütünleşik bilgi yönetimine olanak sağlamaktır. 

Özetlemek gerekirse, sayısal ve bilgi yakınsaması sonucu bir örgütteki bilgi 

ve bilgi ile ilgili varlıklar (BBV); örgütün amaçları, yapısı, bilgi, bilgi kaynakları, bilgi 

teknolojisi, bilgi yönetimi personeli, çalışanlar (entellektüel sermaye), çalışanların 

oluşturduğu gruplar, uygulamalar, performans göstergeleri, başlıkları altında 

toplanabilir. Bunların uyumlu bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla BY 

de, bir örgütte var olan BBV ve bunlarla gerçekleştirilen bilgi faaliyetlerinin, örgütün 

amaç, hedef ve görevleri doğrultusunda değer yaratmak üzere bütünleşik olarak 

yönetilmesidir. BBV, bilgi yönetim araçları ile yönetilebilir, bunlar bilgi, bilişim, 

bilgileşim, BY (personel, teknolojik alt yapı) profilleri aracılığı ile yönetilebilir. Burada 

dikkat edilmesi gereken noktalar, üst yönetimin BY’yi desteklemesi ve BY’ye 

başlarken ilk adım olarak bilgi kaynaklarının stratejik planlamasının yapılmasıdır 

(Küskü 1996:53). Ancak BY’nin çok seçenekli olanaklar sunması, bir örgütte bilgi 

politikası  oluşturulmasını  gerektirmektedir.   Dolayısıyla,  bütünleşik bilgi yönetimini  
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gerçekleştirmek ve seçenekler arasında öncelikleri saptamak için örgütsel düzeyde 

bilgi politikasının oluşturulması ihtiyacı vardır.  

Tablo 14. Örgütlerde Bilgi Hizmet Birimlerinin Adları ve Tanımları 

Birim Adı Birimlerin Tanımı 

Arşiv “Gerçek veya tüzel kişilerin yazışmaları sırasında kendiliğinden biriken belgelerin toplanıp 
birleştirildiği, korunduğu, örgütlendirilip yönetildiği yer” (Alpay 1973:11).

arşivsel kütüphane “İçerdiği belgeleri daimi olarak korumakla görevli olan kütüphane” (International 
Encyclopedia 1997:15).

bilgi (information) 
bölümü 

“Örgütlerde, temel görevi bilgi ihtiyacı olduğunda sağlama olan bölüm” (Harrod's 
2000:371).

bilgi (information) 
erişim merkezi 

“Uygulamada, bir kullanıcıya veri yığınlarından bilgi sağlamak için tasarlanmış bir sistem” 
(Longley ve Shain 1989:261).

bilgi (information) 
işleme merkezi 

“Merkezi ya da coğrafi olarak dağıtık örgütlenmiş, enformasyon işleme ve yayma görevi 
için donanım ve personeli ile kurulmuş birim” (Weik 1996:447).

bilgi (information) 
kliring evi “Sınırlı miktarda basılı materyal ile ilgilenen özel bir kütüphane” (Harrod's 2000:371). 

bilgi (information) 
merkezi 

“Son kullanıcıya merkezi bilgisayarlardaki verilerden enformasyon sağlayan destek 
merkezi” (Gunton 1990:94). 

“Bir konuda bilgi sağlayan birim ya da bir bibliyografik merkezin, araştırma bürosunun ya 
da dokümantasyon biriminin bir birimi” (Harrod's 2000:371). 

bilgi (information) 
sistemleri bölümü 

“Bir örgütün bilgisayara dayalı sistemleri tasarlama, oluşturma, işletmeden sorumlu 
bölümü” (Gunton 1990:96).

bilgisayar merkezi yerine veri merkezi kullanılmış (Gunton 1990:39).

halkla ilişkiler 
bölümü “Halkla ilişkilerden sorumlu bölüm” (Collin 1988:166).

iletişim merkezi İletişim trafiğini tutan, denetleyen, etkinliklerin geçiş ve erişimin sağlandığı merkezdir (Weik 
1996:155).

kayıt merkezi “İşleyen idari sistemden gelen orta ve uzun vadeli olarak kayıtları saklayan ve hizmete 
sunan bir birim” (Harrod’s 2000:615).

kayıt ofisi “Yerel yönetimlerin resmi arşiv birimi; arşivlerin, bir bölümü -dermesi, satın alma, bağış, ya 
da derleme ile sağlanan ve kamuya açık bölümü” (Harrod’s 2000:154).

kitaplık 
“(kütüphane, library) kuruluş amaç ve görevlerine uygun kitap, film, plak vb. gibi her türlü 
düşünce ve sanat ürününü toplayan, düzenleyen ve genel olarak karşılık gözetmeden ve 
ayrım yapmadan okurların yararına sunan kurum.” (Yurdadoğ 1974:41-42).

kliring evi “Araştırma, geliştirme ve devam eden ya da bitmiş planlı diğer faaliyetlere ait kayıtları 
toplayan ve tutan birim” (Harrod's 2000:154).

kütüphane 

”Kitapların toplandığı yer anlamına gelen bu sözcük, Arapça’dan kitaplar anlamına gelen 
kütüp, ... hane sözcükleri alınarak türetilmiştir. ... Bugün kütüphane dendiği zaman 
örgütlenmiş yayın topluluğu anlaşılır.” (Alpay 1973:55-56). 

(Programlamada): “Programcıya kendi kodlarını eklemesi için hazır olan ve belirli 
bilgisayarlar için yazılan alt yordamlar ve programlar.” (Longley ve Shain 1989:297). 

(Hesaplamada) “Manyetik disk ve teypler gibi kayıtlı medya; elektronik dosyalarla ilgili 
derme.” (Longley ve Shain 1989:297).

veri işleme merkezi yerine enformasyon işleme merkezi kullanılmış (Gunton 1990:50).

veri merkezi ”Bilgisayarların paylaşıldığı, işletildiği bazen de programlama yapılan merkez” (Gunton 
1990:48).
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3.4. POLİTİKA KAVRAMI VE BİLGİ POLİTİKASI 

Sayısal yakınsamayla oluşan bilgi, bilgi hizmetleri ve yönetimiyle ilgili çok 

seçenekli karmaşık ortam ve örgütlerde bilgi faaliyetlerini bütüncül yönetme ihtiyacı, 

kurumsal bilgi politikası oluşturmayı zorunlu kılmaktadır.  

3.4.1. Politika Kavramı   

Politika kavramı, araştırmanın genel düzenine uyarak dilsel, felsefi, 

insansal, nesnel, ekonomik, toplumsal, kültürel ve politik açılardan ele alınıp 

açıklanmaya ve bilgi ile ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Dilsel bağlamda politika; “Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı; 

Yöntem; Bir ereğe ulaşmak için karşısındakilerin duygularını okşamak, zayıf 

noktalarınından ya da aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanmak gibi yollarla işini 

yürütme” (Türk 1983b:969) olarak tanımlanmaktadır. Kavramlar Dizini’nde ise, erk, 

iktidar, devlet, idare, cumhuriyet, demokrasi gibi kavramlarla ilişkilendirilmiştir (Türk 

1971b:644-645). Politika kavramı salt siyaset ve tamamlayıcı bir terim olarak çeşitli 

alanlardaki yönetim, ilkeler ve bunların uygulamaları anlamında da kullanılır (Girgin 

1982:414). İlki, anayasa hukuku, idare hukuku gibi genel olarak kamu hukuku 

alanındaki kuramların uygulaması ve bunlardan oluşan olayları; diğeri ise devletlerin 

eğitim politikası, para politikası, orman politikası ve kamu hayatı dışında da 

fabrikaların stok politikası, şirketlerin kredi politikası ve işletmelerin personel 

politikası gibi konuları içerir (Girgin 1982:415). Ayrıca politika kavramının literatürde 

aşağıdaki anlamlarda da kullanıldığı saptanmıştır: 

• Kuram ya da model,
• Genel amaçların ya da ilişkilerin istenen durumunun bir ifadesi,
• Herhangi bir faaliyet alanı için etiket,
• Hükümet kararları,
• Özel alanlar için [ilgi gruplarının] önerileri,
• Süreç (Hogwood ve Gunn 1984:aktaran:Browne 1997a:268-269).

Colebatch (1998:1) ise politika kavramını “yönetildiğimiz yolları kavrayışımızı 

yöneten  kavram”  olarak  tanımlar.   Yönetim kavramı ile politika kavramı arasındaki  
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fark ise, politika kavramının elde edilecek amaçlar için karar alma aşamasını da 

içermesidir (Colebatch 1998:74). 

Anlamlara bakıldığında politikanın karmaşık, çok seçenekli ve dinamik 

ortamlarda yapıldığı ve kavram olarak da soyuttan somuta doğru uzanan yelpazede 

derecelenerek ayrışıp çeşitlendiği gözlenir. Dolayısıyla politika kavramının, değer 

alanından bilgi alanına ve buradan da varlık alanına; ya da yönetimsel alandan, 

söylemsel alana, buradan da uygulama alanına doğru geçiş yapan çeşitli 

noktalardan tanımlandığı görülmektedir. Genel olarak politika kavramı, varlık alanını 

bilgi alanı aracılığı ile değer alanında oluşan istemler/ilgiler/ihtiyaçlar çerçevesinde 

bilgi alanında bütüncül bir yaklaşımla söylemler üreterek yönetme olarak 

tanımlanabilir. Politika türleri de, kapsanan alanın sınırlarına, söylemlerin biçimlerine 

ve yöntemlerine göre çeşitlenerek adlandırılır.  

Felsefi bağlamda ele alındığında temel politika kuramlarının, insanlığın etik 

ve dolayısıyla politik üstünlüğünü varsaydığı (Moseley 2002) ve değer alanındaki 

duruşlara göre de çeşitlendiği gözlenir. İnsanlığın politik bir duruşu olan felsefe de 

politika, siyasal güç ve devlet kurumlarını inceleyen bir alandır; sınıfların çıkarlarını 

gerçekleştirme çabası ve devlet felsefesini kapsar (Hançerlioğlu 1979a:103-105; 

1976:307). Bu duruş, kamu politikası alanını oluşturur. Yönetme için örgütlenen 

devletin, aralarında farklılık  gözetmeden bütün vatandaşların katılımını ifade eden 

demokrasi ile yönetilmesi kabul görür. Bu bağlamda kamu yönetimi bilim dalının 

alanına uzanan bu düşünce akımı; değer alanında eşitlik; bilgi alanında ve varlık 

alanında ise, gelişen teknolojinin etkisiyle, demokrasi duruşu ve ayrıntısında da 

yönetişim kavramları karşımıza çıkar. Eşitlik ve yönetişim kavramları, politika 

konusunun anlaşılmasına rehberlik eder ve yaygın kabul görecek genel 

düşüncelerin kavramlaştırılmasına katkıda bulunurlar. 

Politika kavramının insansal yönünü, politika yapma aktörleri oluşturur. 

Bunlar ise liderler (politikacılar), politika yapıcılar ve uygulayıcılardır. Liderler, sorunu 

gören, tanımlayan ve çözmeye istekli kişilerdir. Politika konusu ya da sorunu ile ilgili 

zımni bilgiye sahiptirler. Politika yapıcılar, politika konusu olan durum ya da sorunu 

bilgiye dayalı olarak tanımlayan ve kavramlaştıran kişilerdir. Politika konusu olan 

durumu  ya da sorunu, örtük olarak sezip, belirtik olarak anlayıp bilgi olarak liderlerin  
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ve toplumun kullanımına sunmak üzere bilgi madenciliği yaparlar. Politika 

uygulamasında ise öncü rolü oynayan kişilerdir. Bunlar uygulama liderleri ya da 

proje yöneticileridir. Bilgiyi uygulamaya geçiren bilgi alanı ile varlık alanı arasında 

bağ kurabilen ve etkileşim sağlayabilen kişilerdir. Bazen bu görevler tek kişide 

toplanabilir, bazen de ayrı ayrı kişilerce sahiplenilebilir. Çalışmanın işleyişi açısından 

ayrı ayrı kişilerce sahiplenilmesi daha yararlı olur. 

Politika kavramının nesnel yönünü, politika yapma, uygulama ve 

değerlendirmede kullanılan araçlar oluşturur. Bunlar, yasama ve düzenlemedir. 

Ayrıca araçlar arasında, kanunlar, hizmetler, para, vergiler, ekonomik araçlar, ikna 

etme de bulunmaktadır (Peters 1986:710). Politika kavramının ekonomik yönünü 

ekonomi politikaları ile diğer politikaların ekonomi politikası ile kesiştiği alanlar 

oluşturur. Bu da performans değerlendirme başlığı altında toplanabilir. Politika 

kavramının toplumsal yönünü literatürde aktörler olarak anılan vatandaşlar, 

politikacılar, kamu görevlileri, politik partiler, sınai dernekler ve işletmeler, sivil toplum 

örgütleri, düşünce liderleri, lobiciler, medya oluşturur (Digital 2000:1-2). Örgüt 

çalışanlarının da oluşturduğu resmi ve resmi olmayan gruplar da aktörler 

arasındadır.  

Kavramın kültürel yönünü ise, bilgi ve bilgileşime bağlı olarak, politika 

yapma süreci1 oluşturur. Bu aşamalardaki iletişim süreçleri ve bilgi ile ilişkileri de 

farklı farklı incelenmiştir. Parson (1995:546), politika döngüsündeki aşamalarda 

gerçekleştirilen bilgi faaliyetlerini; Dunn (1994:21) ise kullanılan bilgi, üretilen belge, 

etkileşimli iletişim, sunum, bilgi kullanımını, bilgi işleme/üretme ve politika analizini 

irdelemişlerdir. Ancak Rist (1994:547), nitel araştırma yöntemi çerçevesinde süreci, 

politika oluşturma, uygulama ve hesap verme sorumluluğu olarak özetlemiştir. 

İlkinde strateji seçimi ve tasarımı için politika konusunun çevresi, önceden olanlar ve 

harcanan çabalar ve bunların etkileri; ikincisinde sorunun doğasını anlamaya, 

sorunda değişiklik olup olmadığına ve oluşturulan politika hakkındaki görüşlere; 

sonuncusunda ise, performans göstergelerinin yorumlarına yönelik bilgiye ihtiyaç 

duyulur.  

1 Politika oluşturma ve uygulamaya koyma ile ilgili kullanılan ifadeler ise,  “politika yapma süreci (Massachusetts
2000:1-2) ya da politika yaşam döngüsü (Parson 1995:77), politika tasarım süreci (Crabb-Guel 2002:slayt 0009) 
gibi çeşitlenmektedir.  
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Politika kavramının politik yönünü de meta-politika oluşturur. Meta-politika, 

politika yapma üzerine politika yapmadır ve yapıları, süreçleri, personeli ve rehber 

ilkeleri içerir (Dror 1983:20). Disiplinlerüstü bir çalışma olarak meta-politika 

oluşturma ve uygulamaya koyma, politikalar arasında kavramsal bütünlük ve 

faaliyetler arasında işbirliği ve eşgüdüm kurmadır. Söz konusu politika ve faaliyetler, 

farklı amaçlar ve bunlara bağlı olarak farklı kavramsal yapılardadır. Dolayısıyla bu 

durum, öncelikle epistemolojik bir çalışma yapma ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 

Kalkınma politikası ve bilgi politikası birer meta-politikadır.  

Kalkınma politikası insani, nesnel, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal, 

kültürel ve politik gelişmenin bütünleştiği bir meta-politikadır. Bilgi politikası ise bir 

örgütte, arşiv, halkla ilişkiler, kütüphane, bilgi işleme, bilgi teknolojisi politikalarının 

meta-politikasıdır. 

3.4.2. Bilgi Politikası  

Kalkınma-bilgi ilişkisini ele alan II. bölümde bilginin politik temeli, bilginin 

politik bir ürün,•

•

• 

politika oluşturma aracı ve

bir güç etkeni

olarak özetlenmişti. Ayrıca, bilginin güç olarak kullanılabileceği çeşitli bilgi 

türlerinden örnekler verilerek vurgulanmıştı. Bilginin güç olarak kullanılma olasılığı 

bilgi politikası geliştirme ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bilgi politikası, içinde 

bulunulan bilgi toplumuna geçiş sürecinde anahtar rol oynar. 

Dilsel bağlamda bilgi politikası için “information policy”, “knowledge policy”, 

“information strategy” ve “knowledge strategy” ifadeleri kullanılmaktadır (Tablo 15). 

Harrod‘s (2000:505) ise ulusal bilgi (information) politikası yerine ulusal bilgi 

(information) stratejisi ifadesini kullanmıştır.  
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Tablo 15. Bilgi Politikası Tanımları 

Bilgi Politikası Tanımı Türleri 

Bilgi (information) politikası: “Bilginin üretimi kullanımı, 
depolanması, iletimi ve sunumunun teşvik edilmesi, 
edilmemesi veya düzenlenmesini içeren kamu kesimi 
hukuku, düzenlemeleri ve politikalarının bir bütünüdür 
(Weingarten 1989:17). 

Bilgi (information) politikası: “Bilgi (information) 
iletişimi, bilgi (information) teknolojisi, bilgi (information) 
ekonomisi, bilginin (information) kişisel gizliliği, bilgi 
(information) sistemleri, bilgi (information) güvenilirliği, 
bilgi (information) bilimleri, bilgi (information) ağları ve 
bilgi (information) yönetimi gibi birbirleriyle ilişkili 
elemanların geniş bir bütününü kapsar” (Chartrand 
1986). 

Ulusal bilgi (information) stratejisi, bilgi (information) 
toplumuna geçişi yönetmek için yapılan politikalardır. 
Bilgi politikası, bilgi (information) ve iletişim 
teknolojilerindeki değişimi incelemeye, ülkenin güçlü ve 
zayıf yönlerini değerlendirmeye, sunulan fırsatlara, 
ülkenin amaçladıkları doğrultusunda toplum ve ekonomi 
türünün bir vizyona rehberlik etmeye dayanır. Kapsamı 
için etkenler ise toplumsal, örgütsel ve sınai; eğitim, 
kalite, giriş (access), bilgi (information) teknolojisi, bilgi 
(information) pazarı, insan kaynakları, yasa çıkarma ve 
düzenlemedir (Harrod’s 2000:505). 

Bilgi (information) politikası: “Bilgi (information) 
teknolojisi kullanmayı ve bilgi (information) hizmeti 
vermeyi kapsayan bilginin derlenmesi, depolanması, 
erişimi ve dağıtımı ile ilgili bir dizi politikalar bütünüdür. ” 
(Bushkin ve Yurow 1980). 

Bilgi (information) politikası: Belirli bir ülke ya da 
bölgede, bilgi sağlama ve bilgiye erişimi için yapılan 
ulusal plandır (Keenan ve Johnston 2000:135).  

Bilgi (knowledge) politikası için herhangi biri tanım 
bulunmamakla birlikte, ulusal düzeyde bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden eğitim ve araştırma-bilim alanlarında 
yararlanma anlamında kullanılmaktadır.  

Bilgi (knowledge) stratejisi: Süreç ve işlemler 
yönetilerek bilginin üretimi, paylaşımı ve kullanımını içerir 
(MacAulay 2000). 

Dolayısıyla kavramsal olarak bilgi politikasını anlamaya, strateji ve politika 

kavramlarını tanımlayarak başlamak gerekir. Dinçer (1998:22), kavramların birbiri ile 

ilişkisini ve farklılıklarını birkaç noktada toplar (Tablo 16).  

Tablo 16. Politika ve Strateji Kavramlarının Benzerlik ve Farklılıkları 

Politika Strateji

Karar vermede düşünme rehberidir. Rehber doğrultusunda amaçların oluşturulması ve kaynak 
kullanma kararlarının verilmesidir. 

Uyulması istenen ilkeleri belirler. Amaçlar ve istenen ilkeleri yerine getirirken kullanılan araçlardır. 

Politikalar daha uzun sürelidir. 
Amaçlarla her zaman doğrudan doğruya ilgili 
değildir 

Amaç, temel hedef ve politikalar yoluyla [örgütün] olmak istediği 
durumun bir fotoğrafını çıkarmaktır. 

Tanımlanabilir. Sık sık değişmez. Değişen durumla ilgilidir. Eksik bilgi ile alınan kararlardan oluşur. 

Emir ve kurallar vardır.  

Tekrar edilen yönetim uygulamaları ile ilgilidir. 
Dinamiktir. Eldeki güçleri amaçlara yöneltme faaliyetidir. 

Stratejik faaliyetler yerine getirilirken uyulması 
gereken kuralları belirler 

Gelecekte olunacak yer veya alınacak biçimi tasarlama sürecidir.

Kaynak: Dinçer 1998:22. 
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Kısaca, politika ve strateji kavramları birbiriyle iç içe geçmiş, sarmal iki kavramdır. 

Strateji gerçekleştirilirken politika ilkeleri rehber alınmakta; politikalar belirlenirken 

stratejiler de tasarlanmakta; politikalar uygulanırken ise stratejiler araç olmaktadır. 

Bilgi politikası kavramında da bu sarmallık mevcuttur. Kavramın kapsamına daha 

yakından bakarak, durumu ayrıntılandırmak gerekmektedir. 

Bilgi Politikası kavramının ulusal, örgütsel, sektörel düzeylerde açılımları 

vardır. Ulusal düzeyde bilgi ile ilgili çeşitli politikalarla da ilgilidir (Tablo 17). Bilgi 

politikası kavramının kapsamının, sınırlarının ve diğer politikalarla ilişkilerinin 

çözümlenmesi gerekmektedir. Rowlands (1996:14-15:aktaran: “An Information” 

2001), bilgi politikasını üç düzeyde ele almaktadır : Alt yapı politikaları, dikey bilgi 

politikaları (sektörel politikalar) ve yatay bilgi politikaları.  

Tablo 17. Bilgi (Information) Politikasının Bileşenleri Olan Politikalar 

Bilgi (Information) Politikasının Bileşenleri Olan Politikalar 

Yayımcılık politikası (Broadcasting policy) 
Sansür ve entellektüel özgürlük  
İletişim politikası (Communications policy)  
Topluluk politikası (Community networking policy)  
İçerik ve kültür politikası 
Kamusal bilgi politikası (Governmental information policy) 

Bilgi otoyolu politikası  
Bilgi sanayii politikası  
Ulusal bilgi (information) politikası  
Mahremiyet politikası  
Haberleşme politikası (Telecommunications policy) 
İş ortamı politikası (Workplace information policy) 

Kaynak: Nilsen 1997. 

Alt yapı politikaları, ulusal bilgi (information) ve iletişim alt yapısı; dikey politikalar, 

eğitim, turizm gibi sektörel bakış açıları; yatay politikalar ise bireysel, toplumsal 

açılardan önemli olan bilgi edinme özgürlüğü gibi konuları içermektedir. 

Bilgi politikası daha çok ulusal boyutta kullanılmaktadır. Bilgi (information) 

politikası daha çok bilgi teknolojisi ve bilgi kaynaklarının yönetimine ilişkin faaliyetleri 

içerirken bilgi (knowledge) stratejisi, insan kaynakları ile ilgilidir. 

Felsefi  bağlamda  ise  bilgi  politikasının  temelinde  eşitlik ilkesine1 ve açık 

• 

• 

• 

1 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde bulunan bilgi ile ilgili haklar ve özgürlükler, aşağıdaki gibidir (“İnsan” 2003): 
“Her şahsın düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, 
dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve 
ayinlerle izhar etmek hürriyetini de içerir.  
Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak, fikirlerinden ötürü rahatsız 
edilmemek, memleket sınırları mevzu bahis olmaksızın malumat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde 
etmek veya yaymak hakkını içerir. 
Her şahsın öğrenim hakkı vardır.” 
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toplum görüşüne dayanarak çeşitlenen bilgi ile ilgili haklar, özgürlükler ve 

sorumluluklar ele alınır. Bunlar bilgi ile ilgili faaliyetlerle çeşitlenmektedir. Browne 

(1997b:346-347) bunları aşağıdaki gibi gruplandırmıştır:  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• “E-hükümet, 
• 
• 
• 
• 
• E-ticaret,
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

“Bilgi edinme özgürlüğü (demokratik yönü), 
Mahremiyet (kişisel haklarının korunması),  
Açıklık (halkın bilme hakkı), 
Kullanışlılık, 
Maliyet ve yarar (bürokratik gereklilik),  
Gizlilik ve güvenlik,  
Sahiplik (entellektüel sahiplik konusu).”  

Birleşik Krallık Kütüphane Derneği ile Muir ve Oppenheim’ın üzerinde anlaştıkları 

ulusal bilgi politikası konuları ise aşağıda listelenmiştir (Muir ve Openheim        

2002-I:173): 

 
İçerik yaratma ve dağıtımı,  
Miras,  
Bilginin (information) kalitesi,  
Toplumsal kapsama/evrensel erişim,  

Mevzuat, entellektüel haklar,  
Bilgi edinme özgürlüğü,  
Kişisel dokunulmazlık ve mahremiyet,  
Güvenilirlik/doğruluk,  
Üst veri ve karşılıklı işleyebilirlik,  
Bilgi (information) okur yazarlığı.” 

Canberra Üniversiteside, bilgi ile ilgili faaliyetler aşağıdaki ilkeler 

çerçevesinde gerçekleştirilmektedir (University of Canberra 2001): 

“Bilgiyi (information) elde etme hakkı,  
Bilgi (information) politikası oluşturma çalışmalarına katılma hakkı,  
Bilgi edinmede eşitlik,  
Finansal bilgi edinme hakkı,  
Hesap verme sorumluluğu bilgisi,  
Üniversite'nin bilgi (information) hizmetlerine ve sistemlerine kamuoyunun 
girme hakkı,  
Gizlilik ve bilgi (information) etiği,  
Bilgi (information) sahipliği,  
Telif hakları ve entellektüel haklar,  
Bilgiyi sağlama sorumluluğu,  
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• Bilgi edinme eğitimi verme sorumluluğu.”

Bilgi politikasının insansal temeli bilgi politikası aktörlerinden oluşur. Bilgi

politikası aktörleri, politika yapıcılar, uygulayıcılar (bilgi yönetme ve hizmetleri ile ilgili 

örgütler ve görevliler), sorunu görenler, çözenler ve liderlerdir. İdealde tüm toplumun 

bilgi politikası yapma faaliyetlerine katılması düşünülür. Ancak bu faaliyetlere, bilgi 

ile ilgili hizmetleri veren meslek grupları ve bunların kurdukları sivil toplum 

örgütlerinin daha etkin katılımı gerekir.  

Nesnel yönü, bilgi politikası yapma sürecinde kullanılan araçlar ile ilgilidir. 

Bunlar tarihi, bilimsel, hukuki belgeler olduğu kadar, çalışmalar süresinde üretilen 

belgeleri de içerir. Ayrıca, politika oluşturma, geliştirme ve değerlendirme 

aşamalarında kullanılan yöntemler; diğer iletişim ve bilgileşim araçları da bilgi 

politikasının nesnel temelini oluşturur. 

Bilgi politikasının ekonomik temelini bilgi politikası amaçlarının gerçekleşme 

değerlendirmesi oluşturur. Belirlenen bilgi politikası ve saptanan amaçların ne 

oranda gerçekleştirildiğinin ölçümüdür.  

Bilgi politikasının toplumsal yönünü ise bilgi politikası uygulamalarından 

etkilenen toplum kesimleri oluşturur. Bunların bilgi ile ilgili varlıkları bilgi ile ilgili eşitlik 

ilkesi çerçevesinde kullanabilmesinin sağlanmasıdır. Sağlanmaması durumunda 

iletişim boşluğu, bilgi boşluğu, sayısal boşluk gibi sorunlar ve sonuçları ile yüz yüze 

gelinmektedir.  

Bilgi politikasının kültürel temelinde, bilgi politikası yapma süreçleri bulunur. 

Tekrarlanarak geliştirilen bilgi politikası oluşturma, değerlendirme ve yenileme 

süreçleridir. Genellikle ulusal düzeyde ülkelerin politika yapma süreçlerine bağlı 

olmakla birlikte, Montviloff (1990:22) ulusal düzeyde politika yapma sürecini beş 

aşamada toplamıştır (Şekil 4). Literatürde örgütsel düzeyde bilgi politikası yapma 

süreci ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
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Şekil 4. Ulusal Bilgi (Information) Politikası Yapma Süreci 
Kaynak: Montviloff 1990:22.

Canberra Üniversitesinin bilgi (information) politikası yapma süreci, 

aşağıdaki gibi belirtilmiştir (University of Canberra 1998-2001): 

• “Üniversitenin Bilgi (Information) ve İletişim Hizmetleri Komitesi (Information and
Communication Services Committee, ICSC) politikayı tasarlayarak tüm birimlere
tanıtmış ve danışmıştır. Sonra Eylem Planı hazırlanmış ve gözlemleme ile diğer
birimlere danışılarak düzeltme yapılmıştır. Onaylama sorumluluğu ise Rektör-
Yardımcısının Danışmanlar Komitesine (Vice-Chancellor’s Advisory Committee,
VCAC) verilmiştir.

• VCAC, Müşteri Hizmetleri Birimi (The Client Services Division, CSD) ile birlikte
liderlik görevini üstlenmiştir:
• Bilgi (Information) hizmetleri ve alt yapı oluşturma stratejik planını geliştirme
• Bilgiye (Information) erişim, bilgi (information) dağıtımı ve bilgi (information)

teknolojisi politikası hazırlama
• Üniversite bütününde bilgi (information) politikasına uyum sağlama
• Üniversite bünyesinde ortak bilgi (information) sağlama görüşünü ve maliyeti

en aza indirmede veri ve açık sistemlerle ilgili standartların kullanımını teşvik
etme.

• Komite ve Birim, yerleşke birimleri ile aşağıdaki hususlar konusunda işbirliği
yapmıştır:

• Yerleşke bilgi (information) çevresi için plan, strateji ve politika geliştirme,
• Yönetsel ikilemeleri azaltma ve üniversite mensuplarının sisteme girişini

basitleştirme üzerinde araştırma yapma,
• Bilgi (Information) teknolojisi, derme ve yerleşkede bilginin (information)

yayımı için standartlar ve rehberler oluşturma ve standardize edilmiş
formatların kullanımını teşvik etme.”

City Üniversitesi ise, Bilgi (Information) Politikası Grubu oluşturmuştur.

Grup, öncelikle bilgi politikası ile ilgili kuramsal ve uygulayımsal temel konuları ele 

almıştır. Sonra da,  
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bilgi (information) sanayiinde kamu-özel sektör ilişkisi,•

• 

• 

• 

• 

• 

örgütsel bilgi (information) politikası,

Avrupa Birliği’nde bilgi (information) özgürlüğü,

Avrupa bilgi (information) politikası üzerine kritik çalışma: Çoklu ortam

uygulamaları,

bilgi (information) ve enerji politikası,

bilgi (information) teknolojisi ve tıbbi görevlilerin bilgi (information) arama

davranışları

üzerinde çalışmaya başlamıştır (“Information Science” 2003). 

Politik bağlamda ise, bilgi politikası yapma ile ilgili çeşitli türdeki 

örgütlenmeler vardır. Ulusal, mesleki düzeylerde pek çok örgüt, komite veya birim 

kurularak bilgi politikası yapma çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bunlardan bazıları 

Bilgi Politikası Enstitüsü (The Information Policy Institute, IPI) (The Information 

Policy Institute 2003), Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Bakanlığı’nın Bilgi 

Politikası Birimi (Knowledge Policy Unit, KPU) (“Knowledge and” 2003), İngiliz 

Kolumbiyası Kütüphane Derneği’nin (British Columbia Library Association, BCLA) 

Bilgi (information) Politikası Komitesi’dir (British 2003).  

IPI, Birleşik Devletler ve uluslararası platformda kurulan ve bilgi 

ekonomisinin düzenlenmesi ile ilgili konularda araştırma, eğitim ve ilerleme için 

çalışan ilk merkezdir. Öncelikli konusu ise halkın gelişmiş bir bilgi (information) 

ekonomisinde sunulan tüm olanaklardan yararalanabilmesini sağlamaktır (The 

Information Policy Institute 2003). 

Birleşik Krallık’ta Uluslararası Kalkınma Bakanlığı, Bakanlığın ve yoksulluğu 

yok etmeyi destekleyenlerin bilgi (knowledge) kullanımını artırmak amacıyla Bilgi 

Politikası Birimi kurmuştur. Mevcut bilgi (knowledge) faaliyetlerini daha etkin olarak 

koordine etmek ve Bakanlığın bilgi (knowledge) programlarının etkisini yeni 

faaliyetler ekleyerek göstermek için çalışır. Bilgi paylaşımı için internet tabanlı ağ 

geliştirmeye başlamıştır. Ayrıca,  
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• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

Küresel Kalkınma Ağının (Global Development Network, GDN) internet 

ekipmanlarını ve  

Nature1 ve Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi (Third World Academy of 

Sciences,  TWAS)2   ile  birlikte  bilimsel  haber  ve  bilginin (information) 

paylaşıldığı internet tabanlı bir ağ  

kurmayı destekler ve Birleşik Krallık’daki kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlarla 

işbirilği yapmaktadır (“Knowledge and” 2003). 

İngiliz Kolumbiyası Kütüphane Derneği (BCLA) ise, Bilgi (information) 

Politikası Komitesi kurmuştur. Çalışma konuları aşağıdadır;  

“Bilgi (information) erişim gelişmeleri gözlemek ve uygun politika ve 
faaliyetler hakkında BCLA yönetimine önerilerde bulunmak,  
Dernek için tartışma ve durum raporları hazırlamak,  
Konferanslar, söyleşiler, gazete makaleleri, broşürler ve elektronik araçlarla 
bilgi politikası hakkında BCLA üyelerinin sürekli eğitimini teşvik etmek,  
Kamu eğitimini ve lobi faaliyetlerini geliştirmek,  
BCLA olarak bilgi politikası geliştirmede, “bilginin kamu malı” olduğu görüşü 
ile önderlik ederek, özellikle kütüphane dernekleri ve diğer örgütlerle bilgi 
politikası hakkında ilişki kurmak ve ortak çalışmalar yapmak” (British 2003).  

Özetle bilgi politikası, bir örgütte (devlet, kamu kurumu, özel şirket, sivil 

toplum örgütü) amaç ve görevler doğrultusunda bilgi ve bilgi ile ilgili varlıkların (BBV) 

ve bunlar aracılığı ile gerçekleştirilen bilgi faaliyetlerinin bilgi ile ilgili eşitlik ilkesi 

çerçevesinde birbirleriyle uyumlu olarak işletilmesini sağlayan düzenlemelerdir. Bu 

bağlamda, ulusal bilgi politikası, düzenlemelerin kalkınma amaçlı olarak yapılmasını 

gerektirir. Kurumsal bilgi politikası (KBP) ise, devletin bir üst yapı örgütlenmesi, bilgi 

alanındaki bir örgütlenme, bir başka ifade ile bir kurum olması sebebiyle devlet 

teşkilatındaki kurumlar ile ilgili bilgi politikasını içerir. Kısaca KBP, devlet teşkilatı 

genelinde ve herhangi bir kamu kurumunda amaç ve görevler doğrultusunda BBV 

ve bunlarla gerçekleştirilen bilgi faaliyetlerinin bilgi ile ilgili eşitlik ilkesi çerçevesinde 

birbiriyle uyumlu olarak işletilmesini sağlayan düzenlemelerdir.  

1  Tam adı, Nature Publishing Group’tur ve www.nature.com adresinde hizmet vermektedir.  
2 TWAS, 1983’de kurulan, gelişmekte olan ülkelerdeki bilimsel çalışmalarla ilgilenen uluslararası bir kuruluştur ve 

www.twas.org adresinde ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.  
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4. TÜRKİYE’DE KALKINMA PLANLAMASINDA BİLGİ YÖNETİMİ

Kalkınma-bilgi ilişkisi ve örgütlerde bilgi yönetimi ve politikası çerçevesinde, 

kalkınmanın varlık alanını oluşturan ülkenin yönetildiği devlet teşkilatını irdelemek 

üzere bu bölümde, Türkiye’de kalkınma yönetiminin varlık alanı ve kalkınma 

planlaması uygulamasının gerçekleştiriliş biçimi ele alınmıştır. Türkiye’de devlet 

teşkilatını oluşturan tüm örgütler, farklı konusal alanlarda kalkınma yönetimine 

katkıda bulunmaktadırlar. Ancak, kalkınma planlaması bağlamında DPT’nin farkı, 

bütüncül bir görevinin olmasıdır. 

Türkiye’de DPT’nin kalkınma planlamasında, devlet teşkilatındaki bilgi 

yönetimi açısından özellikleri, önce kalkınma planlamasının bilgi ile ilişkisi, 

Türkiye’de ulusal bilgi yönetimi, sonra Türkiye’de kalkınma planlaması ve bilgi 

yönetimi başlıkları altında incelenmiştir. İlki, çeşitli bilim dallarındaki birikimin 

araştırma kategorileri (dilsel, kavramsal, felsefi, insansal, nesnel, ekonomik, 

toplumsal, kültürel ve politik temelleri) açısından irdelenerek işlenmiştir. Diğerleri ise, 

TODAİE’nin "Devlet Teşkilatı Rehberi"nden (Türkiye ve 1963-2001) yararlanılarak 

ve 27 Kasım 2002 tarihli tezkere (“Kuruluşların” 2002:1-3) ile güncellenerek 

hazırlanmıştır. DPT’de bilgi yönetimi ile ilgili ayrıntılar ise mevcut bilgi kaynakları 

olan DPT yayınları ve ilgili mevzuat kullanılarak tespit edilmiştir.  

4.1. KALKINMA PLANLAMASI KAVRAMI - BİLGİ İLİŞKİSİ 

Dilsel bağlamda planlama, “planlamak eylemi; hükümet tarafından 

ulaşılacak amaçları belirleyen, kimi kesimlerdeki artış ölçüsünü saptayan ve 

uygulanması gerekli çareleri önceden gösteren ekonomik, sosyal programın belli 

süreler  için  hazırlanması  işi;  bu  işle  ilgili  kuruluş” olarak  tanımlanmaktadır (Türk  
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1983b cilt 2:967). Kavramsal olarak plan, “tasarlama, ... örgütlemek, ... düzenlemek” 

gibi kavramlarla ilişkilendirilmiştir (Türk 1971b:644). Kalkınma planlaması ise, 

“hükümetlerin gelecek ihtiyaçları ve kalkınma için geleceği görme ve hazırlama 

girişimi”dir (Dictionary of Political 1989:243). Dolayısıyla bu kavram, ulusal kalkınma 

yönetiminde bir örgüt türü, bir süreç ve bir yönetim işlevi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Örgüt türü olarak ele alındığında, birçok ülkede kamu yönetiminde, 

bakanlık, kurul/komisyon ve diğer türlerde örgütlerin bulunduğu gözlenir (Ek 1). 

Süreç olarak, “tahminler yapmak için geçmiş ve gelecek hakkında bilgi (information) 

toplamaktır” (Handbook of Comparative 2001:861). Yönetim işlevi olarak, “örgütün 

belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan araçların saptanması”dır 

(Ergun ve Polatoğlu 1992:3-4).  

Planlama kavramı, politika kavramı gibi varlık, bilgi ve değer alanlarında 

çeşitli biçimlerde tanımlanmıştır. Bu araştırmada ise kalkınma planlaması süreç 

olarak ele alınmış ve kısaca, kalkınmanın gerçekleştirilmesi için bilgi alanında 

yapılan durum tespiti, değerlendirme, hedef belirleme, eşgüdüm gibi faaliyetler için 

bilgi toplama, işleme, üretme, bilgi depolama, bilgi alış verişinde bulunma, bilgi 

kullanma ve yayma faaliyetleri olarak tanımlanmıştır.  

Planlama kavramının felsefi temelini oluşturan, belirginleşmiş ve üzerinde 

görüş birliğine varılmış herhangi bir kuram yoktur (Alexander 1990:4). Ancak 

planlama kuramı özünde planlama süreci ile ilgilidir (Alexander 1990:7) ve planlama 

bir özetleme faaliyetidir (Skeoch ve Smith 1963:1). Söz konusu özetleme, amaç ve 

hedefler çerçevesinde çeşitli bilgi alanlarındaki bilgi birikimi ve insan faaliyetleri ile 

akılcı seçim modelleri (Alexander 1990:41) arasında bir bağ kurularak yapılır. Bu 

bağlamda planlama, bilgi alanında gerçekleştirilen bir özetleme, bir bilgi 

bütünleştirme faaliyetidir.  

Kalkınma planlaması; kalkınma, yönetim ve planlama kuramlarının 

uyumlaştırılmasına dayanır. Dolayısıyla kalkınma planlamasında, yönetim ve 

planlama kavramlarına ait kuramların yakınsatılması, bütünleştirilmesi söz 

konusudur. Kalkınma, yönetim ve planlama kavramları ile ilgili kuramsal alanda 

yaşanan gelişmeler ise şöyledir: 
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Kalkınma alanında ve dolayısıyla ilgili literatürde, sürdürülebilir kalkınma ile 

bilgi toplumuna geçiş ve ulusal yenilik sistemi oluşturma düşünceleri üzerinde 

yoğunlaşılmıştır (Bölüm 2). Örneğin, Kepenek (1999), bilgi ekonomisi ve bilgi 

toplumu olgularını yakınsatarak ve tarihsel süreç içinde devletin gelişmede öncülük 

etmesi olgusundan hareketle, “gelişmeci devlet” kavramını kullanmaktadır. Kepenek 

(1999:309), gelişmeci devletin, ekonomi ve toplumun, bilgi, teknoloji ve yenilik 

yeterliliğinin güçlendirilmesi için toplumsal gruplara eşit uzaklıkta olması; yaratıcı 

özgürlük ortamı oluşturması; bilimsel ekonomi politikalarını uygulaması; ulusal 

birikimin ve üretimin artırılması gibi faaliyetlerin bütüncül bir Ulusal Yenilik Sistemi 

çerçevesinde birleştirilmesi gerektiğini belirtir. 

Yönetim alanında ise yeni kamu yönetimi ve yönetişim anlayışları hakimdir 

(Yılmaz 2001:6-9). Yeni Kamu Yönetimi, özü itibariyle işletme yönetiminde kullanılan 

kavram ve yöntemleri kamu yönetimine de uygulamaya yönelik anlayıştır (Yılmaz 

2001:6). Bu anlayışın bazı özellikleri, vatandaşın müşteri olarak görülmesi; proje 

yönetimi alışkanlığının geliştirilmesi; karar alma ve yönetime vatandaşların katılması 

olarak belirtilebilir (Yaşamış 1997:20-24). Yönetişim kavramı ise yönetimde çok 

yönlü bir etkileşimi ve sivil toplum örgütlerinin önemini ele almaktadır.  

“Kamu yönetimi alanında ise, iyi yönetişim bileşenleri olarak meşru ve 
katılımcı süreçlere dayanan bir hükümet, hukukun üstünlüğü, hesap verme 
sorumluluğu (accountability), saydamlık, etkinlik ve etkililik, gönüllü 
kuruluşlar ve özel kesimle işbirliği gibi ögeler dile getirilmektedir” (Yılmaz 
2001:7). 

Planlama kuramlarına bakıldığında da, son zamanlarda stratejik yönetimin 

uzantısı olan Stratejik Planlama ile postmodernist düşünce akımının ve bilgi 

teknolojilerinin etkisiyle İletişimsel Planlama Kuramı üzerinde çalışmalar 

yoğunlaşmıştır. Stratejik yönetim, planlama işlevini bütün yönetim işi ile 

bütünleştirme; bir başka deyişle, bir örgütte planlamanın sadece yönetsel bir işlev 

değil, yönetim faaliyetinin bütünüyle bağlantısının kurulmasıdır (Çevik ve Göksu 

2000:83). Bu açıdan stratejik yönetim ile stratejik planlama eş anlamlıdır. İletişimsel 

Planlama Kuramı ise, Habermas’ın iletişimsel eylem kuramından türetilen ve sistem 

kuramına da dayanan bir kuramdır (Mäntysalo 2002:1). Literatürde daha çok 

bölgesel  planlama   bağlamında  çalışmalara  rastlanmaktadır. Ancak bu kuramcılar  
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arasındaki eğilim, planlama, politika ve şehir planlaması arasında genel bir çalışma 

yapmaktan kaçınmalarıdır (Fainstein 1999).  

Kalkınma planlamasının insansal yönünü kalkınma planlaması aktörleri 

oluşturur. Bunlar, karar alıcılar, planlamacılar, araştırmacılar, istatistikçiler (Blitzer 

1975:1) ve bilgi yöneticileri ile diğer bilgi profesyonelleridir (Şekil 5). Etkin planlama, 

büyük ölçüde bu görevliler arasında etkili bir bilgi  (enformasyon) akışı ile 

sağlanabilir ve bu akış tek yönlü değil, çok taraflı ve bütün düzeylerde geribildirimi 

içerir (Blitzer 1975:1). Kısaca, planlama sürecinde bu kişiler, bilgi taşıyıcılarıdır. Bir 

başka ifade ile bilgi köprüsüdürler. Ancak, planlamacılar amaç ve değerleri ile 

planlama sürecinde önemli rol oynarlar (Alexander 1990:103). Diğer personel ise 

planlama sürecine anlamlılık ya da içerik bağlamında değil, bilgi, bilgi kaynakları ve 

süreçlerini nesnel bağlamda yönetmeye katkıda bulunurlar. 

Karar Alıcılar

Planlamacılar

Araştırmacılar İstatistikçiler 

Şekil 5. Planlama Sürecinde Bilgi (Information) Akışı 
Kaynak: Blitzer 1975:1. 

Kalkınma planlamasının nesnel temelini kalkınma planlaması sürecinde 

kullanılan araçlar oluşturur. Bunlar, nitel ve nicel bilgi ve bilgi sistemleridir. Kalkınma 

planlaması sürecinde kullanılan bilgiler, ülkelerin yönetim sistemi ile ekonomik 

sistemlerine, planlama türüne ve konusuna göre farklılık gösterir (Waterston 

1979:172, 199). Örneğin karma ekonomide kapsamlı planlama, kısmi planlamadan 

daha fazla istatistiki bilgi gerektirirken; Sovyet modelindeki planlarda, istatistiki ve 

diğer tür bilgi, hem plan hazırlamada hem de işletimsel denetlemede kullanılır 

(Waterston 1979:172). Buna ek olarak ihtiyaç duyulan bilgi, aynı gelişmişlik 

düzeyine sahip olsalar da ülkeden ülkeye değişir (Waterston 1979:197). Birçok 

ülkede istatistiki faaliyetlerin koordinasyonu, hem ikilemeyi önlemek hem de 

karşılaştırma yapmak ve devlet teşkilatında bilgi akışını sağlamak için gereklidir 

(Waterston 1979:200).    
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Kalkınma planlamasının ekonomik temelini kalkınma göstergeleri ve çeşitli 

endeksler oluşturur. Kalkınma kavramı bağlamında DB, milli ve insani kalkınma 

endeksi gibi bir dizi gösterge belirlemiştir (Bölüm 2). Ayrıca, Bilgi (enformasyon) 

Toplumu Endeksi (“Information Society Index” 2000; Bölüm 2), bilgi ve iletişim 

teknolojisi göstergeleri (World Bank 2000a:310-311); yönetim bağlamında ise,        

e-Hükümet Endeksi (United Nations Online 2002) oluşturulmuş; yönetişim

bağlamında ise, yönetişim göstergeleri toplanmaktadır (World Bank 2002b).

E-Hükümet Endeksinde ülkeler yüksek, orta, en az ve yetersiz olarak gruplanmıştır.

Endeks, ülkelerin ekonomik, toplumsal ve demokratik gelişme düzeylerini yansıtır.

Bol kaynaklardan yararlanabilen, yüksek oranda bilgi girişi sağlayan, hükümetleriyle

daha katılımcı ilişkilere sahip olan sanayileşmiş ulusların göstergeleri, ortalamanın

üzerindedir (United Nations Online 2002). Yönetişim göstergeleri ise, söz/konuşma

hakkı ve hesap verebilirlik, politik istikrar, hükümet etkinliği, düzenleme niteliği,

mevzuat ve rüşvet kontrolü olarak tespit edilmiştir. Yönetişim göstergeleri de,

e-hükümet endeksine benzer şekilde, Kuzey yarım küresindeki ülkelerde daha

yüksek yüzdelere sahiptir (World Bank 2002b). Kalkınma planlamasının

değerlendirilebilmesi için bu göstergelerin uyumlu bir şekilde bütünleştirilmesi

ihtiyacı vardır.

Kalkınma planlamasının toplumsal temelini planlama faaliyetine veya 

sürecine vatandaşların ve çeşitli toplum kesimlerinin de katılması oluşturur. Söz 

konusu katılım, planlaması yapılan sorun veya durum ile ilgili sivil toplum 

örgütlerinin (STÖ) iş dünyasının, bazen de baskı/çıkar gruplarının kendi açılarından 

değerleri, ilgi/istem/ihtiyaçları ve ürettikleri bilgiyi iletmesi ile gerçekleşir. Kalkınma 

planlaması sürecinde, ele alınan konu ve/veya sorunun doğasına göre, STÖ, 

iş dünyası ve vatandaşlarla bilgi teknolojisinin sunduğu imkânlar ve bunlara        

dayalı olarak e-ortama aktarılan uygulamalarla bilgi alış verişinde bulunulur.     

DeConti (1998), toplumla devlet arasında bilgi alış verişini sağlayacak bilgi 

teknolojisi araçlarını şöyle sıralar:  

• “Noktadan noktaya (örneğin e-posta),
• Noktadan çoklu-noktaya (örneğin haberleşme listeleri),
• Noktadan sunucu yayıncılığına (örneğin USENET news),
• Noktadan sınırlı sunucu yayıncılığına (örneğin sınırlı erişilen e-posta),
• Sunucu yayıncılığına (örneğin web siteleri)
• Sınırlı sunucu yayıncılığına (örneğin sınırlı erişilen web siteleri).”
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Heeks (2001a) ise, internet aracılığı ile gerçekleştirilecek e-yönetişimin alt 

yapısının boyutlarını aşağıdaki gibi belirtir:  

• "hükümet içinde bağlantı (toplu düşünceye izin verme),
• hükümet ve STÖ/vatandaşlar arasında bağlantı (sorumluluğu güçlendirme),
• hükümet ve iş dünyası/vatandaşlar arasında bağlantı (hizmet dağıtımının

dönüşümü),
• STÖ’ler arasında bağlantı (öğrenme ve ortak eylemi destekleme),
• topluluklar arasında bağlantı (toplumsal ve ekonomik kalkınmanın inşa

edilmesi)."

Kalkınma planlamasının kültürel yönünü planlama süreçleri ve kullanım

örüntüleri oluşturur. Kullanım örüntüleri, hem bilgi ve bilgi kaynaklarının kullanım 

biçimi hem de bilgi teknolojisi uygulamalarıdır. Tortop (1979:43-44), planlama 

süreçlerini bilgi toplama, planlama, eşgüdüm, uygulama ve denetleme olarak 

sınıflar. Stratejik planlamanın bir yönetim biçimi olduğu hatırlandığında da söz 

konusu örüntüler, yönetişim kavramı şemsiyesi altında toplanabilir. Dolayısıyla 

kullanım örüntüleri, Tortop’un planlama faaliyetlerini dikkate alarak ve bilişim sistemi 

kurma (informatization) faaliyetlerini de kapsayarak kalkınma planlaması yönetişimi 

süreci başlığında bütünleştirilebilir. 

Kalkınma planlamasının politik yönünü yapılanma-örgütlenme ve işleyiş 

oluşturur. Kalkınma yönetimi ve planlaması ile ilgili küresel, ulusal ve yerel 

yapılanma ve işleyişler bulunmaktadır. Kamu yönetimi açısından kuramsal 

gelişmelere koşut olarak, e-yönetişim yapılanmaları başlamıştır. Heeks (2001b), 

kalkınma için e-yönetişim çalışmalarını üç başlık altında toplamıştır:  

• “e-yönetim: maliyetleri azaltarak, performansı yöneterek ve kamu
kurumları arasında ve içinde stratejik bağlantılar yaparak ve
güçlendirmeyi yaratarak kamu kurumlarında işlemleri geliştirme,

• e-vatandaş ve e-hizmetler: vatandaşlarla konuşarak, hesap verme
sorumluluğunu destekleyerek, vatandaşları dinleyerek, demokrasiyi
destekleyerek ve kamu hizmetlerini geliştirerek, kamu kurumları ile
vatandaşlar arasında bağlantı kurma,

• e-toplum: iş dünyası ile daha iyi birlikte çalışarak, toplumsal gelişmeyi
destekleyerek, kamu kurumları ortaklığını inşa ederek ve sivil toplumu
oluşturarak, kamu kurumlarındaki engelleri aşarak etkileşim oluşturma.”
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Kalkınma bağlamında BM, ulusal kalkınma çabalarına düşünsel önderlik 

eden ve bu girişimleri başlatan uluslararası bir kuruluştur. DB, OECD, IDRC gibi 

kuruluşlar birlikte veya ayrı ayrı, kalkınma konusunda bilgi toplumu, toplumsal 

gelişme, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili proje ve programlar hazırlamış ve 

hazırlamaktadırlar. Bunların en önemlileri, Kalkınma Geçidi (Development Gateway, 

2001) ve Bellanet (2001) girişimleridir. Uygulamalara bakıldığında, Kalkınma 

alanında görev yapan DB, bilginin üretilmesi, paylaşımı ve uygulanmasını 

destekleme (World Bank 2001g) vizyonu ile “Bilgi (Knowledge) Paylaşımı Programı” 

oluşturmuş ve uygulamaya koymuştur (World Bank 2001b). Programın 

özelliklerinden bazıları ise, aşağıda özetlenmiştir:  

Programın stratejisi üç başlık altında toplanmıştır (World Bank 2002a.):  

• “Banka çalışmalarının kalitesini destekleyecek bilginin etkin kullanımını
sağlama,

• Müşteri ve ortaklarla bilgi paylaşma,

• Müşterilerin tüm kaynaklardan bilgiyi yönetme, bu bilgilere erişme ve
bunları kullanma kapasitelerini artırmasına yardım etme.”

Bu strateji ve uygulamalar, aşağıda kısaca tanıtılmıştır: 

Bilgi (Knowledge) Intern Programı, lisans ve lisansüstü öğrencilere bilgi 

yönetimi becerisi kazandırmak için uygulama yapma olanağı verir. (World Bank 

2001f).  

Kalkınma Forumu; farklı türdeki kuruluş ve ülkelerdeki uygulayıcıların        

e-ortamda bir araya geldiği geniş bir e-gruptur (World Bank 2002c).

Konu grupları; DB personeline ve gönüllü herkese açıktır. Bilgi paylaşımı, 

haberleşme listeleri ve web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Gruplar, bilgi derlerler (iyi 

uygulamalar, nasıl bilgisi, sektör istatistikleri gibi), DB personeline ve ortaklara web 

siteleri, gazete vb. kaynaklardan bilgi toplayıp dağıtırlar. Bilgi Intern Programı ile 

dinamik ilişki içindedirler. (World Bank 2001h).  

Uygulama Grupları (A Community of Practice), resmi olmayan gruplardır. 

Yaygın  kalkınma sorunları  hakkında bilgi paylaşırlar ve ortak çözümler oluşturmaya  
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çalışırlar. Konu gruplarından bazıları, Tarımsal Bilgi Sistemleri, Eğitim Ekonomisi, 

Çevre, Yönetişim ve Kamu Sektörü reformu, Kalkınma İçin Bilgi, Kütüphane Ağı 

gruplarıdır (World Bank 2001h).  

Bilgi (Knowledge) Portalı; hem kurum içi hem de kamuoyu için oluşturulmuş 

web sayfaları bütünüdür. Bilgi ile ilgili programlar, olaylar, araçlar ve faaliyetler 

hakkında bilgi veren sayfalardır (World Bank 2001c).  

Sorular ve Cevaplar; DB’deki gruplar hakkında bilgi veren ve çeşitli soru ve 

cevaplardan oluşturulan web sayfalarıdır (World Bank  2001e).  

Öyküler; üretilen bilgi türlerinden birisidir. Deneyimlerin paylaşılmasını 

sağlayan sayfalardır (World Bank 2001e).  

Kaynaklar; toplulukların değer ve rolleri, nasıl oluşturulup sürdürüldüklerine 

dair bilgi kaynaklarına bağlantı sağlayan web sayfalarıdır (World Bank 2001e).  

ASK US!; Danışma Birimi, yüz yüze öğrenme ve bilgi paylaşımı hizmeti 

verir. Çeşitli kalkınma konularında bilgi ihtiyaçlarını tek noktadan karşılar (World 

Bank 2001d).  

Bilgi Paylaşımı Grubu (Koordinatörleri); bilgi yöneticileri, koordinatörler ve 

Başkan Yardımcısının danışmanlarından oluşur. Grup, bilgi (knowledge) paylaşım 

ve öğrenme ortamını yaratmak için programlar, sistemler ve insan kaynaklarını 

düzenlemek üzere en az ayda bir toplanır. Aynı zamanda sorumlu oldukları 

birimlerdeki gelişmelerin de paylaşıldığı sayfalardır (World Bank 2001g).  

Özetlenirse, kalkınma planlaması-bilgi ilişkisinin üç boyutlu olduğu görülür: 

1. Bilgi,  kalkınma planlaması ürünüdür.  Kalkınma planlaması faaliyetleri

sonucunda çeşitli bilgi ve bilgi kaynakları oluşmakta ve birikmektedir.

Ayrıca, söz konusu faaliyetlerle ilgili görüşler ve yapılan bilimsel

araştırmalar da bulunmaktadır. Bunlar kalkınma yazınının bir parçasıdır.
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2. Bilgi, kalkınma planlaması aracıdır. Kalkınma planlaması, bilgi alanında ve

bilgi alış verişi ile gerçekleştirilen bir faaliyettir. Dolayısıyla bilgi, kalkınma

planlaması aracı olarak kullanılmaktadır.

3. Bilgi,  kalkınma planlaması  etkenidir.  Kalkınma planlamasının  karar

aşamasında, kalkınma politikalarının saptanmasında, bilgi etken olarak

kullanılır. Çünkü, bir değer yaratmak, bir değişim gerçekleştirmek üzere

bilgiden yararlanılır. Dolayısıyla bu aşamada bilgi etken olma işlevi

taşımaktadır.

Kalkınma planlamasının bilgi ile kesiştiği bu üç nokta açısından Türkiye’de 

durumun ne olduğunu betimlemek üzere ulusal BY ve kalkınma planlamasında BY 

uygulamalarının ele alınmasına ihtiyaç vardır. 

4.2. TÜRKİYE’DE BİLGİ YÖNETİMİ 

Kalkınma planlaması ile kalkınma planlamasında BY çalışmalarını etkileyen 

ulusal bilgi yönetiminin özellikleri bu bölümde yer almıştır.  

Ulusal BY üç başlık altında incelenebilir: Anayasa’da bilgi ile ilgili 

düzenlemeler, bilgi yöneten kurumlar ve örgütsel bilgi yönetimi. Ulusal bilgi 

yönetiminin kavramsal boyutu Anayasa’da çizilmiş, kurumların işleyişleri ise 

yasalarla düzenlenmiştir. Ulusal düzeyde bilgi yöneten kurumlar, bilgi yönetim 

sürecindeki aşamalara göre gruplanmıştır. Örgütsel düzeyde bilgi yönetimi de bilgi 

hizmet birimlerinin durumu incelenerek resmedilmiştir. 

4.2.1. Anayasa’da Bilgi ile İlgili Düzenlemeler 

Anayasanın başlangıcında, bilginin bir hakimiyet aracı olarak 

kullanılamayacağı, “kuvvetler ayrımının, devlet organları arasında üstünlük 

sıralaması anlamına gelmediği” ifadesiyle belirtilmiştir (Türkiye ve 1963-2001:3). 
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Anayasa’da bilgi faaliyetleri ile ilgili ilkeler bireysel ve toplumsal olarak 

düzenlenmiştir:  

• Bireysel: özel hayatın gizliliği; din ve vicdan hürriyeti; düşünce ve

kanaat hürriyeti; düşünceyi açıklama hürriyeti;

• Toplumsal: haberleşme hürriyeti; düşünceyi yayma hürriyeti; basın ve

yayın hürriyeti; basın ve yayın araçlarını kullanma hürriyeti; düzeltme

ve cevap hakkı, toplantı yapma hak ve hürriyeti.

Bu maddelerde, kişinin bilgi ile ilgili haklar ve özgürlükler; toplum içinde bilginin 

iletimi, kullanımı ile ilgili haklar ve özgürlükler açıklanmıştır.  

Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında 

Kanun kamu hizmetlerinde katılımcılığın, saydamlığın ve hesap verebilirliğin da esas 

alınmasını içermektedir  (madde 5b). Ayrıca kamu hizmetlerine bilgi edinme hakkı 

ve saydamlık da getirilmiştir. 

4.2.2. Ulusal Düzeyde Bilgi Yöneten Kurumlar 

Ulusal bilgi yönetiminin çeşitli boyutlarında görevli kurumlar, BY sürecindeki 

(Şekil 2, 3) aşamalar olan bilgi üretme, toplama, depolama-düzenleme ve dağıtma 

hizmetleri ile bilgi uygulamaları başlıkları altında gruplandırılmıştır. Sürecin ilk üç 

aşamasındaki örgütlerin faaliyetlerinin nesnesi, bilgi ve bilgi kaynağı; görevleri ise 

ulusal düzeyde bilgi faaliyetleridir (Tablo 18). Bu gruplama yapılırken, Bakanlıklara 

bağlı kuruluşlar, bağlı oldukları Bakanlık kapsamında düşünülmüş ve ayrıca adları 

yazılmamıştır. Ancak BY sürecinin “bilgi uygulamaları aşamasında değerlendirilen 

bu kuruluşların özellikleri, “Örgütsel Bilgi Yönetimi” başlığı altında genel olarak 

değerlendirilmiştir.  

Bilgi üretme ile görevli kurumlar, yükseköğretim ve araştırma kurumlarıdır. 

Yükseköğrenim kapsamında da, üniversiteler ve araştırma enstitüleri bilgi üretme 

görevini gerçekleştirmektedirler. Bilgi toplama ile Milli Güvenlik Kurulu, Milli 

İstihbarat Teşkilatı görevlendirilmiştir. Her ikisi de ulusal düzeyde bilgi toplayan 

kurumlardır. İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının İstihbarat Genel Müdürlükleri de 

benzer görevi yapmakla beraber, bağımsız bir kurum olmadıkları için bu gruba 

alınmamıştır.  
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Tablo 18. Ulusal Düzeyde Bilgi Yönetimi ile Görevli Kurumlar 

Bilgi Üretme ve Toplama Bilgi ve Bilgi Kaynağı Depolama - Düzenleme Bilgi ve Bilgi Kaynağı Dağıtım 

Bilgi üretme -Yüksek öğretim kurumları YÖK Yayın ve Dokümantasyon Dai. Bşk.  (Tez) Başbakanlık BYEGM*

(bilim dallarında bilimsel bilgi)
Başbakanlık Devlet Arşivleri GM (Belge) Başbakanlık Anadolu Ajansı T. A. Ş. GM*  

Araştırma kurumları Başbakanlık Bilgi İşlem Bşk  (Veri) Başbakanlık Basın İlan Kurumu **

-Türkiye Bilimler Akademisi Başbakanlık DİE ** (Veri) TRT

- TÜBİTAK Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TSE  (Standart) ULAKBİM 

- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TPE (Patent) Kültür Bakanlığı Kütüphaneler GM 

- Devlet Meteoroloji İşleri GM Kültür B. Milli Kütüphane Bşk  (Bilgi kaynakları) Kültür Bakanlığı Yayımlar GM 

- Tapu ve Kadastro GM Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi  

- Aile Araştırma Kurumu

- Kadının Statüsü ve Sorunları GM

Bilgi toplama -Milli Güvenlik Kurulu

- Başbakanlık MİT **

 * Başbakanlığa bağlı kuruluştur.
** Başbakanlıkla ilgili kuruluştur.
Kaynak: Türkiye ve 1963-2001.

GM= Genel Müdürlüğü Bşk= Başkanlığı 
B= Bakanlığı 
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Devletin hafızasını oluşturan bilgi, bilgi kaynağı depolama-düzenleme 

hizmetleriyle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE),  

Türk Standardları Enstitüsü (TSE),  Türk Patent Enstitüsü (TPE)  ve  Milli Kütüphane 

Başkanlığı görevlendirilmiştir. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Devletin işleyişi 

sırasında oluşan ve  biriken belge ve basılı kaynakları  toplamakta,  depolamakta  ve 

düzenlemektedir. Kurumların hepsi depolama, düzenleme bağlamında bilgi üretirler. 

Ayrıca, DİE istatistik, TSE standard, TPE patent formundaki bilgi ve bilgi 

kaynaklarını üretirler.   

Bilgi dağıtma görevini ise Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), 

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Anadolu Ajansı A.Ş. (AA), 

Basın-İlan Kurumu, ULAKBİM, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Yayımlar Genel 

Müdürlüğü (Kültür Bakanlığı) yürütmektedir. Söz konusu kurumların hepsi farklı bilgi 

dağıtma veya yayma araçları kullanarak ulusal düzeyde bilginin yayılması ve 

dağıtılmasıyla görevlidirler. Bütün bu kurumların ana hizmet birimlerinde bilgi üretme 

ve toplama, depolama ve düzenleme ile kamuoyuna yayma/duyurma birimleri 

bulunmaktadır. Konu-merkezli örgütler ise, sağlık, eğitim, ulaştırma gibi çeşitli 

alanlara veya kadın, özürlüler gibi gruplara yönelik çeşitli sorunlarla ilgili görevler 

çerçevesinde ulusal düzeyde bilgi toplamakta, üretmekte, kullanmakta ve 

yaymaktadırlar (Tablo 20). Bu örgütler, Bölüm IV.3’de “Ulusal Kalkınma 

Planlamasında Bilgi Yönetimi” başlığı altında ele alınmıştır. 

Türkiye’de ulusal bilgi yönetiminin alt yapısı ile ilgili çalışmalar ise, Ulusal 

Bilgi Alt Yapısı (TUENA) Raporu, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), 

Elektronik Ticaret Ağı ve E-Türkiye çalışmalarıdır. Ulusal Bilgi Altyapısı (TUENA) 

raporu, 1997-1998 yıllarında Ulaştırma Bakanlığı sorumluluğunda hazırlanmıştır 

(Devlet Planlama 1996:95). Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi, 1996 yılında 

kurulmuştur (ULAKBİM 2001). Üniversiteler arasında bilgi ağını ve bilgi paylaşım 

hizmetlerini yürütmektedir. Elektronik Ticaret Ağı çalışmaları, 1998 yılında 

başlatılmış ve devam etmektedir (“e-Ticaret” 2003). E-Türkiye çalışmaları, 2001 

yılında başlamış ve 2002 yılı Ağustos ayında Taslak Eylem Planı hazırlanmıştır     

(T.C. Başbakanlık 2002). Taslak Eylem Planında ele alınan konular şunlardır: hukuki 

alt yapı, özel projeler, bilişim standartları, eğitim ve insan kaynakları, e-ticaret, e-

devlet, e-sağlık, e-arşiv, e-kütüphane, akıllı ulaşım hizmetleri ve e-çevre.  
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Güvenen (1999:19-95) ise, Türkiye’nin stratejik hedefleri ile ilgili olarak, 

aşağıdaki bilgi sistemlerinin kurulmasını önermiştir:  

• “Ekonomi ve toplum yapısı alt sistemi,
• Bilim ve teknoloji alt sistemi,
• Bilgi teknolojileri, bilgi sistemleri ve iletişim alt sistemi,
• Eğitim alt sistemi,
• Enerji alt sistemi.”

4.2.3. Örgütsel Düzeyde Bilgi Yönetimi 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatında örgütlerin yapısı çoğunlukla ana 

hizmet birimi, danışma-denetleme birimi ile yardımcı hizmet birimlerinden 

oluşmaktadır. Devleti oluşturan kurumların hepsinde Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği bulunmakta ve bu makamlar en üst makama bağlı olarak görev 

yapmaktadırlar. Bakanlık (Türkiye ve 1963-2001: 298) ile KİT Tip Örgüt Şemalarında 

(Türkiye ve 1963-2001:298), üst düzey yöneticiye bağlı Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği bulunmaktadır. Ancak bu tip şemalarda, diğer bilgi faaliyetlerinin 

standardize edilmiş bir yapısı yoktur. Bunlar, Devlet Teşkilatında, danışma-

denetleme veya yardımcı hizmet birimleri altında hizmet vermektedirler. Her 

kurumda bilgi işlem hizmetlerinin yürütüldüğü bir birim bulunmaktadır. Bu birimler, 

çoğunlukla Daire Başkanlığı, bazen de Müdürlük olarak kurulmuştur. Arşiv birimleri, 

evrak, arşiv gibi isimlerle yardımcı hizmetler kapsamında görev yapmaktadırlar. 

Kütüphaneler, genellikle yardımcı hizmet birimleri kapsamında, kütüphane veya 

bazen kitaplık gibi isimlerle müdürlük olarak kurulmuştur (Şekil 6).  

Bazı örgütlerde bilgi işlem birimleri, yayın birimiyle; bazılarında ise 

kütüphane veya arşiv birimleriyle birleştirilerek yapılandırılmıştır. Arşiv birimleri bazı 

kurumlarda müdürlük, bazı kurumlarda müdürlüğün altında bir birim olarak 

yapılandırılmıştır. Ayrıca arşivler, bilgi işlem veya yayın birimi ve diğer birimle birleşik 

olarak müdürlük veya daire başkanlığı olarak da teşkilatlandırılmıştır (Şekil 6). İl 

düzeyinde örgütlenmede ise basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü ve yazı işleri 

müdürlükleri; ilçelerde de yazı işleri müdürlükleri bulunmaktadır (Türkiye ve 1963-

2001). Yalnızca DPT’de bilgi işlem görevlerini de üstlenen birim Yönetim Bilgi 

Merkezi Dairesi Başkanlığı olarak anılmakta ve ana hizmet birimlerinden biri olarak 

görevini yürütmektedir.  
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YÖNETİCİ 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

(yönetim sistemlerine ilşkin hizmetleri de yürütür) 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

(Bilgi Edinme Birimi/Yetkilisi) 

Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetleme Birimleri Yardımcı/Destek Hizmet Birimleri 

Bilgi Faaliyetleri 

(toplama, depolama, düzenleme, 

hizmete sunma, kamuoyunu 

bilgilendirme) 

Bilgi İşlem Daire Bşk. 

Bilgi İşlem Müdürlüğü 

Evrak İşleri Birimi/Müdürlüğü 

Arşiv Birimi / Müdürlüğü 

Kitaplık Birimi 

Kütüphane Birimi / Müdürlüğü 

Bilgi İşlem Müdürlüğü / Daire Bşk. 

Şekil 6. T.C. Devlet Teşkilatında Örgütsel Bilgi Faaliyetleri ile İlgili Birimler 
Kaynak: Türkiye ve 1963-2001; Kamu Temmuz 2004; “Bilgi Edinme” 2003; 2004. 
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Bilgi Edinme Hakkı uyarınca kamu kurumlarında bilgi edinme birimlerinin 

oluşturulması öngörülmüştür (“Bilgi Edinme” 2003; “Bilgi Edinme” 2004). 

Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında 

Kanunda ise Bakanlık danışma birimi olarak Strateji Geliştirme Başkanlığı 

kurulmasına izin verilmiştir (madde 20). Söz konusu başkanlığın görevleri arasında 

yönetim sistemlerine ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesi de bulunmaktadır 

(madde30h). Ayrıca kanunda arşiv hizmetleri Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı” 

görevleri arasında olduğu belirtilmiştir (madde 36a).  

Bilgi faaliyetleri merkezli kurumlarda ise bilgi üretme, sağlama, toplama, 

düzenleme işleri ana hizmet birimleri olarak görev yapmaktadır. Ancak sadece 

DPT’de Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı ana hizmet birimi olarak görev 

yapmaktadır. 

MPM’nin 1994 yılında yaptığı bir araştırmada kamu kurum ve 

kuruluşlarında Bilgi İşlem Merkezlerinin statülerinin görünümleri tespit edilmiştir 

(Tablo 19) (Milli 1994).   

Tablo 19. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi İşlem Merkezlerinin Statüleri 

STATÜ ORAN %
Bilgi İşlem Müdürlüğü statüsünde ve bağlı alt gruplar 34
Daire Başkanlığı statüsünde ve bağlı şube müdürlükler 22
Proje grubu statüsünde, üst yönetime bağlı 14
Diğer 12
Daire Başkanlığı statüsünde ve bağlı alt gruplar   9
Bölüm statüsünde ve bağlı proje grupları   9
Kaynak: Milli 1994:36. 

Bilgi İşlem Müdürlüğü statüsünde ve bağlı alt gruplar biçimindeki 

örgütlenme en fazla oranda (%34) olan örgütlenmedir. Daire Başkanlığı statüsünde 

ise toplam %31 oranında örgütlenme vardır. Bu araştırmanın diğer bir bulgusu da 

Bilgi İşlem Merkezlerinin amaçlarına yöneliktir (Milli 1994:37). Bilgi İşlem Merkezleri 

1990’lı yıllarda %64 oranında ofis otomasyonu amaçlı hizmetleri yürütmüştür (Tablo 

20). Bir diğer bulgu da, Bilgi İşlem Merkezleri içinde düzenlenmiş kütüphane ve 
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dokümantasyon birimleri ile ilgilidir (Milli 1994:75). Bilgi İşlem Merkezlerinin 

%32’sinde kütüphane ve/veya dokümantasyon birimi bulunmaktadır (Tablo 21). 

Tablo 20. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi İşlem Merkezlerinin Amaçları 

STATÜ ORAN %
Ofis otomasyonu hizmet yürütülmesi 64
Projelerin ortak yürütülmesi 13
Veri tabanı yönetim sistemi kurulması  8
Veri giriş ve işleme çalışmalarının yoğunlaşması 6
Araştırma ve danışmanlık çalışmaları 4
Diğer 5
Kaynak: Milli 1994:37. 

Tablo 21. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi İşlem Merkezlerinde          

Kütüphane ve Dokümantasyon Birimleri Varlığı 

Kütüphane / Dokümantasyon ORAN % 
Yok 39
Var 32
Kurulması düşünülüyor 17
Kuruluş aşamasında 12
Kaynak: Milli 1994:75. 

Dener (1995), Türkiye’de kamu kurumu kütüphanelerinde internet kullanımı 

ile ilgili yönetim, bütçe, fiziksel koşullar, teknoloji kullanımı ve personel konularında 

şu sorunları tespit etmiştir:  

• görev ve sorumlulukların orantılı olarak saptanmaması,

• karar alma mekanizmasında kütüphane yöneticisi statüsünün olmaması,

• bağımsız bütçeye sahip olmamaları,

• tahsis edilen bütçenin yeterli olmaması,

• yeni teknoloji ve uygulamaların bulunmaması,

• sayıca ve teknoloji kullanımı bağlamında yetişkin personel olmaması.
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4.3. ULUSAL KALKINMA PLANLAMASI VE BİLGİ YÖNETİMİ 

Bu bölümde kalkınma planlamasının kısa tarihçesi verilerek, kalkınmayı 

gerçekleştiren kuruluşlar, kalkınmanın boyutlarına göre gruplanmıştır. Kalkınma 

planlaması ile görevlendirilen DPT’de bilgi yönetimi ise bir sonraki bölümde ele 

alınmıştır.   

4.3.1. Türkiye’de Kalkınma Planlaması  

1932-1939 yılları arasında I. ve II. Sanayi Programları uygulamaya 

konmuştur; 1934 yılında I. Beş Yıllık Sanayi Programı başlatılmıştır. 1961 Anayasası 

ile birlikte ekonomik, sosyal ve kültürel alanların tümünü kapsayan topyekün planlı 

kalkınma dönemine geçilmiştir (Gürsoy 2000:39). Devlet Planlama Teşkilatı’nın 

kuruluşundan bu yana, sekiz adet Kalkınma Planı hazırlanmıştır.  

Yürürlükte olan 1982 Anayasanın 166. maddesinde ulusal kalkınma, Devlet 

görevi olarak bildirilmiştir: 

Anayasa - madde 166: “Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle 
sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla 
gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak 
verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak 
Devletin görevidir. 
Planda milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde 
dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdam geliştirici tedbirler öngörülür; 
yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli 
şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bir plana göre 
gerçekleşir. 
Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 
onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak 
değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.” 
(Türkiye ve 1963-2001:42-43). 
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Planlamanın stratejik planlama kavramı ile tüm yönetim işini planlama 

süreçleri bağlamında çözmek olduğu hatırlanırsa, Türkiye’de kamu yönetiminde 

karşılaşılan sorunlara da göz atmak gerekir. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma dönemi 

için kurulan "Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması ÖİK" 

tarafından tespit edilen sorunlar şunlardır (Devlet Planlama 2000a:  3-4): 

• “Kamu örgütlerine verilen bir kısım görevler ya hiç yapılmamakta ya da
ancak sınırlı ölçülerde ve amaçtan uzak bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Temel bazı görevlerin yürütülmesinde, hizmette birlik ve bütünlük
sağlanması temel bir sorun olarak her alanda kendini göstermektedir.

• Bazı görevler, merkezi yönetim kapsamında bulunmakla birlikte, görevi
gerçekleştirecek işlevsel nitelikte örgütsel düzenlemelere gidilemediğinden,
eldeki yapı, gereksinimleri karşılayamamaktadır. Önemli orandaki merkezi
yönetim görevlerinde ise, gereksiz ve amacı aşan bir örgütsel büyüklüğe
ulaşılmıştır. Bu durum, görev ve yapı arasındaki ussallık dengesinin
kurulmasını güçleştirmektedir.

• Merkezi yönetim görevlerindeki oransal artış, sistemin birçok noktada
tıkanmasına ve işleme bozukluklarına neden olmakta, görevlerin merkez,
taşra ve yerel yönetimler arasında ussal dağılımı yeterince sağlıklı biçimde
gerçekleştirilememektedir.

• Bazı kamu örgütlerinde, bunların kuruluşuna gerekçe olan görevin önemi
azalmasına karşın, süreç içinde toplumsal gereksinimlerden kaynaklanan
ikincil görevler asıl görevlerin yerini almakta, bu da örgütlerde görev
kaymalarına yol açmaktadır.

• Kamu kuruluşlarında görev, yetki ve sorumluluk dengesinin iyi kurulamamış
olması, örgütsel etkililiği olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı görev için
birden çok kuruluş yetkilendirildiğinde görev ortada kalmakta, bu da görevin
etkisini azaltmaktadır.

• Kamu hizmetleri halkın ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamamakta olup,
kamu kurumlarındaki verimsizlik ve israf halkın kamu kurumlarına olan
güvenini sarsmıştır. Kırtasiyecilik kamu kurumlarının etkin çalışmasını
engellerken, özel sektörün ve vatandaşın kamu hizmetlerinden
yararlanmasını güçleştirmektedir.

• Büyüyen bütçe açıkları ve kamu borçları, artan kamu harcamalarının
kontrol altına alınmasını; bütçe reformu yapılmasını, insan kaynaklarının ve
iç kontrollerin yeniden değerlendirilmesini; program hedeflerine göre
kaynak planlamasını ve kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasını
zorunlu kılmaktadır.

• Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana, kamu yönetimine kamu
hukuku yaklaşımı hakim olmuştur. Bu anlayışın gereği olarak, kamu
sektöründe görev alanları, kuruluşların organizasyonları, kamu
yöneticilerinin ve çalışanların yetki ve sorumlulukları ile iç kontrol
mekanizmaları kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Bu nedenle kamu
yöneticilerinin eylem alanı ve takdir hakkı da sınırlıdır. Mevcut yapı, kamu
kurumlarının değişen koşullara uyum sağlamasını zorlaştırmaktadır.

• Uluslararası rekabet ve küreselleşme, ülkemizde de özel sektörde olduğu
kadar kamu sektöründe de reformlar yapılmasını gerektirmektedir.
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• [Türkiye’nin]... Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday olması ile birlikte, AB'ne
entegrasyonu sağlayacak reformların hızla gerçekleştirilmesi önem
kazanmıştır.”

Komisyonun sorunların çözümü için getirdiği önerilerden bazıları şunlardır

(Devlet Planlama 2000a:84-85): 

• “Reformun gerçekleştirilmesinde siyasi iradenin olması ön koşuldur,
• Üç ayaklı bir birim kurulmalı ve bunun içinde siyasi yönlendirme kurulu,

toplumsal katılımı sağlayan kurul ve uzmanlar grubu bulunmalıdır,
• Reform için ana model oluşturularak benimsenmeli ve bunun çerçevesinde

bütüncül bir yaklaşımla çalışılmalıdır,
• Anayasada yer alan sosyal devlet ilkesinin gerekleri yerine getirilmelidir,
• Kamu yönetimi küçülerek yeniden yapılandırılmalıdır,
• Kamu yönetiminin işleyişi konusunda mevzuat başta olmak üzere yönetim

bilgi, plan ve rapor sistemleri oluşturulmalı ve geliştirilmelidir.”

Özşen de, kamu yönetiminde planlı kalkınma açısından yapılması

gerekenleri şöyle özetler (Özşen 1987:7-8): 

• “Kamu yönetiminin bütün kademelerinde planlayıcı, işbirliği sağlayıcı ve
uyumlaştırıcı anlayışın yerleşmesi,

• Örgütlenme ile ilgili olarak, planlama süreçlerini gerçekleştirecek özel
örgütlenmeler oluşturulması,

• Kalkınma yönetimi mekanizmasının teknik kapasitesinin güçlendirilmesi.”

4.3.2. Ulusal Kalkınmada Bilgi Yönetimi  

Devlet Teşkilatında kalkınmanın çeşitli boyutlarında bilgi üreten, kullanan 

ve yayan kurumlar ise bakanlıklar, kurumlar ve diğer tür örgütlerdir. Araştırmada, 

kamu kurumları Bakanlık düzeyinde ele alınmış ve araştırmanın genel düzeni 

çerçevesinde dilsel, insansal, nesnel, ekonomik, toplumsal, kültürel ve politik 

konularda bilgi yöneten kurumlar olarak gruplandırılmıştır.1 Gruplandırma, kuruluş 

mevzuatı incelenerek yapılmıştır. Ancak, kurumlar, birden fazla alanda görev 

yapmaktadırlar. İnsansal ve nesnel grupta yer alan kurumlar, aynı zamanda 

toplumla ilgili çalışmalar da yapmaktadırlar. Örneğin, Türk Dil Kurumu dil konusu 

üzerinde çalışmakla birlikte, konunun ilişkisi nedeniyle kültürel çalışmalar da 

1 Türkiye Bilgi Envanteri araştırmasında ise, Milli Bilgi Bankaları Sistemi geliştirmeye yönelik olarak üniversiteler 
dışındaki kamu kurumları kapsanarak, Genel Müdürlük düzeyinde bilgi toplayan kuruluşlar sektörel bazda 
sınıflanmıştır. Bu sınıflama; tarım, imalat sanayi, elektrik-gaz-su, inşaat-bayındırlık, ticaret, ulaştırma-haberleşme, 
mali kurumlar-sigorta, toplum hizmetleri, kişisel hizmetler başlıklarından oluşturulmuktur (Devlet Planlama 1983). 
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yapmaktadır. Dolayısıyla, kurumların listelenmesinde temel faaliyet alanı göz önüne 

alınmıştır (Tablo 22). Bakanlıklarda Danışma ve Denetim Birimleri arasında 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlıkları da hizmet vermektedir 

(Canman ve diğerleri Nisan 2000:37) ve il düzeyinde planlama çalışmaları da 

yapılmaktadır (Gürsoy Haziran 2000: 41). Ayrıca kurumlar birbirleriyle etkileşim 

içinde görev yapmaktadırlar. Tüm bu kurumlar, kalkınma planlaması için de 

mevzuatta belirlenmiş dönem ve süreçlerde, DPT ile işbirliği ve eşgüdüm içinde 

çalışırlar. Özellikle DİE, “Kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması, 

uygulanması ve takibi aşamasında gerekli görülen verileri öncelikle derlemek ve 

değerlendirmek” (Devlet İstatistik 2004) ile görevlendirilmiştir. 

Erdoğan (1999) araştırmasında ekonomi yönetimi ile ilgili kurumları DİE, 

DPT, DTM, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TOBB, HM olarak 

belirlemiş ve bu kurumlardaki mevcut bilgi sistemlerini, veri tabanlarını ve bilgi yayım 

hizmetlerini incelemiştir. Kurumların kendi bilgi sistemlerini oluşturması ve 

birbirleriyle etkileşimli olarak çalışmasını önermiştir (Erdoğan 1999:75-82) (Şekil 7). 

EKONOMİ 

Bilgi Sistemi 

Bilgi Sistemi 

Kamu Kurumu 

Kamu Kurumu 

Şekil 7. Önerilen Devlet-Ekonomi Bilgi Sistemi  
Kaynak: Erdoğan, 1999:78. 
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      Tablo 22. Kalkınmada Uygulayımsal Göreve Sahip Kurumlar  
Dilsel       Insansal Nesnel Ekonomik Toplum (Türk Milleti) Kültürel Politik

TDK 
Devlet 
Personel 
Bşk 

İçişleri B  

Milli Eğitim 
B 

Sağlık B. 

Çalışma 
ve Sosyal 
Güvenlik B 

Doğal Afetler KK 

Arsa Ofisi GM 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar B 

Orman B 

Çevre B 

Tarım ve Köyişleri B 

Ulaştırma B 

Bayındırlık ve İskan B 

Ekonomik ve Sosyal Konsey 

Yurtdışı Müteahhitlik, Mühendislik 

ve Müşavirlik Hizmetleri KK 

Avrupa Birliği ve İç Ekonomik 

ve Teknik KK 

Türkiye Kalkınma Bankası 

Özelleştirme İdaresi Bşk. 

Merkezi Kayıt Kuruluşu 

Para Kredi ve Koordinasyon K 

Hazine Müs 

Doğal Afet Sigortaları Kur 

Maliye B 

TCMB 

Bankacılık Denetleme ve  

    Düzenleme Krl 

Sermaye Piyasası Kurulu 

Sanayi ve Ticaret B 

Milli Prodüktivite Merkezi 

Dış Ticaret Müs 

İhracatı Geliştirme Merkezi 

İhracaatçı Birlikleri  

Gümrük Müs 

Rekabet Krl Bşk 

Enerji Piyasası Düzenleme Krl 

KİT’ler (üretim sektöründekiler) 

GAP Yüksek Krl 

Milli Güvenlik Krl GS 

-Toplumla İlişkiler Bşk

Adalet B 

Turizm B 

Ekonomik ve Sosyal Konsey 

Sosyal Hizmetler Danışma Krl 

Konut Yüksel Krl 

Küçükleri Muzır Neş- 

riyattan Koruma Krl 

Köy Hizmetleri GM 

Gençlik ve Spor GM 

Türk Tarih Kurumu 

Atatürk Kültür Merkezi 

KİT’ler  

   (hizmet sektöründekiler) 

Dernekler 

Vakıflar  

Diyanet İşleri Bşk 

Türkiye Bilimler
Akademisi 

 Milli Savunma B 

TÜBİTAK 

Üniversiteler  

Telekomünikasyon Krl 

Vakıflar GM 

Radyo ve Televizyon 
Üst Krl 

Kültür ve Turizm B 

Avrupa Birliği GS 

Dışişleri B 

Yerel Yönetimler 

GAP Bölge İdaresi Bşk 

Türk İşbirliği ve 
Kalkınma Ajansı 

B: Bakanlığı;   Bşk: Başkanlığı;  GM: Genel Müdürlüğü;  GS: Genel Sekreterliği;   KK: Koordinasyon Kurulu;   Krl: Kurulu;   Müs: Müsteşarlığı; GAP: Güneydoğu Anadolu Projesi 
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Sonuç olarak Türkiye’de bilgi yönetimi ulusal boyutta bazı kurumlarca 

(Tablo 18) örgütsel düzeyde çeşitli birimlerce (Şekil 6) bilgi kaynağı türü ve/veya 

bilgi yönetimi süreçleri bağlamında dağıtık olarak gerçekleştirilmektdir. Kalkınma da 

uygulamacı kurumlarca konusal, sektörel ve/veya coğrafik (yerel, bölgesel) 

boyutlarda ayrışık olarak gerçekleştirilmektedir. Kalkınma planlamasında bilgi 

yönetimi ise DPT tarafından bütünleşik olarak gerçekleştirilmektedir. Bir sonraki 

bölümde DPT’de bilgi yönetimi ve politikası ile ilgili durum incelenmiştir. 
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5. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINDA BİLGİ YÖNETİMİ VE POLİTİKASI

Türkiye’de Kalkınma Planlaması ile DPT görevlendirilmiştir. DPT’nin bilgi 

faaliyetlerine dayanan görevleri kuruluş kararnamesinin 23ncü maddesinde Bilgi 

Toplama başlığı ile belirtilmiştir: 

“Devlet Planlama Teşkilatı, görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri 
bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden 
doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ile diğer gerçek tüzel kişiler bu bilgileri zamanında vermekle 
yükümlüdür. Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların 
gizliliğine uyulur.” ("Devlet Planlama" 1994a). 

DPT’de bilgi faaliyetleri iki boyutludur: kalkınma planlamasında bilgi 

yönetimi (KP-BY) ve örgütsel bilgi yönetimi (Ö-BY). Bunlar kurumsal bilgi 

politikasının alt alanlarıdır. Aşağıda KP-BY ile Ö-BY açısından DPT’deki mevcut 

durum resmedilmiş ve Kurumsal Bilgi Politikası bağlamında da değerlendirme ve 

yorum yapılmıştır.  

5.1. KALKINMA PLANLAMASINDA BİLGİ YÖNETİMİ 

Kalkınma çalışmaları ile ilgili olarak DPT Müsteşarı veya görevlendirilen 

diğer DPT yetkilileri çeşitli kurum, konsey, kurul ya da çalışma gruplarının 

faaliyetlerine katılmaktadır (Şekil 8). Bunlardan ilki sivil toplum kuruluşlarından biri 

olan TOBB’un da üyesi olduğu Ekonomik ve Sosyal Konsey’dir (ESK) ve DPT’den 

sorumlu Bakan ile DPT Müsteşarı kurul üyesidirler. ESK’nın bünyesinde onüç 

Çalışma Kurulunun oluşturulması öngörülmüştür ("Devlet Planlama" 1994a; 

[Ekonomik] 1999; “Ekonomik” 2001). Söz konusu çalışma grupları aşağıda 

listelenmiştir:  
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Müsteşar 
veya 

Yardımcısı 

Devlet Bakanı  
ve Müsteşar 

Müsteşar 
Yardımcısı

Para-Kredi ve 
Koordinasyon Yüksek 

Kurulu

Savunma Sanayii 
Yüksek Kurulu  

Bölge ve İl 
Koordinasyon 

Kurulları 

Yüksek Planlama
Kurulu 

e-DTr
Çalışma Grupları

Sosyal Hizmetler 
Danışma Kurulu

Karayolu Güvenliği
Yüksek Kurulu 

İstihdamı  
Geliştirme Yüksek  

Koordinasyon Kurulu

e-DTr
Danışma Kurulu

Çalışma Kurulları 

DPT’den en 
az bir üye e-DTr

İcra KuruluDevlet 
Bakanı

DEVLET 
PLANLAMA 
TEŞKİLATI

EKONOMİK 
VE SOSYAL 

KONSEY 

GAP 
Yüksek Kurulu 

Devlet 
Bakanı

Çocuk Haklarını 
İzleme Ve Değerlendirme 

Üst Kurulu 

Sosyal Güvenlik Yüksek 
Danışma Kurulu 

Endüstri Bölgeleri 
Koordinasyon Kurulu

Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu 

Devlet 
Bakanı

Müsteşar

Müsteşar

Müsteşar

Müsteşar

Müsteşar

DPT’den bir 
temsilci en az 

Genel Müdür 
seviyesinde 

bir kişi

Devlet 
Bakanı

Şekil 8: DPT’nin Ulusal Düzeyde Eşgüdüm Çalışmaları 
Kaynak: “Devlet Planlama” 1994a; Devlet 2003a; [Ekonomik] 1999, Devlet 2004c, e-Dönüşüm 2004. 
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a. Çalışma Hayatı Kurulu,

b. Makroekonomik Politikalar Kurulu,

c. Tarım Orman ve Köyişleri Kurulu,

d. Avrupa Birliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu,

e. Sanayi, Teknoloji ve Verimlilik Kurulu,

f. Enerji Kurulu,

g. Ticaret Kurulu,

h. Esnaf ve Sanatkarlar ve KOBİ’ler Kurulu,

i. Tüketici Kurulu,

j. Çevre Kurulu,

k. Bölgesel Gelişme Kurulu,

l. İnsan Kaynakları Kurulu,

m. Bilgi Toplumuna Geçiş Kurulu.

Bu çalışma gruplarında DPT’den bir temsilcinin bulunması da mevzuatta yer 

almaktadır. Ayrıca Konsey, yukarıda belirtilen Çalışma Kurullarını değiştirme veya 

kaldırma ve gerekli gördüğü konularda yeni Çalışma Kurulları oluşturma yetkisine 

sahiptir (“Ekonomik” 2001a, 2001b).  

Yüksek Planlama Kurulu (YPK) ise Başbakanın belirlediği Bakanlar ile DPT 

Müsteşarından oluşur. YPK toplantılarına görüşme konularının kapsamına göre ilgili 

Bakanlar ve kamu görevlileri de davet edilebilir ("Devlet Planlama" 1994a).  

Para-Kredi Kurulu da DPT Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın 

başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği Bakanlar ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı, 

DPT Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Dışticaret Müsteşarı ve TCMB Başkanından 

oluşur. Toplantı konularına göre ilgili Bakanlar ile diğer kamu görevlileri de 

çağrılabilir ("Devlet Planlama" 1994a). 

DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı görev alanına giren e-Dönüşüm 

Türkiye Projesi (e-DTr) ile ilgili olarak İcra Kurulu, Danışma Kurulu ve 8 adet çalışma 

grubu oluşturulmuştur. E-DTr İcra Kurulu DPT’den sorumlu Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Ulaştırma Bakanı, DPT Müsteşarı 

ve bir başbakan başmüşavirinden oluşturulmuştur. Ayrıca DPT Müsteşar 

    101



Şan     Kalkınma planlamasında bilgi yönetimi ve Devlet Planlama Teşkilatı için kurumsal bilgi politikası modeli 

Yardımcılarından biri de e-DTr İcra Kurulu üyesidir. Danışma Kurulu ise e-DTr’nin 

üst düzeyde yönlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları 

ile sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden kurulmuştur. E-DTr Danışma 

Kurulunun Başkanılığını DPT Müsteşar Yardımcısı yapmaktadır. E-DTr ile ilgili 

çalışma grupları ve koordinasyonlarından sorumlu kuruluşlar aşağıda listelenmiştir 

(Devlet Planlama 2004c): 

“1. Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu, Milli Eğitim Bakanlığı 

2. Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu, Ulaştırma Bakanlığı

3. Hukuki Altyapı Çalışma Grubu, Adalet Bakanlığı

4 e-Devlet Çalışma Grubu, Devlet Planlama Teşkilatı

5. e-Ticaret Çalışma Grubu, Dış Ticaret Müsteşarlığı

6. Standartlar Çalışma Grubu, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı

7. e-Sağlık Çalışma Grubu, Sağlık Bakanlığı

8. İzleme Çalışma Grubu, TBD.”

Söz konusu Çalışma Gruplarından e-Devlet Çalışma Grubunun başkanlığını DPT 

yürütmektedir.  

Diğer kurullara DPT’nin katılımı ise Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, 

Genel Müdürlük ve/veya uzman düzeyindedir (Şekil 8).   

DPT’nin temel görevi olan kalkınma planlaması ile ilgili çalışmalar ise  

- kalkınma planlarının hazırlanması,

- yıllık programların hazırlanması,

- yatırım programının hazırlanması

olarak 3 başlık altında toplanabilir. 

Kalkınma planlarının hazırlanması süreci, Başbakan veya ilgili Bakanın 

DPT’ye Hazırlama Direktifi vermesi ile başlar. DPT ülkenin durumuna göre 

oluşturulmasına ihtiyaç duyulan Özel İhtisas Komisyonlarını (ÖİK) tespit eder ve ÖİK 

oluşturulur. Komisyonlar gerekli görülen sıklıkla toplanarak çalışma konusu ile ilgili 

ortak görüş oluşturulmaya çalışılır.  
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Çalışmalar sürecinde tartışılan konular rapor haline getirilip DPT’ye verilir. 

DPT tüm komisyonların çalışmalarını dikkate alarak kalkınma planı metninin 

yazımına başlar. Çeşitli sektör ve konularda planlama uzmanlarıyla görüş alış verişi 

plan metninin bütünleştirilmesi tamamlanır ve YPK’ya iletilir. YPK’da görüşülüp 

onaylanan plan metni Başbakanlığa gönderilir. Başbakanlıktan Bakanlar Kuruluna 

gönderilerek, onaylanması beklenir. Onaylanan plan TBMM’ye sunulur ve         

Bütçe – Plan Komisyonunda yapılan görüşme ve tartışmalardan sonra TBMM’de 

kabul edilir (Şekil 9) (“Devlet Planlama” 1994a). 

YPK 

Bakanlar Kurulu 

Başbakanlık 

ÖİK Raporlarının 
DPT’ye Teslimi 

Kalkınma Planı 
Hazırlama Direktifinin 

Verilmesi

ÖİK’lerin 
Çalışmaları 

ÖİK Raporlarının 
Yazımı 

Kalkınma Planı 
Metninin Yazımı 

Kalkınma Planı 
Metninin 

Bütünleştirilmesi
DPT 

ÖİK’lerin 
Oluşturulması 

Başbakan 

İlgili Bakan 

TBMM 

Şekil 9. Kalkınma Planı Hazırlama Süreci 
Kaynak: “Devlet Planlama” 1994a. 

Yıllık Programların Hazırlanması ise kamu kurumlarından bilgilerin 

toplanmasından sonra DPT’nin bünyesinde bilgilerin işlenmesi ve 

bütünleştirilmesiyle oluşur ve YPK’ya sunulur. YPK’da onaylanmasını takiben 

Bakanlar Kurulu’na gönderilir. Bakanlar Kurulu, Yıllık Programı uygun görüp onaylar 
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ve TBMM’ye gönderir. TBMM’de Bütçe Komisyonunda görüşülüp tartışılmasından 

sonra kabul edilir (Şekil 10) (“Devlet Planlama” 1994a:madde28). 

DPT YPK Bakanlar 
Kurulu 

TBMM 

Şekil 10. Yıllık Program Hazırlama Süreci 
Kaynak: ”Devlet Planlama” 1994a. 

İzleme ve eşgüdüm faaliyetleri, kabul edilen planların, yıllık programların ve 

projelerin uygulanmasındaki uyum ve işbirliği faaliyetleri, gözlemleme, 

değerlendirme, gerektiğinde tedbir alma ve belirli devrelerde rapor hazırlama 

süreçleri ile Bakanlar Kuruluna sunma aşamalarını içermektedir (Şekil 11) (“Devlet 

Planlama” 1994a:madde 29). 

Plan 

Program 

Proje 

Gözlemleme Değerlendirme Tedbir alma 
Bakanlar 
Kurulu Uyum 

Ve 
işbirliği 

Şekil 11. Kalkınma Planlamasında Eşgüdüm Süreci  
Kaynak: “Devlet Planlama” 1994a. 

2005 Yılı Programında, kurumlardan istenen izleme ve koordinasyon 

raporları, Tablo 23, 24 ve 25’de listelenmiştir (Devlet 2004a:ix-xxi). Tablolarda 

listelenen raporların kapsamı incelendiğinde yatırımların, projelerin, fiyatların, 

sermaye hareketlerinin, uluslararası ticari ve ekonomik faaliyetlerin, teknik işbirliği 

faaliyetlerinin, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin ulusal düzeyde bütüncül açıdan 

izlendiği açıkça görülür. Bu raporlar ilgili birimlerce değerlendirilerek hem gözlem 

yapılmakta hem de gelecek yıl için tahminler yapılıp yıllık programların 

hazırlanmasında bütüncül olarak değerlendirilerek kullanılmaktadır.  
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Tablo 23. 2005 Yılı Uygulama Faaliyetleri  
Toplanan Bilgi Gönderen Alan Gönderme Tarihi Üretilen Bilgi / Bilgi Kaynağı Türü 

Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, 
döner sermayeli kuruluşlar  

Sayıştay, Maliye B., 
DPT Müsteşarlığı 

Ödeneği toplu olarak verilen 
ve toplulaştırılan projeler  

KİT ve bağlı ortaklıkları DPT Müsteşarlığı, 
Hazine Müsteşarlığı 

Yatırım Programının 
Resmi Gazete’de 

yayınlanmasını müteakip, 
30 gün içerisinde 

- Proje adı ve/veya karakteristiği: makina-teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme,
tamamlama, 

- Değişiklik bilgisi: yer değişikliği dahil mevcuda ilave ve çıkarmalar; ödenek
  aktarmaları; süre, karakteristik ve maliyet revizyonları, 

-alt projelerde değişiklik bilgisi: ana proje grubunun yer, süre, karakteristik, maliyet
ve ödenek değiştirilmemek kaydıyla alt projelerde  
maliyet değişikliği, süre, karakteristik değişiklikleri,  
ödenek aktarmaları. 

Yıl içinde programa alınan ve 
programdan çıkartılan projeler kuruluşlar 

DPT, YPK ve/veya 
Bakanlar Kurulu 

kararı 

Zorunlu hal oluştuğunda 
(Talep ortaya çıktığında) Değişiklik bilgisi: Yatırım Programına proje alma veya programdan proje çıkarma 

Proje parametrelerinde yıl 
içinde yapılacak değişiklikler  Kuruluş, üniversite 

DPT, YPK ve/veya 
Bakanlar Kurulu 

kararı 

Değişiklik ihtiyacı 
oluştuğunda 

- Değişiklik bilgisi: yer, karakteristik-süre, maliyet ve ödenek değişikliği,

- DPT’nin görüşü:  ödenek aktarması için;
  2005 Mali Yılı bütçesine veya olağanüstü ödenek temin edilme- 

                             siyle ilgili kanun tasarıları hakkında, 

- sari ihale taleplerine ayrıntılı teknik gerekçe: proje maliyetlerinde olağanüstü yıllık
fiyat artışı olduğunda),  

- keşif özeti icmal tablosu,

- sari ihale sonuçları,

- DPT’nin kararı: dış proje kredisi kullanımı sebebiyle hasıl olan cari yıl kur
farklarından doğan maliyet ve ödenek revizyonlarınını,  

- önceki yıl içerisinde kullanılmayan ve 2005 yılına devir eden dış proje kredisi
             ödeneklerinin Yatırım Programı ile ilişkilendirilmesine ihtiyaç duyulacak  
             revizyonun DPT’ce sonuçlandırılması,  

- Fonlardan kısmen veya tamamen finanse edilecek kamu yatırım projelerinde,
fonlardan yapılan tahsisatın revize edilmesi gereken durumlarda revizyon kararı

      alınmadan önce bu değişikliğin Yatırım Programı ile ilişkisi kurulması,  

- DPT’nin veya Yüksek Planlama Kurulunun kararı: Kamu iktisadi teşebbüsleri ve
bağlı ortaklık-larının yatırım ve finansman programlarının revize edilmesi 
halinde, proje bazındaki revizyonlar bu maddedeki limitlere göre,  

- yeni keşfe dayalı revize fizibilite raporu: değişiklik taleplerinin neticelendirilmesinde
            DPT Müsteşarlığı, değişikliğin boyutunu da dikkate alarak  
            gerekli gördüğü takdirde hazırlanır. 

Kaynak: Devlet Planlama 2004a: ix-xxi.  
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Tablo 23. 2005 Yılı Uygulama Faaliyetleri (devam) 
Toplanan Bilgi Gönderen Alan Gönderme Tarihi Üretilen Bilgi / Bilgi Kaynağı Türü 

Tamamı kullanılmayan  
dış krediler 

Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, 
KİT ve bağlı ortaklıkları, döner 
sermayeli kuruluşlar, mahalli 

idareler 

DPT 
tamamı kullanılmayan dış 

kredilerin tekrar kredi 
tahsisi yapılmadan önce 

DPT Görüşü 

Mahalli idareler yatırımları mahalli idareler 
(il özel idareleri ve belediyeler) DPT  -

- 2005 Yılı Yatırım Programı (dış finansman (kredive/hibe) kullanımı söz konusu 
olan projeleri kapsayan)  

Mahalli idarelere  
yapılacak yardımlar ödeneği 

Valilikler 
(mahalli idarelerden 

[il özel idareleri ve belediyeler] 
valiliklere) 

DPT -

- fizibilite raporu, 

- harcama tablosu (fizibilite raporu olmayan projelerde),

- ödenek tablosu (devam eden projelerde),

- ticaret sicil gazetesi (ortaklıklarda şirket ana sözleşmesi ve tadillerin yapıldığı)

-şirketin son tarihli bilançosu,

-genel kurul kararı (sermaye artırımlarında sermayenin son durumunu ve
ortaklıklara dağılımını gösteren( veya Ticaret Sicil Gazetesi (genel kurul kararının
yayınlandığı)

-DPT Müsteşarlık onayı (ödenekten yardım yapılması için),

- Maliye Bakanlığına bilgi verme (yardımın ilgili valilik emrine gönderilmesi için),
İlgili valiliğe bilgi verme (ödeneğin gönderildiğine dair),

- DPT’ye bilgi verme (bir yıl içinde ödenekten harcama yapılmaması durumunda),

- DPT talimatı (bir yıl içinde ödenekten harcama yapılmaması ile ilgili),

- valiliklerin DPT’ye bilgi vermesi (durum hakkında altı ayda bir ve iş bitiminde)

Yeni teşkilat kurulması Kamu kuruluşları DPT -
- Teklif, 
- DPT görüşü

Mevzuat taslaklarına  
ilişkin görüşlerin alınması 

Özel kanun ile kurulmuş kamu 
tüzel kişiliğini, idari ve mali 

özerkliği haiz düzenleyici ve 
denetleyici kurumlar 

DPT ve  
İlgili Bakanlık - - Mevzuat taslağı,  

- DPT görüşü

Kaynak: Devlet Planlama 2004a: ix-xxi; Kalkınmada 1992. 
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Tablo 23. 2005 Yılı Uygulama Faaliyetleri (devam) 

Toplanan Bilgi Gönderen Alan Gönderme Tarihi Üretilen Bilgi / Bilgi Kaynağı Türü 

Finansal kiralama Kamu kurum ve kuruluşları - - 

- 2005 yılı yatırım programı (fizibilite raporlarına dair usul ve esaslar (DPT’ce
belirlenen)

- Proje revizyonu

Yıllık yatırım programı  
teklifleri Kamu kuruluşları DPT 15 Temmuz 2005 

(Yıllık) 

- Proje düzeyinde 5 yıllık yatırım programı,
- fizibilite etüdleri,
- fizibilite raporlarına dair usul ve esasları (DPT’ce hazırlanan),
- projeler yerli katkı karşılığı ödenek talepleri: 2004 yılında AB ile yürütülen mali

   işbirliği kapsamında karara bağlanmış olan, 
- proje teklif formu

Uluslararası Teknik İşbirliği  
faaliyetlerinin yürütülmesi ve 
koordinasyonu 

Çok taraflı ve iki taraflı işbirliği 
programları çerçevesinde 

sağlanacak teknik yardımlardan 
yararlanmak isteyen Kamu 

kurumu, 
Özel sektör kuruluşları ve  

Sivil toplum kuruluşları  

DPT -

- Proje önerisi,  

- Onay yazısı: (Teknik yardım sağlayan ülke ya da kuruluş tarafından projenin
uygunluğu-na dair)

- bilgilendirme: (Proje önerilerinin Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası kuruluşlar veya
teknik yardım talep edilen ülkelerin büyük elçiliklerine gönderilmesi)

- Proje teklifi hazırlama (yardım sağlayacak taraf ile projeyi yürütecek kuruluş),

Proje anlaşması metni (imzalandığında),

Proje teklifi (kabul edilen),

-uygulamaya koyma / Yatırım programına alma
Kaynak: Devlet Planlama 2004a: ix-xxi; “Kalkınmada” 1992. 
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Tablo 24. 2005 Yılı İzleme Raporları  

Toplanan Bilgi Gönderen Alan Kapsadığı dönem Gönderme Tarihi Üretilen Bilgi / Bilgi 
Kaynağı Türü 

1 Ocak – 31 Mart 
1 Nisan – 31 Haz. 

1 Temm. – 30 Eylül 

Dönem sonunu izleyen 
15 gün içinde Yatırım Uygulama Raporu 

Yatırımcı kuruluşlar 
(projeleri programda yer alan 
belediye ve il özel idareleri) 

DPT Müsteşarlığı 

1 Ekim – 31 Aralık Dönem sonunu izleyen 
30 gün içinde 

İzleme Raporu 
(kuruluş, sektör ve proje 

bazında) 

Dış Kredi İzleme Raporu Dış kredi kaynağı kullanan 
kuruluşlar ve mahalli idareler 

DPT Müsteşarlığı, Hazine 
M., (genel ve katma 
bütçeli kuruluşlar ve 

mahalli idareler, ayrıca 
Maliye Bakanlığı) 

1 Ocak – 31 Mart 
1 Nisan – 31 Haz. 

1 Temm. – 30 Eylül 
1 Ekim – 31 Aralık 

Dönem sonunu izleyen 
30 gün içinde Belirli bir form 

KİT Veri Toplama Raporu KİT ve bağlı ortaklıkları İlgili Bakanlık, DPT 
Müsteşarlığı, Hazine M. 3 aylık Dönem sonunu takip eden 

1 ay içinde 
Tablo (Veri toplama Projesi 
çerçevesinde hazırlanan) 

İşletme Gerçekleşme Raporu Kamu ve özel kesim işletmeleri DPT Müsteşarlığı aylık İlgili olan ay sonunu takip  
Eden 15 gün içinde 

Örnek rapor var 
(satış, dış ticaret, stok ve 

istihdam durumu) 

Destekleme Alımları ile İlgili  
Raporlar 

Kooperatif birlikleri, KİT ve bağlı 
ortaklıkları, T. C. Merkez Bankası, 

T. C. Ziraat Bankası

DPT Müsteşarlığı, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı, 

Hazine M. 
Aylık Her ay Belirli bir form 

Fon ve Hesaplar ile İlgili  
Raporlar 

Kamu kuruluşları, kamu 
bankaları, T.C. Merkez Bankası 

DPT Müsteşarlığı ve 
Hazine M., Maliye B. aylık Her ayı takip eden 

15 gün içinde Belirli bir form 

Fiyat İzleme Raporu KİT ve bağlı ortaklıkları DPT Müsteşarlığı ve 
Hazine M. 

Değişiklik meydana 
geldiğinde  

Değişikliği takiben 
15 gün içinde 

değişiklikbilgisi (üretilen 
malve hizmet fiyatları, girdi 

maliyetleri, gelir, gider) 
Teknik İşbirliği Uygulama 
Raporu Teknik işbirliği uygulayıcıları  DPT Müsteşarlığı 6 Aylık, yıllık Ocak, Temmuz uygulama raporu

Sektörel Bilgi Formları 
Özel kanunlarla kurulmuş kamu 

tüzel kişiliğini ve idari mali 
özerkliği haiz düzenleyici ve 

denetleyici kurumlar 

DPT Müsteşarlığı, 
İlişkili bulunulan Bakanlık 6 aylık Dönem sonunu izleyen 

30 gün içerisinde Belirli bir form 

Proje Tamamlama Raporu kuruluş  DPT Müsteşarlığı Projenin tamamlanmasında 3 ay içerisinde Rapor formatı 
1 Ocak – 31 Mart 
1 Nisan – 31 Haz. 

1 Temm. – 30 Eylül 
Bilgi İletişim Teknolojileri 
Projeleri İzleme Raporu kuruluş  DPT

1 Ekim – 31 Aralık 

Dönem sonunu izleyen 
30 gün içerisinde 

Tablo BİT-1 (3 aylık) yıl içi 
toplam harcama, 

Özet değerlendirme raporu 

Teknolojik Araştırma Projeleri 
Geliştirme Raporu Üniversiteler  DPT Nisan, Ağustos, Aralık Ayı takiben 15 gün içinde Rapor 

Bilimsel Araştırma Projeleri Yükseköğretim kurumları DPT, Maliye Bakanlığı Ocak, Haziran Ay içinde Proje listesi 
Kaynak: Devlet Planlama 2004a: ix-xxi.  
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Tablo 25. 2005 Yılı Programı Koordinasyon Çalışmaları  

Çalışmanın Adı Koordinasyon aktörleri Koordinatör Faaliyet Türü Üretilen Bilgi / Bilgi Kaynağı Türü 

Kamu kurum ve 
kuruluşları DPT Müsteşarlığı Rapor üretme: Ana plan, uygulama planı 

ve projelerin yapımı 

Ana plan, 
Uygulama planı, 
Proje raporları 

Temel Sektörlere 
Ait Ana Planlar 

çeşitli kuruluşlar 

DPT 
(gerektiğinde 

kurumlardan birine 
devredilebilir) 

Rapor üretme: Çeşitli kuruluşlarca birlikte 
yürütülmesi gereken projeler, bölgesel 
gelişme projeleri 

Proje eşgüdümü: Merkezi hükümet ve 
bölge kademelerindeki koordinasyon 

Proje raporu 
(görevler, işbirliği esasları, iş programları)

Bilgi üretme: Çalışma programı ve 
ödenek miktarı 

Bilgilendirme: İl ve bölge birimlerinin 
Valilikleri 

Çalışma programı ve  
ödenek miktarını içeren rapor 

Yatırımların valiliklerce koordinasyonu 
Genel ve katma bütçeli 
kuruluşlar ve bunların 

bölge ve il birimleri 
valilikler 

Bilgi üretme: yıllık rapor  

Bilgilendirme: Valiliklerin İlgili Bakanlık ve 
DPT M.nı 

Yıllık rapor 
(yatırım uygulama durumu, etkinliğin 
artırılması, karşılaşılan güçlüklerin 

giderilmesi)  

işbirliği ve koordinasyon: Yatırımların 
gerçekleşmesi ve üretim tesislerinin 
işletilmesi 

Bölge ve İl 
Koordinasyon Kurulları İl koordinasyon kurulları  valilikler 

Program uygulamasının 
il düzeyinde takibi 

Valilere yardımcı olma, 

Toplantı yapma: Şubat, Nisan, Ağustos, 
Kasım (DPT M gerektiğinde temsilci 
olarak katılır) 

(il koordinasyon toplantı sonuç raporu) 

AB bölgesel  
kalkınma programları 

Kamu kuruluşları, mahalli 
idareler, bölgelerde proje 
uygulama/koordinasyon 
büroları(teknik bürolar) 

DPT - Tedbir alma

Kaynak: Devlet Planlama 2004a: ix-xxi.  
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Yıllık program hazırlama çalışmaları yatırım programı hazırlama çalışmaları 

ile ayrıntılandırılmaktadır. Yatırım Programının hazırlama süreci ise her yılın haziran 

ayında Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Esaslarının Resmi 

Gazetede yayımlanması ile başlar. Son halini alan Yatırım Programının Resmi 

Gazetede yayımlanması ile bir sonraki yılın ilk ayında sona erer (Şekil 12). 2005 yılı 

yatırım programı hazırlanması sürecinde kamu kurumlarının talep ettiği yatırımlar ve 

özellikleri ile ilgili bilgiler derlenmektedir (Tablo 26).  

Tablo 26. 2005 Yılı Yatırım Programı Hazırlanması İçin Gerekli Bilgiler 

Kamu Kurumlarından Talep Edilen Bilgiler (2005) 

• 2005 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu

• Yatırım Projeleri Listesi

• Fiziki Hedefler - Kaynak İhtiyacı

• Yatırım Projelerinin Yıllara Göre Dağılımı

• 2004 Yılı Yatırım Ödeneği ve Harcama Tahmini

• İdame ve Yenileme Yatırımları

• Proje İzleme Formu

• Halen İşlemde Olan Dış Proje Kredileri

• Dış Kredi Sağlanması İstenen Projeler

• Taşıt Listesi

• 2005 Yılı Tahmini Taşıt Alım Bedelleri Listesi

• Kamulaştırma Harcamalarının Proje Bazında Dağılımı

• Genel-Katma Bütçeli Kuruluşlarda Personel Durumu

• Sosyal ve İdari Yapılar Ön Proje Formu

• Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması Düşünülen Projeler

• Yatırım Projesi Özet Bilgi Formu

• Arsa-Altyapı Bilgi Formu

• Araştırma -Geliştirme  Yatırım Talepleri Bilgi Formu

• Proje Teklif Formu (AB Fonları İle Finansman Teklif Edilecek
Ekonomik ve Sosyal Uyuma Yönelik Projeler İçin)

• AB Destekli Bölgesel Programlar Alt Yapı ve Çevre Projeleri Özet
Formu

 

Kaynak: Devlet Planlama 2004b. 

Kalkınma planlamasının ekonomik, sosyal, kültürel gibi çeşitli yönleriyle 

Genel Müdürlükler bünyesindeki Daire Başkanlıkları görevlidir (Tablo 27). Devlet 

Planlama Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamede görevleri belitilen Başkanlıklar kalkınma ve kalkınma planlamasının 

çeşitli yönlerinde uzmanlaşarak bilgi faaliyetlerini sürdürmektedirler (“Devlet 

Planlama” 1994a).  
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4. Yatırım Toplantılarının
yapılması (Sektör Uzmanları ve 
Yatırımcı Kuruluşlarla birlikte) 

1. Yatırım Genelgesi ve Eki Yatırım
Programı Hazırlama Esaslarının

Yatırımcı Kuruluşlara Gönderilmesi 

2. Yatırım Tekliflerinin
DPT'ye İletilmesi

3. Yatırım Tekliflerine İl kin Bazı
Büyüklüklerin Bilgis yara

Kaydedilmesi ve Teklif rin DPT 
Sektör Uzmanlarına İ tilmesi

5. Genel Yatırım Büyükl kleri İle
İlgili Olarak Koordina yon

Toplantıları Yapılm sı

6. Yatırım Programı Taslağının
Makro ve Sektörel Hedefler
Gözetilerek Oluşturulması

7. Yatırım Program Taslağının
YPK'ya Sunulması e YPK'da

Görüşülm si

12. Bütçe'nin TBMM Plan
Bütçe Komisyonunda ve Genel 

Kurulda Görüşülmesi
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13. Bütçe'nin
Yasalaşması

14. Yatırım Programının Resmi
Gazetede Yayımlanması

8. Genel/Katma Bütçeli Kuruluşların Yatırım
Ödenekleri, Dış Proje Kredileri, Taşıt Alımları
ve Kamulaştırma Ödeneklerinin Vize Edilmesi

9. Yıllık Programın ve Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair"

BKK'nın Resmi Gazetede Yayımlanması

10. Bütçe'nin TBMM'ne Gönderilmesi

11. Yıllık Programın TBMM'ye Gönderilmesi
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Söz konusu Başkanlıklarda bilgi teknolojisinden yararlanılmaktadır; en çok 

YBM’nin verdiği bilgi hizmetleri kullanılmaktadır; bilgi üretimi en çok rapor yazarak 

gerçekleştirilmektedir; bilgi alış verişi ve eşgüdüm ise en çok görüşme ve toplantı 

aracılığı ile yapılmaktadır (Şan Temmuz 2003:132-140). 

Tablo 27. DPT’de Kalkınma Planlaması ile Görevli Başkanlıklar 

Genel Müdürlükler Genel Müdürlüklere Bağlı Başkanlıklar 
Yıllık Programlar ve Konjonktür 
Değerlendirme Genel Müdürlüğü 
(YPKGM) 

Finansman Dairesi Başkanlığı (FDB) 
Mali Piyasalar Dairesi Başkanlığı (MPDB) 
Konjonktür Dairesi Başkanlığı (KDB) 

Ekonomik Modeller ve Stratejik 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü 
(EMSAGM) 

Ekonomik Modeller Dairesi Başkanlığı (EMDB)  
Stratejik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı (SADB) 

İktisadi Sektörler ve Koordinasyon 
Genel Müdürlüğü (İSKGM) 

Tarım Dairesi Başkanlığı (TDB) 
Sanayi Dairesi Başkanlığı (SDB) 
Alt Yapı ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı (AHDB) 
Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı (HTKDDB) 
Proje Yatırımları Değerlendirme ve Analiz Dairesi Başkanlığı (PYDADB) 

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon 
Genel Müdürlüğü (SSKGM) 

Sosyal Politikalar Dairesi Başkanlığı (SPDB) 
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Dairesi Başkanlığı (İKGDB) 
Sosyal Fiziki Alt Yapı Dairesi Başkanlığı (SFADB) 
Sosyal Araştırmalar Dairesi Başkanlığı (SADB) 

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum 
Genel Müdürlüğü (BGYUGM) 

Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı (KÖYDB) 
Bölgesel Gelişme Dairesi Başkanlığı (BGDB) 
Avrupa Birliği Bölgesel Gelişme Dairesi Başkanlığı (ABBGDB) 
Avrupa Birliği İzleme Değerlendirme Dairesi Başkanlığı (ABİDDB) 

Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel 
Müdürlüğü (ABİGM) 

Avrupa Birliği Politikaları Dairesi Başkanlığı (ABPDB) 
Avrupa Birliğine Uyum Dairesi Başkanlığı (ABUDB) 

Dış Ekonomik İlişkiler Genel 
Müdürlüğü (DEİGM) 

Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı (DEİDB) 
İkili Ekonomik İlişkiler ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanlığı (İEİTİDB) 
Çok Taraflı Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı (ÇTEİDB) 

⎯ Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 

Ayrıca DPT’nin bağlı olduğu Bakan ve Müsteşar, Müsteşarlık Araştırma 

Grubu kurma yetkisine sahiptir. Örneğin 1969, 1971 ve 1984 yıllarında Müsteşarlık 

araştırma grupları kurulmuştur (Kızılyallı 1971; Devlet Planlama 1970:10, 1984). 

DPT’nin bünyesinde Acil Eylem Planı'nındaki Kamu Reformu faaliyetleri ve 

Yüksek Planlama Kurulunun 2003/2 Karar No.lu 2003 Yılı Programı ve Mali Yılı 

Bütçesi Makro Çerçeve Kararı hükümleri doğrultusunda Stratejik Planlama Çalışma 

Grubu oluşturulmuştur. Söz konusu Grup kuruluş düzeyinde stratejik planlama 

uygulamasına geçme üzerinde çalışmaktadır. Faaliyetlerinde elektronik ortamdan da 
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yararlanılmaktadır. Grup Kamu Kurumları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu Nihai 

Taslağını hazırlamış ve ilgili tarafların görüşlerine sunmuştur. Gelen görüş ve 

öneriler değerlendirerek kılavuza son şekli verilmiştir (Devlet Planlama 2003a).  

5.2. ÖRGÜTSEL BİLGİ YÖNETİMİ 

Ö-BY ile görevli birimler ise çeşitli bilgi hizmetlerini vermekle beraber farklı 

açılardan sınırlandırılmıştır. Söz konusu sınırlamalar bilgi kaynağı türü, konu, basılı 

veya elektronik ortam ve bilgi hizmet türü bağlamındadır (Tablo 28). Aşağıda bu 

birimlerin mevzuatlarına ve sundukları bilgi hizmetlerine değinilmiştir. 

Tablo 28: DPT’de Bilgi Hizmeti Veren Birimler 

Bilgi Hizmet Birimi Adı Sınırlılık türü 
Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel Müdürlüğü. Enformasyon Birimi (AB-ENF) konusal 

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Birimi (DEİ-DOK) konusal 

Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı (YBM) Elektronik ortam

Yayın ve Temsil Daire Başkanlığı 
Yayın Dağıtım, Genel Evrak ve Arşiv Şubesi 

(ARŞİV) belge

Yayın ve Temsil Daire Başkanlığı 
Dokümantasyon ve Kütüphane Şubesi 

(DOK-KÜT) Basılı ve elektronik ortam 
(yayın ve dokümantasyon) 

Yayın ve Temsil Daire Başkanlığı 
Halkla İlişkiler Şubesi 

(Hİ) Bilgilendirme hizmeti

Genel Sekreterli Bilgi Edinme Birimi (BEB) Bilgilendirme hizmeti

YBM, ARŞİV, Hİ ve BEB birimleri ile ilgili mevzuat bulunmaktadır (“Devlet 

Planlama” 1994a, 1994b, 1994c, 2002, “Bilgi Edinme” 2003, “Bilgi Edinme” 2004). 

YBM DPT’nin kuruluş kararnamesinde yer verilerek Müsteşarlığa doğrudan bağlı 

olarak kurulmuş ve görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

MADDE 17- Ekonomik, sosyal ve kültürel politikaları ve hedefleri 
belirlemekte Hükümete müşavirlik görevinin etkin bir şekilde yerine 
getirilmesi amacıyla Müsteşarlık bünyesinde, dünyadaki ekonomik, sosyal 
ve kültürel oluşum ve gelişimleri anında alacak, değerlendirecek, yetkililerin 
ve kamuoyunun bilgisine sunacak, arşivleyecek Yönetim Bilgi Merkezi 
Dairesi Başkanlığı kurulur. Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı; 
kalkınma planları ve yıllık programların ekonomik, sosyal ve kültürel politika 
ve hedeflerinin belirlenmesi için gerekli bilgileri ulusal ve uluslararası 
kuruluşlardan sağlamak, bu bilgileri kullanıcılara sunmak, Müsteşarlık 
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bilgisayar sistemlerinin etkin olarak kullanılması için gerekli tedbirleri 
almakla görevlidir. Dairenin çalışma esasları Müsteşarlıkça düzenlenir. 
(“Devlet Planlama” 1994a). 

YBM ana hizmet birimlerinden biri olarak örgütsel yapıda yerini almıştır. En 

belirgin özelliği elektronik ortamdaki bilgi yönetimini ve bilgi hizmetlerini 

sağlamasıdır. 

ARŞİV, DOK-KÜT, Hİ ve BEB Genel Sekreterlik bünyesinde Yayın ve 

Temsil Dairesi Başkanlığına (YTDB) bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

ARŞİV’in görev alanı sadece kurumda üretilen belgelerle sınırlanmıştır. Arşiv 

hizmetleri Yönetmelik ile gerçekleştirmektedir. Söz konusu Yönetmelik arşiv 

malzemesi, arşivlik malzeme, müsteşarlık arşivi, birim arşivi tanımları yapılmış, arşiv 

malzemesi ile arşivlik malzemenin korunması, birim ve kurum arşivlerinde 

saklanması, gizliliğin korunması ve bunlardan yararlanılması; birim arşivlerinin 

işlemleri; müsteşarlık arşivinin işlemleri; Evrak Ayıklama ve İmha Komisyonunun 

kuruluşu ve ilgili işlemleri içermektedir (“Devlet Planlama” 1994b; 2002).  

DOK-KÜT öncelikle DPT yayınlarını ve basılmamış çalışma raporlarını 

derlemekte; kalkınma planlaması ile ilgili diğer ulusal ve uluslararası bilgi 

kaynaklarını dermesine kazandırmaktadır. Böylece DPT’de kalkınma planlaması ile 

ilgili bilgi ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.  

Hİ kamuoyunu bilgilendirme amacıyla kurulmuştur. Basın Yayın ve Tanıtma 

Yönetmeliğine dayanarak çalışmalarını sürdürmektedir. Basın Yayın ve Tanıtma 

Yönetmeliğinde Kurul, yayın, telif eser, işlenme eser, çeviri, itibari sayfa terimlerinin 

tanımı yapılmış; Yayın Kurulunun oluşumu ve görevleri belirtilmiş; yayın ve basım 

faaliyetleri, telif ve çeviri hakları, basın ve halkla ilişkiler faaliyetleri Kurul, yayın, telif 

eser, işlenme eser, çeviri, itibari sayfa terimlerinin tanımı yapılmış; Yayın Kurulunun 

oluşumu ve görevleri belirtilmiş; yayın ve basım faaliyetleri, telif ve çeviri hakları 

konularına açıklık getirmektedir (“Devlet Planlama” 1994c).  

BEB bilgi edindirme hakkı mevzuatı (“Bilgi Edinme” 2003, “Bilgi Edinme” 

2004) çerçevesinde kurulmuş ve bilgilendirme hizmetini yürütmektedir. Gerek yazılı 

ortamda gelen gerekse elektronik ortamda gelen bilgi talepleri karşılanmaktadır. 
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Elektronik ortamdaki bilgi hizmeti bilgi@dpt.gov.tr e-posta adresi ile 

gerçekleştirilmektedir. 

AB-ENF ABİGM, DEİ-DOK DEİGM çatısı altında bilgi hizmeti vermektedir. 

AB-ENF ve DEİ-DOK konusal sınırlılıkları olan birimlerdir. İlki Avrupa Birliği diğeri ise 

dış ekonomik ilişkiler konuları bağlamında bilgi, belge ve yayın da sağlamakta ve 

bilgi hizmeti vermektedirler.  

Birimlerin hizmetleri genel olarak gruplandığında verilen hizmetler 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

•Kurum içinde üretilen bilgi kaynaklarını

• korumak,

• düzenlemek,

• hizmete sunmak;

•Kurum içinde üretilen bilgi kaynaklarının gizliliğini korumak,

•Kurum içinde üretilen bilgi kaynaklarını ayıklamak,

•Kurumun bilgi ihtiyacını karşılamak,

•Kurumun bilgi kaynağı ihtiyacını karşılamak,

•Kurumun bilgi sistemlerini oluşturmak,

•Kurumun bilgi teknolojisi alt yapısını oluşturmak ve

• bu alt yapının işleyişini sağlamak,

•Kurum personeline bilgi ve bilgisayar okur yazarlığı eğitimi vermek,

•Kurum personelinin bilgi işlem hizmetlerine yönelik ihtiyacını karşılamak,

•Diğer kamu ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Birimlerin çalışmalarına katkıda bulunan bir kurul, dört komisyon vardır 

(Şekil 13). Ayıklama ve İmha Komisyonunun görev ve çalışma biçimine, Arşiv 

Hizmetleri Yönetmeliğinde; Yayın Kurulunun görev ve çalışma biçimine de, Basın 

Yayın ve Tanıtma Yönetmeliğinde yer verilmiştir. DOK-KÜT Ayıklama Komisyonu ve 

Yayın Satın Alma Komisyonuna özgün yasal bir dayanak yoktur. YBM, İhale 

Komisyonu, Devlet İhale Kanunu ile belirlenen koşullarla oluşturulup, bilgi teknolojisi 

ile ilgili danışmanlık vermekte ve DPT’nin bilgi teknolojisi ihtiyacı karşılanmaktadır. 
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DOK-KÜT 
Yayın Satın Alma  

Komisyonu 

Hİ 
Yayın Kurulu 

YBM 
(İhale Komisyonu) 

DOK-KÜT 
Ayıklama Komisyonu

DPT 

Ö-BY 
ARŞİV 

Ayıklama ve  
İmha Komisyonu 

Şekil 13. DPT’de Örgütsel Bilgi Yönetimi Kurulları  

Bilgi hizmet birimleri bilgi hizmeti vererek örgütsel bilgi üretimine katkıda 

bulunmaktadırlar. YBM ayrıca bilgi sistemi tasarlayıp, kurarak, bilgi derleyerek ve 

bilgi teknolojileri ile ilgili politikalara görüş vererek de örgütsel bilgi üretimini hem 

desteklemektedir. Kalkınma planlaması ile görevli Başkanlıklarda olduğu gibi Ö-BY 

ile ilgili birimlerde de bilgi teknolojisinden yararlanılmaktadır. Bilgilendirme, BEB 

hizmetlerinin yanında duyuru hizmeti, internet ve intranet sayfalarından da 

yapılmaktadır. Duyuru hizmeti DOK-KÜT tarafından yeni gelen yayınların 

bibliyografik künyelerini listeleyerek ve dergilerin içindekiler sayfalarını derleyerek 

gerçekleştirilmektir. DPT İnternet Sitesi aracılığı ile de faaliyetler ve yayınlar 

hakkında kamuoyu bilgilendirilmektedir.  DPT İntranet Sitesi kullanılarak örgütsel 

haberleşme, bilgi paylaşımı ve görüş alış verişi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

Örgütsel haberleşme bağlamında DPT bünyesindeki birimlerin etkinlikleri 

duyurulmaktadır. Bilgi paylaşımı çeşitli konu ve sektörlerdeki gelişmelerin 

yayınlanması ile gerçekleştirilmektedir. Görüş alış verişi ise elektronik ortamda 

uzmanların görüşü alınmakta veya kurulan grupların elektronik ortamda 

bilgileşilmesine olanak sağlanarak yapılmaktadır.  

    116



Şan     Kalkınma planlamasında bilgi yönetimi ve Devlet Planlama Teşkilatı için kurumsal bilgi politikası modeli 

5.3. KURUMSAL BİLGİ POLİTİKASI AÇISINDAN DPT’DE DURUM 

Mevcut durumun betimlenmesinin ardından burada KBP açısından 

değerlendirme ve yorum yapılmıştır. KBP’nın alt alanları DPT ve çevresi, DPT-BY 

araçları, bilgi ile ilgili ilkelerden oluşur. DPT ve çevresi, örgütsel düzeyde DPT’nin 

yapısı, sahip olduğu BBV ve mevzuatlar; ulusal düzeyde, kamu kurum ve 

kuruluşları, vatandaşlar ve diğerlerinden oluşan ülkenin tamamı; küresel düzeyde 

ise diğer ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası anlaşmalardır. DPT-BY’yi 

DPT-BY araçları ve birbirleriyle uyumlu işletilmesinden ortaya çıkacak uygulamalar 

oluşturmaktadır. Bunlar Ö-BY kapsamında bilgi hizmet birimlerinin; KP-BY 

kapsamında ise ana hizmet birimlerinin bilgi faaliyetlerinde kullandığı çeşitli araçlar 

ve tekniklerdir. Bilgi ile ilgili ilkeler ise eşitlik, gizlilik ve sorumluluk kavramlarına 

dayanarak uygulamalarla belirginleşen bilgi ile ilgili hak, özgürlük ve sorumlulukları 

kapsar. 

DPT’nin durumuna bakıldığında, örgütsel yapılanma bağlamında, bilgi 

hizmet birimlerinin eşgüdümlü çalışmasını sağlayacak bir örgütsel yapılanma ve 

hukuki düzenlemenin bulunmadığı görülmektedir. Ayrıca BBV açısından DPT’de 

bilgi, bilgi teknolojisi ve bilgi kaynakları ihtiyacı saptanması, sağlanması, kullanımı, 

düzenli ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmemektedir. DPT’de BY araçları, 

örgütsel ve kalkınma planlaması düzeyinde oluşturulmamış, oluşturulması için 

herhangi bir çalışma, plan veya proje henüz yapılmamıştır.  

DPT’de BY’ye bütüncül yaklaşan bir görüş oluşmamıştır. KP-BY araçları, 

bir çalışma ile saptanmamış, dolayısıyla herhangi bir rapor veya resmi belge ile 

somutlaştırılmamıştır. Ö-BY araçlarının tanımı ve özelliklerini içeren bir çalışma da 

yapılmamıştır. Ö-BY araçları, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmamakta ve 

kullanılmamaktadır. KP-BY ve Ö-BY ile ilgili çalışmaların yapılmaması sebebiyle her 

ikisinin bütünleştiren uygulamalar geliştirilmemiştir. Dolayısıyla, DPT-BY’nin 

sistematik bir şekilde oluşturulmuş olduğundan söz etmek mümkün değildir. 

DPT’deki duruma bilgi politikası ilkeleri açısından bakıldığında da resmi bir 

belgeye rastlanmamaktadır. Sadece, ARŞİV yönetmeliğinde belgelerin kullanımı ile 

ilgili bazı düzenlemeler yer almaktadır. Bilgi edinme hakkı mevzuatı tüm kamu 
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kuruluşları için bir düzenleme getirmekle birlikte DPT’ye indirgenmemiş ve DPT’deki 

uygulamalar için uyarlaması yapılarak özgün bir görüş, resmi bir belge veya 

mevzuat üretilmemiştir. Vatandaşların DPT’de üretilen bilgi ve bilgi kaynaklarını 

kullanması ile ilgili tüm bilgi hizmet birimlerini kapsayan ve bütünleştirilmiş resmi bir 

belge yoktur.  

Vatandaşların planlama faaliyetlerine katılması ile ilgili olarak, vatandaşlarla 

etkileşim içinde bulunulacak bir e-ortam hazırlanmamıştır. Vatandaşlarla bilgileşmek 

için bir e-posta adresi (bilgi@dpt.gov.tr) olmakla birlikte bu uygulama sadece halkla 

ilişkiler ve bilgi edinme hakkı mevzuatı bağlamında gerçekleştirilmekte, planlama 

faaliyetlerine katılımı kapsamamaktadır. Sorumluluk bağlamında erişebilirlik, 

doğruluk ve zamanlılık ilkelerinin uyulduğu herhangi bir resmi belge ve/veya ile 

meşrulaştırılmamıştır. 

Bu değerlendirmeler çerçevesinde, DPT’de bir KBP oluşturulmamıştır. Bir 

başka deyişle  

DPT’de bilgi-belge yönetimi, bütüncül bir yaklaşımla ele alınıp,           

e-ortama aktarılmamıştır;

• 

• 

• 

• 

• 

Planlama uzmanlarının bilgilendirilmesi, e-ortamda yeterince

yapılmamaktadır;

Politikacıların bilgilendirilmesi, e-ortama aktarılmamıştır;

Kamuoyunun bilgilendirilmesi, İnternet sitesi aracılığı ile e-ortamda

yapılmakla birlikte, tam olarak bilgi teknolojisinin olanaklarından

yararlanılmamaktadır;

DPT’de kalkınma planlaması ile ilgili olarak örgütsel, ulusal, küresel

düzeylerde bilgileşim profilleri çıkartılmamıştır.

Kısaca DPT bünyesinde Ö-BY ve KP-BY faaliyetlerini kendi içlerinde ve 

aralarında işbirliği ve eşgüdüm içinde gerçekleştiren ve geliştiren bütüncül bir 

Kurumsal Bilgi Politikası bulunmamaktadır. 
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6. DPT İÇİN KURUMSAL BİLGİ POLİTİKASI MODELİ

Önceki bölümlerde, DPT’nin içinde bulunduğu bilgi çevresi, uygulayımsal, 

söylemsel ve yönetimsel açılardan ele alınmıştı. Kalkınma kavramının ve örgütlerin 

etkisinde kaldığı, bilgi teknolojisinin getirdiği ve yakınsama olgusuyla açıklanan çok 

seçenekli ve karmaşık ortam betimlenmişti. Bu bölümde, DPT’nin içinde bulunduğu 

bilgi çevresinde kalkınma planı hazırlama, kalkınmayı izleme ve eşgüdüm 

faaliyetlerini etkin, verimli ve katılımcı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için Kurumsal 

Bilgi Politikası (KBP) Modeli önerilmiştir.  

DPT-KBP, bilgileşimsel kalkınma planlaması (BKP) kuramı, DPT ile çevresi     

(DPT-BY araçları) ve kalkınma planlamasında bilgi yönetimi projelerinden 

oluşmaktadır (Şekil 14).  

Bilgi Alanı:  

DPT-BY Projeleri 

      DPT-KBP

Değer Alanı: Bilgileşimsel Kalkınma 

 Planlaması Kuramı 

     Varlık Alanı:  

     DPT-BY Araçları 

Şekil 14. DPT Kurumsal Bilgi Politikası Modeli 

BKP kuramı, kalkınma-bilgi ilişkisinden kalkınma epistemolojisine, kalkınma 

epistemolojisinden kalkınma yönetimine, kalkınma yönetiminden kalkınma 
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planlamasına (KP), KP bilgi ilişkisi ve BY’den kalkınma planlamasında bilgi yönetimi 

(KP-BY) kavramına geçerek ve gelişme felsefesi, bilgi (information) kuramı, 

iletişimsel planlama kuramı ve yakınsayan iletişim modeline dayanarak 

oluşturulmuştur.  

Kalkınma, temelini varlık alanında değişim felsefesinden alan bilgi alanında 

insan tarafından gelişme kavramı olarak bilincine varılan ve bu bilincin ulus-devlet 

bağlamına indirgendiği bir fikirdir. Kalkınmanın diğer yönleri ise insansal, nesnel, 

ekonomik, toplumsal, kültürel ve politik temellidir (Şekil 15). Bu yönler birbirleri ile 

bütünleştirilerek kalkınma kavramının içeriği doldurulmaktadır. Kısaca kalkınma, 

gelişen ülkelerin durumlarını isteyerek hedefledikleri, iradeleriyle gerçekleştirmeye 

çalıştıkları değer taşıyan ardışık değişmelerdir.  
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Şekil 15. Kalkınma Kavramının Yönleri 
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Bilgi kavramı, temelini varlık alanında nesnel bilgiden (information) alan insan 

tarafından biliş ile algılanan/kavranan yansıma (bilgi, knowledge) ve bu yansımanın 

dil ile ve bilgi kaynaklarında nesnelleştirilerek varlık alanına indirgenen 

görüntüsüdür. Bilginin çeşitlenen diğer yönleri ise insansal, nesnel, ekonomik, 

toplumsal, kültürel ve politik temellidir (Şekil 16). Bu yönler birbirleri ile geçiştirilerek 

bilgi kavramının içeriği oluşmaktadır. Kısaca bilgi, zaman boyutunda varlık 

dünyasında (ve elemanlarında) enerji ile gerçekleştirilen oluşumun, insanca 

oluşturulmasını da sağlayan, insan beyninde insan bilincine dönüştürülebilen enerji 

ve bu enerjinin varlık dünyasına insan beynince çeşitli araçlarla aktarılan ve/veya 

nesnelleştirilen formudur. 
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Şekil 16. Bilgi Kavramının Yönleri 
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Kalkınma-bilgi ilişkisi ise uygulayımsal, söylemsel ve yönetimsel 

boyutlardadır.  Yönetimsel ilişki değer alanında kalkınma yönetimi sürecinde kurulur.  

Kalkınma yönetimi kalkınma planlaması (KP) ile eş anlamlıdır. KP kalkınmanın 

gerçekleştirilmesi için bilgi/değer alanlarında yapılan durum tespiti, değerlendirme, 

hedef belirleme, eşgüdüm gibi faaliyetler için bilgi toplama, işleme, üretme, bilgi 

depolama, bilgi alış verişinde bulunma, bilgi kullanma ve yayma faaliyetlerini içerir. 

KP ve BY arasındaki ilişki KP-BY kavramının ve bu kavramdan da Bilgileşimsel 

Kalkınma Planlaması Kuramının oluşmasına geçiş yapılmıştır. 

DPT-BY araçları, yakınsama olgusu aracılığı ile örgüt-bilgi ilişkisinden 

oluşturulmuştur. Söz konusu ilişkiden örgütsel bilgi yönetimine (Ö-BY), Ö-BY’den 

bilgi ve bilgi ile ilgili varlıklara (BBV); BBV’den BY araçlarına erişilmiştir. Ayrıca       

Ö-BY’den ulusal BY’ye; ulusal BY’den kalkınmada BY’ye, kalkınmada BY’den 

kalkınma planlamasında bilgi yönetimi (KP-BY) kavramına erişilmiştir. KP-BY ve BY 

araçlarından KP-BY araçlarına geçiş yapılmıştır. Ö-BY ve KP-BY araçlarının 

bütünleştirilmesi ile de DPT-BY araçları oluşturulmuştur.  

DPT-BY Projeleri, DPT-BY araçları ve bulgular, bulguların değerlendirilmesi ve 

yorumundan yararlanılarak belirlenmiştir.  
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Şekil 17. DPT-KBP Oluşturma Süreci 

DPT-KBP 

Bilgileşimsel KP Kuramı   
Bilgi Yönetimi Araçları  
• Ortak Dil,
• Strateji,
• Örgütsel Yapı,
• Bilgi Profili,
• Bilişim Profili,
• Bilgileşim Profili,
• Uygulama Profilleri,
• BY Görevlisi, Ağ Mimarisi,
• Ölçümleme Profili.
Bilgi Yönetimi Projeleri
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6.1. Bilgileşimsel Kalkınma Planlaması Kuramı 

Bilgileşimsel Kalkınma Planlaması Kuramı, bir ülkenin kalkınması için tüm 

vatandaşların kalkınma yönetimine, e-ortamda da gerçekleştirilen kalkınma 

planlaması faaliyetleri aracılığı ile katılmasına ilişkin yapıyı açıklar. Kuram, gelişme 

felsefesi, bilgi (information) kuramı, iletişimsel planlama kuramı ve yakınsayan 

iletişim modeline dayanarak geliştirilmiştir.  

Kuramın genel özellikleri şöyle sıralanabilir:  

Bilgi (information), enerjidir,•

• 

• 

• 

• 

• 

Bilgi (knowledge), işleticidir,

Kuramda bilgileşim, nedensel ilişki üzerine kurulur,

Bilgileşim, bilgi boşluğunu giderir,

Bilgileşim, yapıdır,

Kuramın sınırları da vardır.

Kuram, bilgiyi enerji olarak görür. Bilgi, bilgi alanında dağıntının (entropy) 

(ulusal belirsizlik, kararsızlık, bilgi boşluğu, anlaşmazlık) oluşmasını engellemek için 

kullanılır. Dağıntının oluşmasını engellemek, bir başka ifade ile ulusal düzeyde 

belirliliği, kararlılığı, fikir birliğini (bilgi bütünlüğünü) ve anlaşmayı sağlamaktır. Bilgi 

alanında bilgi akışı dil (language) ile sağlanır. Dil, bilgiyi ileten hiyerarşik bir anlam 

yapısına sahiptir ve dağıntı dildeki anlam hiyerarşisine dayanan bir düzen içinde 

bilgileşim ile en aza indirgenir.  

Kuramının işleticisi, bilgidir. Bilgi, içinde bulunulan durumun özelliklerini 

içeren anlam ile doğar ve dil ile nesnelleşir. Dolayısıyla kuramda, bilginin karşılıklı 

olarak taşınması/iletilmesi, bir başka ifade ile bilgileşim vardır. Bilgileşim, bilgi 

alanında, anlamın dil ile nesnelleştirilip herhangi bir bilgi kaynağına aktarılarak 

birden fazla bilinç arasında karşılıklı olarak iletilmesidir. 

Bilgileşim faaliyeti, bilgi boşluğunu giderme işlevini taşır, dolayısıyla 

bilgileşim nedensel ilişki üzerine kurulur. Kalkınma Planlamasında bilgi boşluğu ise, 

beş türdür: 
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1. Mevcut durum ile planlama aktörleri arasındaki bilgi boşluğu,

2. Planlama aktörleri arasındaki bilgi boşluğu,

3. Mevcut durumun neye doğru değişeceğine ilişkin amaç/hedefler

arasındaki bilgi boşluğu,

4. Mevcut durum ile olması istenen durum arasındaki bilgi boşluğu,

5. Planlama faaliyetlerine katılanlar ile katıl[a]mayan toplum kesimleri

arasındaki bilgi boşluğu.

İlk bilgi boşluğu, mevcut durumun betimlenmesidir ve belirsizliği gidermenin 

ilk adımıdır. Mevcut durum, gerek istatistiki, gerekse dile dayalı, sözel bilgi ile 

betimlenir. Betimleme araçları ne kadar iyi tanımlanırsa, betimlenen bilgi, ne kadar 

doğru ve aslına uygun üretilirse ve iletilirse, bilgi boşluğu da o oranda azalır, ancak 

yok olmaz. Betimleme üç tür bilgi faaliyetini içerir: Betimleme araçlarının 

tanımlanması, bunlarla mevcut durumu betimleyen veri/bilginin üretilmesi ve üretilen 

veri/bilginin planlama aktörlerine iletilmesi. Betimleme araçları KP için gerekli olan 

veri, bilgi ve kavramlardır; bunların kalkınma amaç ve hedeflerine uygun olarak 

üretilmesi önemlidir; bu aşamada bilginin yönü amaç ve hedeflerden mevcut duruma 

doğrudur. Mevcut durumun resmedilmesi aşamasında veri/bilginin doğru ve aslına 

uygun üretilmesi önemlidir; bilginin yönü mevcut durum (varlık) ile bilgi üreten 

arasında karşılıklıdır. Mevcut durumun planlama aktörlerine iletilmesi aşamasında 

ise veri/bilginin zamanında iletilmesi –dolayısıyla kalkınma planlamasında bilgi 

(information) ve iletişim alt yapısının mimarisi ve kullanım örüntülerinin tasarımı ve 

işletilmesi– önemlidir; bilginin yönü de bilgi üretenlerden planlama aktörlerine 

doğrudur.  

İkinci bilgi boşluğu, kalkınma planlaması aktörleri olan politikacılar, 

araştırmacılar, toplum kesimleri (özel sektör vd.), taraflar, vatandaşlar ve 

planlamacılar arasındadır. Bu, yatay bilgi boşluğudur; planlama aktörleri arasında 

bilginin paylaşılması ile giderilir. Planlama aktörleri, bilgi birikimleri, önerileri 

hakkında karşılıklı olarak bilgilenme ihtiyacındadırlar. Bu boşluk, kalkınma 

planlaması sürecinde giderilmeye çalışılır. Bu süreçte, farklı bilim dalı/disiplinler ve 

kalkınma konularında uzman olan kişilerin bilgilerinin ulusal amaç ve hedefler 

çerçevesinde bütünleştirilmesi ve anlaşamazlığın giderilmesi sağlanır. Bu aşamada 
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planlama aktörlerinin bilgi birikimlerinin kalkınma amacı ile uyumlaştırılması 

önemlidir ve bilginin yönü planlama aktörleri arasında karşılıklıdır. 

Üçüncü bilgi boşluğu istenilen hedeflenen değişimin ne olacağı ile ilgilidir. 

Bu bilgi boşluğu, planlama aktörlerinin farklı amaç ve hedeflere sahip olması 

sebebiyle oluşur. Kalkınma planlaması amaçlı bilgi alış verişi sürecinde, ortak hedef, 

değer saptama faaliyetidir. Bu aşamada belirsizliğin/kararsızlığın giderilmesi, fikir 

birliğinin sağlanması önemlidir ve bilginin yönü, planlama aktörlerinin sahip olduğu 

hedef ve değerler arasında karşılıklıdır. 

Dördüncü bilgi boşluğu, istenen/hedeflenen duruma nasıl erişileceği bilgisi 

ile ilgidir. Bugünkü durum ile istenilen/hedeflenen durum arasındaki boşluk varlık 

dünyasını değiştirmek ile giderilir. Böylece kalkınmayı gerçekleştirmek için 

uygulamadaki faaliyetlerin (örneğin projeler) neler olması gerektiğine ve nasıl 

gerçekleştirileceğine ilişkin bilgi oluşturulur. Hedefe nasıl erişileceği sorusuna cevap 

aranarak belirsizlik ve kararsızlık giderilir ve ortak kararlar oluşturulur. Bu aşamada 

önemli olan hedeflerin ne ile ve nasıl hayata geçirileceğinin gerçekçi bir şekilde 

saptanmasıdır. Bilginin yönü ise planlamacılar ile politikacılar arasında karşılıklıdır.  

Beşinci bilgi boşluğu ise, kalkınma planlaması faaliyetlerinin sonuçlarının 

ulusa iletilmesi, bilginin toplumsallaştırılmasıdır. Bu ise bilgilendirme faaliyeti ile 

gerçekleşir. Ancak bilgilendirme yolu, soru-cevap şeklinde de olabilir. Dolayısıyla 

bilginin yönü, planlamacılar ve bilgi kullanıcıları (vatandaşlar) arasında karşılıklıdır. 

Kuram, ulusal boyutta değer alanının doldurulması; kalkınma planlaması 

faaliyetlerinde değer alanı ile varlık alanının aynılaştırılması veya aralarındaki 

boşluğun azaltılması için bilgileşimi bilgi alanında kullanılacak bir araç olarak belirler.  

Kuram, bilgi alanını kalkınma eylemi ile hedefleri arasında bir eşgüdüm 

mekanizması; bilgileşimi de bir araç olarak kullanmayı tasarlar. Ülke ile ilgili ne 

kadar doğru ve ayrıntılı bilgi toplanırsa, planlama aktörlerine, topluma ne kadar bilgi 

verilirse, kalkınma planlaması o kadar hızlı ve başarılı olur. Ancak, kuramın sınırları 

da vadır. Bu, bilgileşimin iki boyutlu olmasından kaynaklanır. Bilgileşim, hem 
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ayrışmaya hem de birleşmeye izin verir. Dolayısıyla kuramın sınırları şöyle 

sıralanabilir:  

• Kuram, bilgi alanında bilgileşim ile eşgüdümün nasıl olduğunu açıklamaz,

• Kuramın kalkınma planlamasının mükemmelliğini sağlanacağı varsayılmaz,

bu gerçekleşmeyebilir;

• Kuram, karmaşıklığın nasıl giderileceğine cevap vermez.

Kuram, bilgileşimsel kalkınma planlaması için bir yöntem, bir araç önerir. 

Bilginin bütünleştirilmesi, bilgi boşluğunun giderilmesi, karmaşıklığın, kararsızlığın ve 

anlaşmazlığın giderilmesi, kalkınma planlaması sürecinde yöntemin/aracın kullanım 

biçimine dayanır. Dolayısıyla varılacak sonuç, aracın kullanım biçimine bağlıdır. 

6.2. DPT Bilgi Yönetimi Araçları 

Bilgileşimsel Kalkınma Planlaması Kuramının özellikleri, varlık dünyasına 

DPT Bilgi Yönetimi (DPT-BY) araçları ile yansıtılır. Bir başka ifade ile kuram, varlık 

dünyasına BY araçları ile indirgenebilir ve kuramın uygulama alanı, BY araçlarıdır. 

BY araçları bilgi yönetiminde yakınsamanın bir ürünüdür. Yakınsamanın odak 

noktası “bilgiyi kullanma ve bilgiye erişme” amacıdır. Yakınsama ile gerek bilgi 

(information) yönetimi, gerekse bilgi (knowledge) yönetimi uygulamaları süreç içinde 

birbirini destekleyen, bütünleyen ve birbirinin ayrılmaz birer parçası olmuşlardır. BY 

araçları örgüt ve çevresine ait bilginin, örgütün sahip olduğu bilgi ve bilgi ile ilgili 

varlıklarına (BBV) (Şekil 18) dayanarak oluşturulan bir özetidir.  

BBV, örgütün amaçları, bilgi ve bilgi kaynakları ile bilgi teknolojisi, çalışanlar 

ve bunların oluşturduğu topluluklar, uygulamalar ve hepsinin verimliliğini, etkinliğini 

ölçme göstergeleridir. BBV’nin örgütün amaçları doğrultusunda kullanılması çabası, 

BY araçları ile mümkün olabilir.  

BY araçları (Şekil 19), BBV’ye bağlı olarak, örgüt yapısı ve bilgi 

teknolojilerinden planlama faaliyetlerinde yararlanmak için gerekli olan profilleri 

içerir. DPT-BY araçları aşağıdaki gibi listelenebilir: Ortak Dil, Bilgi Stratejisi, Örgütsel 
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Yapı, Bilgi Profili, Bilişim Profili, Bilgileşim Profili, Bilgi Yönetimi Profili (BY Görevlisi 

Profili, BY Ağı Mimarisi), Uygulama Profilleri ve Ölçümleme Profili (ölçütlerin 

belirlenmesi ve kullanılması). 

BİLGİ YÖNETİMİ PERSONELİ 

  BİLGİ TEKNOLOJİSİ 

BİLGİ KAYNAKLARI

BİLGİ 

ÖRGÜT ve AMAÇLARI

GRUPLAR 

ÇALIŞANLAR 

EKONOMİK BOYUT

UYGULAMALAR

Şekil 18. Örgütlerde Bilgi ve Bilgi ile İlgili Varlıklar 

6.2.1. DPT Bilgi Politikası ve Yönetimi Ortak Dili  

BY’nin ortak amacı olan bilgiyi kullanma ve bilgiye erişme, bilgi (knowledge) 

yönetimi ile bilgi (information) yönetiminin bütünleştirilmesi öncelikle ortak dil ile 

sağlanır. Ortak dil, bilgi hizmetlerinin bütünleştirilmesi yanında  DPT içinde bilgi 

hizmetlerinin verilmesi ve bu hizmetlerden yararlanılması sürecinde DPT görevlileri 

arasında karşılıklı anlaşabilirliği de sağlar. 
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e-toplum 

Ulusal Kalkınma  
Ağı ve Kapısı 

Kalkınma 
Yönetişimi 

e-planlama
örüntüleri
(süreçleri)

Değer (Kalkınma) 

DPT-BY 
ARAÇLARI 

e-vatandaş

Etkin ve 
verimli KP 
faaliyetleri  

ve 
örgütü 

Ortak dil Strateji

Bilgi profili

(Örgütsel yapı)

(bilişim profili)

(bilgileşim 
profili) 

Varlık (ülke)Bilgi (yazın ve bilgi yönetimi) 

Şekil 19. DPT BY Araçları 

Bilgi yönetimi: Bir örgütte BBV’nin örgütün amaç ve görevleri doğrultusunda 

bilgisel ilkeler çerçevesinde saptanan bilgi stratejisine göre yönetimidir.  

Örgütsel bilgi yönetimi: Bir örgütte BBV’nin bütünleştirilerek yönetimidir.  

Kalkınma planlamasında bilgi yönetimi: DPT’de planlama uzmanlarının optimum 

çalışmasını sağlayan kalkınma planlaması sürecinde BBV’nin yönetimidir.  

e-Yönetişim (örgütsel): Bir örgütün yönetimine çalışanların ve örgütün çevresini

oluşturan kişilerin e-ortamda katılmasıdır.
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Kalkınma yönetişimi: Bir ülkede kalkınma yönetiminin kalkınma planlaması 

aktörleri ve vatandaşlarla ortak çalışılarak gerçekleştirilmesi faaliyetidir. 

Türkiye’nin bilgi stratejisi: Bilgi ekonomisi ve bilgi toplumuna geçiş sürecinde BBV 

ile ilgili yapılanma projelerini de içeren ulusal yol haritasıdır.  

Bilgi stratejisi (kurumsal): Bir örgütün bilgi ve bilgi ile ilgili varlıklarından optimum 

yarar sağlamak üzere neyi nasıl (hangi araçlar, projeler, kaynak tahsisi) yapacağını 

gösteren kurumsal yol haritasıdır.  

Bilgi yönetimi yakınsaması: BBV’nin özelliklerini yitirmeden bütünleşerek 

yakınsaması sonucu ortaya çıkan bilgi yönetimi faaliyetlerinin yakınsamadır. 

Kalkınma epistemolojisi: Kalkınma-Bilgi ilişkisini uygulayımsal (varlık alanı), 

söylemsel (bilgi alanı) ve yönetimsel (değer alanı) boyutta olduğunu saptayan görüş. 

Bilgisel ilkeler: Eşitlik ilkesine dayanan bilgi ile ilgili hak, özgürlük ve 

sorumluluklardır. Bunlar bireysel hak ve özgürlük bağlamında, bilgi edinme, eğitim, 

bilgi ve bilgi hizmet ve faaliyetlerinden eşit yararlanma, yönetime katılmadır. Ayrıca 

hak olarak gizlilik bağlamında kişisel, kurumsal ve ulusal bilgilerin korunması ve 

güvenliği, kişisel, kurumsal ve ulusal bilgilerin kullanım sınırlarının belirlenmesi 

sorumluluğudur. Son olarak da erişilebilirlik, doğruluk ve zamanlılık ilkeleridir. 

Bilgileşimsel kalkınma planlaması: Süreçlerinde BBV’den yararlanarak 

gerçekleştirilen kalkınma planlaması.  

Bilgileşimsel Kalkınma Planlaması Kuramı: Bir ülkenin kalkınması için tüm 

vatandaşların kalkınma yönetimine, e-ortamda da gerçekleştirilen kalkınma 

planlaması faaliyetleri aracılığı ile katılması ile ilgili yapıyı açıklayan kuram.  

Bilgiye dayalı örgüt: Amaç ve görevlerini gerçekleştirirken BBV’den optimum 

yararlanan örgüt.  

e-Vatandaş: Bilişim faaliyetlerini e-ortamda gerçekleştiren vatandaş tipi.

    130



Şan     Kalkınma planlamasında bilgi yönetimi ve Devlet Planlama Teşkilatı için kurumsal bilgi politikası modeli 

e-Planlama uzmanı: Kalkınma planlaması faaliyetlerini e-ortamda gerçekleştiren

planlama uzmanı.

Bilgi politikası aktörleri: Bilgi faaliyetleri ve bilgi yönetimine katılan herkesdir. 

DPT’de planlama uzmanları, bilgi görevlileri, araştırmacılar, diğer kamu kurumu 

görevlileri, uluslararası kurumların uzmanları, araştırmacıları, politikacılar, bilgi 

kullanıcılarıdır (vatandaşlar). 

Kalkınma planlaması aktörleri: Kalkınma planlamasına katkıda bulunan 

planlamacılar, bilgi görevlileri, araştırmacılar, diğer kamu kurumu görevlileri, uluslar 

arası kurumların uzmanları, araştırmacıları, politikacılar, bilgi kullanıcılarıdır 

(vatandaşlar).  

Bilgi yönetimi görevlileri: BBV’den optimum yararlanılmasına ilişkin olarak 

biçimlenen hizmetleri gerçekleştiren görevliler. 

Kişisel bilgi yönetimi: Bir örgütte çalışan herkesin sorumlu olduğu göreve dayalı 

olarak gerçekleştirdiği bilgi yönetimi türüdür.  

Bilişim profili: Bir örgütte çalışanların her birinin bilgi ile ilgili faaliyetlerini nasıl 

gerçekleştirdiği, bilgi ile ilgili arama, üretme davranışlarının ne olduğu, olası bilgi 

ihtiyaçlarının neler olduğu ve bunların gerçekleştirildiği e-ortamdır. Bir örgütün 

entelektüel sermayesini oluşturan çalışanların bilgi faaliyetlerini gerçekleştirme 

özelliklerini içeren bir bütündür. Bilgi haritasının bir parçasıdır.  

Bilgi ve bilgi ile ilgili varlıklar (BBV): Bilgi, bilgi kaynakları, bilgi teknolojisi, 

entelektüel sermaye, örgüt ve amaçlarıdır.  

Bilgi yönetimi araçları: Bilgi, bilgi teknolojisi, bilgi görevlileri, bilişim, bilgileşim ve 

uygulama niteliklerini, bilgi stratejisini, bir örgütün bilgi ile ilgili  örgütlenmesini 

kapsayan profiller, araçlardır.  

Bilgi türleri: Bitlerden kavramlara kadar anlam hiyerarşisi içindeki her kayıt. 
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Bilgi profili: Bir örgütün faaliyetleri ile oluşan ve oluşacak olan veri, bilgi, bilgi 

kaynaklarının konulara göre, doğruluk, zamanlılık ve gizlilik özelliklerini içeren bir 

bütündür.  

Bilgi haritası: Bilgi Yönetim araçlarındandır ve bilgi, bilişim, bilgileşim, uygulama 

profilleri bütünüdür.  

Bilgi kaynağı: Bilgi içeren her nesnedir. Örgütlerde ise veri içeren veri 

tabanlarından elektronik kitaplara kadar çeşitlilik gösterir.  

Bilgi sistemi: Veri ve/veya bilginin düzenlenerek depolandığı ve kullanıma göre 

zenginleşen erişimin sağlandığı elcil veya elektronik her yapıdır.  

Bilgi teknolojisi: Bilgi işleyen, aktaran, saklayan her teknolojidir. Veri yönetiminden 

üst veri yönetimine kadar çeşitlilik gösterir.  

Üst veri sunucusu: Veri/bilginin düzenlenerek depolanmasına ve erişilerek 

kullanımına olanak veren, örgüte ait güncellenen bilginin yönetme yeteneğine sahip 

ve e-ortamdaki tüm bilişim, bilgileşim faaliyetlerinin komut aldığı sunucudur. 

Bilgileşim, teknolojik: Birden fazla veri tabanı, veri bankası vb. arasında veri 

madenciliği gibi teknolojik olanaklarla gerçekleştirilen elektronik veri/bilgi derleme.  

e-ekonomi: Ekonomik faaliyetlerde BBV’den yararlanan ekonomi yapısıdır.

Performans göstergeleri: Bir örgütün BBV ile ilgili verimlilik, etkinlik ve etkililik 

göstergeleridir. Göstergeler bilgi politikası, kalkınma planlaması, BY performansı 

olarak üçe ayrılır. 

Bilgi politikası performans göstergeleri: Bilgi politikası yapma (oluşturma, 

uygulamaya koyma ve sorumluluk) sürecinin her aşamasında verimlilik ve etkinlik 

ölçümlemesinin yapılmasına imkân sağlayan göstergelerdir.  
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Kalkınma planlaması performans göstergeleri: Kalkınma planlaması sürecinin 

her aşamasında verimlilik ve etkinlik ölçümlemesinin yapılmasına imkân  sağlayan 

göstergelerdir.  

Bilgi yönetimi performans göstergeleri: Bilgi yönetimi sürecinin her aşamasında 

verimlilik ve etkinlik ölçümlemesinin yapılmasına imkân  sağlayan göstergelerdir.  

e-Toplum: Bilgileşim faaliyetlerini e-ortamda gerçekleştiren toplum tipi.

Bilgileşim: Birden fazla bilinç arasındaki karşılıklı bilgi alış verişi, bilgi paylaşımı. 

Bilgileşim profili: Bir örgütün örgüt içi ve dışı ile gerçekleştirdiği bilgi faaliyetlerinin 

özelliklerini içeren bir bütündür. Bilgi haritasının bir parçasıdır.  

e-Hizmetler: Bir örgütün e-ortamda verdiği her türlü hizmet.

Uygulama profilleri: Bir örgütün bilgi faaliyetleri ile ilgili uygulamalarının özelliklerini 

içeren bir bütündür. Bilgi haritasının bir parçasıdır.  

Bilgi politikası yapma süreci: Bir örgütte optimum yarar sağlamak için BBV’nin 

örgütün amaç ve görevleri ile nasıl bütünleştirileceğini tespit etme sürecidir.  

Kalkınma planlaması süreci: Ulusal kalkınma politikasının oluşturulması için 

yapılan planlama faaliyetlerinde bilgi üretme, toplama, sağlama, işleme, 

düzenleme/depolama, bilgi hizmeti verme, izleme, planlama ve eşgüdüm alt 

süreçlerini içeren bütünleşik süreçtir.  

Bilgi yönetimi süreci: Bir örgütte BBV’yi yönetebilmek için, bilginin girdi, 

düzenleme, depolama, kullanma ve yayma faaliyetlerini içeren süreçtir.  

Ulusal bilgi politikası: Bir ülkede ulusal kalkınma amacına erişebilmek için 

BBV’den bilgisel ilkeler çerçevesinde yapılan düzenlemelerdir.  
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Kurumsal bilgi politikası: Üst yapı kurumu olan devlet teşkilatı genelinde ve 

herhangi bir kamu kurumunda amaç ve görevler doğrultusunda BBV’den bilgisel 

ilkeler çerçevesinde yararlanmak amacıyla BBV’nin ve bunlarla gerçekleştirilen bilgi 

faaliyetlerinin birbiriyle uyumlu olarak işletilmesini sağlayan düzenlemelerdir. 

DPT-KBP: DPT’nin amaç ve görevleri doğrultusunda BBV ve bunlarla 

gerçekleştirilen kalkınma planlamasına ilişkin bilgi faaliyetlerinin bilgisel ilkeler 

çerçevesinde birbiriyle uyumlu olarak BY araçları ile yönetilmesini sağlayan 

düzenlemelerdir.   

Ulusal bilgi politikası danışma kurulu: Ulusal bilgi politikası oluşturmak üzere, 

bilgi üreten ve bilgi düzenleyip, depolayan ve yayan kurumların yöneticilerinden 

oluşur. 

Kurumsal bilgi politikası danışma kurulu: Devlet teşkilatındaki kurumlarda, ana 

hizmet birimleri ile bilgi hizmet birimlerinin yöneticilerinden oluşturulan kuruldur. 

DPT Kalkınma Yönetişimi Kurulu (KYK): DPT Müsteşarı, Kurullar sekretaryası 

temsilcisi, Kalkınma planlaması faaliyetleri ile ilgili daire başkanları ve bilgi hizmet 

birimlerinin yöneticilerinden oluşur. Görevi, DPT’nin kurumsal bilgi politikasını 

oluşturmak ve izlemekdir.  

DPT Planlama Bilgileşim Başkanlığı (PBB): DPT’nin bilgi politikası doğrultusunda 

bilgi yönetimi faaliyetlerini gerçekleştiren bütünleştirilmiş birimdir.  

Bilgi yönetimi profili: Bir örgütte veri/bilgi haritası, bilgi teknolojisi, bilgi görevlisi ve 

bilgi ağı mimarisinin bütünüdür.  

e-Yönetişim profili: Bir örgütün elektronik ortamda gerçekleştirdiği yönetişim

faaliyetlerinin özelliklerini içeren bütünleşik bilgidir.
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6.2.2. DPT Bilgi Stratejisi  

DPT Bilgi stratejisini belirlemeden önce, ulusal bilgi stratejisinin genel 

hatlarını ortaya koymak gerekir. Ulusal bilgi stratejisi, Türkiye’nin kalkınması için 

BBV’den optimum yararlanmasını sağlamak üzere aşağıdaki sistemleri kurmaktır: 

• Dil sistemi: ulusal düzeyde, terimlerden aynı şekil ve değerde anlamayı

sağlayacak bir sistemdir;

• Bilim sistemi: kalkınma için bilgi ve politika yakınsamasını sağlayacak,

bilgi ve politika boşluğunu dolduracak bir sistemdir;

• İnsani kalkınma sistemi: eğitim ve sağlık hizmetlerinde e-ortamdan

yararlanılmasını sağlayacak sistemlerdir;

• Ulusal yenilik sistemi: bilimsel bilgiyi uygulamaya aktaracak ve toplumda

yayılmasını sağlayacak bir sistemdir;

• Enerji sistemi: enerji ile ilgili ulusal ve uluslararası hareketleri izleyecek

bir sistemdir;

• Ekonomi sistemi: (e-)finans, (e-)ticaret ve (e-)üretim (tarım, sanayi (KOBİ

vb.), hizmet) faaliyetlerini içeren sistemlerdir;

• Sivil toplum örgütleri sistemi: toplumsal sorunların dile getirildiği,

tartışıldığı ve çözüm arandığı bir sistemdir;

• Ulusal bilgi yönetimi sistemi: ulusal düzeyde bilgi yöneten kurumları bir

araya getiren bir sistemdir;

• Ulusal yönetişim sistemi: yasama, yürütme, yargı sistemlerinin

işleyişinde e-ortamdan yararlanılmasını sağlayacak sistemlerdir. Ayrıca,

yürütme sistemi, merkezi hükümet, valilikler ve belediyeler arasında bilgi

alış verişine imkân veren bir yapılanmaya sahip olmalıdır.

Ulusal stratejiye bağlı olarak DPT’nin stratejisi, Kalkınma Yönetişimi 

Merkezi olmaktır. Kalkınma konusunda Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle arasındaki bilgi 

boşluğunu azaltmak ve ülke içinde kalkınma konusunda bilgi boşluğunu azaltarak 

fikir birliği sağlamaktır.  
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Bilgi Yönetimi bağlamında ise DPT’nin stratejisi, kalkınma planlaması 

faaliyetlerini e-ortama taşımak ve DPT içinde bilgi hizmetleri veren birimleri 

oluşturularak Planlama Bilgileşim Başkanlığı çatısı altında toplamaktır. 

6.2.3. DPT Bilgi Politikası ve Yönetimi Örgütsel Yapısı  

Örgütsel yapılanma için Ulusal Bilgi Politikası Danışma Kurulu ve DPT’de 

Kalkınma Yönetişim Kurulunun kurulması ve Yönetim Bilgi Merkezi Daire 

Başkanlığının Planlama Bilgileşim Başkanlığına dönüştürülmesi önerilmektedir.  

Ulusal Bilgi Politikası Danışma Kurulu (UBP-DK), ulusal düzeyde bilgi 

yönetimi ile görevli kurumların (Tablo 18) yöneticilerinden oluşur. Görevleri 

aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

• Ulusal Bilgi Politikasını (UBP) oluşturmak,

• UBP’nı güncelleme mekanizması kurmak ve işletmek,

• Devlet Teşkilatındaki kurumlara ve talepleri olduğunda özel şirket ve

STÖ’lere kurumsal bilgi politikası (KBP) oluşturmaları için destek

vermek,

• Küresel ve ulusal düzeyde bilgi yönetimi faaliyetlerini izlemek ve

bunlara aktif olarak katılmak.

DPT Kalkınma Yönetişim Kurulu; DPT Müsteşarı, Kurullar Sekretaryası 

temsilcisi müsteşar yardımcıları, kalkınma planlaması ile görevli genel müdürler, 

daire başkanları (Tablo 27), bilgi hizmet birimlerinin (Tablo 28) yöneticilerinden 

(sonradan Planlama Bilgileşim Başkanı) ve Genel Sekreterden oluşur. Görevleri 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Ulusal Bilgi Politikası Danışma Kurulu ve PBB ile işbirliği ve eşgüdüm

içinde çalışmak,

• Kurumsal Bilgi Politikasını (DPT-KBP) oluşturmak,

• DPT-KPB’de kullanılacak ortak dili geliştirmek,

• DPT-KBP’nı güncelleme mekanizmasını kurmak ve işletmek,
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• DPT-KBP’nin aktörlerini belirleyerek bilgileşim içinde bulunmak,

• Bilgi politikasının ölçümlemesini yapmak,

• Küresel düzeyde kalkınma ve kalkınma planlamasında bilgi yönetimi

faaliyetlerini izlemek ve bunlara aktif olarak katılmak,

• DPT Bilgi Stratejisini PBB ile ortak olarak belirlemek ve geliştirmek.

PBB’nin DPT bilgi hizmeti veren birimlerin bütünleştirilmesiyle oluşturulması 

önerilmektedir. En önemli görevinin KP-BY ve Ö-BY’nin hem kendi içlerinde hem de 

aralarında işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışmasını sağlamaktır. PBB’nin görevleri ise 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Kalkınma Yönetişimi Kurulu ile işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışmak,

• DPT-BY araçlarını (bilgi strateji, bilgi/bilişim/bilgileşim/uygulama/BY

profilleri) hazırlamak, uygulamaya koymak ve güncellemek,

• Bilgi ve belge sistemlerini, DPT’nin ulusal ve küresel çevresiyle

bilgileşimini, bilgilendirme faaliyetlerini (planlama uzmanlarını,

politikacıları, STÖ’leri, kamuoyunu) bütünleşik olarak yönetmek,

• KP-BY ve Ö-BY’yi bütünleştiren bilgi sistemi-ağı kurmak ve işletmek,

• KP-BY ve Ö-BY faaliyetlerini izlemek,

• Uluslararası kuruluşlarla bilgileşim içinde bulunmak,

• Küresel kalkınma ağına bağlanmak,

• Tüm bu çalışmaları verimli ve etkin bir biçimde yürütmek.

6.2.4. DPT Bilgi Profili  

Bilgi profili, bilgi yakınsamasının sonucudur; genel olarak bir örgütün 

çalışma konularının bilgi yönetimi açısından tanımıdır. BY’nin çekirdek profilidir ve 

e-örgüt kültürünün önemli bir parçasıdır. Örgütlere özgü olarak oluşur ve diğer

profilleri şekillendirir. İnsansal, nesnel ve teknolojik olarak üçe ayrılır.

İnsansal bilgiye dayanan örgütün çalışma konularının tanımı, nitel ve nicel 

olmak üzere ikiye ayrılır. İlki dil (language) ile nesnelleşen bilgiye dayalı olarak 

geliştirilen kavramlar ve bunların aralarındaki ilişkileri de içeren liste ve/veya şekildir. 

Örgütün bilgi ve kavram haritasının bir parçasıdır. Diğeri ise sayısal bilgiye dayalı 
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istatistikleri, göstergeleri içerir. Bu da uluslararası kurumların da kullandığı kalkınma 

konularına ilişkin istatistikler, göstergelerdir.  

Nesnel bilgi profili, çalışma konuları ile ilgili üretilen nitel ve nicel bilgi 

kaynaklarına erişimde kullanılan bilgi kaynağı tanımlama standardıdır. Bilgi 

kaynaklarının özelliklerini içerir. Bunlar, nesnel bilgiye, bir başka ifade ile bilginin 

taşındığı nesnenin özelliklerine dayalı olarak biçimlenir ve geliştirilir. Bilgi kaynağı 

türlerinin ve özelliklerinin tanımını içerir. Bilgi kaynakları, verilerin bulunduğu veri 

tabanlarından kitap formuna kadar çeşitli türlerdedir ve hepsi için ayrı ayrı 

tanımlama özelliklerinin geliştirilmesi gerekir. 

Teknolojik bilgi profili ise, veri/bilgi (information) standardına dayanır ve 

depolama, uygulamalar ve kullanıcı etkileşimi olarak gruplanabilir (Şekil 20). Nesnel, 

nicel bilgiye ait tanımlamalar, veri standardı, veri modelleri gibi ayrıntıları içerir. 

Bunlarla örgütün bütüncül olarak bilgi ihtiyacını karşılama amacıyla, veri ambarları 

oluşturulur ve bilgi işlemleri bu veri ambarı üzerinden yapılır.  

 Kullanıcı Etkileşimi Uygulamalar Depolama 

KALKINMA PLANLAMASI 

ÜST VERİ SUNUCUSU 

Bilgisayar kullanımı 
Kişisel kullanım 
   Yazılımlar  
(kelime işlem, hesaplama vb)  

Ortak kullanımlar 
   Web sayfası hizmeti 
   İnternet sitesi hizmeti 
   Portal hizmeti 

E-posta hizmeti
E-grup hizmeti

Yönetimsel kullanımlar 
KP-BY, Ö-BY, K-BY 
kullanımı 

Bilgi Teknolojisi İşletimi 
Bilişim uygulamaları 
Yazılımlar  
Veri, metin, belge madenciliği 

Bilgileşim uygulamaları 
   Web sayfaları 
   İnternet siteleri, Portallar 

E-posta yazılımları -
E-grup yazılımları

Yönetişim Uygulamaları 
KP-BY, Ö-BY, K-BY 
yazılımları/uygulamaları 

Bilgi Depolama Türleri 

   Veri tabanları  

   Web arşivi 

   (e-)kütüphane 

kurum arşivi (e-arşiv) 
   Portal arşivi 

E-posta arşivi
E-grup arşivi

Şekil 20. Teknolojik Bilgi Profili 
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Bütün bunlara ait bilgilerin toplandığı bir üst veri sunucusu vardır. Bilgi 

profili üst verinin bir parçasıdır ve bütünleşik olarak üst veri sunucusunda tutulur. 

İnsansal ve teknolojik bilgi profillerinin ilişkilendirilerek bütünleştirilmesi ile Bilgi Profili 

elde edilir. Bilgi profili, iş akışı ve bilgi yönetiminde gerek e-ortamda gerekse örgüt 

yaşamında ortak dil kullanılmasına olanak verir. Uygulamalarda, eşgüdüm 

çalışmaları ve yakınsayan BY faaliyetlerinin kontrollü olarak bütünleştirilmesini 

sağlar. Bilgi sistemlerinin karşılıklı çalışabilmesine zemin hazırlar. Dolayısıyla, BY 

profili, hizmetlerin ve eşgüdüm çalışmalarını verimli ve etkin olarak gerçekleştirme 

araçlarından biridir. 

DPT’de ise insansal bilgi profili, üzerinde çalışılan konular, genel olarak 

kalkınmanın yönleri, biraz daha ayrıntılandırılmak istenirse, daire başkanlıklarının 

çalışma konuları, bilgi hizmet birimlerinde kullanılan konu başlıkları, talep edilen 

bilgilerdir:  

• Ekonomik kalkınma, toplumsal, kültürel ve politika gelişme,

• Finansman, mali piyasalar, konjonktür, ekonomik modeller, stratejik

araştırmalar, tarım, sanayi, alt yapı ve hizmetler, hukuki tedbirler ve

kurumsal düzenlemeler, proje yatırımları değerlendirme ve analiz, sosyal

politikalar, insan kaynaklarının geliştirilmesi, sosyal fiziki alt yapı, sosyal

araştırmalar, kalkınmada öncelikli yöreler, bölgesel gelişme, Avrupa

Birliği politikaları, Avrupa Birliğine uyum, ikili ekonomik ilişkiler, teknik

işbirliği, çok taraflı ekonomik ilişkiler,

• ARŞİV, DOK-KÜT, YBM, AB-ENF ve DEİ-DOK’da kullanılan konu

başlıkları,

• Kamu kurumlarından istenen bilgiler (Tablo 23-26).

Bunların bütünleştirilerek düzenlenip bir üst veri sunucusunda depolanması ve 

kullanıma hazır hale getirilmesi ihtiyacı vardır.  

Bilgi kaynaklarına ilişkin tanımlama ise, ad-başlık, tarih-üretim tarihi, 

numara-kayıt numarası ve konu alanlarıdır. Ayrıca ARŞİV’de bilgi kaynağı üreten 

veya bilgi kaynağının geldiği makama göre yapılmaktadır. ARŞİV, 14 hanelik bir 

kodlama standardı kullanmaktadır; DEİ-DOK ise, kayıt numarası, kayıt türü, dil, 
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yazar, kod numarası, referans numarası, konu başlıkları, sayfa adedi, basım bilgileri, 

tarih alt alanlarını da kullanmaktadır. Bu kodlamaların da bütünleştirilmesi gereklidir. 

Ayrıca, bilgi kaynaklarını tanımlama aşamasında ARŞİV, DOK-KÜT, YBM, Hİ, 

gizliliği dikkate almaktadır. Gizlilik ile ilgili ARŞİV biriminin yönetmeliği 

bulunmaktadır. DOK-KÜT ise, ankete verilen cevapta Hizmete Özel ve Gizli 

yayınların olduğunu belirtmiş ancak, bir mevzuat mevcut değildir. Bilgi kaynağı 

kullanımı sınırlaması ile ilgili herhangi bir mevzuat bulunmamaktadır. 

Göstergelere ilişkin kamu yatırımları, il ve ilçe bilgi sistemi, dış ticaret veri 

tabanı ve üç aylık proje takip sistemi bulunmaktadır. Verilere ilişkin olarak ise, 

YBM’de bütünleşik bir sistem olduğu belirtilmiş ancak, ayrıntılarını içeren bir belge 

mevcut değildir. 

Üst veri sunucusu, bilgi, bilgi kaynakları, veri/bilgi (information) tanımlarını 

içerir ve bunlar, depolama düzeyinde, veri tabanları; uygulama düzeyinde bilgi 

sistemleri ve kullanım düzeyinde ise işlemlerden oluşur. Üst veri sunucusu ile konu 

başlıkları, daire başkanlıkları isimlerinde ortaya çıkan kalkınma planlaması 

kavramları birbirleriyle bütünleştirilerek erişilebilecektir. DPT’deki uygulamalarla 

oluşur (Şekil 20). Depolamada, (e-)arşiv, (e-)belge, (e-)kütüphane, web-arşiv,         

e-posta arşivi, e-grup arşivi sistemleri bulunur. Uygulamalarda, bilişim, bilgileşim ve

yönetişim uygulamaları yer alır. Kullanımda ise kişisel, ortak ve yönetimsel

kullanımlar yer alır.

6.2.5. DPT Bilişim Profili 

Bilişim profili de e-örgütün çalışanlara özgün parçasını oluşturur. İnsansal 

ve teknolojik bilişim ortamın bütünleştirilmiş niteliğini içerir Bilgi kaynakları ve 

hizmetlerinin yakınsaması sonucudur. Bilişim profilinin teknolojik yönü ise, insansal 

bilişim profilinde belirtilen özelliklere dayanılarak oluşturulan e-ortamdır. Bilgi 

teknolojilerinin niteliği ve bilgi işleme özelliklerini içeren bir bütündür. Bilişim profili 

çalışanlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden oluşur (Şekil 21):  

• öğrenim durumu,
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• uzmanlık alanı ve birikimi,

• bilgi ve bilgisayar okur yazarlığı düzeyi,

• BBV’ye duyulan ihtiyaçlar, ilgi/istemler;

• bilgi üretme/işleme, arama, kullanma davranışlarının nitelikleri,

• kullandıkları bilgi işleme ve erişim yazılımları,

• bilgi alış verişinde bulunduğu kişilerin listesi ve özellikleri,

• bilgi kullanım istatistikleri

• bilgi arama davranışı.

Planlama Uzmanları, bilişim profilinde belirtilen e-ortam aracılığı ile  

• Örgütsel bilgi hizmetlerinden yararlanabilecekler,

• Bilgi kaynakları ve sistemlerine birim sunucuları aracılığı ile erişebilecek

ve kullanabileceklerdir,

• Bilgi, bilgisayar ve bilgi sistemi gibi ihtiyaçlarını bildirebilecekler ve

karşılayabileceklerdir,

• Bilgisayar sistemlerinden haberdar olabileceklerdir,

• Bilgi sistemlerinin bütünleşik olarak yararlanabileceklerdir;

• Bilgi üretebilecekler ve işleyebileceklerdir;

• Bilgi alış verişi ve eşgüdüm içinde çalışabileceklerdir;

• Politikacılar ve karar alıcılar ile karar alma sürecinde bilgi alış verişinde

bulunacaklardır.

• Mevcut durumun politikacı ve karar alıcılara yansıtılması için haberleşme

listeleri olduğu kadar, e-posta ve talep edildiğinde  web sayfaları da

kullanılacaktır.

• Gerek araştırma kurumlarında ve üniversitelerde gerekse uluslararası

kurumlarda bulunan konu uzmanları ile bilgi ve görüş alış verişinde

bulunabileceklerdir,

• Yenilik ve gelişmelerden haberdar olabileceklerdir,

• Yöneticilerle, her iş sürecinde bilgi alış verişinde bulunacaklardır,

• Hem işin işleyiş hem de gelişmeler ile ilgili bilgileri yöneticilere

aktarabileceklerdir.
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Şekil 21. Planlama Uzmanının e-Ortamı 

Kişisel Bilgi 
Yönetimi  
Alt Yapısı

Birim Sunucusu: 
Bilgi kaynakları, 
Bilgi sistemleri, ... 

     Bilgi hizmetleri

Bilgi arama davranışı 

Bilgi ihtiyacı 
(bilgi ihtiyacı profili) 

Bilgi üretimi 

bilgisayar Planlama 
Uzmanı

uygulayıcılar 

Konu uzmanları 

Yöneticiler 

      karar alıcılar 
       politikacılar 

     Bilgi kullanımı 

Ofis uygulamaları 
(İşletim sistemi, kelime 
işlem ve diğer  program-
lar, Dosya yönetimi,  
e-posta yazılımları

Du-e-Grup yazılımları, 
yuru listesi programı,
Gezginci programları)

6.2.6. DPT Bilgileşim Profili 

Planlama Uzmanlarının e-bilgileşim ortamını belirtir. Bilgileşim profili, 

planlama aktörleri arasında bilgi alış verişi (Şekil 22) ve eşgüdüm ile bilgilendirme 

faaliyetlerinin e-ortama aktarılmasını sağlar. DPT’de bilgi alış verişi ve eşgüdüm 

genellikle planlama süreçlerinde yüz yüze görüşme ve toplantılarla yapılmaktadır. 

Kalkınma planı (Şekil 9) ve yıllık programların (Şekil 10, 11, Tablo 23, 24, 25, 26) 

hazırlanmasında, izleme, eşgüdüm, model yapma ve ölçümlemede hem istatistiki 
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hem de sözel bilgiler kullanılır. Eşgüdüm sürecinde (Şekil 8, 11), izleme sürecinde 

elde edilen istatistiki ve sözel bilgi ile birlikte çalışma durumunda olan tarafların ortak 

düşünce ve faaliyet noktasına gelebilmesi için yönlendirme ve/veya uzlaştırma bilgisi 

kullanılır. Yönlendirme ve/veya uzlaştırma, yönetim ve siyasal bilgilerin uyumlu 

olarak işletilmesidir. İhtiyaçlar ve ilgi/istemler belirlenir. İlgili taraflar arasında 

bilgileşim ortamı yaratılıp, öneri ve yönlendirmeyle ortak bir düşünce noktasına 

varmaları sağlanır. Ölçümleme sürecinde bilgi türleri ise, milli gelir, insani kalkınma 

ve bilgi toplumu endeksi gibi ölçütlerin hesaplanmasında kullanılan ekonometrik 

çalışmaları içerir. Model hazırlama sürecinde bilgi türleri: Model hazırlama süreci de 

bilimsel bilgiden temelini alır. Ekonomi biliminde modelleme çalışmaları bu alanla 

ilgilidir. İstatistiki veriler literatürdeki çeşitli planlama modelleri bilgisi ile bütünleştirilir.  

Planlamacılar

Araştırmacılar 

Bilgi Yöneticileri 
ve Profesyonelleri 

İstatistikçiler 

Karar Alıcılar

Şekil 22. Planlama Sürecinde Bilgi (Information) Akışı 
Kaynak: Blitzer’den (1975:1) uyarlanmıştır. 

Bilgileşim profilleri, oluşan ya da oluşturulan e-grupların  

• hangi teknolojik kolaylıkları kullandıkları,

• amaç ve hedeflerinin ne olduğu,

• çalışma süreçlerinin olup olmadığı, varsa nasıl gerçekleşeceği,

• e-grup çalışmalarının belirli bir süreç içinde mi yoksa süresiz mi

oluşacağı

gibi bilgileri içerir. Bunun alt yapısı, e-konferans, e-posta vb. gibi e-grup teknolojileri 

ile gerçekleştirilir. E-gruplar ise kalkınma konuları, sektör ve sorunları içeren 

tartışma/haberleşme/bilgileşme e-listeleri ile kurulur. Bu listelerde karar alıcılar 
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(politikacılar), planlama uzmanları, STÖ temsilcileri konu ve sorunlar hakkında bilgi 

alış verişinde bulunurlar. Örneğin, kadın sorunu için kadın sorunu ile ilgili uzmanın 

koordinasyonunda Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ile üniversitedeki 

ilgili öğretim üyeleri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri bu grupta yer almalıdır.  

6.2.7. DPT Bilgi Yönetimi Profili 

6.2.7.1. DPT Bilgi Yönetimi Görevlisi Profili 

BY görevlisi profili, mesleki yakınsamanın sonucu ortaya çıkan bilgi 

profesyonellerinin nitelik ve iş tanımlarıdır. Örgütlerde bilgi yönetiminin işleyiş ve 

ölçümünü sağlar. Temel özellikler: bilgisayar ve bilgi okur yazarı olmalarıdır. Bilgi 

yönetim personeli, öncelikle donanım, yazılım ve bilgi ekibi olarak üçe ayrılmalıdır. 

Donanım grubu, DPT’nin bilgisayar ve ağ alt yapısının tasarımı, tasarımının 

gerçekleştirilmesi ve uygulamaların sürdürülmesinden; yazılım grubu bilgi 

sistemlerini oluşturmak ve geliştirmekten; bilgi grubu ise, bilgi ve bilgi kaynaklarının 

yönetiminden sorumlu olmalıdır. 

Donanım yöneticisi, ağ yöneticisi, bilgisayar mühendisleri ve 

teknisyenlerinin eşgüdüm içinde çalışmasını sağlamalıdır. Ayrıca, donanımla ilgili 

olarak aşağıdaki görevlilerin de bulunması ihtiyacı vardır: 

Kalkınma geçidi yöneticisi: Ulusal kalkınma geçidini yönetmekten 

sorumlu kişidir.  

• 

• 

• 

• 

• 

Ağ yöneticisi, yerel: DPT’nin yerel ağını yönetmekten sorumlu kişidir.  

Bilgi teknolojisi yöneticisi: DPT’nin bilgisayar ve ağ kurma, işletme 

ihtiyacını saptamaktan sorumlu kişidir. 

Bilişim görevlisi (teknolojik): Planlama uzmanlarının ve diğer çalışanların 

bilgisayar okur yazarlığı niteliğini yükseltmekten sorumlu kişidir. 

Bilgisayar bakım görevlisi: Bilgisayarların etkin kullanımını sağlamak için 

bakımından sorumlu kişidir. 
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Yazılım yöneticisi, uygulama profillerinden ve bilgi sistemlerini tasarlayan, 

programları yazan ve bunları geliştiren yazılım mühendislerinin eşgüdümünden 

sorumludur. Yazılım hizmetleri ile ilgili aşağıdaki görevlilere de ihtiyaç 

bulunmaktadır: 

Bilişim görevlisi (teknolojik): Bilgi sistemlerinin oluşturulması ve 

geliştirilmesinden sorumlu yazılım mühendisidir. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Bilgileşim görevlisi (teknolojik): Kalkınma planlaması sürecindeki bilgi 

faaliyetlerinin iş akışları ve/veya iş süreçlerini tanımlamaktan ve bunların 

e-ortamda gerçekleştirilmesini sağlamaktan sorumlu kişidir.

Bilgi yöneticisi ise, bilgi ve bilgi kaynaklarının yönetiminden sorumlu olan 

arşivist, dokümantalist, kütüphaneci gibi bilgi görevlilerinin eşgüdüm içinde 

çalışmalarından ve bilgi, bilişim, bilgileşim profillerinden sorumlu olmalıdır. Ayrıca, 

birim sunucularından sorumlu iki kişi sorumlu olmalıdır.  

Bilgileşim görevlisi (insansal): DPT içinde ve DPT’nin çevresiyle 

bilgileşimini (halkla ilişkiler hizmeti, kütüphanelerdeki müracaat hizmeti 

de dahil) e-ortamda çok yönlü olarak gerçekleştirmekten sorumlu kişidir. 

Bilişim görevlisi (insansal): Kalkınma planlaması uzmanlarının bilişim 

profillerini oluşturmak ve geliştirmekten sorumlu kişidir.  

Üst veri yöneticisi: Bilgi, bilgi kaynakları ve üst verinin oluşturulması ve 

uyumlu yönetiminden sorumlu kişidir (bilgi (knowledge) mühendisi). 

Bilgi görevlisi: Kalkınma planlaması ile ilgili kavramları saptayan, yeni 

kavramların oluşumunu takip eden kişidir. 

Bilişim görevlisi (insansal): Bilgi hizmetlerini oluşturmak ve geliştirmekten 

sorumlu kişidir.  

Bilgileşim görevlisi (örgütsel): Kalkınma planlaması sürecindeki bilgi 

faaliyetlerini ve DPT’nin çevresiyle gerçekleştirdiği bilgi alış verişini 

izlemekten sorumlu kişidir. 

Bilişim görevlisi (nesnel): Planlama uzmanlarının ve diğer çalışanların 

bilgi okur yazarlığı niteliğini yükseltmekten sorumlu kişidir. 

Bilgi kaynağı görevlisi: DPT’de üretilen ve kullanılan bilgi kaynaklarına 

ait bilginin bilgi yönetim sistemine aktarılmasından sorumlu kişidir. 
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• Bilgi ve bilgi kaynağı sağlayıcısı: Kalkınma planlaması ile ilgili

konulardaki literatürü takip eden, gerektiğinde derlemeler yapan ve

ihtiyaç duyulan bilgi ve bilgi kaynaklarını sağlamaktan ve/veya satın

almaktan sorumlu kişidir.

6.2.7.2. DPT Bilgi Yönetimi Ağı Mimarisi  

Bilgi sunucusunda BY ile ilgili profiller tutulacaktır. Planlama Uzmanları için 

Bilişim Profili, Bilgi Profili, Veri Profili, Bilgi Kaynakları Profili, İşlem/süreç Profilleri 

burada depolanacaktır (Şekil 23).  

İntranette örgütsel bilgi yönetimi için DPT yerel ağında Genel Müdürlüklere 

ait sunucular oluşturulacak, hizmetlerin yerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

Genel Müdürlüklerdeki sunucular hem belge, arşiv, hem de kütüphane sisteminin 

parçalarını içereceklerdir. Bu sunucularla internet üzerinden, gizlilik/güvenlik tanımı 

ve sınırlamaları da yapılacaktır. Tüm DPT personeline açık olacaktır. Buradaki bilgi 

kaynakları özelliklerine göre e-arşiv, e-kütüphane, web-arşiv sunucularına aylık 

olarak aktarılarak depolanacaktır. 

Ulusal Bilgi Ağına, Ulusal Kalkınma Ağı ve Küresel Kalkınma Ağına 

bağlanılacaktır. Ulusal bilgi ağı ile ulusal düzeyde bilgi yönetimi ile görevli 

kuruluşlara bağlantı sağlanacaktır. Ulusal bilgi ağı Türkiye’nin veri/bilgi envanterinin 

bütünleştirilerek depolandığı ve hizmete sunulduğu bir ağdır. Ulusal üst veri/bilgi 

sunucuları bu ağda olacak ve veri/bilgi akışının bilgiye dayalı alt yapısı bu ağ ile 

hazırlanacak ve sağlanacaktır. Bu ağ aracılığı ile ulusal düzeyde bilgi edinme 

olanağı sağlanacaktır. Ulusal bilgi ağına ait bir portal oluşturulacak ve gelişmeler bu 

portal aracılığı ile izlenecektir. Ulusal bilgi ağı aracılığı ile sorunların paylaşılması ve 

ortak çözümler bulunması için bilgi alış verişine imkân  veren haberleşme grupları, 

sohbet odaları gibi teknolojik olanaklardan da yararlanılacaktır.  

Ulusal kalkınma ağı ile, kalkınma çabaları ve kalkınma ile ilgili bilgi alanında 

oluşan, gelişen bilgi faaliyetleri ve kalkınmanın temel konuları hakkında bilgi edinme 

olanağına kavuşulacaktır. Gerektiğinde kalkınma ve kalkınma planlaması ile ilgili 
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internet 
BİLGİ 

(üst veri) 
sunucusu

intranet 

YPKDGM 
sunucusu

e-Kütüphane
sunucusuEMSAGM 

sunucusu 

SSKGM 
sunucusu

İSKGM 
sunucusu 

ABİGM 
sunucusu 

DEİGM 
sunucusu 

Genel Sekreterlik
sunucusu 

e-Arşiv
sunucusu 

e-posta
sunucusu 

Web Arşiv  
sunucusu 

Ulusal 
Kalkınma Ağı

Küresel 
Kalkınma Ağı

Devlet Arşivleri GMUlusal Bilgi 
Yönetim Ağı 

TSE TPE DİE 

BYEGM TRT 

ULAKNET 

Halk küt. GM 

yönetişim ağı Sivil e-toplum ağı e-ekonomi ağı 

BM DB OECD vd. Sivil Topl. Kuruluşl. Uluslarüstü şirketler 

İnsan kaynakları e-kültür ağı enerji ağı

BGYUGM 
sunucusu 

Milli Kütüphane 

Şekil 23. DPT Bilgi Yönetimi Ağı Mimarisi 
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bilgi alış verişinde de bulunma olanağı olacaktır. Gerek istatistiki bilgileri elde etme, 

gerek uygulamadaki projeleri izlemek ve sorunlardan haberdar olmak için bilgi alış 

verişinde bulunulacaktır. Bunun için teknolojinin sunduğu portal, haberleşme listeleri 

gibi olanaklar da kullanılacaktır. 

Küresel kalkınma ağı ise, dünyada kalkınma ile ilgili faaliyetleri izlemek, 

gerektiğinde bunlara katılmak ve Türkiye’deki çalışmalara ilişkin bilgi alış verişinde 

bulunmak için kullanılacaktır. Bunun için teknolojinin sunduğu portal, haberleşme 

listeleri gibi olanaklar da uygulamaya konulabilecektir.  

Kalkınma ile ilgili yazılımların DPT’den  talep edilebileceği bir yapı 

oluşturulmalı ve ulusal bilgi yönetim ağı ile bağlantısı kurulmalıdır. Küresel kalkınma 

ağına bağlanarak, küresel faaliyetler izlenmeli ve bu faaliyetlere etkin olarak 

katılınmalıdır. Ulusal kalkınma ağının hem ulusal BY hem de küresel kalkınma ağı 

ile etkileşimli olarak çalışması sağlanmalıdır. Ulusal bilgi ağına ulusal düzeyde bilgi 

üreten, toplayan, düzenleyerek depolayan ve bilgi hizmeti veren, bilgi dağıtan 

kurumlar (Tablo 18) bağlı olmalıdır. KP sürecinde, ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan 

bilgi bu ağ aracılığı ile elde edilmelidir. 

Ekonomik kalkınma için gerek ekonomik planlama kapsamında görev 

yapan kamu kuruluşları (Tablo 22) gerekse sanayi, e-ticaret ağı kurularak birbirine 

bağlanmalıdır. Toplumsal gelişme için STÖ ağı kurulmalı ve bunlar belediyelerle 

birbirine görev yapmalıdır. Kültürel gelişme için ulusal düzeyde çalışmaların 

izlenebileceği ilgili tüm kamu kurumlarını da içeren (Tablo 22) bir yapılanma, bu ağ 

içinde yer almalıdır. Kamu yönetimi ile ilgili olarak, valiliklerden muhtarlıklara kadar, 

faaliyetlerin performansının ölçülebileceği bir yapı kurulmalıdır. Ayrıca, özel sektörün 

performansının ölçülebileceği bağımsız bir yapılanmanın oluşturulması teşvik 

edilmelidir. 

Ulusal kalkınma ağı, kalkınmanın çeşitli yönlerini içeren konulara göre 

yapılandırılmalıdır. Örneğin insani kalkınma ile ilgili T. C. Devlet Teşkilatında görevli 

olan MEB, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlar 

(Tablo 22) birbirine bağlanmalı ve ihtiyaç duydukları nitel/nicel bilgileri 

paylaşabilmelidirler. Diğer bir örnek de doğal kaynaklar ve enerji kaynakları ile ilgili 
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bilgi akışı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önderliğinde ilgili kurumların 

(Tablo 22) ortak çalışmasını sağlayan bir yapı oluşturulmasıdır. 

6.2.8. DPT Bilgi Yönetimi Uygulama Profilleri  

DPT-BY profilleri, DPT-BY sürecinde ayrıntılı olarak görülebilir. DPT-BY 

süreci (Şekil 24), Alavi’nin Bilgi (knowledge) yönetim sürecinden, Choo’nun bilgi 

(information) yönetim döngüsünden ve DPT kuruluş kararnamesinden yararlanılarak 

hazırlanmıştır.  

izleme 

planlama 

eşgüdüm 

bilgi üretme

düzenleme 
depolama  

bilgi hizmetleri 

BBV 
ihtiyacı 

bilgi toplama, 
sağlama 

Şekil 24. DPT Bilgi Yönetimi Süreci 

Bulgulardan elde edilen alt süreçler ise aşağıdaki gibi listelenebilir: 

• kalkınma planı hazırlama alt süreci (Şekil 9 ),

• yıllık program hazırlama alt süreci (Şekil 10),

• yatırım programı hazırlama alt süreci (Şekil 12)

• izleme alt süreci (Tablo 24),

• eşgüdüm alt süreci (Tablo 24, Şekil 11),

• bilgi hizmet birimleri kullanım alt süreci,

• bilgi üretme alt süreci,

• görüşme, toplantı alt süreci,

• yenilik ve gelişmelerden haberdar olma alt süreci,

• tam metin erişim alt süreci,

• internet kullanım alt süreci,

• diğer planlama uzmanları ile görüşme alt süreci,

    149



Şan     Kalkınma planlamasında bilgi yönetimi ve Devlet Planlama Teşkilatı için kurumsal bilgi politikası modeli 

• kendi sistemlerini kullanma alt süreci,

• bilgi kaynaklarından haberdar olma alt süreci,

• kurumdaki bilgi sistemlerini kullanma alt süreci,

• uluslararası toplantı alt süreci,

• düzenleme depolama alt süreci,

• bilgi hizmetleri alt süreci.

6.2.9. DPT Bilgi Yönetimi Ölçümlemesi Profili 

BY’nin ekonomik boyutu ise performans göstergeleri ile ilgilidir. Performans 

göstergeleri, miktar, zaman, kalite ve maliyet türünden ölçülür ve girdi, çıktı, sonuç, 

etkinlik ve kalite göstergeleri olarak gruplandırılabilir (Devlet Planlama, 2003a:40). 

BY açısından ele alındığında girdi göstergeleri BBV ile ilgili göstergelerdir. İhtiyaç 

duyulan veya mevcut bilgisayar sayısı, yazılım niteliği, mevcut bilgi kaynağı sayısı 

ve niteliği gibi çeşitlenir.  

Çıktı göstergeleri, ürün ve/veya hizmetlerdir ve tanımlanan/üretilen bilgi 

kaynağı sayısı, bilgi hizmeti türleri, hizmet verilen kullanıcı sayısı, İnternet sitesi 

ziyaretçi sayısı, gönderilen ileti sayısı ve bilgileşim için kurulan e-grup sayısından 

oluşur.  

Sonuç göstergeleri ise elde edilen çıktıların bilgi yönetimine nasıl ve ne 

ölçüde katkıda bulunduğu ile ilgilidir ve bilgi okur yazarı sayısı, bilgisayar okur yazarı 

sayısı, bakımı yapılan bilgisayar sayısı, bunlarla üretilen bilginin kalitesi, işlenen veri 

ve/veya bilgi kaynağı sayısı ya da bilgi erişiminde artış, bilgi kullanımında artış, 

İnternet kullanımındaki iyileşmeden oluşur.  

Son olarak etkinlik göstergeleri de, bilgi okur yazarı başına maliyet, 

bilgisayar okur yazarı başına maliyet, kurulan e-grup başına maliyet, gönderilen ileti 

başına maliyet, üretilen bilgi kaynağı başına maliyet, bilgi erişim başına maliyet, bilgi 

kullanım başına maliyet gibi çeşitlendirilebilir. 

Ayrıca, e-hükümet, bilgi (information) toplumu endeksi, e-yönetişim gibi 

göstergelerin de kurumsal düzeyde üretilerek, DPT’nin katkısı ölçülebilir. 
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6.3. DPT Bilgi Yönetimi Projeleri  

Projeler ise, araştırma kategorilerine göre gruplanarak yapılandırılmıştır: 

Ortak dil,  

Bilgi politikası alt yapısı,  

Strateji belirleme,  

Planlama Bilgileşim Başkanlığı yapılanması,  

Bilişim ve bilgileşim görevlisi yetiştirme,  

e-Bilgileşim,

Ölçümleme projeleri.

Projeler hakkında, proje adı, sahibi, ilgili birim veya kuruluş, eylemler, süre, çıktı ve 

verimlilik ölçütü bilgileri de verilmiştir (Tablo 29).  

Bilgi Yönetimi ve Politikası Ortak Dili Oluşturma Projesinin amacı, DPT’de 

BY ve Kurumsal Bilgi Politikası ile ilgili ortak kültür ve görüş oluşturmaktır. Özellikle 

kalkınma, kalkınma planlaması, Ö-BY ve KP-BY ile ilgili kavramların birbirleri ile 

farklılaştırılarak tanımlanmasını, benimsenerek kullanımını sağlayacak bir 

çalışmadır. Dolayısıyla söz konusu faaliyetlerin de birbirleri ile uyumlu olarak 

gerçekleştirilmesine zemim hazırlayacaktır. Bu projenin alt projesi olarak kalkınma 

ve KP kavramlarını tanımlama, DPT Kavram Haritası Çıkarma ve DPT Süreçleri 

Haritası Çıkarma Projeleri de gerçekleştirilmelidir. Kalkınma ve KP Kavramlarını 

Yeniden Tanımlama Projesi ile kavramların özellikle BY açısından ele alınması 

amaçlanmaktadır. Bu proje artan kalkınma ve kalkınma planlaması konularının ve 

çeşitlenen bilgi ve bilgi kaynaklarının bütünleştirilmesi işlevine sahiptir. Ayrıca    

DPT-BY açısından da bilgi hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kolaylık ve 

sistematiklik sağlayacaktır.  DPT Kavram Haritası Çıkarma Projesinde DPT’de KP 

sürecinde kullanılan bilginin özellikleri ve aralarındaki ilişkilerin betimlenmesi 

amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgi haritasında yeniden tanımlanan kalkınma ve KP 

ile ilgili kavramlar ve aralarındaki ilişkiler içerilmelidir. Bu kavramların bilgi 

kaynakları, veri tabanları ile ilişkisi ve üst veri sunucusunda yer alış biçimleri de 

resmedilmelidir. DPT Süreçleri Haritası Çıkarma Projesinin amacı, DPT’de 
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gerçekleştirilen KP faaliyetlerine ilişkin izleme, eşgüdüm ve plan/program hazırlama 

süreçlerindeki her işlemin ayrıntılı olarak resmetmektir. 

DPT Bilgi Politikası Yapma Alt Yapısını Kurma Projesi, DPT’de Kurumsal 

Bilgi Politikasının ortak görüş ile oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bilgisel ilkelerin 

belirlenmesi, DPT-BY ile nasıl ilişkilendirilip politika oluşturulacağı ve 

uygulanabilirliği tartışılmalıdır. Aşağıda ilgili diğer projeler hakkında aşağıda kısa 

açıklama yapılmıştır: 

DPT-BY Stratejisini Belirleme Projesi, DPT’de BBV’den nasıl ve hangi 

yollarla yararlanılacağını saptamayı amaçlamaktatır. Bu proje, Ö-BY, KP-BY 

bağlamında hangi hizmetlerin öncelikle e-ortama ve nasıl aktarılacağının 

belirlenmesi de kapsar.  BT Olanaklarını Tanıma Projesi, DPT içinde tüm 

çalışanların özellikle uzmanların BT’nin sunduğu olanaklar hakkında bilgilendirilmesi 

ve kendi görevlerine nasıl uyarlanabileceği konusunda ortak görüş oluşturmalarını 

amaçlamaktadır. Bu alt proje ile DPT-BY stratejisinin zemini hazırlanacaktır.  

DPT’nin Görevlerini Tanımlama Projesi,  BT’nin sunduğu  olanaklarla  DPT’nin 

görevlerinin e-ortamda gerçekleştirilmesi ile oluşacak olan yeni görevler 

belirlenecektir. Örneğin DPT, Türkiye’de Kalkınma Yönetişim Merkezi (KYM) 

olmalıdır.  Dolayısıyla DPT KP ile ilgili faaliyetlerin e-ortamda KYM’ye iletilmesi için 

BY ile ilgili kural ve standartları belirleme görevini de üstlenecektir.  Planlama 

Bilgileşim Başkanlığı Yapılanması Projesi, DPT’de altı bilgi hizmet birimini 

bütünleştirmeyi amaçlar. Bu bütünleşmenin gerçekleştirilmesi için de Ö-BY, KP-BY 

ve DPT-BY kavram ve faaliyetleri tartışılarak ortak görüş oluşturulacaktır. Ayrıca, 

DPT-BY görevlilerinin nitelikleri, sahip olunan bilgi ve bilgi teknolojisi özellikleri 

belirlenmelidir. Tüm bu belirlemelere dayanarak PBB’nın kuruluş ve görevlerine 

ilişkin yasa taslağı hazırlanmalıdır. Ayrıca bilgi politikası alt yapısı kurma ile ilgili 

olarak aşağıda kısaca değinilen projeler de uygulamaya konulmalıdır:  

Ö-BY Sorunlarını Saptama Projesi,•

• 

• 

• 

• 

KP-BY Sorunlarını Saptama Projesi,

DPT-BY Sorunlarını Saptama Projesi,

DPT-BY Görevlilerini Tanımlama Projesi,

Donanım Stoku Belirleme Projesi,
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Yazılım Stoku Belirleme Projesi,•

•

• 

Bilgi Stoku Belirleme Projesi,

Hukuki Alt Yapı Projesi.

Bilişim Görevlisi Yetiştirme Projesi, PBB’da görevli olanların BY ile ilgili 

hizmet içi eğitim almaları, DB gibi kuruluşlarda staj yapmaları ve çeşitli uygulamaları 

gerçekleştirmeleri için olanak sağlamayı amaçlanmaktadır. Bu proje e-planlama 

uzmanı ortamının tasarımı projesi ile desteklenmelidir. E-Planlama uzmanının ortak 

ihtiyaç, ilgi/istemleri saptanmalı ve bunların giderilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, gerek 

duyan DPT görevlilerine bilgisayar ve bilgi okur yazarlığı projeleri ile de hizmet içi 

eğitim verilmelidir. Bununla ilgili diğer projeler ise, e-Planlama Uzmanı Ortamı 

Projesi, Bilgisayar Okur Yazarlığı Projesi ve Bilgi Okur Yazarlığı Projesi‘dir. 

Bilgileşim Görevlisi Yetiştirme Projesi ile özellikle DPT’de içinde ve 

çevresiyle ortak görüş oluşturma faaliyetlerini destekleyecek görevlilerin 

yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje, e-Bilgileşim (Halkla İlişkiler) Projesi, e-

Yayın Projesi, e-Arşiv Projesi, Web Arşivi Projesi, Sektör Portalı Projesi, Ulusal 

Kalkınma Portalı Projesi, Kalkınma Planlaması Portalı Projesi, Kalkınma Tarama 

Motoru Projesi, Bilgi Görevlisi Projesi, Basın Portalı Projesi ve Görme Engelliler 

Projesi ile desteklenmelidir.  

DPT-BY Verimlilik / Etkinlik Ölçütleri Belirleme Projesi ile KP-BY Verimlilik / 

Etkinlik Ölçütleri Belirleme Projesi DPT-BY ve KP-BY faaliyetleri ile ilgili 

değerlendirme ölçütlerini saptamayı amaçlanmaktadır. 

KP-BY Tartışma Konularını Belirleme Projesi ile değişen küresel koşullar 

göz önünde tutularak, gerek DPT içinde gerekse ulusal ve küresel araştırmacılarla 

gündeme gelen kalkınma ve kalkınma planlaması konuları tartışılacaktır.  

BY Uygulamalarını Belirleme Projesinin amacı gerek kalkınma gerekse 

kalkınma planlaması konularında olası BY uygulamalarını belirlemek ve uygulamaya 

konulmasını sağlamaktır.  

Ö-BY Yapılanması Projesi ile önerilen Ö-BY yapılanmasını ayrıntılı 

tartışmak ve uygulamaya geçirme olanağı yaratılacaktır.  
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Tablo 29. DPT Bilgi Yönetimi Projeleri 

No  Adı Sahibi İlgili birim/kuruluş Eylemler Süre Çıktı Verimlilik Ölçütü

1 
Bilgi Yönetimi ve 
Politikası Ortak Dili 
Oluşturma 

Kalkınma 
Yönetişimi Kurulu

(KYK) 

Bilgi-Belge 
Yönetimi Bölümleri 

Ö-BY Bilgileşim listesi kurma  
KP-BY Bilgileşim listesi kurma  
DPT-BY Bilgileşim listesi kurma 

1 yıl DPT-BY 
Kavramlar Listesi 

Sözel birliğin sağlanma oranı, 
Katılımcıların kavramları benim-
seme ve kullanma oranı 

1.1 
-Kalkınma ve KP
kavramlarını yeniden
tanımlama

DPT. EMSA Üniversiteler DPT-BY listesinde kavramları tartışma  
Kalkınma Listesinde kavramları tartışma 6 ay Rapor 

Katılımcıların memnuniyet 
oranı,  
Kullanışlılık oranı 

1.2 -DPT Kavram Haritası
çıkarma KYK  - KP-BY’de kullanılan kavramların hiyerarşisini 

belirleme 3 ay Rapor 
BY ve KP-BY personelinin 
memnuniyet oranı,  
Kullanışlılık oranı 

1.3 -DPT Süreçleri Haritası
çıkarma KYK 

DPT KP birimleri 

PBB 

Ö-BY’de kullanılan kavramları belirleme  
KP-BY’de kullanılan kavramları belirleme  
Kavramları örtüştürme  

3 ay Rapor 
Katılımcıların memnuniyet  
oranı,  
Kullanışlılık oranı. 

2 
DPT Bilgi Politikası 
yapma alt yapısını 
kurma 

KYK PBB

Ortak dil çalışmasının tamamlanmasından sonra 
-bilgisel ilkeleri belirleme
-politikayı tartışma
-uygulanabilirliğini tartışma

1 ay Politika belgesi Politika performans 
ölçümlemesi 

3 DPT-BY Stratejisini 
Belirleme KYK  -

Ö-BY stratejisini belirleme (örgütsel düzeyde)  
KP-BY stratejisini belirleme (örgütsel düzeyde)  
BY hizmetleri stratejisini belirleme (Ulusal düzeyde) 

3 ay Rapor Katılımcıların memnuniyet oranı 

3.1 -BT olanaklarını
tanıma

KP Birimleri 

PBB 
DPT KP birimleri 

BT uygulamaları konusunda DPT-BY listesinde bilgi 
alış verişinde bulunma  
Bu teknolojilerden hangisinin DPT-BY hizmetlerinde 
kullanılabileceğini belirleme  
Kullanılabilirliği olan teknolojilerin DPT’de 
uygulanabilirliğini saptama  
Uygulanabilir Bilgi Teknolojilerini sağlama 
olanaklarını belirleme 

15 
gün Rapor 

BY personelinin memnuniyet 
oranı,  

KP-BY personelinin memnuni-
yet oranı  

3.2 -DPT’nin görevlerini
tanımlama

DPT. EMSA. 
SAD PBB DPT-BY listesinde tartışma  3 ay Rapor Uygulanabilirlik oranı. 
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Tablo 29. DPT Bilgi Yönetimi Projeleri (devam) 

No  Adı Sahibi İlgili birim/kuruluş Eylemler Süre Çıktı Verimlilik Ölçütü

4 
Planlama Bilgileşim 
Başkanlığı 
Yapılanması 

KYK DPT Ö-BY birimleri Verilen hizmetlerin belirlenmesi 
Hizmetleri kimin yapacağının belirlenmesi 1 ay 

Bilgileşim Planlama 
Merkezi’ne dönüşmesi 

kararı 

Ö-BY Birimleri Bütünleşme 
oranı 

4.1 -Ö-BY sorunlarını
saptama KYK DPT Ö-BY birimleri 

Ö-BY listesinde sorunları tartışma  
KP-BY listesinde sorunları tartışma  
Her iki çalışmanın sonuçlarını birleştirme  
Sonuçları DPT-BY listesinde tartışma 

15 
gün Rapor Birimlerin memnuniyet oranı 

4.2 -KP-BY sorunlarını
saptama

DPT. EMSA. 
SAD 

DPY KP-BY 
Birimleri 

KP-BY listesinde sorunları tartışma  
KP-BY ve Ö-BY hizmetlerine ait sorunlarını tartışma 1 ay Rapor Katılımcıların memnuniyeti 

oranı 

4.3 -DPT-BY sorunlarını
saptama KYK DPT. EMSA. SAD 

DPT-BY sorunlarını tartışma  
Ö-BY ile ilgili hizmet birimlerinin özellik ve 
hizmetlerini tekrar tanımlama  

KP-BY ile ilgili hizmetlerin özellikleri ve hizmetlerini 
tekrar tanımlama 

15 
gün Rapor Katılımcıların memnuniyet oranı 

4.4 -DPT-BY görevlilerini
tanımlama KYK  PBB

DPT-BY listesinde tartışmak   
KP-BY listesinde tartışmak   
Sonuçları DPT-BY listesinde tartışmak. 

3 ay Rapor Uygulanabilirlik oranı 

4.5 -Donanım stoku
belirleme PBB  - Sayım çalışması  

Özelliklerini belirleme çalışması. 
15 

gün Rapor Doğruluk oranı.  

4.6 -Yazılım stoku
belirleme PBB  - Sayım çalışması   

Özelliklerini belirleme çalışması. 
15 

gün Rapor Doğruluk oranı.  

4.7 -bilgi stoku belirleme KYK - 

Insansal bilgi stoğunu belirlemek  
Bilgi kaynakları stoğunu belirlemek   
Bilgi sistemleri stoğunu belirlemek   
Veri tabanı stoğunu belirlemek. 

3 ay Rapor 
Doğruluk oranı, 
Katılımcıların memnuniyet  
oranı. 

4.8 -Hukuki alt yapı projesi KYK Başbakanlık 
Yasa taslağının hazırlanması  
DPT içinde görüşe açılması  
Yasalaştırma sürecinin başlatılması 

3 ay yasa Yasalaşmanın gerçekleşmesi 
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Tablo 29. DPT Bilgi Yönetimi Projeleri (devam) 

No  Adı Sahibi İlgili birim/kuruluş Eylemler Süre Çıktı Verimlilik Ölçütü

5 Bilişim görevlisi 
yetiştirme  KYK PBB

Proje 5.1-5.3 için bilişim görevlisi yetiştirme 
-eğitim,
-staj
-uygulama

1 ay Bilişim uzmanı – eğitim 
görmüş Bilişim uzmanı performansı 

5.1 -e-planlama uzmanı
ortamı projesi KYK Üniversiteler 

-Ö-BY ve KP-BY listelerinde e-planlama uzmanın
ortamının nasıl olması gerektiğini tartışma,
projelendirme
uygulamaya koyma

3 ay e-planlama ortamı
Planlama uzmanlarının  
kullanım ve memnuniyet  
göstergeleri 

5.2 -bilgisayar okur
yazarlığı projesi PBB Üniversiteler -e-ortamda öğrenim programları hazırlama

-programları geliştirme 6 ay Bilgisayar okur yazarı 
DPT görevlisi Bilgisayar okur yazarlığı ölçümü 

5.3 -bilgi okur yazarlığı
projesi PBB Üniversiteler -e-ortamda öğrenim programları hazırlama

-programları geliştirme 6 ay Bilgi okur yazarı DPT 
görevlisi Bilgi okur yazarlığı ölçümü 

6 Bilgileşim görevlisi 
yetiştirme  KYK PBB

Proje 6.1-6.12 için bilgileşim görevlisi yetiştirme 
-eğitim
-staj
-uygulama

1 ay Bilgileşim uzmanı – 
eğitim görmüş Bilgileşim uzmanı performansı 

7 e-Bilgileşim Projeleri

7.1 -e-bilgileşim (halkla
ilişkiler) projesi PBB  KYK Web tabanlı haberleşme sağlama 3 ay  Halkla ilişkiler 

İnternet sayfası 

7.2 -e-yayın projesi PBB KYK 

DPT yayınlarını e-ortama geçirme ve erişime 
sunma 
-Kalkınma planları
-yıllık programlar
-özel ihtisas komisyonu raporları
-uzmanlık tezleri

7.3 -e-arşiv projesi PBB 

DPT arşiv belgelerini e-ortama atma ve erişime 
sunma 
-arşiv belgelerini e-ortama atma
-e-arşiv sunucusu kurma
-arşiv sistemi ile e-belge sistemini bütünleştirme

7.4 -web arşivi projesi PBB -web arşivini oluşturma
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Tablo 29. DPT Bilgi Yönetimi Projeleri (devam) 

No  Adı Sahibi İlgili birim/kuruluş Eylemler Süre Çıktı Verimlilik Ölçütü

7.5 -sektör portalı projesi DPT Üniversiteler Sektörel bilgileşim için internet sayfaları hazırlama 
-web tabanlı e-posta sunucusundan yararlanma

7.6 -ulusal kalkınma portalı
projesi

KYK 

PBB 

Üniversiteler 
Uluslararası 

kurumlar 

-UKP taslağı hazırlama
--bilgi kaynaklarını tespit etme
--internet sitelerini tespit etme
--web sayfalarını hazırtlama
-Ö-BY listesinde tartışma
-KP-BY listesinde tartışma
-tartışmaları bütünleştirme
-kalkınma.gov.tr adresini alma
-sonuçları uygulamak
-portalı geliştirme

3 ay Kalkınma.gov.tr 
İnternet sitesi Kullanım göstergeleri 

7.7 -kalkınma planlaması
portalı projesi

KYK 

PBB 

Kamu kurumları 
STÖler 

Özel şirketler 

-KP süreçlerinin ayrıntılandırılması
-Ö-BY listesinde tartışma
-KP-BY listesinde tartışma
-tartışmaları bütünleştirme
-planlama.gov.tr adresini alma
-sonuçları uygulamak
-uygulamayı geliştirme

6 ay Planlama.gov.tr  
İnternet sitesi Kullanım göstergeleri 

7.8 
-kalkınma tarama

motoru projesi
KYK

Kalkınma tarama motoru kurma 
-tr’deki İnternet siteleri
-uluslararası kuruluşların İnternet siteleri
-ülkelerin kalkınma ya da kalkınma planlaması ile
görevli kurumlarının İnternet siteleri

3 ay İşleyen ve kullanılan 
Tarama motoru Kullanım göstergeleri 

7.9 -bilgi görevlisi projesi -bilgi görevlilerinin eğitimi

7.10 -basın portalı projesi PBB İlgili STÖ’ler ve 
basın mensupları 

-basın temsilcilerini belirleme
-DPT-BASIN listesini web tabanlı olarak kurma
-DPT’nin basınla ilişkisini bu listede tartışma
-tartışma sonuçlarını değerlendirme
-uygulanabilirliğini Ö-BY listesinde tartışma
-uygulanabilirliğini KP-BY listesinde tartışma
-uygulama

3 ay DPT-BASIN listesi 
Basın portalı 

Uygulanabilirlik oranı 

Kullanım göstergeleri 

7.11  -görme engelliler projesi PBB İlgili STÖ’ler  –sayfaların tespiti
-sayfaların oluşturulması 1 ay İnternet sayfaları Kullanım göstergeleri 
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Tablo 29. DPT Bilgi Yönetimi Projeleri (devam) 

No  Adı Sahibi İlgili birim/kuruluş Eylemler Süre Çıktı Verimlilik Ölçütü

8 
DPT-BY Verimlilik 
/Etkinlik Ölçütleri 
Belirleme 

PBB  -
Ö-BY ölçütlerini belirlemek (örgütsel düzeyde)  
Ölçütlerin uygulanabilirliğini belirleme  
Uygulamaya geçme 

2 ay Rapor Katılımcıların memnuniyet oranı 

9 
KP-BY verimlilik/ 
Etkinlik Ölçütleri 
Belirleme 

DPT. EMSA. 
SAD - 

KP-BY ölçütlerini belirleme (örgütsel düzeyde)  
Ölçütlerin uygulanabilirliğini belirleme  
Uygulamaya geçme 

2 ay Rapor Katılımcıların memnuniyet oranı 

10 KP-BY tartışma 
konuları belirleme 

DPT. EMSA. 
SAD - 

DPT içinde tartışma  
Araştırmacılarla (yerli/yabancı) tartışma  
Politikacılarla tartışma  
Çalışmaları bütünleştirme 

5 ay Rapor Katılımcıların memnuniyet oranı 

11 BY uygulamalarını 
belirleme KYK  -

Ö-BY hizmet birimleriyle tartışma  
DPT bünyesinde beklentileri belirleme  
Ulusal boyutta beklentileri belirleme  
Beklentileri bütünleştirme  
Uygulamaya geçirme  

2 ay Rapor, 
uygulama Katılımcıların memnuniyet oranı 

12  Ö-BY yapılanması KYK -

Önerilen yapılanmayı Ö-BY birimleri ile tartışma,  
KP-BY ve Ö-BY birimleri ile DPT-BY yapılanmasını 
tartışma  
Önerilen yapılanma ile tartışma sonuçlarını 
bütünleştirme  
Uygulanabilirliğini tartışma  
Uygulamaya geçirme 

1 ay Rapor 

Katılımcıların memnuniyet 
oranı,  

Uygulanabilirlik oranı. 
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER

Tarih, bilmeye adanan insanlığın gelişmesini belgeler. İnsan bildikçe gelişir, 

geliştikçe bilir ve insana özgü olan değer alanında bilerek gelişmeyi gerçekleştirir. 

Karşılıklı olarak bilme ve gelişme, geçen yüzyılın sonuna doğru bilgi teknolojisinin 

etkisiyle ivme kazanmış ancak, beraberinde yakınsama olgusu olarak adlandırılan 

ve sonuçları örgütsel düzeyde de yaşanan çok seçenekli ve karmaşık bir ortam 

yaratmıştır. Gelişme kavramının ulus-devlet modeline uyarlanışı olan kalkınma1 ise, 

devlet örgütü aracılığı ile yönetilmekte/planlanmaktadır. Türkiye’de kalkınma 

planlaması ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) görevlidir ve DPT de çok seçenekli 

ve karmaşık ortamdan etkilenmektedir. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi 

kullanılarak bilgi teknolojisinden optimum yararlanmak üzere, DPT için Kurumsal 

Bilgi Politikası Modeli tasarlanmıştır.  

Çok seçenekli ve karmaşık ortamın etkisiyle araştırmada, DPT’de kalkınma 

planlaması süreçlerinde gerçekleştirilen bilgi faaliyetlerinin ve bunu destekleyen bilgi 

hizmetlerinin karşılıklı etkileşim ve eşgüdüm içinde nasıl yönetileceği sorusuna 

cevap aranmıştır. Ayrıca,  

• Kalkınma planlamasının kalkınma-bilgi ilişkisinin hangi boyutunda yer

aldığı,

• Örgütlerde bilgi yönetimindeki yakınsamanın nasıl yönetileceği,

• DPT’de kalkınma planlaması ile ilgili bilgi faaliyetleri ve örgütsel düzeyde

bilgi hizmetlerinin nasıl gerçekleştirildiği,

• DPT Kurumsal Bilgi Politikasının felsefi temelinin ne olması gerektiği; alt

yapı ve işleyişin ne biçimde tasarlanacağı ve tasarımın nasıl hayata

geçirileceği

1 Kalkınma-Bilgi ilişkisini irdeleyen 2. Bölümün “Kalkınma Kavramı” alt başlığında, kalkınma kavramının “gelişme 
kavramının ulus-devlet modeline uyarlanışı” olduğu belirtilmiştir. 
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soruları da cevaplanmak istenmiştir. Bunlara bağlı olarak araştırmanın temel sorunu, 

“DPT bünyesinde kalkınma planlaması sürecindeki bilgi faaliyetleri ve bunları 

destekleyen örgütsel bilgi hizmetlerinin kendi içlerinde ve aralarında bütünleştirilerek 

yönetilmemesinin sebebi, DPT’de bilgi politikasının oluşturulmamış olması” şeklinde 

saptanmıştır. Araştırmanın çok yönlülüğü nedeniyle, soruları cevaplandırmak ve 

temel sorunun doğruluğunu sınamak üzere nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Çeşitli bilim dallarından toplanan bilgiler ve anket ve yarı-yapılanmış görüşme ile 

elde edilen bulgular kalkınma yönetimi/planlaması bağlamında bütünleştirilmeye 

çalışılmıştır. 

Öncelikle, seçilen kalkınma, bilgi, değer, örgüt, yakınsama olgusu, politika 

ve kalkınma planlaması kavramları, dilsel, kavramsal, felsefi, nesnel, ekonomik, 

toplumsal, kültürel ve politik açılardan irdelenmiştir. İrdeleme sonucunda, kalkınma-

bilgi ilişkisinin uygulayımsal, söylemsel ve yönetimsel boyutlarda olduğu 

saptanmıştır. Söz konusu ilişkinin ilki varlık alanında; insani, ekonomik ve 

sürüdürülebilir kalkınma, toplumsal, kültürel ve politik gelişmedir. İkincisi bilgi 

alanında; kalkınma literatünün oluşturulmasıdır. Sonuncusu da değer alanında, 

kalkınma yönetimi/planlaması olarak özetlenmiştir. Böylece araştırmanın alanı 

kalkınma yönetimi ile sınırlandırılmıştır. 

Örgüt-bilgi ilişkisi de toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ile, bilginin 

örgütsel bir ürün, örgütleşme aracı ve örgüt geliştirme etkeni olduğu şeklinde 

özetlenmiştir. Bilginin örgüt geliştirme etkeni olması sebebiyle araştırma alanı, bilgi 

yönetimi ve politikası ile daraltılmıştır. Bilgi yönetimi konusu dil, “information” ve 

“knowledge” yönetimi ilişkisi, bilgiye dayalı örgüt anlayışı, bilgi yönetimi görevlileri, 

bilgi, bilgi kaynakları ve bilgi sistemleri, ölçümleme çalışmaları, bilgi yönetimi 

süreçleri ve örgütsel yapı bağlamlarında çok yönlülük kazanmaktadır. Bilgi 

yakınsaması sonucu, bir örgütte bilgi ve bilgi ile ilgili varlıklar (BBV),  

• Örgüt ve amaçları,

• Çalışanlar ve oluşturdukları gruplar,

• Bilgi ve bilgi kaynakları,

• Bilgi teknolojisi,

• Bilgi yönetimi görevlileri,

• Uygulamalar ve
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• Ekonomik boyut

olarak gruplanmıştır. BY, bir örgütte var olan BBV’nin ve bunlarla gerçekleştirilen 

bilgi faaliyetlerinin örgütün amaç, hedef ve görevleri doğrultusunda değer yaratmak 

üzere bütünleşik olarak yönetmek biçiminde tanımlanmıştır. BY’in çok seçenekli ve 

karmaşık bir ortam yaratması örgütsel düzeyde bir bilgi politikası oluşturmak zorunlu 

kılmaktadır. Ayrıca, BY’nin üst yönetimce desteklenmesi gerekliliği ve BY’nin ilk 

adımının bilgi kaynaklarının planlanması olduğunun vurgulanması da bir bilgi 

politikası ihtiyacının sebeplerindendir. Bilgi politikası konusu da, çeşitli açılardan 

(tanım, strateji ile farkı, eşitlik ilkesi, bilgi politikası aktörleri, araçları, performans 

göstergeleri, politikadan etkilenen toplum, politika yapma süreci ve örgütlenmesi) 

incelenmiştir. Genel olarak bilgi politikası, bir örgütte (devlet, kamu kurumu, özel 

şirket, sivil toplum örgütü) amaç ve görevler doğrultusunda bilgi ve bilgi ile ilgili 

varlıkların ve bunlar aracılığı ile gerçekleştirilen bilgi faaliyetlerinin bilgisel ilkeler 

çerçevesinde birbirleriyle uyumlu olarak işletilmesini sağlayan düzenlemeler olarak 

tanımlanmıştır. Bilgi politikasının ulusal, kurumsal ve konusal hazırlandığının 

anlaşılması üzerine ulusal bilgi politikası, kurumsal bilgi politikası da aşağıdaki gibi 

tanımlanmıştır: 

Ulusal Bilgi Politikası; Bir ülkede BBV ve bunlarla gerçekleştirilen bilgi 

faaliyetlerinin bilgisel ilkeler çerçevesinde ulusal kalkınma amacına 

koşularak düzenlenmesidir.  

Kurumsal Bilgi Politikası, devlet teşkilatı genelinde ve herhangi bir kamu 

kurumunda amaç ve görevler doğrultusunda BBV ve bunlarla 

gerçekleştirilen bilgi faaliyetlerinin bilgisel ilkeler çerçevesinde birbiriyle 

uyumlu olarak işletilmesini sağlayan düzenlemelerdir.  

Ulusal bilgi politikasının kalkınma amaçlı, kurumsal bilgi politikasının ise, 

kurumların amaç, hedef ve görevleri doğrultusunda oluşturulduğu açıklık 

kazanmıştır. 

DPT’nin görevi olan kalkınma planlaması ve bilgi ilişkisinin boyutları 

araştırma kategorileri açısından incelenmiş ve sonuçta bilginin, kalkınma planlaması 

ürünü, aracı ve etkeni olduğu görüşleri oluşturulmuştur. Ayrıca, planlama kavramının 
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bir yönetim işlevi olduğu ve planlama kuramlarından stratejik planlamada, planlama 

kavramının yönetim kavramı ile eşanlamlı kullanıldığı saptanmıştır. Bu bilgilere 

dayanarak araştırmada, kalkınma yönetimi yerine kalkınma planlaması ifadesinin 

kullanımı tercih edilmiştir. 

Türkiye’de kalkınma planlaması ile görevli olan DPT’nin durumu, önce 

mevcut bilgi kaynaklarına, sonra da anket ve yarı-yapılanmış görüşme ile elde 

edilen bulgulara dayanılarak resmedilmiştir. Bilgi yönetiminin ulusal bilgi yönetimi ile 

ilgili olması sebebiyle, Türkiye’de ulusal bilgi yönetimi, buna bağlı olarak örgütsel ve 

kalkınmada bilgi yönetiminin nasıl olduğu da betimlenmiştir.  

Ulusal düzeyde bilgi yönetimi, bilgi üreten, toplayan, sağlayan kurumlar, 

bilgiyi düzenleyerek depolayan kurumlar ve bilgi dağıtan, yayan kurumlar ile 

gerçekleştirilmektedir. T. C. Devlet Teşkilatında örgütsel düzeyde bilgi yönetimi ise, 

arşiv, bilgi işlem merkezi, kütüphane gibi adlarla, danışma ve denetleme birimlerinin 

veya yardımcı birimlerin çatısı altında gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak, bazı 

kurumlarda, birkaç hizmet birimi birleştirilmiş ve bütünleşik olarak hizmet 

vermektedir. Basın ve halkla ilişkiler müşavirliği ise, kamu kurumlarının en üst düzey 

yöneticilerine bağlı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca görevi, bilgi yönetiminin 

herhangi bir aşaması ile ilgili olan kurumlarda, bilgi toplama, sağlama, düzenleyerek 

depolama ve yayma gibi faaliyetlerin ana hizmet birimlerinde yer aldığı açıkça 

görülmektedir (Şekil 6).  

Türkiye’de bilgi yönetimi ise tüm kamu kuruluşlarınca kısmen 

gerçekleştirilmektedir. DPT dışındaki kamu kurumları, kalkınmanın çeşitli 

konularında bilgi yönetmektedirler. DPT ise kalkınma planlaması ile görevlidir ve 

DPT’deki bilgi yönetimi kalkınmanın herhangi bir alanı ile ilgili değil, kalkınma 

planlaması ile ilgilidir. DPT’nin kuruluş kararnamesinde de “bilgi toplama” başlığında 

açıkça DPT’ye her türlü örgütten bilgi isteme yetkisi verilmiş ve taraflara da bilgi 

verme yükümlülüğü getirilmiştir. Mevcut bilgi kaynaklarında DPT’nin temel 

çalışmaları,  

• Kalkınma planı hazırlama,

• Yıllık programları hazırlama,

• Izleme ve
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• Eşgüdüm

olarak belirtilmiştir. Yatırım programlarının hazırlanmasında 2005 yılı için 20 başlıkta 

toplanan bilgi istenmiştir (Tablo 26). 2005 yılı programının uygulanması için 11, 

izlenmesi için ise 13 başlıkta toplanan bilgilere ihtiyaç vardır. Koordinasyon için de 4 

tür çalışma yapılması öngörülmüştür. Mevcut bilgi kaynaklarında bulunmayan 

bilgiler, anket ve yarı-yapılanmış görüşme ile elde edilmeye çalışılmıştır. Bulguların 

özeti ise, aşağıdaki gibidir: 

• Örgütsel bilgi hizmetleri altı farklı birimde verilirken, Başkanlıklar

tarafından en yüksek oranda YBM’nin hizmetlerinden yararlanılmaktadır

• Bilgi hizmet birimlerince bilgi ve bilgi kaynağı sağlama hizmetleri

verilirken, Başkanlıklarda bilgi en yüksek oranda İnternetten, diğer

planlama uzmanlarından ve toplantılar aracılığı ile sağlanmaktadır,

• Bilgi hizmet birimleri kurumsal bilgi üretimine çoğunlukla bilgi derleyerek

ve bilgi hizmeti vererek katkıda bulunurken, Başkanlıklarda bu katkı en

yüksek oranda rapor yazarak olmaktadır,

• Başkanlıklar bilgi üretiminde en çok bilginin niteliği; DPT’de ve devlet

teşkilatında ise, örgütsel işleyiş açısından sorunla karşılaşmaktadırlar,

• Bilgi hizmet birimlerindeki bilgi sistemleri, örgütsel işleyişe yönelik bilgi

yönetimi ile ilgiliyken, Başkanlıklarda, gerek bilgi hizmet birimlerindeki

gerekse Başkanlıklardaki bilgi sistemlerinin kullanım oranı oldukça

düşüktür,

• Bilgi hizmet birimlerindeki bilgi kaynağı duyuru hizmeti, çeşitli türlerde ve

e-ortamda da ve kurum çalışanlarına da verilirken, Başkanlıklarda bilgi

alış verişi ve eşgüdüm %100 oranında görüşme ve toplantılar ile

gerçekleştirilmekte, bilgi kaynaklarından haberdar olma ise, çoğunlukla

İnternet aracılığı ile yenilik ve gelişmelerden haberdar olma ise,

çoğunlukla ulusal ve uluslararası toplantılarla gerçekleştirilmektedir,

• Bilgi hizmet birimlerinin karşılaştığı sorunlar arasında personel

yetersizliği öne çıkmaktadır. Başkanlıklarda ise DPT bütününde örgütsel

işleyiş ve bilgi üretme ile ilgili karşılaşılan sorunlar yüksek orandadır,

• Araştırma için YBM tarafından “soruların cevaplanabilmesi için birden

fazla birimden bilgi gerekebilir”; Başkanlıklardan da daha çok “diğer

kamu kurumlarının ve özel sektörün de durumları”, “başkanlıkların
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özgünlükleri belirlenmeli” ve “Başkanlıkların bilgi ihtiyacı saptanmalı” 

önerileri gelmiştir. 

Bulguların araştırma kategorileri açısından değerlendirme ve yorumu 

yapıldığında da ortaya çıkan durum aşağıdaki gibidir:  

• Bilgi yönetimi ve politikası ile ilgili ortak bir dil oluşmamıştır,

• Bilgi yönetimi ve politikası ile ilgili kavramlar oluşturulmamıştır,

• Bilgi politikası ilkeleri herhangi bir mevzuatla belirlenmemiştir,

• Bilgi yönetimi ve politikası ile ilgili herhangi bir kuram geliştirilmemiştir,

• Planlama uzmanı e-ortamı betimlenmemiştir,

• Bilgi politikası ve KP-BY aktörleri belirlenmemiştir,

• Kalkınma planlaması bilgi profili çıkartılmamıştır,

• Kalkınma planlaması için gerekli bilgi teknolojisi ve sistemleri

belirlenmemiştir,  

• Var olan bilgi sistemlerinin aralarında bir bağ kurulmamıştır,

• Bilgi yönetimi ve politikası ile ilgili performans göstergeleri belirlenmemiştir,

• Bilgi yönetimi süreçleri saptanmamıştır,

• Bilgi yönetimi ve politikası için bütünleşik bir örgütlenmeye gidilmemiştir,

• Bilgi yönetimi görevlilerinin nitelikleri belirlenmemiştir,

• Bilgi yönetimi ile ilgili teknolojik mimari tasarlanmamıştır.

Kısaca bulgular, DPT’de bilgi-belge yönetimi, planlama uzmanlarının 

bilgilendirilmesi, politikacıların ve kamuoyunun bilgilendirilmesi bütünleşik olarak 

yönetilmemektedir. Ayrıca, KP sürecindeki bilgi faaliyetleri ile örgütsel bilgi 

hizmetlerini bütünleştirecek bir bilgi sistemi ve ağı kurulmamıştır. Sonuç olarak 

DPT’de bir bilgi politikasının olmadığı ve bilgi yönetiminin bütünleşik olarak 

gerçekleştirilmediğini göstermektedir. 

Araştırmada toplanan bilgiler, elde edilen bulgular, yapılan değerlendirme 

ve yorum ile temel sorunun doğruluğunun kanıtlanmasından sonra, bilgi ve bulgular 

bütünleştirilerek DPT için Kurumsal Bilgi Politikası Modeli tasarlanmıştır.  
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DPT Kurumsal Bilgi Politikası (DPT-KBP) bu araştırmada, ulusal bilgi 

politikasının bir parçası olarak, DPT’de kalkınma planlamasına ilişkin bilgi 

faaliyetlerinde ve bunları destekleyen bilgi hizmetlerinde BBV’den optimum 

yararlanmaya yönelik olarak yapılan düzenlemeler olarak tanımlanmıştır. Modelin 

değer alanını, Bilgileşimsel Kalkınma Planlaması Kuramı, bilgi alanını Kalkınma 

planlamasında BY projeleri ve varlık alanını da DPT-BY araçları oluşturmaktadır. 

Kuram, kalkınma planlaması sürecinde oluşan bilgi boşluğu türlerini ve söz konusu 

bilgi boşluğunu gidermek için gerekli olan bilgileşim yapısını içermektedir. Kalkınma 

planlaması sürecinde giderilmesi gereken bilgi boşluğu türleri ise,  

Mevcut durum ile planlama aktörleri arasındaki bilgi boşluğu,•

• 

• 

• 

• 

Planlama aktörlerinin kendi aralarındaki bilgi boşluğu,

Mevcut durumun neye doğru değişeceğine ilişkin amaç/hedefler

arasındaki bilgi boşluğu,

Mevcut durum ile olması istenen durum arasındaki bilgi boşluğu,

Planlama faaliyetlerine katılanlar ile katıl[a]mayan toplum kesimleri

arasındaki bilgi boşluğu

olarak saptanmıştır. 

Bilgileşimsel Kalkınma Planlaması Kuramının uygulama alanı DPT ve 

çevresidir. Kuramda söz edilen bilgi boşluğunun giderilmesi için  BY araçlarının 

kullanımı önerilmiştir. BY araçları da, bilgi politikası ve yönetimi ortak dili, bilgi 

stratejisi, örgütsel yapı, bilgi, bilişim, bilgileşim, kalkınma planlaması uygulamaları ve 

bilgi yönetim profilleri aracılığı ile gerçekleştirilecektedir. Öncelikle bilgi politikası ve 

yönetimi ortak dili oluşturulacak, aynı ifadelerden aynı anlamların çıkarılması 

sağlanacaktır. DPT Bilgi stratejisi ise, e-ortamda bilgileşime dayalı kalkınma 

planlaması faaliyetlerini DPT içinde bilgi ve belge sistemlerinin, DPT’nin çevresiyle 

etkileşiminin (ulusal ve küresel), uzmanların, politikacıların, kamuoyunun 

bilgilendirilmesinin bütünleşik olarak yönetilmesi ve kalkınma planlaması sürecindeki 

bilgi faaliyetleri ile örgütsel bilgi hizmetlerini bütünleştiren bir bilgi sistemi ve ağını 

kurma olarak düşünülmüştür. 

Örgütsel yapı olarak modelde, ulusal düzeyde bilgi yöneten kurumların 

yöneticilerini biraraya getiren Ulusal Bilgi Politikası Kurulu ile DPT’de kurumsal bilgi 
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politikası yapmak üzere Kalkınma Yönetişim Kurulu’nun kurulması önerilmiştir. Her 

iki kurulun da politika yapma sürecinde, karşılıklı eşgüdüm içinde çalışmasının 

yararlı olacağı düşünülmüştür. Ayrıca, Kalkınma Yönetişimi Kurulu’nun DPT 

Planlama Bilgileşim Başkanlığı (PBB) ile de işbirliği yapması önerilmiştir. 

PBB ise, DPT’de bilgi yönetimini uygulamaya koymak üzere, YBM’nin 

yeniden yapılandırılması ile oluşturulacaktır. Mevcut konumu ile YBM kalkınma 

planlamasında bilgi hizmetleri ile örgütsel bilgi hizmetleri arasında bir köprü olmakta 

ve bütünleştirici bir görevi üstlenmektedir ve DPT’de bilgi yönetimi açısından bilginin 

bütünlüğünü sağlayacak tek birimdir. Dolayısıyla YBM’nin PBB olarak yeniden 

yapılandırılması ile, bilgi hizmet birimlerini birleştiren bir başkanlık olacak ve böylece 

bilgi hizmetlerinin bütünleşik olarak verilmesini sağlayacak bir yapıya sahip 

olunacaktır. 

Bilgi profilinin oluşturulması, veri/bilgi ve bilgi kaynaklarının bütünleşik bir 

sistemle yönetilip hizmete sunulabilmesini sağlayacak teknik bir çalışmadır. 

Veri/bilginin tanımı, uygulamaların ve kullanımın tanımını içermektedir. Bilgi 

profilinde olan bu bilgiler, üst veri sunucusunda tutulacak ve e-ortamdaki her bilgi 

faaliyeti için kullanılabilecektir. Bilişim profili; planlama uzmanlarının bilgi birikimleri, 

bilgi faaliyetleri ile ilgili özellikleri ve bunlara dayanarak uzmanlara verilecek bilgi 

hizmetlerinin özelliklerini içermektedir. Bilgileşim profili de DPT içinde ve çevresinde 

bilgileşimin hangi amaçlarla ve hangi teknolojiler kullanılarak gerçekleştirileceğinin 

saptanmasına yöneliktir. Bu profille e-grup çalışmaları oluşturulabilecek ve 

geliştirilebilecektir. Kalkınma planlamasında bilgi yönetimine ilişkin uygulama 

profilleri ise, kalkınma planlamasında kullanılacak bilgi sistemlerinin niteliklerini 

içermekte hem tüm bilgi faaliyetlerinin e-ortama aktarılmasında hem de bu 

faaliyetlerin e-ortamda bütünleştirilmesinde kullanılabilecektir. BY profili de bilgi 

yönetimi ağ mimarisi ve bilgi görevlilerinin özelliklerini içermektedir.  

BY araçlarının kullanılabilmesi için aşağıdaki projeler, Proje Adı, Sahibi, 

İlgili Birim/Kuruluş, Eylemler, Süre, Çıktı ve Verimlilik Ölçütü başlıklarında 

ayrıntılandırılarak önerilmiştir:  

BP Ortak Dili Oluşturma,•
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Kalkınma ve Kalkınma Planlaması kavramlarını yeniden tanımlama,•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

DPT Kavram Haritası çıkarma,

DPT Süreçleri Haritası çıkarma

Bilgileşim Merkezi Yapılanması,

Ö-BY sorunlarını saptama,

KP-BY sorunlarını saptama,

DPT-BY sorunlarını saptama,

DPT-BY görevlilerini tanımlama,

Donanım, yazılım ve bilgi stoklarını belirleme,

DPT-BY Stratejisini belirleme;

BT olanaklarını tanıma,

DPT’nin görevlerini tanımlama,

DPT-BY Verimlilik ve Etkinlik Ölçütlerini Belirleme;

KP-BY Verimliliği ve Etkinlik Ölçütlerini Belirleme;

KP-BY tartışma konularını belirleme;

BY uygulamalarını belirleme;

Ö-BY yapılandırma.

Genelde bilgi yönetimi ve politikası, özelde ise, DPT-BY (KP-BY, Ö-BY) çok 

yönlü bir olgudur. Bu araştırma ile politika yapma bağlamında bilgi yönetimine 

bütüncül bir yaklaşım getirilmiştir. Ancak, bilgi teknolojisi, bilgi yönetimi ve politikası 

ile ilgili gelişmelerin hızla devam etmesi sebebiyle, bilgi politikasının belirli bir süre 

sonra gözden geçirilmesi ihtiyacı vardır. Ayrıca, bilgi yönetimi ve politikası ile ilgili 

olarak aşağıdaki araştırma konuları önerilmektedir: 

• Bilgi ekonomisi ve toplumuna geçiş sürecinde ulusal bilgi politikası ve

stratejisinin belirlenmesi,

• T.C. Devlet Teşkilatını oluşturan tüm kurumlar için bilgi politikasının

geliştirilmesi,

• Bilgi yönetiminde yakınsama ile ilgili benzer araştırmaların

tekrarlanması,

• Sektörel bilgi politikalarının oluşturulması,

• Sektörel bilgi yönetiminin tasarlanması.
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Benin  Ministry of Planning and Economic Reorganization; Mission de 
Coopération et d’Action Culturelle Myanmar  Ministry of National Planning and Economic Development  

Bolivya   
Ministry of Finance and Economic Development, Ministry of 
Human Development; Ministry of Social Development, Ministry 
of Sustainable Development, Instituto Nacional de Inversiones 

Namibya  Development Cooperation 

Brezilya  
Ministry of Planning, Budget and Coordination; Counselho 
Desenvolvimento Comercial, Instituto de Planejamento 
Econômico e Social 

Nepal  National Planning Commission 

Bruneui  Ministry of Development; Ministry of Finance. Economic 
Planning Unit Nijer  Ministry of Finance and Planning 

Burundi  Ministry of Development, Planning and Reconstruction Nijerya  National Planning Commission;   Ministry of National Planning 

Cezayir  
Conseil National de Planification; Enterprise Nationale de 
Dévelopment des Industries Alimentaries; Enterprise Nationale 
de Dévelopment des Industries Manufacturiéres 

Nikaragua  Ministry of Economic Development 

Çad  Ministry of Planning and Cooperation Norveç  
Ministry of Foreign Affairs. Minister of Development 
Cooperation; Ministry of Foreign Affairs. Norwegian Agency for 
Development Cooperation 

Çin Halk 
Cumhuriyeti  State Planning Commission Orta Afrika 

Cumhuriyeti  Ministry of Finance, Planning and International Cooperation 

Çin (Taiwan)  Council for Cultural Planning and Development; Council for 
Economic Planning and Development Özbekistan State Planning Committee 

Endonezya  National Planning Development Board (BPPENAS); Ministry of 
the State for National Development Planning Pakistan  Ministry of Planning and Development, Development Advisory 

Centre 

Fransa  Commissariat Général du Plan; Société Centrale 
d’Aménagement Fonciére et d’Equipement Rural Panama  Ministry of Planning and Economic Policy 

Fildişi 
Sahilleri Ministry of Economy, Finance and Planning Papau Yeni Gine Department of Finance and Planning 

Filipinler  National Economic Development Authority Paraguay  Secreteria Técnica de Plannificación de la Presendz de la 
Repύblica 

Guyana  State Planning Commission Polonya  Central Planning Office 
Hollanda  Ministry of Development Cooperation, Central Planning Bureau Portekiz  Ministry of Planning and Territorial Administration 

İspanya  Dirección General de Planificación Rusya 
Federasyonu  

Ministry of Economy, State Committee for Anti-Monopoly Policy 
and Support for New Economic Structure 

Jamaika  Ministry of Finance and Planning, Planning Institute of Jamaica Saint Lucia  Ministry of Planning and Development, National Development 
Corporation 

Japonya  Economic Planning Agency Saint Vincent 
and Grenadies  

Ministry of Finance and Planning;  
Saint Vincent Development Cooperation 

Kamerun  Camerun Development Corporation  San Marino  Secretariat of State for Finance, Budget, Planning and 
Information 

Kenya  Ministry of Planning and National Development Senegal  Ministry of the Economy, Finance and Planning 
Kıbrıs 
Cumhuriyeti  Planning Bureau  Sierra Leone  Department of Development and Economic Planning 

Kırıbat  Ministry of Finance and Economic Planning Singapur  Ministry of National Development 

Kolombiya  Ministry of Economic Development, Departmento Nacional de 
Planeaciôn Slovenya  Ministry of Economic Affairs, Ministry of Economic Relations 

and Development 
Komoros  Ministry of the Economy, Industry, Crafts and Planning Solomon Adaları  Ministry of Development Planning  
Kongo  Ministry of Planning Somali  State Planning Commission; Ministry of National Planning 

Kore  Economic Planning Board Sri Lanka  Ministry of Finance, Planning, Ethnic Affairs and National 
Integration 

Kore Demok-
ratik Halk 
Cumhuriyeti  

State Planning Commission  Sudan  Ministry of Economic Planning and Investmet;  
Ministry of Social Planning; Sudan Development Corporation 

Kosta Rika  Ministry of Planning Surinam  Ministry of Planning and International Cooperation 

Kuveyt  Ministry of Planning, Arab Planning Institute, Kuwait Planning 
Board Suriye  State Planning Commission 

Küba  Ministry of Economy and Planning Suudi Arabistan  Ministry of Planning  

Laos  Ministry of Economy, Planning and Finance;  
National Committee for Economic Planning and Cooperation Swaziland  Ministry of Economic Planning and Development 

Lesotho  Ministry of Finance and Economic Planning and Manpower 
Development;   Lesotho National Development Corporation Şili  Ministry of Planning and Cooperation 

Liberya  Ministry of Planning and Econimic Affairs Tanzanya  Economic Development Commission; National Development 
Corporation 

Libya  General People’s Committee for Economic Planning and 
Finance Tayland  National Development Board, Social Development Board;  

Economic Planning Agency 
Lübnan  Council for Development and Reconstruction Türkiye  Higher Planning Council; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

Madagaskar  Ministry of the Economy, Town Planning and Social Recovery;   
Ministry of Planning; General Directorate of Planning Türkmenistan  Ministry of Economy and Finance  

Makedonya  Ministry of Development, Ministry of Economy Umman  Development Council 

Malawi  Ministry of Economic Planning and Development;   Malawi 
Development Corporation Ürdün  Ministry of Planning 

Maldivler  Ministry of Planning, Human Resources and Environment;   
Addu Development Authority 

Yeni Zelanda 
(Associates 
Territories) 

Ministry of Health, Economic Development and Planning, 
Tourism, Civil Aviation and State-Owned Enterprises 

Malezya  Department of Cooperative Development; National Economic 
Planning Unit Yeni Zelanda  Ministry of Maori Development; New Zeland Planning Council 

Malta  Malta Development Corporation, Planning Authority Yunanistan  Centre of Planning and Economic Research 
Marshall 
Adaları  

Kwajalein Development Authority; Marshall Islands 
Development Authority 

Kaynak: The International Directory of Government 1995. 
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EK 2: ULUSLARARASI KALKINMA ÖRGÜTLERİ  

Örgüt Adı Kuruluş 
Yılı Örgüt Adı Kuruluş 

Yılı
Birlikler  Araştırma Kurumları

African Economic Community, EAC 1991 European Economic Association, EEA 1985 
Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC, www.apecsec.com 1989 European Association for Research in Industrial Economics, EARIE  1974 

Association of Southest Asian Nations, ASEAN, www.asean.org 1967 European Association of Development Research and Training 
Institutes, EADI  1975 

Benelux Economic Union, BEU 1958 International Institute of Social Economics, IISE 1972 
Black Sea Economic Cooperation, BSEC 1993 United Nations Research Institute for Social Development , UNRISD  1963 
Central African Customs and Economic Union, CACEU 1964 Dernekler 
Council for Arab Economic Unity, CAEU 1957 International Association for Community Development, IACD 1952 
Council of the European Union 1952 International Association of Investors in the Social Economy, INAISE 1989 
Economic and Social Committee of the European Communities,  
ESC, www.echo.lu/ces/ceshome.htm 1958 International Economic Association, IEA 1949 

European Community 1958 International Federation of Training and Development Organization, 
IFTDO  1973 

Economic Community of West African States, ECOWAS 1975 Society for International Development, SID, www.waw.be/sid 1957 
Economic Cooperation Organization, ECO 1985 Bankalar, Fonlar 
European Economic Association, EEA 1952 Afrikan Development Bank Group, ADB, http://www.afdb.org/ 1963 

European Union, EU, europa.eu.int 1993 African Development Fund 1972 

Gulf Cooperation Council, GCC 1981 Arab Fund for Economic and Social Development, AFESD 1968 

International Development Association, IDA, www.worldbank.org/ida 1960 Asian Development Bank, ADB 1966 

Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, www.miga.org, ipanet.net 1988 Association of Development Financing Institutions in Asia and the 
Pacific, ADFIAP 1976 

North-South Round Table, NSRT 1978 Bank for International Settlements, BIS, www.bis.org 1930 

Organization for Economic Cooperation and Development, OECD 1961 European Bank for Reconstruction and Development, EBRD, 
www.ebrd.com 1990 

Organization of the Islamic Conference, OIC 1971 European Development Fund, EDF 1957 

Organization of African Unity, OAU, oaucmc.iafrica.com 1963 European Economic and Monetary Union, EMU 1969 

Parliamentary Assembly the Black Sea Economic Cooperation, PABSEC 1993 European Investment Bank, EIB, www.eib.org 1957 

Southern African Development Community, SADC 1992 European Investment Fund, EIF 1994 
United Nations, UN, www.un.org 1945 European Monetary Institute, EMI 1994 
United Nations Centre for Regional Development, UNCRD, www.uncrd.or.jp 1971 European Monetary System, EMS 1994 
United Nations Committee for Development Planning 1964 European Social Fund, ESF 1957 
United Nations Conference on Trade and Development-UNCTAD 1964 Inter-American Development Bank, IDB, www.iadb.org  1939 
United Nations Development Programme, UNDP, www.undp.org 1965 International Bank for Economic Co-operation, IBEC 1993 
United Nations Economic and Social Commission for Asia, ESCWA 1973 International Bank for Reconstruction and Development, IBRD 1945 
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 
ESCAP 1947 International Fund for Agricultural Development, IFAD, 

www.unicc.org/lifad 1974 

United Nations Economic Commission for Africa, ECA 1958 International Monetary Fund, IMF, www.imf.org 1945 
United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 
ECLAC 1948 International Numismatic Commission, INC 1936 

United Nations Industrial Development Organizaitons, UNIDO 1985 Islamic Development Bank, ISDB 1974 
World Economic Forum, WEF, mlevinson@weforum.org 1971 OPEC Fund for International Development, OPEC FUND 1976 
World Trade Centers Association, WTCA, www.wtca.org, www.wtca.net 1968 World Bank Group, www.sa.worldbank.org 1972 
World Trade Organization, WTO,www.unicc.org/wto 1995 

EK 3: KALKINMA KONUSUNDA ULUSLARARASI BİLGİ TOPLAMA 
ÖRGÜTLERİ 

Örgüt Adı Kuruluş 
Yılı Örgüt Adı Kuruluş Yılı 

Business Cooperation Network, BC-NET 1988 Dernekler 
Committee of National Institutes of Patent Agents, CNIPA 1956 European Association for Research in Industrial Economics, EARIE 1974 
Econometric Society, ES, http://www.econometricsociety.org/ 1930 European Information Industry Association, EIIA 1989 
EUROKA Organization, EUROKA, www.euroka.be 1985 European Information Technology Association, EITA 1992 
European Committee for Standardization, IEA, www.cenorm.be/ 1961 International Association of Universities, IAU 1950 
European Patent Institute Council, EPIC 1994 International Association of Social Economics, IISE 1972 
European Patent Office, EPO, www.epo.co.at/epo 1977 International Economic Association, IEA 1949 
International Association of Social Economics, IISE 1972 International Federation for Information and Documentation 1985 
International Council for Building Research Studies and Documentation   
ww.bcn.arch.uf/edu/cib.html 1953 International Federation for Information Processing, IFIP, www.ifip.org.at  1960 

International Council of Museums, ICOM, www.icom.org/ 1946 International Federation of Training and Development Organization, IFTDO, 
www.tomco.net/ruittdo 1973 

International ISBN Agency, www.isbn.com/ 1970 International Publishers Association, IPA, http://www.ipa-uie.org/ 1896 
International Organization for Standardization, ISO, www.iso.ch 1947 International Relation Association  1966 
International Patent Cooperation Union, PCT UNION 1978 International Society of Statistical Science in Economics, IS-SSE 1982 
International Patent Documentation Centre, INPADOC 1972 International Union of Econometrics, IUE 1991 

Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization, ISESCO 1980 International Telecommunications Satellite Organization, INTELSAT, 
www.intelsat.int 1964 

United Nations Economic Commission for Europe, ECE, http://www.unece.org/ 1947 International Telecommunication Union, ITU, www.itu.ch 1865
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, UNESCO, 
www.unesco.org 1945 World Association of Industrial and Technological Research Organizaitons, 

www.wait.ro.dti.dk 1970 

Araştırma Kurumları World Communication Organization, WCO 1936 
European Telecommunications Standards Institute, ETSI, www.etsi.fr 1988 World Intellectual Property Right, Organization, WIPO, www.wipo.org 1974
International Institute of Communication, IIC, www.iicom.org/ 1967 Bankalar, Fonlar  
International Press Institute, IPI, www.freemedia.at/ 1951 United Nations Fund for Science and Technology for Development, UNFSTD 1987 
United Nations Institute for Training and Research, UNITAR, www.rio.net/unitar 1965 
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