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Bilgi Ekonomisi
Bilgi ekonomisi, küreselleşmenin 
ekonomik ayağını oluşturur.              
Yani bir iktisadi sistemde tüm 
ekonomik faaliyetlerin bilgi temelli 
olarak gerçekleştirildiği ve söz konusu 
faaliyetlere bilginin entegre edildiği 
ekonomik yapı olarak tanımlanabilir.

İnternet’in ortaya çıkması ve yayılması 
da bilgi ekonomisinin Dünya 
ekonomi konjonktüründeki yerini 
sağlamlaştırmıştır. 
Ayrıca enformasyon ekonomisi, 
ağ ekonomisi, dijital ekonomi, 
yeni ekonomi, entellektüel 
sermaye ve tekonomi terimlerinin 
hepsi birbirlerinin yerine 
kullanılabilen terimlerdir.

Bilgi Ekonomisinin Özellikleri
Bilgi ekonomisi yeni bir ekonomidir. 
Bilgi ekonomisinde bilginin 
yaratılması hem bilgi işçilerine 
hem de bilgi tüketicilerine yani 
insanlara aittir. 

Mal ve hizmetlerin içeriği müşteri 
fikirleri tarafından belirlenirken, bilişim 
teknolojisi mal ve hizmetlerin bir 
parçası haline gelecektir. Bilgi 
ekonomisinde bilgi hem nitelik hem de 
nicelik açısından daha önceki
dönemlerde kullanılan girdilerden 
daha önemli bir hale gelmektedir. Bu 
nedenle bilgi ekonomisinin en önemli 
özelliklerinden biri bütün iktisadi 
faaliyetlere bilginin entegre 
edilmesidir. Diğer bir ifadeyle, iktisadi 
faaliyetlerdeki bilgi yoğunluğunun 
göreceli olarak önemli oranda 
artmasıdır. Sözü edilen bu hususlar 
bilgi ekonomisinin yeni bir ekonomi 
olduğunun göstergesidir.

Bilgi ekonomisi dijital bir               
ekonomidir. Bilgi Ekonomisinde her 
tür bilgi, ses, yazı, görüntü, vb. 
bilgisayar ağları tarafından 
iletilmektedir. Büyük miktarlarda bilgi 
son derece hızlı, ucuz ve güvenilir bir 
şekilde alıcılarına ulaşmaktadır. Bilgi 
ekonomisinde akıllı telefonlar, 

taşınabilir bilgisayarlar vs. yaygın 
olarak kullanılması ekonomiyi 
dijitalleştirmektedir. Bu ekonomide, 
eskilerinin yerine geçen veya eski 
yapıları tamamlayan ucuz bağlantı ve 
internet ile yeni elektronik dağıtım 
kanalları oluşmaktadır. Bilgi ağları ve 
bilginin dijitalleşmesi bilginin ticarete 
konu olması sürecini 
hızlandırmaktadır.

Bilgi ekonomisinde sanallaşma 
önemli rol oynamaktadır. Söz konusu 
sanallaşma ekonominin yapısını, 
kurumların türlerini ve aralarındaki 
ilişkileri, dolayısıyla ekonomik 
faaliyetin bizzat kendisini 
değiştirmektedir. İnternet üzerinden 
insanların alışveriş yaptığı herhangi bir 
yer anlamına gelen sanallaşma, 
ekonominin yapısını ve ekonomik 
süreci değiştirmektedir.

Bilgi ekonomisi bir ağ ekonomisidir. 
Bilgi ekonomisi iletişim ağlarıyla 
bütünleşen bir ekonomidir. 

BİLGİ EKONOMİSİ MAKALE
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İletişim ağlarının gelişmesi ve klasik 
ana bilgisayar sisteminden web tabanlı 
sisteme doğru gerçekleşen kayma iş 
dünyasında önemli dönüşümlere neden 
olmaktadır. Yeni teknoloji ve iletişim 
ağları küçük ölçekli işletmelere büyük 
ölçekli işletmelerin sahip olduğu ölçek 
ekonomileri ve kaynağa ulaşma gibi 
ana avantajlara sahip olma olanağı 
sunmaktadır. Öte yandan, büyük ölçekli 
işletmelerin belli dezavantajları (katı 
bürokrasi, hiyerarşik yapı ve değişim 
güçlüğü) küçük işletmelerde 
bulunmamaktadır. Büyük ölçekli 
işletmeler ancak küçük akışkan gruplar 
halinde örgütlenirlerse çeviklik, 
özerklik ve esneklik 
kazanabileceklerdir.

Bilgi ekonomisinde aracılar büyük 
ölçüde ortadan kalkmaktadır. Üretici 
ve tüketici arasındaki aracılar dijital 
iletişim ağları sebebiyle ortadan 
kalkacaktır. Aracı işletmeler, yeni 
işlevler üstlenmez ve kişiler bunlara 
yeni değerler yüklemezlerse ortadan 
kaybolacaklardır. Özel ve kamu 
sektöründe birçok kurum tüketicileriyle 
ağlar aracılığıyla doğrudan temas 
kuracaklar ve aracılarını büyük ölçüde 
işlevsiz bırakacaklardır. Oteller, 
havayolları gibi kurumlar 
rezervasyonlar için acentelerle iş 
yapmak yerine doğrudan müşterilerine 
ulaşacaklardır. Dolayısıyla, aracı 
kurumlar gelecekte yok olmak 
istemiyorlarsa yaratıcı yenilikler 
düşünmek zorundadırlar. 

Bilgi ekonomisinin hâkim sektörü 
üçlü bir oluşumdur. 
Sanayi ekonomisinde otomotiv anahtar 
sektör konumundayken, bilgi ekono-
misinde hâkim ekonomik sektör diğer 
tüm sektörlerin refah yaratmasına 
giden yolu teşkil eden bilgisayar, 
iletişim ve eğlence sanayilerinin 
bütünleşmesiyle oluşan yeni medya 
sektörüdür. Bu bütünleşme tüm 

sektörlerin temeli haline gelmeye 
başlamaktadır. Yeni medya tüm sanat 
etkinliklerini, bilimsel araştırmaları, 
eğitimi ve işletmeleri dönüştürmektedir. 
İnsanların iş yapma, çalışma, eğlenme, 
yaşama ve düşünme yöntemleri 
değişmekte, en önemlisi bu yeni sektör 
tüketim ve üretim faaliyetlerine ilişkin 
değerler üzerinde büyük bir etki 
yapmaktadır.

Bilgi ekonomisi yenilik temelli bir 
ekonomidir. Bilgi ekonomisinde ürünler 
ile trendler arasındaki ilişki çok güçlüdür. 
Bilgi ekonomisinin ilkesi ürününle trend 
yarat ve yeni ürününle bu trendi sen  
yoket olacaktır. Eğer yeni ve başarılı bir 
ürün geliştirilmiş ve piyasaya 
sürülmüşse, hedef bu ürünün daha 
gelişmişinin ortaya çıkarılması ve ilk 
ürünün modasının geçirilmesidir. 
Bilgi ekonomisinin diğer bir ilkesi de 
yenilikçilik ve yaratıcılıktır. Günümüz 
rekabetinde başarılı olmanın belki de en 
önemli faktörü yenilikçilik ve yaratıcılık 
ile yeni ürünleri piyasaya sunmaktır.

Bilgi ekonomisinde üretici ve tüketici 
farkı belirsizleşmektedir. 
Kitle üretiminin yerini büyük miktarlarda 
müşteri isteklerine göre üretimin 
almasıyla birlikte, üreticiler bireysel 
tüketicilerin zevk ve ihtiyaçlarına uygun 
özel mal ve hizmetler oluşturmak 
zorunda kalmışlardır. Bilgi ekonomisinde 
tüketiciler fiilen tasarım sürecine katkıda 
bulunabilmektedir.

Bilgi ekonomisi bir hız ekonomisidir. 
Dijital veriler üzerine kurulmuş bir 
ekonomide, işletme başarısı ve iktisadi 
faaliyetler açısından hız anahtar bir 
değişkendir. Ürün yaşam süreleri süratle 
kısalmaktadır. Bugünün işletmesi 
çevresel bilgi ve iletişim akımına anında 
tepki verebilen gerçek zamanlı bir 
işletmedir. Müşteri siparişleri elektronik 
yoldan alınarak eş zamanlı olarak 
işlenmektedir. İlgili fatura ve belgeler 

elektronik yoldan geri yollanmakta ve 
veri tabanları sürekli güncellenmektedir.

Bilgi ekonomisi küresel bir 
ekonomidir.  İki kutuplu dünyanın 
ayrışmasından sonra, iktisadi duvarların 
önemli ölçüde ortadan kalktığı, dinamik, 
yeni ve değişken küresel bir çevre ortaya 
çıkmıştır. Bu durum, bilgi ekonomisinin 
yükselişiyle ilgilidir. Artık yerel veya 
uluslararası bilgi diye bir şey 
bulunmamaktadır. Günümüzde ister 
ulusal, ister bölgesel isterse yerel 
alanda olsun sınırları kaldıran tek dünya 
ekonomisi haline gelen bilgi ekonomisi 
geçerlilik göstermektedir.

Bilgi ekonomisi farklı bir ürün yapısı 
ortaya çıkarmıştır. Bilgi ekonomisinde 
bilgiye dayalı veya bilgi yoğun mallar 
ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir malın, 
içindeki bilgi yoğunluğu arttıkça bu tip 
malların marjinal maliyeti sıfıra yaklaşır, 
tüketimde rekabet ortadan kalkar ve 
kamusal mallarla aynı nitelikleri taşır 
hale gelir.

Bilgi ekonomisi sürtüşmesiz bir 
ekonomidir. İnternet sınırları ortadan 
kaldıran yapısı ile bilgi ekonomisinin 
motor kavramı olarak kullanılmaktadır.
Kişisel bilgisayar ve İnternet’in, mal ve 
hizmet alıcı ve satıcılarını karşı karşıya 
getirme sorunu olarak karşımıza çıkan  
ve kapitalizmin sürtüşme maliyetleri 
olarak isimlendirilen maliyetleri büyük 
ölçüde azaltması da söz konusu 
olacaktır.

Bilgi ekonomisinde üretim miktarı 
arttıkça üretim maliyeti azalmaktadır. 
Geleneksel ekonomilerde bu azalma 
belirli bir seviyeye kadar geçerlidir. 
Belirli bir üretim miktarından sonra 
ortalama maliyetler yeniden yükselmeye 
başlar fakat bilgi ekonomisin de böyle bir 
engelleyici faktör bulunmamaktadır. 
Artan üretimle birlikte marjinal maliyet 
sıfıra doğru yaklaşmaktadır. 



Elektronik yolla dağıtılabilen yazılım 
veya MP3 biçimindeki müzik ürünleri 
buna örnek gösterilebilmektedir.

Bilgi ekonomisi bilginin katma değer 
yarattığını kabul eder. Katma değerli 
ürünler (kazançlar) daha çok bilgiyi 
gerektirirken, daha çok bilgi daha fazla 
katma değer yaratır. Herhangi bir firma 
yeni bir buluş, bilgisayar programı ya 
da yöntemi yarattıktan sonra, diğer 
firmalar da orijinal ürünü geliştirebilir. 
Bu firmalar orijinal ürünün 
uyarlanması, ilerletilmesi ya da 
uygulanması yoluyla katma değerlerini 
nasıl artırabileceklerini öğrenirler. Daha 
çok öğrenme ürünün bir sonraki 
nesillerinin daha yüksek katma değerli 
olmasına yol açar. 

Bu durum daha çok yenilik ve uyarlama 
yapma gibi faaliyetleri tetikler. 
Bu şekildeki buluş, öğrenme ve katma 
değer döngüsü mevcut teknolojinin tüm 
karları gerçekleşene kadar sürer. 
Öğrenmenin pozitif etkilerine yönelik en 
önemli örnek bilgisayar donanım 
piyasasında yaşanmıştır.

Bilgi ekonomisi şebeke ekonomisi (Ağ 
ekonomisi) niteliğindedir. Şebeke 
Ekonomisi; bilgi teknolojileri, 
haberleşme, elektrik, ulaştırma gibi uç 
noktalar ile aralarındaki iletişim 
bağlarından oluşan ve bir şebeke düzeni 
içinde yapılanan sektörlere denir. Şebeke 
ekonomilerinin bazı önemli özellikleri 
vardır; Bunlardan ilki dışsallıklardır. 
Şebekeye yeni uç noktalar eklendikçe, 

Bu broşürde belirtilen bilgilerin telif hakkı sadece Karel’e aittir ve izinsiz kullanılamaz. Karel, bu broşürde belirtilen tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için 
çabalayacaktır, fakat tüm bilginin doğruluğunu ve yazım hatası olmadığını garanti etmez. Bu broşürde sunulan bilgilerde, teknik veya yazım hatasından kaynaklı 
hatalar olabilir. Bu broşürün tüm içeriği genel bilgi vermek amaçlıdır ve bilgi verilmeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

şebekenin değeri şebekeyi oluşturan 
birimlerin değerini aşar.
Örneğin, tek başına bir faks makinesi 
herhangi bir işe yaramazken, faks 
kullanıcılarının sayısının artması ile faks 
makinesinin faydası da artar.
Aynı şekilde yazılım piyasasında 
işletim sistemlerinin değerinin, 
bu işletim sistemleri üstünde çalışan 
yazılımların sayısı ile doğru orantılı 
olarak artması söz konusudur. 

Geleneksel ekonomide bir ürün ne kadar 
kıtsa değeri de o kadar fazladır. Oysa 
bilgi ekonomisinde bu kural tersine 
işlemektedir. Bir şebeke ürününün 
değeri, onunla bağlantı kurabilecek 
ürünlerin sayısına bağlı olarak 
artmaktadır.
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