
S a y ı s a l  ( d i j i t a l )  k ü l t ü r d e 
daha da önem kazanan bir kavram: 

Önceliklendirebilme yeteneği

B
undan yüz yıl önce Kore’de, “Kore zamanı” denilen bir deyim varmış. “Kore zamanı”, 
Korelilerin randevularına ortalama iki saat geç gelmesinden dolayı uydurulmuş.  Ancak Kore 
bugün bir endüstri ülkesi.  Bu yüzden de bu deyimi şimdi sadece yaşlılar anımsıyormuş…
Adalara dikkat ettiniz mi? Adalarda oturanlar rahattır, özellikle ada esnafı çok rahattır. Kimse 

koşturmaz, müşteri sayısı bellidir, kimin ne alacağı da bellidir, satıcı toktur, pazarlık yapmaz… Siz 
dükkâna gelince yerinden bile kalkmaz. Zaman boldur, hatta geçmez adalarda…
Bir Akdeniz ülkesi olarak biz de eskiden “geniştik” randevu konusunda. Ancak işler hızlandıkça bu 
yavaşlık ve randevulardaki oynaklıklar artık değişti…

Mobil çağda kimsenin beklemeye tahammülü yok. Dakik hatta “saniyik” olmamız gerekiyor yaptığımız 
işlerle.  Örneğin akıllı telefonlara indirmek için incelediğimiz bir uygulamanın çalışmasını ancak iki 
saniye bekleyebiliyoruz.  İndirme için bize sorulan her soru veya her koşul anında başka bir uygulamayı 
denemeye yönlendiriyor bizi.   Eğer uygulama üç beş saniye içinde açılmazsa kimse o uygulamayı cep 
telefonuna indirmiyor… Bu da o ürün için gecikme maliyeti oluyor doğal olarak...

Büyük veri, sadece sunucuların sorunu değil kuşkusuz. Zamana karşı ve farklı olarak kendi bireysel 
hizmetimizi vermeye çalıştığımız şu dünyada, biz çalışanların da sorunu. Gelen telefonlar, e-postalar, 
sosyal medya ileti bombardımanı,  mesaj ve çene-çalma yazışmaları, izlenecek konuşmalar, filmler, 
dinlenecek şarkılar hepsi kişisel büyük verimiz aslında.

Mobil yaşam kişisel büyük verinin en büyük kaynağı.  Dolayısıyla mobilize olduğumuz zaman kişisel 
büyük verimiz artıyor. Bu da bu veriyle gelen iş ve diğer taleplerin çok daha artması sonucunu 
doğuruyor. Sonuçta, gelen istekleri analiz edip gerekliyi gereksizden ayırıp öncelik sıralamasına koymak 
gerekiyor… 

Aslında bu sıradan bir iş değil. Gelen iş taleplerini tartmak için yüksek düzeyde bilgi birikimi gerekiyor.  
Talep ne, kim yapmış; işin yapılabilirliği, işin aciliyeti, işi yapacak kişinin hazır bulunurluğu gibi 
konularda çok hızla karar vermek durumundayız. 

Son yıllarda büyük şirketler, işe alacakları yöneticilerde, gelen iş taleplerini önceliklendirme ve buna 
bağlı olarak hızlı karar alabilme yeteneklerine bakmaya başladılar. Hatta yönetici adaylarına artık şöyle 
sınavlar uygulanıyor: Aday bir bilgisayarın başında oturuyor ve adaya bir saat içinde belli sayıda (örneğin 
iki yüz tane)  e-posta gönderiliyor. Adaydan istenen, gelen bu e-postaların sadece önemli olanlarını 
seçmesi ve onlara yanıt yazması… 

Günümüzde bir işi yönetmek veya yönetici olmak, sayısal kültürün içinde geliştirdiğimiz becerilerle 
doğrudan ilgili. Hızlı olmak, önceliklendirme yapabilmek ve bunlara bağlı olarak doğru kararı alabilmek 
de veriler büyüdükçe daha da önemli hale gelecek…

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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