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Öz
Elektronik insan kaynakları yönetimi bilgi teknolojisini insan kaynakları ile bütünleştiren geniş
bir kavramdır. Dijitalleştirilmiş insan kaynakları bilgilerinin işlenmesi ve iletimi elektronik
insan kaynakları yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Elektronik insan kaynakları yönetimi
çalışanlar ve işverenler arasında kolay etkileşimler sağlayan insan kaynakları uygulamaları için
bilgi teknolojilerinin kullanılmasıdır. Bu anlamda elektronik insan kaynakları yönetimi ile
birlikte bordro, çalışan kişisel verileri, performans yönetimi, eğitim, işe alım ve stratejik yönelim
ile ilgili bilgilerin depolanması sağlanmaktadır. Farklı insan kaynakları fonksiyonlarının
yetkilendirilmesi elektronik insan kaynakları yönetimi aracılığıyla dağıtılabilir. Rekabetçi iş
ortamları, kuruluşların hayatta kalmaları için yeniliklere ve üstünlüklere hızla bakmalarını
zorunlu kılmıştır. Bilgi teknolojisindeki değişim organizasyondaki diğer süreçlerden daha
hızlıdır. Bu anlamda insan kaynakları departmanının geçmesi gereken en büyük engellerden
biri değişen teknolojik ortamdır. İnsan kaynakları yönetimi için teknolojinin olanakları
sınırsızdır; prensip olarak tüm insan kaynakları süreçleri teknoloji tarafından desteklenebilir.
Bu anlamda bu çalışmada elektronik insan kaynakları yönetimi kavramı, tarihsel gelişimi,
türleri, uygulamaları ve yetenek yönetimi açıklanacaktır.
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Abstract
Electronic human resource management is a broad concept that integrates information
technology with human resources. The processing and transmission of digitized human
resources information is called electronic human resources management. Electronic human
resource management is the use of information technology for human resource applications
that provide easy interaction between employees and employers. In this sense, information on
payroll, employee personal data, performance management, education, recruitment and
strategic orientation is provided along with electronic human resources management.
Authorization of different human resource functions can be distributed via electronic human
resources management. Competitive business environments have forced organizations to look
at innovations and superiority quickly for their survival. Change in information technology is
faster than other processes in the organization. In this sense, one of the biggest obstacles that the
human resources department has to deal with is the changing technological environment. The
possibilities of technology for human resources management are endless; in principle all human
resources processes can be supported by technology. In this sense, the concept of electronic
human resources management, historical development, types, practices and talent management
will be explained in this study.
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