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                                                                 ÖZET 
 
 Bu araştırmanın amacı Aksaray ilinde görev yapmakta olan il ilçe milli eğitim 

müdürü, müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin 

görev yaptıkları eğitim örgütlerinde bilgi yönetiminin bilginin edinilmesi, bilginin 

paylaşılması, bilginin kullanılması ve bilginin depolanması boyutlarına yönelik kendilerini 

nasıl değerlendirdiklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir.  

 Araştırma tarama modeliyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma evreni Aksaray 

İli’nde 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında görev yapmakta olan milli eğitim müdürü, il milli 

eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinden 

oluşmaktadır. Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde il merkezi ve ilçe merkezinde 

görev yapan 17 milli eğitim yöneticisi ve 20 ilköğretim müfettişinde örnekleme alınma yoluna 

gidilmeyerek tamamı dahil edilmiş, okul müdürlerinde ise tesadüfi örnekleme yöntemi 

doğrultusunda belirlenen 199 okul müdüründen seçilmiştir. 

 Araştırma için Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2002 yılında 

İkram Çınar’ın “Eğitim Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi Yeterlikleri Malatya İli Örneği” adlı 

doktora tezinde kullanılan likert tipi “Bilgi Yönetimi Ölçeği” izin alınmak suretiyle 

kullanılmıştır. 

 Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 13.0 programı kullanılarak uzman 

yardımı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre; Milli eğitim yöneticileri bilgi yönetimi 

yeterlik alanlarından bilginin elde edilmesi, paylaşılması ve depolanması boyutlarında 

kendilerini üst düzey yeterlikte; kullanılması boyutunda ise orta düzey yeterlikte 

algılamaktadırlar.  

 Milli eğitim yöneticilerinin, okul müdürleri ve ilköğretim müfettişlerine oranla bilgiyi 

örgütlerinde daha üst düzey yeterlikte edinebildikleri, paylaştıkları, kullandıkları ve 

depoladıkları, 25-29 yaş arasındaki Milli Eğitim Yöneticilerinin, diğer yaş gruplarındaki 

yöneticilere oranla bilgiyi daha az yeterlik düzeyinde kullandıkları, Milli Eğitim 

Yöneticilerinin büyük bölümünün bilgi yönetimi alanında hizmet içi eğitim almadıkları 

saptanmıştır. 
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                                             ABSTRACT 

 The aim of this research is to find out the opinions of the principle and the assistant 

principals of national education of sity and towns, principals of education department, 

primary school inspectors and principals of schools, who work in Aksaray, on their self-

evaluation about managing, receiving, sharing, using, storing the storing the information 

within the education organizations they work in.   

 This research was conducted via searching model. The study universe of this study 

contains the Principal and the Assistant Principals of National Education, the Principals of 

Education Department, the Examiners of Primary Education and Principals of Schools. 

During the process of stating the research sampling, all of 17 Administrators of Education and 

20 Examiners of Education were included in the study. As for the Principals of Schools, they 

consist of 199 people who were chosen randomly. 

 In this research, the likert model of “Scaling the Management of Education” , of which 

was present in İkram Çınar’s PhD dissertation entitled “The Ability  of Management 

Information of Education Administrators in the example of Malatya” (accepted by Institute of 

Social Science of Hacettepe University in 2002)  permission granted, was used. 

 The data of the research was analyzed by using SPSS 13.0 program with the help of an 

expert and it has been found out that the Administrators of  National Education evaluate 

themselves in the  upper level about managing, receiving, sharing, using and storing the 

information while they consider themselves in the intermediate level about using it.  

 It has been found that Administrators of National Education receive share, use and 

store information in their education organizations at a higher level than Principals of Schools 

and Examiners of Primary education. 

 Compared to principals of the schools and primary school inspectors, it was found out 

that administrators of national education receive, share, use and store information in their 

organizations at a higher level. Compared to the administrators in the other age groups, it was 

found out that the administrators of the national education between the ages of 25-29 use the 

information at a lower ability level. It was also found out that the great information at a lower 

ability level. It was also found out that the great deal of administrators have not taken in-

service training in the information managing field. 
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 ÖNSÖZ 
 

            Yönetim kavramı insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Tarihsel gelişim ve değişim 

döngüsü içerisinde yönetimin bir bilim alanı olarak sosyal bilimler içerisinde yerini alması 

toplumsal yaşam için çok önemli bir gelişmedir. Yönetim biliminin gelişimine ve kuramsal  

literatürünün seyrine toplumların gelişmişlik düzeyleri, yönetsel ihtiyaçları ve kurumsallaşan 

örgütsel yapıları  yön vermektedir. Günümüzde sosyal bilimlerin arasında yer alan yönetim 

bilimi diğer bilimlerle etkileşimini sürdürmektedir. Düzenli ve istikrarlı toplumların 

vazgeçilmezlerinden olan örgütsel yapılar gün geçtikçe birey-örgüt-toplum etkileşimi 

çerçevesinde önemli değişim mesafeleri kat ederek insan ve toplum yaşamını etkilemektedir. 

21. yüzyılda bilim ve teknolojideki insanın hayal gücü sınırlarını zorlayan gelişmeler gerek 

bireysel gerekse örgütsel manada bu gelişmelerin temel kaynağı olan bilgi ve bilginin 

yönetilmesine olan ihtiyacı gün geçtikçe artırmaktadır.  

Eğitim örgütleri gelişmenin ve değişmenin odağında bulunan çok büyük önem ihtiva 

eden işlevsel kurumlardır.  Bu kurumların amaçlarını optimal seviyede gerçekleştirmeleri 

öncelikle iyi yetişmiş, yeniliğe öncülük edecek yönetici lider profiline ihtiyacı ortaya 

koymaktadır. Temel sermayenin bilgi ve bilgiye ilişkin değerlerin olduğu varsayımının güç 

kazandığı yüzyılımızda eğitim yöneticilerinin temel yeterliklerinin yanı sıra entelektüel 

sermaye, kişisel sermaye olarak da adlandırılan bilginin bireysel ve örgütsel manada 

yönetilmesi konusunda da yeterliklerinin bulunması gerekmektedir. Bilinmelidir ki, eğitim 

örgütleri açık bir sistem olarak girdi ve çıktı bakımından ülkelerin en büyük ve mühim 

sistemleridir. Bu nedenle eğitim kurumlarının yönetimi son derece önemli yeterlikleri bir 

arada taşıyan yönetici niteliklerine ihtiyacı ortaya koymaktadır.  

Kavram olarak yeni olmakla birlikte bilgi yönetimi bütün disiplinlerde ve tasarlanan 

bütün örgütlerde bilinçli veya bilinçsiz yönetsel eylemlerimiz içerisinde başvurduğumuz bir 

yönetim hatta yönetişim alanıdır. Türkçe literatürde yer almakla birlikte eğitim örgütleri ve bu 

örgütlerin unsurları üzerinde yeterince araştırma yapılmadığı ve gereken önemin atfedilmediği 

düşüncesindeyim. Halbuki, gerek kamu gerekse özel sektörde yönetimin başlı başına bir ilgi 

alanı olarak önem kazanması insan faktörü üzerindeki kontrol, yöneltme, motivasyon gibi 

bireysel ve örgütsel etkileme tercihlerinin önem kazanmasında bilgiye dayalı değerlerin 

yönetilmesi, bu yönetsel beceriye sahip yöneticilere ihtiyacı gün geçtikçe artırmaktadır. Bu 

nedenle bilgiyi yöneterek istenilen düzeyde  gelişim ve değişme için her tür ve her 

kademedeki eğitim örgüt yöneticileri, işgörenleri ve diğer paydaşlarının bilgiye ve bilginin 

yönetilmesi  boyutlarına  ilişkin  algıları son  derece  önem  taşımaktadır.  Bilginin mucizesine  
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olan inancın had safhaya ulaştığı günümüz koşullarını dikkate aldığımda bir eğitim yöneticisi 

olarak ayrıca bütün örgütlerin küresel ve öz bilgi kaynaklarını daha rasyonel kullanmaları 

gerektiği düşüncesinde olmam nedeniyle milli eğitim sistemi içerisinde yöneticilerin bilgi 

yönetimi yeterlikleri algılarının belirlenmesini ve bu alana dair ilgi ve dikkatlerin 

yoğunlaşmasını sağlamak amacıyla bu çalışmayı tercih ettim.  

Bu alandaki aldığım eğitim ve bu çalışmamın sürecinde rehberliğini ve desteğini 

esirgemeyen Danışman Hocam Sayın Prof.Dr.Musa GÜRSEL’e çalışmamın verilerinin 

analizlerinde ve incelenmesinde etkili olarak tamamlanmasında katkı sağlayan Doç.Dr.Ali 

Murat SÜNBÜL, Yrd.Doç.Dr. Hüseyin IZGAR, Yrd.Doç.Dr. Hüsnü Yılmaz LİVATYALI, 

Yrd.Doç.Dr.Musatafa UYAR, Yrd.Doç.Dr.Vicdan ALTINOK, Dr.Ali ÜNAL’a ve günlük iş 

yoğunluğunun ardından bana uygun çalışma ortamını hazırlayan ve sabırla her türlü desteğini 

esirgemeyen eşim Ayşe KILIÇ’a içtenlikle teşekkür ederim. 

 

 

    İsmail KILIÇ 

                        

 



I.BÖLÜM 
 

GİRİŞ 
 

Bilgi toplumunda bilginin etkin ve verimli yönetilmesi, bütün örgütler açısından gerek 

örgütsel sermaye gerekse yönetici yeterlikleri açısından bulunması gerekli ve geliştirilmesi 

kaçınılmaz bir temel kabiliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Toffler “3.Dalga” olarak 

adlandırdığı sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde;  üretimden aile yapısına, 

iktidar ilişkilerinden günlük hayata kadar pek çok alanda büyük bir değişim yaşandığına 

dikkat çekmektedir. Stewart (1997) günümüzde refah yaratmada en önemli unsurun bilgi 

olduğunu iddia etmekte; Drucker (2003) ise bu bağlamda bilginin tek anlamlı üretim faktörü 

haline geldiğini öne sürmekte ve bilgi toplumunda en önemli unsurun  bilgi işi ve bilgi 

işçisinin verimliliğini artırmak olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle modern örgütlerde bilgi 

üretme ve geliştirme işi sadece bir yönetici ve bir uzman yetkisinde ve sorumluluğunda değil, 

örgütün genelinde her çalışanın, her ekip veya departmanın bu sürece kendi kapasitesince 

(ilham, önsezi, motivasyon, proje, öneri, değer yaratma, keşfetme, transfer etme, kodlama vb) 

katkı sağlaması ile mümkündür. Toplumların çekirdeğini ve dinamiğini oluşturan insan 

sermayesinin temel üretim aşamasının, örgün eğitim kurumlarında tesis edilen süreçler olması 

nedeniyle, eğitim kurumların fonksiyonlarını yerine getirmede eğitim yöneticilerinin birer 

eğitim lideri olarak, temel mesleki yeterlikleri yanı sıra bilgi yönetiminde de kişisel bir ustalık 

ve yeterlik alanı olarak rollerini benimsemeleri önem taşımaktadır. Bilgi yönetiminin temel 

yeterlik alanları arasında bilginin elde edilmesi ve üretilmesi, eğitim örgütlerinde kullanımı, 

örgütün bir öğrenen örgüt kültürel havası içerisinde bilgiyi yeterince paylaşabilmesi ve 

teknolojik vasıtalarla yanı sıra  eğitim çalışanlarının kişisel sermayeleri üzerinde ciddi bir algı 

bir tasnif ve depolama işlevini gerçekleştirebilecek yöneticilere ait alt yeterlik alanlarının 

olduğu bir gerçektir.  Bilgi yönetimi, organizasyonel amaçların daha iyi bir şekilde elde 

edilebilmesi için bireylere, takımlara ve bütün organizasyonda bilginin kolektif ve sistematik 

olarak yaratılması, paylaşılması ve uygulanması için olanak sağlayan yeni bir disiplindir 

(Barutçugil,2002:50). Eğitim, insan yoğunluklu bir sanayidir ve okullar bilgiye dayanan 

örgütlerdir. Bu noktadan hareketle bilgi yönetimi, örgütün soyut olan ve gerçek olduğu 

bilinen değerlerinden değer yaratma süreci ya da örgütün soyut olan ve gerçek olduğu bilinen 

değerlerinden değer yaratma sanatı olarak tanımlanır (Celep ve Çetin,2003:154). 
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     Problem 

Yirmi birinci yüzyıl bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır. İnsanlık tarihi tarım, sanayi, 

teknolojik ve bilgiye dayalı entelektüel sermayeyi kullanarak son yüzyılda süratle değişim 

sürecine girmiştir. Enformasyon teknolojilerinin gelişmesi bilgi yoğun kurumsal yapılanmalar 

ve örgütlenmeler kaliteli iş gücünü gerekli kılmaktadır. Son yıllarda kaydedilen bilimsel ve 

teknik gelişmelerin, toplum ve birey hayatını büyük ölçüde etkilediği, sosyal, ekonomik ve 

kültürel alanda köklü değişmelere neden olduğu bilinen bir gerçektir (Gürsel,2005:12). Bu 

durumda önemli bir biçimde artış gösteren bilginin bütün organizasyonlar için süratle 

değişmesi, bilgi teknolojileri ile saklanması, kolay erişimli ve işlenebilir özelliği de dikkate 

alındığında bütün organizasyonlarda bilginin yönetilmesi temel ihtiyaç halini almaktadır. 

Bu nedenle bilgi ve teknoloji yönetimi, kurumsal amaçlara ulaşmayı kolaylaştırıcı, 

organizasyonel işlevlerin etkinliğini artırıcı, organizasyonun iç ve dış müşterileri ile 

ilişkilerini optimal kılıcı bir süreçtir. Bilgi ve teknoloji kaynakları ve araçlarının, kurumsal 

amaçların realizasyonuna katkı sağlamaları, etkin ve rasyonel biçimde yönetilmelerine 

bağlıdır (Öğüt,2003:2).  

Bilgi çağında küresel rekabetin gittikçe yoğunlaştığı günümüz bilgi toplumlarında, 

organizasyonlar için gerekli her türdeki bilgiye etkin ulaşabilen, kullanabilen, bilgi değerleri 

yaratan, bilgiyi yapılandırarak örgütleyebilen, bilgiyi etkin dağıtarak uygulayabilen ve 

değerleyen,  bu anlamda örgütsel hedeflere daha etkin ulaşabilen yöneticiler eğitim 

örgütlerinin de temel ihtiyacı durumundadır. Küreselleşme süreci somut değerlerden daha çok 

soyut değerlerin ön plana çıkarılmasına neden olmuştur. Gelişmeler bilgi çağı örgütlerini 

fiziki varlıklarından daha çok gelecek yaratma yetenekleriyle değerlendirilmeye zorlandığını 

göstermektedir (Yeniçeri ve İnce,2005:17). Okulların yaptığı bir nevi bilgi işçiliğidir. Bu 

nedenle bilginin doğası hakkındaki düşünceler ve bu düşüncelerdeki değişmeler okulları çok 

yakından ilgilendirir (Özden,2005:7).  

Eğitim ve okul yöneticileri bir sosyal sistem olarak okulun etkinliklerini 

sürdürebilmesi, yenilenmesi, değişen koşullara karşılık verebilmesi ve bilginin örgütsel bir 

değere dönüşmesi için bilgiyi biçimlendirerek, dağıtmalı, bilgi paylaşım kültürü oluşturarak 

bilginin örgütsel değere dönüşümünü sağlamalı ve kurumsal yapıya taşıyabilmelidir. Bilgi 

yönetimi yeterliğine, eğitim kurumlarının yönetsel kademelerindeki  eğitim yöneticilerinin 

sahip olması, eğitim kurumlarının yönetsel yapılarının yenilenmesini ve işleyiş kurallarının 

yeniden belirlenmesini sağlayacağından, eğitim yöneticilerinin yönetsel etkililiğini üst 

düzeyde gerçekleştirecektir.  Araştırmanın konusu bilgi yönetimi alanında;  milli eğitim 

yöneticilerinin  bilginin  edinilmesi,   kullanılması  ve   depolanmasındaki  yeterlik  alanlarına  
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ilişkin görüşlerinin; yaş, yöneticilik kıdemi, branş, yöneticilik yapılan yer ve bilgi yönetimi 

alanında alınan eğitimlerine ilişkin görüşleri arasındaki anlam derecesi ve yeterlik alanlarına 

ait görüşlerinin belirlenmesini içermektedir. 

 Amaç 

Araştırmanın temel amacı; milli eğitim müdür, müdür yardımcıları, şube müdürleri, 

ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin eğitim örgütleri için bilginin edinilmesi, bilginin 

paylaşılması, bilginin kullanılması ve depolanmasındaki yeterliklerini tespit etmektir. 

  Bu genel amaca ulaşmak için cevaplandırılacak sorular şunlardır: 

1. Kaynak grupların genel nitelikleri nedir? 

2. Milli eğitim yöneticileri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin edinilmesi, 

bilginin paylaşılması, bilginin kullanılması ve depolanmasındaki yeterlik alanları kendileri 

tarafından nasıl değerlendirilmektedir? 

3.Milli eğitim yöneticilerinin, bilginin elde edilmesi yeterlik alanına ilişkin; 

3.1.Bilginin elde edilmesi yeterlik alanına ilişkin görüşlerinde anlamlı bir fark var mıdır? 

3.2.Bilginin kullanılması yeterlik alanına ilişkin görüşlerinde anlamlı bir fark var mıdır? 

3.3.Bilginin paylaşılması yeterlik alanına ilişkin görüşlerinde anlamlı bir fark var mıdır? 

3.4.Bilginin depolanması yeterlik alanına ilişkin görüşlerinde anlamlı bir fark var mıdır? 

4.Milli eğitim yöneticilerinin bilginin elde edilmesi, bilginin kullanılması, bilginin 

paylaşılması, bilginin depolanması yeterlik alanına ilişkin görüşleri; 

4.1.Yaşlarına göre, 

4.2.Yöneticilikte geçirilen hizmet sürelerine (kıdemlerine) göre, 

4.3.Mezuniyet branşlarına göre, 

4.4.Memleketlerine göre, 

4.5.Bilgi yönetimi konusunda hizmet içi eğitim alıp almamalarına göre, 

      anlamlı bir farklılık göstermekte midir?  

 

            Önemi 

Bu araştırma ile Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında her düzeyde yöneticilik 

görevini yürüten  milli eğitim yöneticilerinin, bilgi yönetimindeki yeterliklerine ilişkin 

görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Eğitim örgütlerinin her kademe ve düzeyindeki 

yöneticilerin bilgi yönetiminin günümüzde eğitim örgütleri için önemli bir yeterlik alanı oldu- 
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ğunu hatta başlı başına bir yeterlik ve yetkinlik gerektirdiği bilincine ulaşmaları, bu sayede 

bilgi yönetimine dair farkındalıklarının belirginleşmesinde yararlı olacaktır. Araştırma 

bulguları ile öncelikle eğitim sisteminin temel dinamiği olan okullarda ve daha sonra eğitim 

sisteminin yönetim hiyerarşisindeki yöneticilerin bilgiye dayalı yönetim anlayışına gereken 

önemi vermeleri anlamında yarar hedeflenmektedir. Araştırma bulguları ile eğitim yöneticisi 

yetiştirme  anlayışlarında ve hizmetiçi eğitim programlarının düzenlenmesinde bilgi yönetimi 

yeterlik alanlarına ilişkin programlara yer verilmesi sağlanabilir.  

 

            Sınırlılıklar 

Araştırmanın sınırlılıkları şu şekilde sıralanabilir; 

1. Araştırma Aksaray il merkezi ve  ilçelerinde görev yapmakta olan milli eğitim müdürü, 

müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, ilköğretim müfettişleri ile ilk 

ve orta dereceli okul yöneticilerinin, bilgi yönetimi yeterlilikleri ile ilgili görüşleri ile 

sınırlıdır. 

2. Araştırma 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Aksaray ilinde görev yapmakta olan 

yöneticilerle sınırlıdır. 

3. Bilgi kavramı ve yeterlilik kavramı örgütsel bilgi olarak sınırlandırılmıştır. 

4. Araştırma veri toplama aracı olarak kullanılan anket ile sınırlıdır. 

 

           Sayıltılar 

           Araştırmanın dayandığı sayıltı; Milli eğitim yöneticileri, ilköğretim müfettişleri ve okul 

yöneticilerinin eğitim örgütleri  için  bilginin edinilmesi,  bilginin paylaşılması, bilginin kulla- 

nılması ve depolanmasındaki yeterlikleri ile ilgili mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerini 

saptamak için, uygulanan ölçek maddelerine verdikleri yanıtlar yöneticilerin gerçek 

görüşlerini yansıtmaktadır. 

             

            Tanımlar 

            Bilgi Yönetimi (Knowledge Management): Örgütün amaçlarına en etkin biçimde 

ulaşması için çalışanların işin nasıl yapıldığını bilmeleri, yaratma yoluyla ne yaptıklarını 

bilmeleri, bilgiyi toplama, depolama, paylaşımı ve uyarlanması ile ilgili süreçlerin 

yönetimidir. 
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      Bilgi Yönetiminde Yeterlik: Örgütün yeterliğini destekleyen hizmet, ürün ve yeni 

düşüncelerin oluşumunu tutarlı biçimde kolaylaştırmak için bilgi yönetiminin gerektirdiği 

becerilere sahip olma düzeyidir. 

             Milli Eğitim Yöneticisi: Aksaray merkez ilçe ve diğer ilçelerinde görev yapmakta 

olan milli eğitim müdürü, müdür yardımcıları, şube müdürleri ilköğretim müfettişleri ve okul 

müdürleridir. 

            Yeterlik: Yöneticilik alanında hiyerarşik konumun gerektirdiği beceri ve 

yetkinliklerle bir takım eylemleri yapmayı sağlayan bilgi, beceri ve davranışlara sahip olma 

düzeyidir. 
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 II.BÖLÜM 

İLGİLİ ALANYAZIN 

            1.Bilgi Çağı 

 Toplumlar, gerek bilinçi gerekse bilinçsizce her tür bilgiyi kullanarak, tarihsel süreç 

içerisinde bu güne kadar köklü değişim ve dönüşümler geçirerek  bilgi çağına ulaşmışlardır. 

 Bilgi çağı, bilginin temel kaynak olduğu, bilgi üretimi ve iletiminin yaygınlaştığı, bilgi 

çalışanlarının çoğunlukta olduğu, sürekli öğrenme ve bilgilenmenin kaçınılmaz hale geldiği 

yeni toplumsal ve ekonomik dönemi temsil etmektedir. Bilgi çağına geçiş süreci ile birlikte, 

hız kazanarak baş döndürücü bir nitelik arz eden teknolojik değişim kaynaklı, toplumsal, 

ekonomik, siyasal ve kültürel gelişim gözlemlenmektedir. Bilgi çağının öngördüğü toplumsal 

ve ekonomik yapının içinde biçimlenen dijital dünyayı algılayabilmek için, öncelikle gerek 

kurumsal, gerekse bireysel düzeyde stratejik öneme sahip bir kaynak olarak kabul edilen 

bilginin, bilginin değerinin ve niteliklerinin kavranması gerekmektedir (Öğüt,2003:5). 

 Bilgi çağında bütün organizasyonlar, bu çağa damgasına vuran bilgiyi temel ihtiyaç ve 

temel girdi olarak benimsemek ve kurumsal yapılarına  dahil etmek zorunluluğundadırlar.  

  Yirmibirinci yüzyıl bilgi çağı olup, bu çağda etkin olabilecek toplumlar ancak bilgi 

üreten, bilgiyi yayan, paylaşan ve kullanan toplumlar olacaktır. Ancak, günümüzde bilgide 

çok hızlı bir üretim söz konusu olup, bunun kitlelere ulaştırılması da yine hızlı olmaktadır. Bu 

bilgilerin kullanımından önce, çözümlenmesi ve yalnızca sorunu en etkili çözecek bilgilerin 

kullanılması önem taşımaktadır (Celep ve Çetin:2003). Bilgi çağında bilgideki hızlı gelişme 

bilginin aynı hızda kullanılması yani tüketilmesini gerekli kılmaktadır. Yoksa hızlı gelişim 

sürecinde işlevini kaybedecek ve gerektiğinde kullanılmamış bilgi, organizasyonlarda 

gereksiz bilgi yığınlarına neden olacak ve fonksiyonelliğini bu nedenle kaybedecektir.  

 Bilgi, yirmibirinci yüzyılda insanlık hangi seviyeye ulaşırsa ulaşsın, gelinen seviyede 

işlenmiş temel girdi bilgi olacaktır. Bilgi çağını biçimlendiren çevresel ve kültürel öğelerin 

başında, hızla gelişen teknoloji (özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri), çapı ve boyutları 

genişleyen rekabet (küresel rekabet), bölgesel, ulusal gelenekleri aşan ulusal-üstü (supra-

national) ve etkileşimli (interactive) kültür gelmektedir (Öğüt, 2003:6). Hızla değişen çevresel 

koşullar ve teknolojik olanaklar yeni çağın en temel niteliklerinin sürekli değişim, sürekli 

dönüşüm ve sürekli gelişim olmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, hızla değişen çevresel 

koşullara ve teknolojik imkanlara karşı hazırlılık ve  bu koşulların  denetim  altına  alınması,  

bilgi  çağında,  organizasyonların kritik konuları arasında sayılmaktadır (Öğüt, 2003:7) 

Bireyler ve kurumların güçlenmesi için de yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır.  
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      Sullivan ve Harper (1997) bilişim toplumu örgütlerini biçimleyen ortak özellikleri 

şöyle sıralamaktadırlar: 

 İşle ilgili geleneksel işlev alanları yerine bilgi etrafında örgütlenmişlerdir. 

 Bilgiyi hızla sentezleştirip odaklandırabilir, neredeyse organik olarak öğrenir ve 

uyarlarlar. 

 Risk üstlenir ve hata yaparlar ama kumar oynamaz ve hatalarını giderebilirler. 

 Özünde her düzeyde çok yönlüdürler; birbiriyle bağlantılı olmak sınırlardan daha 

önemlidir. 

 Birçok sürecin, hatta en önemli olanların bile, geleneksel örgüt sınırlarının dışına 

taştığını kavrarlar. 

 Düşünce ve eylemde eşzamanlılık yeteneğini geliştirirler. 

 Küresel durumlarını algılamayı paylaşırlar.  

 Dışarıya verilmiş olanların çoğu dahil, dağıtılmış operasyonlar tekdüze hale gelmiştir.  

 Drucker’e göre (2003), Gelecek toplum bir bilgi toplumu olacak. Bilgi, toplumda en 

önemli sermaye kaynağı ve bilgi işçileri de toplumun iş gücü içinde hakim grubu temsil 

edecektir. Bilgi toplumunun belirgin özellikleri ise; 

 Sınıf tanımaz olacak, zira bilgi paradan daha zahmetsizce hareket eder. 

 Kolayca edinilen formal eğitim sayesinde herkesin elde edebileceği yukarı doğru 

hareketlilik oluşacak. 

 Başarı kadar başarısızlık potansiyeli doğacak. Herhangi bir kimse “üretim 

vasıtalarını”, yani iş için gerekli bilgiyi edinebilir, ama istenilebilir başarıyı 

gösteremeyebilecektir. 

Bu özelliklere göre bilgi çağında bireyler başarı için bilgiyi temele alan mesleki ve 

yaşamsal algı ve yeterliğe sahip olmalıdırlar. 

            1.1.Bilgi Çağında Bilgi 

 Bilgi çağına ilişkin yeniliklerin yaygınlaştığı günümüz dünyasında toplumların 

çoğunluğunun tarım, sanayi ve ileri-sanayi toplumu aşamalarını yaşamakta olduğu, ancak, 

küreselleşme bağlamında egemen durumda olanların bilgi toplumu aşamasında bulunan 

ülkeler oldukları bilinmektedir (Öğüt,2003:22).Bilgi toplumu ülkelerinde geleneksel tarz yön- 

temlerle düşünme, yönetme, gelişme ve çalışmanın yerini ise; hayat boyu öğrenen, kesintisiz 

olarak örgün ve daha sonrası yaygın eğitimle süren bir eğitim süreci, öğrenen toplum ve 

öğrenme odaklı organizasyonlar almaktadır. Maslow’dan itibaren dikkate alınan ihtiyaçlar 

hiyerarşisi kuramında en üst düzeyde bulunan, bireyin kendini kanıtlaması, yeteneklerini 

geliştirmesi ve kendini gerçekleştirmesi gereksinimlerinin, bilgi toplumunda optimum  biçim- 
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de karşılanabileceği ileri sürülmektedir (Öğüt,2003,s.23). 

Şekil 1-Sosyal, Ekonomik, Siyasal ve Teknolojik Sistem Açısından Sanayi Toplumu ve 

Bilgi Toplumu Karşılaştırması 
 SANAYİ TOPLUMU BİLGİ TOPLUMU 

Ulusal Ekonomi Küresel Ekonomi 

Fiziksel Sermayeye Dayalı Ekonomi İnsan Kaynaklarına ve Bilgi Sermayesine Dayalı 

Ekonomi 

Endüstriyel Organizasyonlar Bilgi Tabanlı Organizasyonlar 

EK
O

N
O

M
İK

 

Sİ
ST

EM
 

Sembolik Kağıt Para Hakimiyeti Dijital Para Hakimiyeti 

Çekirdek Aile Birey Merkezli Farklı Aile Biçimleri 

Güvenlik Sağlayıcı Kurumlaşmalar Bireysel Yetenekleri Geliştiren Kurumlaşmalar 

Uyumluluk, Seçkinlik, Sosyal Sınıf 

vb.değerler 

Bireysellik, Çeşitlilik, Katılımcılık vb.değerler 

SO
SY

A
L 

Sİ
ST

EM
 

Kitleselleştirilmiş dönemsel Eğitim Bireyselleştirilmiş Yaşamboyu Öğrenim  

Uluslararası Çatışma ve Polarizasyon Uluslar arası Uyum ve Küresel Bağlamda Siyasal 

Entegrasyonlar 

Merkeziyetçilik Adem-i Merkeziyetçilik 

Ulus-Devlet Küresel ve Bölgesel Organizasyonlar 

Sİ
Y

A
SA

L 

Sİ
ST

EM
 

Güvenlik Amaçlı Yönetim Yurttaş Odaklı Yönetim 

Mekanik Teknoloji Devrimi Bilgi Teknolojileri Devrimi 

İnsangücünü İkame Eden Makineler Beyin Günücü Geliştiren Bilgisayarlar 

Montaj Hattına Dayalı Üretim Teknikleri Bilgi ve Yönetim Teknolojilerine Dayalı Üretim 

Teknikleri 

TE
K

N
O

LO
Jİ

K
 

Sİ
ST

EM
 

Görsel ve Yazılı Basın-Yayım Araçlarına 

Dayalı İletişim Sistemleri 

İnternet ve Dijital Teknolojilere Dayalı İletişim 

sistemleri 

(Öğüt,2003,s.23)’ten aynen alınmıştır. 

2.Bilgi Kavramı 

 Drucker(1994) bilgiyi şöyle tanımlamaktadır; 

Bilgi; bireylerin eylemlerinin temelini oluşturan  bir örgüt ya da bireyi daha etkili ve 

farklı bir eylem için yeterli hale getiren, enformasyonu bir kişi ya da bir nesneye aktaran 

şeydir. 

           Türkçe Sözlük (TDK:2002) bilişim bağlamında bilgiyi “kurallardan yararlanarak 

kişinin veriye yönelttiği anlam” olarak tanımlarken, genel anlamda “insan zekasının çalışması 

sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf” olarak açıklamaktadır. Bilgi kavramı; 

Latince “informatio” kökünden olup, biçim verme eylemi, biçimlendirme ve haber verme 

eylemi  olarak  tanımlanmaktadır. Bilgi  genel anlamda  “düşünme,  yargılama,  akıl yürütme,  
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okuma, araştırma, gözlem ve deney sonucunda elde edilen düşünsel ürün ya da “öğrenilen 

şey” olarak tanımlanmıştır (Öğüt,2003,s.9). 

 Barutçugil (2002:58) bilgiyi aşağıdaki biçimde tanımlamıştır; 

-Bilgi kişisel anlamda düzenlenmiş enformasyondur. 

-Özümlenmiştir. 

-Öğrenme ve deneyim yoluyla kazanılmış olan önceki bilgilerle bütünleşmiştir. 

-Kararlara ve davranışlara yol gösterir. 

-Bilgi, insanların beynindedir ve tüm yaşam boyu öğrendiklerinin ve deneyim yoluyla 

kazandıklarının toplamıdır.  

-İnançlarımıza ve değerlerimize dayanmaktadır. 

-İnsanlar arasında iletişim yoluyla enformasyon bir değer taşıyorsa onu alan kişinin varolan 

bilgi birikimi ile bütünleştirilir ve bilgi deposuna eklenir. Eğer bir değer taşımıyorsa reddedilir 

ve silinir.  

 Çeşitli açılardan tanımlanabilen bilginin, her şeyden önce insanın zihinsel süreçleri, 

öğrenmesi ve ürünleriyle ilgili olduğu ve gerek kendisini gerekse çevresini anlamaya yaradığı 

söylenebilir. Böylece bilginin, saf teorik önermeler dışında insanların gelişmesini sağlayan, 

teknolojik araç gerçekleri de kapsadığı görülmektedir.  

 “Bilgi” kavramıyla anlatılmak istenen şey, bütün kültürel ürünler serisidir: 

Düşünceler, ideolojiler, hukuk, etik inançlar, felsefe, bilim, teknoloji vb. buna göre “Bilgi” 

kavramı folklordan modern bilimlerin bilgisine kadar her şeyi kapsamaktadır: Epistemik 

varsayımlar, tahminler, olgulara dayalı hükümler, politik inançlar, düşünce kategorileri, ahlâk 

normları, ontolojik varsayımlar, ampirik olgular ve gözlemlerdir (Yençeri ve İnce,2005,s.23). 

2.1.Bilginin Düzeyleri 

 Bilgi, çoğu kez geniş bir spektrumda karşımıza çıkar ve farklı nitelikleri olan 

unsurların birbiriyle bağlantıları ile birlikte tanımlanmasını gerektirir. Bu ayrımlar 

yapılmadığında birbiri yerine kullanılan kavramlar yanlış anlamalara ve farklı yorumlamalara 

neden olabiliri. Bu kavram ve düzeyler kısaca aşağıdaki şekildedir. 

 Data(Veri):Olaylara ilişkin nesnel gerçekler olup birbiriyle ilişkilendirilmemiştir. Veri 

kurumsal amaçlara bağlı olarak işlemlerin yapılandırılmamış bir biçimde kaydedilmesidir. 

Veri, özümlenmemiş ve yorumlanmamış gözlemler, işlenmemiş gerçekler olarak 

tanımlanabilir. 

 Enformasyon (information): Düzenlenmiş veri olarak tanımlanabilir. Düzenleme 

başkaları  tarafından yapılmıştır. Yalnızca ilgili kişi  için bir anlam taşımaktadır.  Veriden çok  
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daha zengin bir içeriğe sahip olan enformasyon, yazılı, sözlü veya görsel bir mesajdır. Veriyi 

katma değer ekleyerek enformasyona dönüştürürken aşağıdaki zihinsel süreçlerden 

geçilmektedir: 

 Bağlam:Verilerin hangi amaçla derlendiğini öğrenme. 

 Sınıflandırma:Analiz birimlerini ve verinin ana bileşkelerini öğrenme. 

 Hesaplama:Verileri istatiksel olarak analiz etme. 

 Düzeltme:Verilerdeki hataları ayıklama. 

 Yoğunlaştırma:Veriyi özetleyerek daha kısa bir biçimde sunma (Barutçugil,2002:57). 

Bilgi: veri ve enformasyondan daha karışık bir kavramdır ve “deneyim ve değerlere 

ilişkin enformasyonunun akışkan bir karması” şeklinde bir tanımı yapılmaktadır. Diğer bir 

tanıma göre ise bilgi, enformasyon parçaları arasında kurulan yararlı ilişkidir. Enformasyon 

nasıl verilerden üretiliyorsa, bilgi de enformasyondan üretilir. Bu dönüşümde yaşanılan 

düşünce süreçleri şunlardır: 

 Karşılaştırma:Herhangi bir duruma ilişkin enformasyon bildiğimiz başka durumlarla 

karşılaştırıldığında bu bize neyi gösteriyor? 

 Varılan sonuçlar:Enformasyonun karar verme ve eyleme geçme konusunda bizi 

getirmiş olduğu son nokta nedir? 

 İlişkilendirmeler:Bu bilgi kümesi diğer bilgi kümeleriyle nasıl ilişkilendirilir? 

 Sohbet:Başkaları bu bilgiye ilişkin ne düşünmektedir.  

     Yukarıdaki süreçlerin sentezi bizi bilgiye ulaştırır. Bilginin değerli olma nedeni veri 

ve enformasyondan farklı olarak eyleme daha yakın olmasıdır (Barutçugil,2002:59). 

 Bilgiyi oluşturan bileşenler deneyim, yargı, değerler, inançlar, el yordamı ve sezgidir.  

 Akıl(Visdom):Bütünleştirilmiş bilgidir. Son derece yararlı enformasyondur. Bir bilgiyi 

başka bir alana taşıyabilme ve yararlanabilme yeteneğidir. Bilgiden farklı karmaşıklık 

derecesidir. Akıl kişisel bir kimyadır ve bilginin sindirilmesi ve özümlenmesidir. 

(Barutçugil,2002:60). 

 Bilginin Data ve Enformasyondan Farkı:Genel olarak veri, gerçekler olarak 

değerlendirilir, enformasyon örgütlenmiş bir veri dizisidir, bilgi ise anlamlı bir 

enformasyondur. 

 Veri, enformasyon ve bilgi arasındaki ilişkinin birbiriyle son derece bağlantılı olduğu 

fikrini ve yine bu ilişkinin “örgütün” ve “yorumlamanın” derecesine bağlı olduğunu ortaya 

koymaktadır (Celep ve Çetin,2003:10). 
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     Bilgiye akıl tarafından anlam yüklendiğinde veri ve enformasyondan ayrı bir düzeye 

ulaşır, aksi halde anlamlandırılmamış, yordanmamış bilgi düzeyine göre veri ve enformasyon 

niteliği taşımaktadır. Burada bilgi bir yetenek, açıklanmayan, enformasyona eklenmiş bir 

yorum olarak görülür.  

2.2.Bilginin Sınıflandırılması 

 Bilgi, kaynağına göre, düzenlenme ve kullanma tarzına göre, niteliğine ve örgütün 

varlıkları arasındaki yerine göre sınıflandırılabilir. Bilginin bu şekilde sınıflandırılması 

bilginin kullanım düzeylerine göre kavramsal olarak daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. 

2.2.1.Kaynağına Göre Bilgi Türleri 

 Kaynağına veya elde edildiği düzeye göre örtülü (tacit) ve açık (explicit) bilgi olmak 

üzere iki türdedir (Barutçugil,2002:62). 

2.2.1.1.Örtülü Bilgi 

 Örtülü bilgi kişiseldir, biçimlendirilmesi, kaydedilmesi, açıkça ifade edilmesi güç olan 

bağlama özgü bilgidir, insanların kafalarında depolanır. Örtülü bilgi, esas olarak, bir 

yargılama süreci boyunca geliştirilir ve hatalar uygulama esnasında ortaya çıkar.  

 Örtülü bilgi, kişinin içinde, beyninde taşıdığı bilgidir. O kadar yerleşik ve derindedir 

ki; kişiler bazen ona sahip olduklarını dahi bilmezler. Bu durum, örtülü bilginin 

paylaşılmasını çok güçleştirir. İnsanlar, bazı işleri nasıl yaptıklarını bilmeden yaparlar ve 

bunu bir başkasına açıklamakta zorlanırlar (Serpek,2003:21). Her çalışanın bu tür örtülü 

bilgileri vardır. Örtülü bilgilerin toplamının oluşturduğu kolektif güç bir organizasyon için 

son derece değerlidir (Barutçugil,2002:63). 

  Örtülü bilgi, organizasyonları oluşturan kişilerin bilgi birikimlerinde mevcut olabilir 

ve görevlerinde itici, yaratıcı, fonksiyonel bir role sahip olabilir. Son derece kişisel olan 

biçimlendirilmesi  ve iletilmesi güç olan örtülü bilgi, diğer örgüt üyeleri tarafından 

paylaşıldığı özümsendiği şekli ile yarar sağlayacak ve paydaşların zihinlerinde tekrar 

özümsenerek örtülü bilgi halini alacaktır.  

2.2.1.2.Açık Bilgi 

 Açık bilgi, bilginin sistematik ve biçimsel bir dilde kodlanabilen ve iletilebilen 

dökümanlar, veri tabanları, ağlar, e-mailler ve tablolar gibi unsurlarıdır (Serpek,2003:21). 

 Açık bilgi, günlük hayatta sürekli uyarıcı olarak algıladığımız sözler, resimler, görsel 

iletiler ve diğer vasıtalarla ifade edilebilir. 

 Bilgileri paylaşabilmek için öncelikle onu açık hale getirmemiz gerekmektedir. 

Barutçugil(2002:63) örtülü ve açık bilgimizin oranı konusunda bir buzdağı benzetmesi yapa- 
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rak, oranını 90’a 10 olarak ifade etmektedir. Bunu şu şekilde ifade edersek bir çok insan sahip 

olduğu bilginin %90’ını bildiğini bilmemektedir.  

 Bu iki tür bilgi kendi içlerinde biçim değiştirebilirler. Bir dönüşüm ya da bilgi hareketi 

olarak da ifade edilebilecek bu transferin yani bilginin bir kişiden diğerine aktarılmasının dört 

türü bulunmaktadır:  

-Örtülüden açığa (dışsallaştırma) 

-Açıktan Örtülüye (içselleştirme) 

-Açıktan Açığa (birleştirme) 

-Örtülüden örtülüye (sosyalleşme) (Barutçugil,2002:64). 

2.2.2.Düzenlenme ve Kullanım Tarzına Göre Bilgi Türleri 

 Düzenlenme ve kullanım tarzına göre bilgi türleri idealist bilgi, sistematik bilgi, 

pragmatik bilgi, otomatik bilgi olmak üzere dörde ayrılmaktadır (Barutçugil,2003:61). 

2.2.2.1.İdealist Bilgi 

 Bu bilgi türü vizyon oluşturmamızı, hedef saptamamızı, değer ve inançlarımızı 

yönlendirmemizi ve kararlar vermemizi sağlar. Kurumlarda idealist bilgi ve kurum içi 

geliştirme çabalarında veya bilgili kişilerin vizyonlarıyla üretilir. Hedefe yönelik sentezlerin 

yapıldığı süreçler idealist bilginin değerlendirildiği ortamlardır. İlginç olan idealist bilginin 

çoğunlukla bilincinde olunmaması ve bunun varlığının ve etkilerinin tanımlanmadan 

kullanılmasıdır (Barutçugil,2003:61). 

 İdealist bilgi, insanın ilgi ve merakını tatmin eden, dikkatini çeken her tür güncel 

konuda veyahut problemlerde (kültürel, bilimsel, sosyal, bilimsel, teknik vb.) aktif biçimde 

ilgi yoğunlaştırılması ile elde edilebilmektedir.  

     2.2.2.2.Sistematik Bilgi 

 Karşılaştığımız olaylarla baş etmeye çalışırken başvurduğumuz genellemeleri, 

modelleri ve düzenlenmiş biçimde gerçeği algılamamızı sağlayan sistematik bilgidir. 

Sistemlerin nasıl çalıştığını, iç mekanizmalarını bu bilgi ile anlar, değişkenlere müdahale 

edildiğinde sonuçlarda ne tür farklılıklar olacağını sistematik  bilgi ile çözeriz. Yöntem ve 

kılavuz oluşturmaya yarayan bir bilgidir. Sistematik bilgi bilinçli olarak sahip olduğumuz bir 

bilgi türü olup kendi içinde bütün oluşturan alt sistemlerden oluşur (Barutçugil,2002:61). 

Örneğin, bilimsel araştırma yöntemlerinin sistematik biçimde ele alınması ve bu süreçlerin 

bilimsel araştırmalarda kullanılması sistematik  bir bilgidir.  
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     2.2.2.3.Pragmatik Bilgi 

 Bu düzeydeki bilgi işimizi yaparken ve kararlar alırken bilinçli olarak kullandığımız 

kurallar, gerçekler ve kavramlardır. Büyük ölçüde know-how bilgisidir (Barutçugil,2002:62). 

Yöneticilerin kararlarında genellikle kullandıkları bilgi türü pragmatik bilgidir.  

2.2.2.4.Otomatik Bilgi 

 İçselleşmiş bilgidir. Düşünmeden gerçekleştirdiğimiz eylemler otomatik olarak sahip 

olduğumuz bilginin sonucudur. Rutin davranışlarımız otomatik bilginin en tipik örnekleridir. 

Alışkanlıklarda, prosedürlerde ve verdiğimiz tepkilerde içerilmiş olan otomatik bilginin 

çoğunlukla bilinci dışındadır (Barutçugil,2002:62). 

2.2.3.Niteliğine Göre Bilgi Türleri 

 Niteliğine göre bilgi türleri, sıradan bilgi-bilimsel bilgi ve kazanılmış bilgi-aranan 

bilgi olmak üzere iki türde ele alınmaktadır (Dura ve Atik, 2002:134). 

2.2.3.1.Sıradan Bilgi-Bilimsel Bilgi 

 Sıradan bilgi, sadece yaşamsal ihtiyaçların tatminine yöneliktir ve bu yüzden pratik 

bilgilerdir. Tecrübe ile elde edilir ve günlük hayatta çevresel uyarıcılar ve gözlemlere dayalı 

olarak edinilir. Metotlu ve deneysel kontrolle edinilmemiştir. Bilimsel bilgi, sıradan bilgiden 

büyük farklılıklar gösterir. Pratik uygulamaları da olan bilimsel bilginin asıl amacı teoriktir: 

Bu amaç tanıma, açıklama ve anlama sözcükleriyle özetlenebilir. Bununla birlikte, açıklama 

tutkusu, basit bir tanıma (tasvir) arzusundan daha şiddetlidir. Bilimsel bilgi sadece açıklaması 

mümkün olan olgularla ilgilenir. Francis Bacon’ın (1561-1626) ifadesiyle “gerçekten bilmek, 

nedenleriyle bilmektir.” Bilimsel bilgi nesnel (objektif) olduğu için kesindir, sıkı bir kontrole 

(sınamaya) tabi tutulduğundan, bütün uzmanlarca doğru kabul edilir. Bilimsel bilgi sıradan 

bilgiden farklıdır (Dura ve Atik, 2002:135). Bilimsel bilgide teori amaçtır. Bilimsel bilgi 

nesneldir ve genel doğruluğu uzmanlarca kabul edilir. 

2.2.3.2.Kazanılmış Bilgi-Aranan Bilgi 

 Dura ve Atik, (2002:135-136) ”Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi ve Türkiye” adlı 

eserlerinde Kuzey Afrikalı bir düşünür olan Lahbâbî’nin “tarihin her anı, bir kazanılmış 

bilgiyi, bir de aranılan veya hedef alınan bilgiyi ihtiva eder” sözlerine dikkati çekmişlerdir. 

Her iki bilgi de ilerleyerek, gittikçe artan bir büyüklüğe ulaşır. Bilim, bu sayede yaşama 

imkanına kavuşurken, ulusal kültürler de yeni bir canlılık kazanır. Yazarlara göre, İslâm 

kültürü sadece kazanılmış bilgiyle, geleneklerle yaşamaktadır. Oysa ki IX. Yüzyılda ortaya 

çıkan, İslâm ulemasının, Kutsal Kitap’ta ifade bulan gerçekleri, Yunan felsefesinin terimleri 

ve yöntemiyle düşünme yorumlama süreci, din ilişkilerinde felsefi düşünceyi belirleyen özgür  
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düşüncenin ön plana çıkmasına neden olmuş ve bu olgu çağın en üstün düşünce akımına 

olanak sağlamıştır. 

 Barutçugil (2002:61) niteliğine göre bilgiyi örgütlerin varlıklarının dikkate alınması 

açısından üçe ayırmıştır. Bunlar; insan kapitali, yapısal kapital, müşteri kapitalidir. 

 İnsan Kapitali; insanın bilgisinin değeridir. Çalışanların mesleklerindeki çalışma 

süreleri, mesleki yeterlilikleri, projelerdeki insan sayıları insan kapitalinin esas unsurlarıdır. 

 Yapısal Kapital; özümlenmiş, içselleştirilmiş ve şirketin ürün yada hizmetlerinde 

yatırıma dönüştürülmüş bilginin değeridir. Bu kapitalin bir kısmı süreçlerdeki bilgidir.  

 Müşteri kapitali; müşterilerin sayısının, büyüklüğünün, saygınlığının, bizimle ne kadar 

süredir çalıştığının, bizimle yaptığı iş sıklığının, tekrar yüzdesini bir ölçüsü olarak 

hesaplanabilir.  

 Örgütlerin bilgi varlıklarının niteliklerine göre bir sınıflandırılması da tablo halinde şu 

şekilde verilmektedir (Barutçugil,2002:67). 

 Şekil 2- Örgütlerin Bilgi Varlıklarının Niteliklerine Göre Sınıflandırılması 

TEKNOLOJİ YAPISAL BİLGİ İNSAN BİLGİSİ DİĞER  BİLGİ 

VARLIKLARI 
-Teknik bilgi 

-Teknik tasarım 

-Teknik ürünler 

-İmalat teknolojisi 

-ARGE sonuçları 

-Patent-lisans ve formüller 

-Fikirler-yenilikler 

-Diğer 

-Kurumsal prosedürler 

-Bilgi tabanlı sistemler 

-Operasyon kılavuzu 

-Çıkarılan dersler 

-En iyi uygulamalar 

-Uzmanlıklar 

-Diğer 

-Yönetimde kazanılan 

uzmanlık/deneyim 

-Mesleki uzmanlık 

-Operasyonel beceriler 

-Kuruma ilişkin bilgi 

-Pazara ilişkin bilgi 

(rakipler/müşteriler) 

-Diğer 

-Hizmet anlayışı 

-Kurum kültürü 

-İnanç/değerler 

-Tahminler-planlar 

-Politikalar 

-Fikir hakları 

-Markalar 

 

 

     2.2.4.Rekabet Üstünlüğü Yaratan Bilgiler 

            Örgütlerde rekabet üstünlüğü sağlayan bilgileri aşağıdaki şekilde ortaya koymak 

mümkündür (Barca,2002:73). 

            2.2.4.1.İşaretsel Bilgi 

            Üretilen ve yayılan çoğu bilgi yoğun bilişsel bir içerik taşımakta ve dolayısıyla alıcıya 

yorumlanması gereken mesajlar sunmaktadır. Bu işaretleri yorumlayarak eyleme dönüştürmek 

ve bilgiyi işaretlere dönüştürerek yaymak bilgi yönetiminin önemli bir işlevinin oluşturur.  

Bilgi yönetimi ulusal ve uluslar arası çevrelerde (politik, ekonomik, sosyolojik, ekolojik, 

teknolojik, vs.) değişiklik işaretlerini hızla elde edip nedensellik yargıları geliştirmeli, Pazar  
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güçlerinin (rakipler, müşteriler, ikame mal üreten sektörler, satıcılar, potansiyel yatırımcılar 

vs.) davranışlarını gözlemleyerek haklarında varsayımlar geliştirmeli ve rafine etmelidir. 

            2.2.4.2.Deneyimsel Bilgi 

            Bu bilgi türü diğer bilgi kategorilerinden farklı olarak, ancak yaparak, tekrarlanarak 

ortaya çıkacak bilgi türünü oluşturur. Bu bilgi türünün elde edilmesi zaman, enerji ve kaynak 

gerektirdiği için kolay ve çabuk elde edilemez. Dolayısı ile pozitif bir fark yaratma ve onu 

sürdürme bağlamında önemli bir rol oynar. Bilgi ekonomisinde deneyimsel bilgi daha belirli, 

daha kontrollü ve hızlı olarak üretilmektedir. 

            2.2.4.3.Girişimci Bilgi 

            Girişimci bilgiyi diğer bilgi türlerinden ayıran onun girişimci, yenilikçi bireylerin 

pürüzsüz ticari akışı ve pazarın dengesini bir yaratıcı yıkıcılıkla değiştirmeleri ve ekonomik 

aktivitelerin sınırlarını genişletmelerinden gelmektedir. Girişimci yaratıcılıkta rutinin dışına 

çıkılarak pürüzsüz rutin ticari akış ihlal edilmektedir. Bu ancak ticarete konu olabilecek 

radikal bir fikre sahip olmak ile mümkün olacaktır.  

 Girişimci bireyler enformasyona karşı tetikte dururlar. Girişimciler başkalarının 

henüz fark etmediği Pazar fırsatlarını ilk fark ederek ticarete girişirler. Girişimcinin bir rolü 

hangi mal ve hizmetlerin talep edildiğini ortaya çıkarmak  bunları arz etmek için gerekli 

düzenlemelere gitmektir. Girişimci kesinlikle mevcut pazarı veri almaz; henüz mevcut 

pazarlarda ticarete konu olmamış mal ve hizmetleri, yenilikleri ticarete konu ederek mevcut 

üretim olanaklarına yenilerini ekleyerek büyümeyi sağlar. Girişimciler, bu bağlamda ticari 

işletmenin sahipliğinden dolayı değil, yaptıkları yeniliklerden dolayı kazanç elde ederler. 

Girişimsel bilginin özünde, bir girişimin amacını tanımlamak ve insanın enerji ve 

imeginasyonu yolu ile fikirlerini eyleme dönüştürmesi vardır. Girişimci imeginasyon ve 

stratejik innovasyon mevcut ekonomi veya pazarın sınırlarını genişletir, yeni ihtiyaçları ortaya 

çıkarır, eski ihtiyaçları yeni biçimlerde tatmin eder, yeni iş yapma yolları önerir ve 

nihayetinde çeşitli düzeylerde rekabet avantajı sağlar. Yönetilmesi en güç bilgi kategorisi, 

girişimsel bilgi kategorisidir. Bütün yatırım ve düzenlemeler girişimci bilgi üretebileceğini 

garanti etmez. Girişimci bilgi bütünüyle bireyin kafası içerisinde gerçekleşir. Dolayısıyla, 

girişimsel bilgi bireysel bir aktivitenin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır, onu taklit etmemiz 

pek olanaklı görünmemektedir. Bu bağlamda, girişimci bilginin son derece kıt olduğunu 

söylemek olanaklıdır ve kıt olduğu içinde ticarete konu yapıldığında yüksek gelir yaratabilir. 

Girişimci bilgiyi belirli ve kontrollü bir biçimde üretmek olanaklı olmadığı için bu bilgiyi elde 

etmenin tek yolu girişimci-yaratıcı-yenilikçi fikirleri satın almaktır (Barca,2002:74). 
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      2.2.4.4.Kurumsal Bilgi 

 Kurumsal bilgi yaratma, girişimci bilgiden farklı olarak rastlantı veya kişisel 

çabalardan, sezgi ve dehadan değil, sistematik araştırma ve geliştirme çalışmalarından 

kaynaklanmaktadır. Bireysel bilginin kurumsal bilgiye dönüşmesinde bireyler aktarıcı rolü 

oynarlar. Bireylerin bilgi üretmedeki hız ve kapasiteleri kurumsal bilgi düzeyini belirler. 

Ancak uzmanların belirttiği gibi, “kurumların bilgi düzeyi kurum içerisinde yer alan 

bireylerin bilgi kümülasyonunun bir sonucundan daha fazla değildir” yargısına varmak yanlış 

olacaktır. Kurumsal bilgi üretimini hızlandırmanın bir yolu iş görenlerin merakını 

kamçılamak ve onları innovasyon yapmaya teşvik edecek bir kurumsal atmosfer veya daha 

kapsamlı bir ifade ile örgütsel kültür yaratmaktır. Henüz gelişmiş bir bilgi pazarının olmaması 

nedeni ile örgütlerin bilgiyi kendi içinde üretmesi zorunludur. Kurumsal bilgi örgütün 

süreçlerine, prosedürlerine, rutinlerine ve yapılarına sinmiş durumda mevcuttur. Böylece bir 

bilgi bir yerden başka bir yere bütün birey ve onların kabul edilmiş ortak iş görme patentleri 

ile beraber aktarılmadıkça transfer edilemez (Yeniçeri ve İnce, 2005:43).  

 Kurumsal bilgi artırımını iki düzeyde ele almak uygundur; birinci düzeyde, alışıla 

gelen iş yapma yollarında iyileştirmeler gerçekleştirilir, ikinci düzeyde ise, eski iş yapma yol 

ve yöntemlerinin yerini yenileri alır. Birincisi kurumsal paradigmanın içerisindeki bilgi 

değişimini ifade dereken, ikincisi kurumsal paradigmanın kendisinin değişimini ifade eder. 

Birinci tür bilgiler kurumsal iş yapma yol ve yöntemlerinde radikal değişimlere yol açar. 

Yine, birinci tür bilgi evrimci bir değişime yol açarken ikinci tür bilgiler devrimci bir değişimi 

zorunlu kılar. Kurumlar her iki tür bilgiyi üretmek için çaba harcamalıdırlar (Yeniçeri ve İnce, 

2005:43).  

             3.Bilgi Yönetimi 

 3.1.Bilgi Yönetiminin Gelişimi ve Ortaya Çıkışını Gerektiren Nedenler 

 Bilgi yönetimi, geleneksel anlamda düşünüldüğünde, yüz yıllardır bilinen ve 

uygulanan bir süreçtir. Eski çağların bilgi kişileri, bilgiyi aktarmak için hikayeler 

kullanıyorlardı. Üniversiteler 12.yüzyıldan bu yana varlıklarını sürdürmektedir. Eski 

uygarlıkların çoğunda önemli olaylar kayıtlara geçirilmiş, kitaplar yazılmış ve kütüphaneler 

oluşturulmuştur. Yüzyıllar boyunca aile şirketlerinin sahipleri, ticari bilgi birikimlerini 

çocuklarına aktarmışlardır. Ustalar becerilerini çıraklarına öğretmiş, çalışanlar bilgi ve 

fikirlerini işyerlerinde paylaşmışlardır. Bu herkesin uyguladığı “olağan bilgi yönetimi”dir. 

“Olağanüstü bilgi yönetimi” ise ancak iletişime ve birlikte çalışmaya büyük kolaylık getiren 

yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle son yıllarda gündeme gelmiştir. Bu teknoloji, eğer 

iletişime, paylaşmaya,  güvene,  işbirliğine ve ortak sahiplenmeye değer veren bir kültürle bir- 
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leştirilebilirse mucize gerçekleşmektedir. Bilgi yönetiminin özünü bu şekilde anlayan ve 

uygulayan örgütlerin elde ettiği sonuçlar ise şaşırtıcı derecede beklentilerin üstündedir 

(Barutçugil,2002:49). 

 İlk olarak, 1986 yılında Dr.Karl Wiig tarafından işletme literatürüne kazandırılan bilgi 

yönetimi örgütsel performansı arttırmak için bilgiyi eyleme dönüştürmeye yönelik bilinçli bir 

strateji olarak ele alınmıştır (Aktan ve Vural,2005:271) 

 1900’lü yıllarda sanayileşmiş yeni ekonomilerde yönetimlerin ilgisi bilgiye 

yoğunlaşarak; hem bilgi hem de bilgi teknolojilerinin kullanımı önem kazanmıştır. Bilgi ve 

bilgi sermayelerinin örgütler için stratejik düzeyde ele alınması gerektiği de anlaşılmıştır.  

 İnsanlık her zaman bilgi yaratmıştır. Fakat sistematik süreç geçmişte söz konusu 

olmamıştır. Yeni teknoloji, bu süreçleri desteklemektedir. Bu teknoloji olmasaydı, bugün ele 

alındığı şekilde bilgi yönetiminden söz edilemezdi. Aynı zamanda, kolektif olarak nasıl 

çalışıldığına da daha fazla bakmak gerekmektedir. Kolektif çalışma, Japonya başta olmak 

üzere Asya ülkelerinde her zaman güçlü bir örgütsel kültür boyutu olmuştur. Batı dünyası, 

bilgi yönetimine geçiş sürecinde bu eksikliğini gidermek ve kolektif yaklaşımı daha fazla 

öğrenmek zorundadır. Diğer bir ifadeyle, bilgi yönetiminde başarı sağlayabilmek için 

özellikle batıdaki örgütlerin yeni ve farklı bir kültür oluşturması gerekmektedir (Barutçugil, 

2002:50).  

 Son yirmi yılda, yeni bir bilgi parçasının yaşam döngüsü çarpıcı bir biçimde 

kısalmıştır. Günümüzde yaşam döngüsü aylarla ölçülmektedir ve daha önceleri, yeniliklerden 

yeterince gelir elde edilebilecek süreyi sağlamak mümkün olmamaktadır. Bazen bilginin 

kimsenin üzerinde hak iddia edemeyeceği bir şekilde kamuya mal olması birkaç hafta ve hatta  

bir iki gün içinde gerçekleşmektedir. Bunun nedeni, yeni iletişim teknolojilerinin hızı v eçok 

yaygın kullanılıyor olmasıdır. Yeni bir bilgiden yararlanmak için, enformasyon 

teknolojilerinden çok iyi anlama ve onları çok etkili kullanmayı ve son derece hızlı hareket 

etmeyi gerektirmektedir (Barutçugil,2002:50). 

Broadbent'e (1997) göre, bilgi yönetimi iki temele dayanır. Bunlardan ilki, kuruluştaki 

enformasyonun tam anlamıyla kullanılmasıdır ki, bunun gerçekleştirilmesi enformasyonun 

güçlü bir şekilde yönetilmesini gerektirir. Parker'a göre enformasyon suya benzer; tıpkı onun 

gibi birçok kaynaktan gelir. Onu ele geçirmek zor veya kolay olabilir. Farklı amaçlarla 

kullanılabilir duruma getirilmeden önce toplanmalı, işlemden geçirilmeli, depolanmalı ve 

dağıtımı sağlanmalıdır. Enformasyon, su gibi, kirletilmiş, sızıntı veya süzülme esnasında 

kaybedilmiş olabilir ve onun gibi sürekli akar. Enformasyon, ona gereksinme duyanlara, doğ- 
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ru zamanda, doğru içerik veya kapsamda ulaştırılacaksa, akışı kesinlikle yönetilmelidir. “Bir 

kuruluşu daha verimli işlevlere yönelten, hangi formatta olursa olsun iç veya dış kaynaklardan 

elde edilen enformasyonun etkin üretimi, eşgüdümü, depolanması, erişilmesi ve yayımına 

olanak sağlayan çeşitli etkinliklerin yönetimi” şeklinde tanımlanan enformasyon yönetimi 

(Prytherch,2000:372), tartışmasız olarak bilgi yönetiminin kapsamı içine giren bir süreçtir. 

Bilgi yönetiminin dayandığı ikinci temel nokta ise, kuruluş çalışanlarının yeterlilik, beceri, 

yetenek, düşünce, fikir, sezgi, bağlantı, motivasyon ve hayallerinin işe uygulanmasıdır 

(Broadbent, 1998).  Sıralananlar, bireylerin beyinlerinde barındırılan örtük bilgilerdir (tacit 

knowledge). Örtük bilginin aktarılabilmesi ve yönetilebilmesi için açık bilgiye (explicit 

knowledge) dönüştürülmesi gerekir. Örtük bilginin açığa çıkarılıp kullanılmaması durumunda, 

bu bilgi türü bireylerin beyninde kalır ve kuruluşun verimliliğinin yükseltilmesine katkısı 

olabilecek iken kullanılamaz, özellikle karar verme süreci üzerinde önemli olabilecek etkisini 

kaybeder (Alkan,2003:4). 

 Bilgi yönetimine duyulan gereksinim nedenleri: (Serpek,2003:65) 

 1.Şirketler, sermaye-odaklı olma özelliklerini yitirmekte, bilgi odaklı hale gelmektedir. 

Bilgi, hızla sermayenin, parayı kullanma becerisinin, doğal kaynakların ve ekonomik 

kaynakların beşincisi olan iş gücünün yerini almaktadır. Bilgi yönetimi, bilgiye zamanında 

ulaşabilmek ve bilgiyi zamanında uygulayama koymak için tek yoldur. 

     2.İstikrarsız piyasalar, “düzenli terk ediş”i gerektirmektedir. “Düzenli terk ediş” 

ürünleri yeniden şekillendirme, belirli bir işi aksatacak proje ve ürünlerden vazgeçme ve 

büyüme potansiyelini maksimuma çekecek yenileriyle çalışma anlayışını sağlamaktır. 

 3.Bilgi yönetimi, bir örgütün değişime liderlik etmesini sağlar, böylece değişim örgüte 

liderlik etmez. 

 4.Yalnızca bilgili olan varlığını sürdürebilir. “Değişen şartlara en iyi şekilde uyum 

sağlayan firmanın hayatta kalması” bilgi tabanlı ekonomide geçerliliğini yitirmiş bir 

düşüncedir.  

 5.Çapraz sanayi birleşmeleri karmaşa doğurmaktadır. 

 6.Bilgi, karar alma sürecini destekler. 

 7.Bilgi paylaşımı gerektirir. Bilgi göyenimi, enformasyon sistemlerinin doğal olarak 

destekleyemediği güçlü bir paylaşım kültürü gerektirir. Bilgi, yapay zeka konusunda 

araştırma yapmış herkesin fikir birliğine varacağı gibi, makinelerle değil, kültürle ilgilidir. 
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      8.Örtülü bilgi hareketlidir. Bir firmadan bir çalışan ayrılırsa, beraberinde 

deneyimlerini de götürür. Ayrılan çalışana ait bu bilgi, beceriler, yetenekler, anlayış ve 

fikirler, büyük ihtimalle rakip bir firmaya göz eder. Bilgi yönetimi, şirketleri böyle bir şey 

olduğunda önemli yeteneklerini kaybetmekten korur. 

 9.Küreselleşme bilginin etkili kullanımını gerektirmektedir. Bilgi yönetimi teknolojisi, 

doğru kaynaklarla beslendiğinde, geçerli bilgiyi zamanında sağlayabilir.  

 Bilgi yönetiminin gelişimindeki dönüm noktalarını Çınar (2002:20) şöyle 

sıralamaktadır; 

 1975:Chapparal Steel Şirketi, bilgi merkezli yönetim yapısını benimseyerek iç örgütsel 

yapı ve işbirliği stratejisini bilginin yönetilmesine dönüştürdü, 

 1980:Digital Equipment Corporation (DEC) ilk geniş ölçekli bilgi tabanı sistemini 

(XCON) kurdu. 

 1981:Arthur D.Little uygulamalı yapay zekâ merkezini kurdu. 

 1986:Avrupa yönetim konferansında “bilginin yönetilmesi” kavramı, temel düşünce 

olarak vurgulandı. 

 1987:İlk Bilgi Yönetimi  kitabı Sveiby ve Llyod tarafından yayınlandı. 

 1989:Bilgi Yönetimi ile ilgili ilk araştırma The Sloan Management Review dergisinde 

yayınlandı. 

     1990:Öğrenen örgütler üzerine ilk kitaplar yayınlandı (Garratt, Senge ve Savage) 

 1991:Scandia Sigortacılık şirketi “entelektüel sermaye”yi bilgi yönetiminin bir parçası 

olarak gördüğünü açıkladı. Ayrıca Sacandia’nın yıl sonu şirket raporunda, bir dizi mali 

analizlerin yanında şirketin “entelektüel mülkü” olarak kabul ettiği bilgi varlıklarının değerini 

niceliksel hale getirdi. Nonaka’nın 1991’de Japon şirketleri üzerinde yaptığı araştırmadan 

sonra, bilgi üretmenin nesnel malumatların “işlenmesi”nin ötesinde, çalışanların örtük 

bilgilerinin ortaya çıkarılması “açık bilgiye dönüştürülmesi” anlamını kazandırdı.  

 1993:Bilgi Yönetimi ile ilgili birçok kitap yayınlandı. 

 1994:Birçok uluslar arası şirket bilgi yönetimini yönetim biçimi olarak benimsedi. 

Başlıcaları;  Netscape, Ritz Charlton Otel, Boeing, BP, Chevron, Ford, HP, Honda, IBM, 

Pfizer ve Xerox’tur. 

 1995 sonrası; bilgi yönetimi dergileri, araştırmalar, konferanslar, seminerler ve 

kitaplar yayınlandı. 

 Sempozyum ve kongrelerden bazıları; 1996’da A.Ü.Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 

Bilgi ve  Belge Yönetimi  Bölümü  tarafından  " Türkiye'de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi  ve  
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Sorunları Sempozyumu 7  Mart 1996  Ankara"  ve aynı  bölüm tarafından  1997’de  "Bilgi  

Çağı,  Bilgi Merkezleri ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu” yapılmıştır.  Ulusal düzeyde 

gerçekleştirilen üç ve dördüncüsü 2005 yılında Sakarya Üniversitesi’nde “Ulusal Bilgi 

Ekonomi ve Yönetim Kongresi” adıyla yapılmıştır.  

  Günümüzde ise bilgi yönetimi anlayışı kişisel ve örgütsel boyutta gerektiği önemde 

kavranmaya başlanmış ve örgütler bilgi çağında bilgi yönetimini kurumsallaştırmak ve iş 

görenlerini, teknolojilerini, bilgi ve sermaye birikimlerini, bu boyutta yeniden değerleme 

girişimi içerisine girmişlerdir ve günümüzün örgütlerinde bilgi yönetimi gereksinimine neden 

olan en temel itici güçlerden bazıları şunlardır (Celep ve Çetin,2003:34-35): 

 I.Zihinsel Sermayeyi Devam Ettirme (Sustaining Intellectual Capital); örgüt içerisinde 

zihinsel sermayeyi devam ettirme, bilgi yönetimi sistemleri için en belirleyici gereksinim 

olarak gelişme göstermektedir. 

 II.Bilişim Teknolojisindeki Gelişme Information Technology Progress-IT); son 

zamanlarda bilişim teknolojisindeki gelişmeler artmıştır. Bu durum, enformasyonun işlenme 

ve depolanma biçiminde bir devrim yaratmıştır. Bu gelişme, teknik yeterliklerin büyüme ve 

gelişmesinde, yeni ürünler ve süreçlerin gelişme göstermesinde vazgeçilmez bir etkiye sahip 

olmuştur. Bu gelişim bağlamında etkin bir bilgi yönetimi gereksinimi son derece yaşamsal 

hale gelmiştir.  

    III.İletişim Teknolojisi(COmmunication Technology);Merkezi yeterlik olarak bilgi 

yönetiminin göz önünde bulundurulmasının önemi artmıştır. Bu durumu enformasyon 

teknolojisindeki en son gelişmeler takip etmiş ve internetteki hızlı gelişme, örgütsel ilginin 

bilgi yönetimi konusu üzerinde odaklanmasına neden olmuştur. 

 IV.Yeni Bütüncül Ekonomi:Örgütlerde bilgiyi ve enformasyonu çok yönlü açılardan 

etkili bir biçimde ve anında yönetilmesi, örgütlerin yeni yöntemler belirlemelerini gerekli 

kılmaktadır. Bu nedenle örgütün her basamağını etkileyebilen ya da her basamağında 

kullanılabilen çok çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilerin sağlanması, bütüncül ekonomik 

yaklaşımın bir gereğidir. Örgüte yalnızca tek bir kaynaktan bilgi sağlama, örgüt genelinde 

yeterince yararlı olmayabilir.  

 V.Müşterilerin ve Beklentilerinin Niteliği: Bilgi ve teknolojideki gelişmelere bağlı 

olarak müşteri beklentilerinin nitelik ve olgunluk düzeyi önemli ölçüde artmıştır. Örgütün 

çıktısını kullanan müşteriler, örgütten daha kaliteli ve çok işlevli ürünlere sahip olma 

beklentisi içerisine girmişlerdir. Buna  ek  olarak  zihni  kibirlilik ve örgütteki değerli örgütsel  
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enformasyon ve bilginin paylaşımının kısıtlanmasına ilişkin daha az bir hoşgörü 

bulunmaktadır. 

        Bilgiyi yaratan, depolayan ve kullanan bireylerin rekabet gücünün artırılmasına katkı 

sağlayacak özgün  bilgi ve bilgiyle alakalı yeteneklerini (entelektüel sermaye) en etkin 

biçimde kullanma ihtiyacı bilgi yönetimini ortaya çıkaran unsurlardan ilkidir. İkinci unsur ise 

organizasyonel küçülmedir. Üçüncüsü ise bireylerin yaşamını ve organizasyonları büyük 

ölçüde etkileyen bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler sonucu bilgi akımlarının 

hızının, hacminin ve sürekliliğinin artmasını sağlayan teknolojik gelişmelerdir (Aktan ve 

Vural; 2005:12-13). Bilgi yönetimini gerekli ve sürekli kılan  bu temel unsurlara 5.dalga 

(Alcorta, 1992:11) olarak da ifade edilen; mikroelektronik, nanoteknoloji, biyoteknolojiye 

dayanan moleküler mühendislik, yarı iletkenlere dayalı elektronik teknolojisi, yeni 

materyallere dayanan araç ve süreçler, mikro-nanoteknolojinin iş yaşamı ve toplum 

üzerindeki önemli etkiler sağlayan global tekonoloji ve etkilerine de yer vermek gerekir 

(Aktan ve Vural,2005:44-48). Bilgi yönetimini zorunluluk haline getiren gelişmeler genel 

anlamda; küreselleşme, teknolojik gelişmelerdeki hız, örgütsel demokrasi, internet, e-ticaret, 

değişmenin yoğunluğu ve derinliği, akıl çağı ekonomisi olarak ele alınabilir (Yeniçeri ve 

İnce,2005:79). 

Kısaca 21. yüzyıl bilgi toplumunda bilgi yönetimine çok daha farklı bir anlayışla 

yaklaşmak gereklidir. Her şeyden önce bilgi yönetimi; öğrenme, organizasyon, enformasyon 

teknolojileri, insan, kurumsal kültür ve bilgi unsurlarını içine alan geniş bir yelpazede 

tanımlanmalıdır (Yeniçeri ve İnce,2005:64). Çünkü bilgi toplumu; yeni temel teknolojilerin 

gelişimiyle bilgi sektörünün, bilgi üretiminin, bilgi sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün 

önem kazandığı, eğitimin sürekliliğinin ön plana çıktığı, iletişim teknolojileri, bilgi otoyolları, 

elektronik ticaret gibi yeni gelişmeler ile toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan 

sanayi toplumunun ötesine taşıyan bir gelişme aşaması (Aktan ve Vural,2005:32) 

sürecindedir. 

 3.2.Bilgi Yönetimin Tanımı 

 Bilgi yönetimine ait bir çok tanım bulunmaktadır. Farklı yazarlar örgütlerde bilginin 

yönetilme, kullanılma amacına, bilgi tabanlarına uyarlamak suretiyle farklı açılardan ve bazı 

yönlerden birbirinden farklı tanımlar ortaya koymuşlardır.  

 Bilgi yönetiminin ne olduğu konusunda üç temel yaklaşım bulunmaktadır. 

1. Bilgi Teknolojisi Sorunu: Bu anlayışlarından birisi, bilgi yönetiminin temelde bilgisayar 

ağları ile ilgili olan bir bilgi teknolojisi sorunu olduğudur. Karar ve zora dayalı örgütlerin tek- 
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noloji ağırlıklı işlerinde bu yaklaşımı uygulamak söz konusu olabilir. Ancak, örgütün niteliği 

ne olursa olsun, örgütün politika belirleme basamaklarında bu yaklaşımı uygulamak, örgütün 

zamanla gerilemesine neden olabilir. 

2.Örgüt Kültürü Sorunu: İkinci anlayış ise bilgi yönetiminin daha çok örgütsel kültür ve takım 

çalışmaları üzerine yoğunlaşan bir insan kaynağı sorunu olduğudur.  

3.İşin Nasıl Yapıldığını Bilme Sorunu: Üçüncü anlayış ölçüme süreçlerinin gelişimi ve örgüt 

işgörenlerinin işin nasıl yapıldığına ilişkin bilgisini elde etme fikrini ön plana çıkarır (Celep 

ve Çetin,2003:29-30). 

 Bilginin yönetilmesi diye en basit şekilde tanımı yapılan bilgi yönetimi; yaratıcılığı, 

örgütsel iletişimi ve her türde bilginin, iş hedeflerini gerçekleştirmek üzere uygulanmasını 

olanaklı kılar. Bilgi yönetimi, temel iş yeteneklerinden daha büyük bir değer yaratma ve 

değeri koruma becerisidir. Belirli bir işe ilişkin iş sorunlarıyla ilgilenir. Bu sorunlar, yenilikçi 

ürün ya da hizmetler yaratmak ve sunmak; mevcut ve yeni müşteriler, ortaklar ve 

tedarikçilerle ilişkileri yönetmek ve geliştirmek; ya da iş uygulamaları ve süreçlerini 

yönetmek ve ilerletmek olabilir (Tiwana,2000:5). Bilgi yönetimi, çekirdek iş yeteneğinden 

değer yaratmak ve daha çok değeri elinde tutma ehliyetidir (Tiwana,2003:18). Bu tanımda 

bilgi yönetiminin özünü oluşturan bilginin organizasyonlardaki kişisel nitelikteki entelektüel 

sermayenin bütünleştirilerek daha büyük bir değerle anlam kazanmasını daha sonra 

kullanılarak paylaşımı ve yönetilmesini içermektedir. 

 Bilgi yönetimi bilginin tanımlanması, yorumlanması, bilginin dağılımı ve kullanımı, 

bilgiyi koruma süreçleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan bilgi yaratımıdır. 

 Bilgi yönetimi, varolan gereksinimlere karşılık vermek, edinilmiş bilgi servetini 

belirlemek ve geliştirmek, yeni fırsatlar yaratmak için kritik bir biçimde bilgiyi yönetme 

sürecidir. 

 Bilgi yönetimi; insanların yeterliliklerini, deneyimlerini, uzmanlıklarını, yeteneklerini, 

düşüncelerini, fikirlerini, adanmışlıklarını, yeniliklerini, eğilimlerini, uygulamalarını ve 

hayallerini etkili olarak örgütleyen, bunlardan yararlanan örgütsel ve kişisel uygulamalardan 

oluşan enerjilerini örgütün içerisine katma ve örgütün amaçlarına ulaşması için enformasyon 

kaynaklarının parçaları olarak ifade edilen durumları örgütle bütünleştirmedir. 

 Bilgi yönetimi; strateji güdümlü bir güdülenme ve işgörenlerin işlerini kolaylaştırma 

yoluyla veri ve enformasyonu yorumlama becerilerini kullanma (ulaşılabilir enformasyon, 

deneyim,  beceri,  kültür,  karakter,  kişilik, duygu vs.)  bu veri ve enformasyona anlam verme  
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sürecini de işin içine katarak örgütsel hedeflere ulaşmadır Beijerse’nin yukarıdaki tanımında 

yer alan bazı kavramları şöyle açıklamaktadır (Beijerse,1999:94); 

Örgütsel hedefler: Herhangi bir örgüt için artan satışlar, daha fazla kar oranı ya da 

yarış yapma fırsatı, olarak görülürken, bir başka örgüt için daha iyi bir müşteri hizmeti 

vermek, işgörenlerin bilgi ve öğrenme gereksinimlerini karşılayarak daha fazla iş doyumu 

sağlama fırsatı olarak görülebilir. Örgüt için hedef olarak ön plana çıkarılan şeyin niteliği, 

bilgi yönetiminin yapısını etkilemektedir. Bu örgütün yapısına göre değişebilmektedir. 

    Bilgi politikalarını uygulamaya aktarma stratejisi: Bilgi yönetimi ile ilgili politikanın 

stratejik bir biçimde uygulamaya aktarılması önemlidir. Bilgi yönetimi politikalarının 

uygulanması bir stratejiye dayandırılmazsa, amaca ulaşmada sorunlarla karşılaşılabilir. 

İşgörenlerin bilgi edinmeye güdülenmesi ve bilgiye kolay biçimde ulaşmasının 

sağlanması 

Veri ve enformasyonu yorumlama becerisi: Bilgi yaratmak için veri ve enformasyona 

anlam verme, bilgi yönetimi sürecinin merkezi olarak görülür.  

Örgütsel kaynaklar: İnsanları harekete geçirme ve güdülemede kullanılabilecek 

örgütsel kaynaklar, örgütsel yapıların kendisidir. Aynı zamanda örgütsel yapı bilgi altyapısın 

oluşturur. Bunun içerisine örgütsel kültür, belirli yönetim biçimleri, belirli sistem ve işlemler 

girer (Beijerse,1999:94-110). 

 Bilgi yönetimi, örgütsel amaçların daha iyi bir şekilde elde edilebilmesi için bireylere, 

takımlara ve bütün örgütte bilginin kolektif ve sistematik olarak yaratılması, paylaşılması ve 

uygulanması için olanak sağlayan yeni bir disiplindir. Bilgi yönetimi bireyler, takımlar ve 

örgütün bütün için geçerlidir. Bilginin sistematik olarak yaratılması, paylaşılması ve 

uygulanmasıdır (Barutçugil,2002:50). 

 Yukarıdaki tanımlar değerlendirildiğinde bilgi yönetiminin genel özelliklerini şöyle 

sıralamak mümkündür: 

 Bilgi yönetiminin temel çabası bilgiyi üretken kılmaktır. Entelektüel sermayenin 

kurum içerisinde en verimli biçimde kullanılmasını, yani bilimsel olarak yaratılan bilginin 

kurumsal alana transferini sağlar. 

 Bilgi yönetimin amacı; karar vermeyi, üretimi, kaynak aktarımını, rekabeti, sürekliliği, 

gelişimi isabetlendirmek ve hızlandırmak için kurum içinde bilginin dolaşımın sağlayarak 

kurumun verimine katkıda bulunmaktır. 
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     Bilgi yönetimi disiplinler arasıdır. Uygulamalarda bilgi ve iletişim teknolojisi, iletişim, 

yeni ekonomi, bilgi bilimi, işletme, finans, psikoloji, sosyoloji, mühendislik alanlarından 

yararlanan disiplinler arası bir faaliyettir. 

 Bilgi yönetiminde örgüt kültürü çok önemlidir. İşbirliği, bilgi paylaşımı ve birbirinin 

fikirlerini kullanma üzerine kurulmuştur. Bu da kültürün kurum içerisinde gelişmesini sağlar. 

Yani, bilgi kültürüne dayanır ve onu geliştirir. Bu ise sadece teknoloji kullanımı ile olmaz. 

 Bilgi yönetim sürekli bir uygulamadır. Bilgi yönetimi sistemi her kuruluşun ve 

kuruluşta çalışan kişilerin özel gereksinmeleri doğrultusunda oluşturulur ve gözden geçirilir. 

Bu özelliği ile, genel problemleri çözmek üzere geliştirilmiş bir süreç, işlemler bütünü ve araç 

olan bilgi teknolojilerinden farklılık gösterir. 

    Bilgi yönetimi liderlik, düzen, öğrenme, teknoloji, kurumsal işlemlere destek, kişi ve 

birime göre içerik yayma, bilgi paylaşımı ve ortak kullanımı, çalışma sürecinin bir parçası 

olarak örtük bilginin açığa çıkarılması, bilgi varlığının ölçülmesi, kurumsal bilgi kültürünün 

yaratılması ve bilgi teknolojilerine dayanmaktadır (Çapar,2003:425). 

 Bilgi yönetimi yapılan açıklamalar ve değerlendirmeler sonucunda şöyle 

tanımlanabilir; Bilgi yönetimi örgütsel hedeflere ulaşmak için mevcut bilgileri zamanında 

kullanmak, kullanırken yeni bilgi fırsatları yaratmak, yeni bilgileri işleyip özümseyerek 

örgüte adapte etmek, karar sürecini etkin kılmak, etkili problem çözmek, örgütsel kaynakları 

bilgi yoğunlukla fonksiyonel kılmak, insan unsurunda bilgi kültürü oluşturup sürekli öğrenme 

fırsatları yaratmak, bilgi teknoloji ve sistemleri sayesinde bilgiyi amaca uygun yaymak ve 

kontrol ederek yönetimde bilgi strateji ve politikaları üretebilmedir. 

3.3.Bilgi Yönetiminin Amacı 

Örgütler bir amacı etkin biçimde gerçekleştirmek için yapılandırılırlar. Örgüt 

yönetimindeki yaklaşımların bütününde ise örgütü hedeflerine ulaştırmak için bir takım 

süreçler tesis edilir. Organizasyonlarda bilgi yönetimi de örgütün amaçlarını üst düzeyde 

gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu ve duyabileceği enformasyonu rasyonel biçimde 

sağlamasına ve buna yönelik bir örgütsel kültür oluşturmasına yöneliktir. Örgüt yönetiminde 

daha çok dış çevreden gelen tepkiler örgütlerin amaçlarının oluşturulmasında etkili olsa da her 

türlü örgüt amacının belirlenmesinde bilgiden yola çıkılır. Bu manada bilginin amacı hangi 

amacın hangi boyutta etkin olacağına ilişkin bir düzenlemeyi oluştururken aynı zamanda 

işletme yönetiminin planlama aşamasında belirlenen başka amaçları da destekleyici ve 

tamamlayıcı özellikler göstermektedir (Dervişoğlu,2004:43). Bilgi yönetiminin öncelikli 

amacı, örgütün çevresinde meydana gelen bilimsel ve teknolojik yenileşmeler ile kavramsal  

 



 

25

  

gelişmelerden örgütün zamanında haberdar olması ve bunun örgüte yansıtılmasıdır (Celep ve 

Çetin,2003:31).   

  Wiig (1997:14) bilgi yönetiminin iki amacını şu şekilde tanımlamıştır. 

1.Örgütün başarısını ve başarısının uygulanabilirliliğini korumak için, örgütün 

olabildiğince zeki biçimde eylemler gerçekleştirmesini sağlamak, 

            2.Örgütün sahip olduğu bilgi değerini en iyi değer olarak gerçekleştirmektir (Celep ve 

Çetin,2003:25).  

             Bilgi yönetiminde bilgi örgütün temel değeri durumundadır. Bilgi yönetiminin temeli 

insandır (Yeniçeri ve İnce,2005:67). Örgütte entellektüel sermaye unsuru durumundaki bilgi 

insan tarafından kişisel ustalık şeklinde oluşturulur. İnsanlar bilgi, yeni fikirler ve yeni 

ürünleri yaratır ve tamamen iş süreçlerini oluşturan bağlantıları kurarlar.              

Organizasyondan ayrıldıklarında ise bu kişisel sermayelerini (örtük bilgi) beraberlerinde 

götürürler.  

 Bilgi yönetimi organizasyonel amaçların daha iyi bir şekilde gerçekleştirilebilmesi 

için bilginin kolektif ve sistematik olarak yaratılması suretiyle küresel rekabette farklılığı ve 

mükemmeli yakalama arayışı olarak anlam kazanmaktadır. Bu anlamda ise bilgi yönetiminin 

temel amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Özgener,2003:485); 

 -Öğrenme eğrisini hızlandırmak, 

 -Daha hızlı iyileştirmeyi sağlamak. 

        -Doğru bilginin doğru insanlara doğru zamanında ulaşmasını sağlamak. 

 -Hızlandırılmış transformasyona imkân sağlamak. 

 -Bilgi yönetiminin nihai amacı entelektüel sermayeden yararlanmak, özel olarak 

bilgi transferini teşvik etmek ve bilgi paylaşımını sağlamaktır. 

 -Yetenekli bilgi çalışanı olan kurumlar tarafından, başarılı bir toplum geliştirmek 

(Yeniçeri ve İnce,2005:67-68). Örgütsel süreç olarak değerlendirdiğimizde ise bilgi 

yönetiminin amaçları şu şekilde belirtilebiliriz: 

 1. Bilgi Deposu Oluşturmak: Bu her iki türlü bilginin doküman şekline sokularak 

saklanan bilgidir. Bu bilginin ortak özelliği sınıflama ve sadeleştirme ile “eklenen bir değer” 

haline gelmesidir.  

   2. Bilgiye Ulaşmayı Geliştirmek: Bilgiye ulaşmayı sağlamak ya da bilginin bireyler 

arasında aktarımını kolaylaştırmadır. Bu ise bilgi bağlantıları, ulaşım ve aktarım ve video 

konferans sistemleri, doküman, tarama, paylaşım araçları ve iletişim ağları ile bunların 

toplandığı ve düzenlendiği merkezleri içermektedir.  
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       3. Bilgi Ortamını Çoğaltmak: Bu yolla örgüt ortamının bilginin yaratılması, aktarımı 

ve kullanımı konularında daha etkin bir durum sağlanmaktadır. Bunun için örgütün bilgi 

ortamını çoğaltmak konusunda aracı konuma gelmesi gerekir. Bu ise örgütsel norm ve 

değerlerin bilginin yayılması ve çoğaltılmasına olanak sağlayıcı yapıda olmasını gerektirir.  

  4. Bir Servet Olarak Bilgiyi Yönetmek: Bilgiyi servet olarak yönetmek demek, bir 

örgüt için bilginin değerini bilmek demektir. Bilginin değerlendirmesi, giderleri azaltan 

gelirlerini artıran bilgiye dayandırılarak yapılabilir (Celep ve Çetin,2003:31-32).  

 Bilgi yönetiminin amacını değerlendirirken bakış açımız, organizasyonlar içerisindeki 

çalışanlar ve çalışanların oluşturduğu kültürel yapı, örgütün amacı ve işlevini optimal 

seviyede gerçekleştirmedeki birtakım süreçleri ile bu süreçlerin kurumsallaştırılması, yine 

insan odaklı entellektüel sermaye ve kümülatif örgütün bilgi sermayesinin sağlanması, sonuç  

olarak ise bilginin özgün yapısının amacı biçimlendiren boyutlar olarak göz önüne alınması 

gerekmektedir. 

 Bilgi yönetiminde örgütün bir açık sistem olarak sürekli etkileşimde bulunduğu çevre 

unsurundaki bilgi kaynaklarını örgütün faaliyetleri ile bütünleştirmek için toplayarak 

düzenleyip, çalışanların her birine ulaştırması bu sayede ise kişisel ve kurumsal verimliliğe 

katkı sağlayabilme amacını güderken, örgüt içerisindeki örtük bilginin açık bilgiye, açık 

bilginin ise daha açık bilgiye dönüştürülmesi amacı görülmektedir. Yine bu amaç 

doğrultusunda organizasyonların sahip oldukları beceri ve yetenekleri ile tecrübeleri yoluyla 

elde ettikleri ortak akıl ve bilgileri tanımlayarak işlemek, bu sayede ise organizasyonların 

yaşama kabiliyetlerini artırarak başarısını sürekli kılmak, örgütün bilgi varlıklarının değerini 

azamileştirerek en etkin şekilde inşa edip paylaşıma sunulması amaçlanmaktadır. Organize 

edilmiş bilgi varlıklarının paylaşılması ve kullanılması suretiyle de örgütte ilk bakışta bilgi 

parçacıkları olarak var olan değerlerin Aktan.ve Vural,2005:14’e göre; her bir parçasının 

toplamından daha güçlü ve değerli ve rakiplerinden daha rekabetçi bir organizasyon 

oluşturmak için çalışanlarının uzmanlık ve özgün bilgilerini ölçebilen, depolayan, kullanan ve 

ticarileştirebilen bir “öğrenen organizasyon” yaratmasıdır.  

3.4.Bilgi Yönetiminin Temel İlkeleri 

 Bilgi yönetimi sürecinde organizasyonlarda amacın gerçekleştirebilmesi ve etkin 

sonuçlara ulaşabilmesi için dikkate alınması ve uyulması gereken birtakım temel ilkeler 

bulunmalıdır. Çünkü organizasyonlar bilgi yönetimini ayrıntılı taktiklerden çok üst düzeyde 

belirlenecek olan temel ilkelerinin kararlaştırılmasından sonra ayrıntılı yaklaşımlar ve 

hazırlanacak olan planlara göre uygulanması yoluna gidecektir.  

Barutçugil (2002) bilgi yönetiminin temel ilkelerini on ana başlık altında ele almıştır:  
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     1.Bilgi yönetimi pahalıdır; Bilgi bir sermayedir, bir varlıktır.  

 2.Etkili bilgi yönetimi insan ve teknolojinin ortak çözümlerini gerektirir. 

 3.Bilgi yönetimi ileri derecede politiktir. 

  4.Bilgi yönetimi bilgi yöneticileri gerektirir. 

 5.Bilgi yönetimi, modellerden ve hiyerarşik yapıdan çok bilgi haritalarından ve bilgi 

piyasalarından yararlanır. 

 6.Bilgiyi paylaşmak ve kullanmak genellikle doğal olmayan eylemlerdir. 

 7.Bilgi yönetimi bilgi iş süreçlerinin iyileştirilmesi anlamına gelir. 

 8.Bilgiye ulaşma yalnızca bir başlangıçtır. Başarılı bir bilgi yönetimi dikkat ve ilgi 

gerektirir. 

 9.Bilgi yönetimi süreklidir, asla bitmez. Bu durum bilginin doğasında mevcuttur, 

çünkü bilgi sürekli kullanılır ve yenilenir, yeni elde edilen bilgide yeni bir organizasyonel 

bilgi yönetimi süreci anlamına gelir. 

 10.Bilgi yönetimi bir bilgi sözleşmesi gerektirir. 

 Özgener (2003:486); bilgi yönetiminin temel ilkeleri şu şekilde ifade edilmektedir;  

-Bilgi dinamik bir sosyal süreçtir. 

    -Bilgi yalnızca kullanıldığı zaman değerlenir. 

-Bilgi karmaşıktır. 

-Bilgi kendi kendisini organize eder. 

-Bilgi dil yoluyla seyahat eder. 

-Bilgi değişimi elde tutar. 

 Bilgi yönetiminin temel ilkelerinin henüz tam anlamıyla teorik olarak şekillenmediği, 

organizasyon, insan ve bilginin doğası boyutları açısından uygulamalarda tecrübe edilen 

olumlu ve olumsuz sonuçlar doğrultusunda değerlendirildiği yukarıda belirtilen ilkelerden 

anlaşılmaktadır. Ancak bilgi yönetimin temel ilkelerinin, bilginin karekteristik yapısından 

kaynaklandığı görülmektedir. Bilgi yönetiminin temel ilkelerini; bilgi pahalı bir sürecin 

ürünüdür, sürekli kendini yenilemekte ve değişmektedir, değişim sürecinde uzmanlık ve 

kişisel ustalık gerektirmektedir, bilgi kullanılırken organize edilmeli ve yeterince paylaşıma 

açık olmalıdır, paylaşım esnasında bir takım teknolojik ve beşeri sembol ve terminoloji 

kullanılmalıdır, organizasyonlarda bilgi yönetim süreçlerinde bilgi işçileri arasında ortak bir 

dil kullanımının özendirilerek bilgi paylaşımının etkin biçimde gerçekleştirilmesi 

sağlanmalıdır, bilginin kendini organize etmesinde de evrensel bir anlayışı barındırmalıdır, 

bilginin karmaşık ve dinamik özelliği gereği yönetiminde politik  varyasyonlar kullanılmalı ve  
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etkin koordine edilmelidir, bilgi yönetiminin bireysel ve organizasyonel açıdan sürekliliği 

kurumsallaştırılmalıdır, şeklinde  ifade edebiliriz. 

3.5.Bilgi Yönetiminin Yararları 

 Bilgi yönetimi teknik örgütlerde gizli güç olarak güçlü ve “sağlıklı” bir etkiye sahiptir.  

Celep ve Çetin (2003)’e göre bilgi yönetimi örgüte şu olumlu katkıları sağlamaktadır: 

-Örgüt çapında hızlı ve etkili sorun çözme, 

-Gelişmiş edim, 

-Yeniden canlandırılmış müşteri odağı, 

-Örgütün bir bütün olarak gelişimi, 

-Örgütün giderek artan bir esneklik ve adaptasyon yeteneği,  

-Daha yüksek düzeylerde uzmanlık ve bilgiye sahip olma, 

-Daha yüksek oranlarda öğrenme ve yenileşme, 

-Çoğalmış değerler uzmanlığı ve bilgi paylaşımı, 

 Bilgi yönetimi ile örgütlerin; 

-Verimliliği artırılabilir, 

-Pazarda daha yaratıcı ve becerikli işlemler yaparak pazar durumu arttırılabilir, 

-Örgütün devamlılığı artırılabilir, 

-Ürün gelişimi ve pazarlama arasındaki etkileşimi optimum hale getirebilir, 

-Örgütün etkinlik alanı ile ilgili yeterliklerini geliştirebilir, 

-Bilgi işgörenleri arasındaki iletişimi geliştirebilir, 

-Bilgi işgörenlerinin örgütte kalmasını sağlayabilir, 

-Örgütün asıl etkinliğinde (merkezi yeterlik) ve yaşamsal olan örgüt bilgisinde 

odaklanmasını sağlayabilir. 

 Bilgi yönetiminin yararları, örgütün insan ve maddi kaynaklarının etkin bir şekilde 

kullanımının sağlanması, örgütsel verimlilikle birlikte rekabet gücünün artmasına, yönetim 

süreçlerinin işlevselliğinin artmasını, sürekli öğrenen bir örgüt yapısına kavuşmasını 

sağlamaktır. Organizasyonlarda bilgi yönetiminin yararları yanında örgütsel açıdan 

fonksiyonları da Yeniçeri ve İnce (2005:17)’ye göre; örgütsel yaratıcılığın yönetilmesi, 

örgütsel yeniliğin teşvik edilmesi, iletişimin güçlendirilmesi, örgüt ikliminin iyileştirilmesi 

şeklinde gerçekleşmektedir. 

4.Bilgi Yönetimi Süreçleri  

 Organizasyonların en değerli kurumsal kaynağını oluşturan bilginin örgütsel amaçlar 

doğrultusunda etkin bir biçimde kullanılması sistematik çabalarla mümkündür. Bilginin yöne- 
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timi için kapsamlı bir sürecin tasarlanması gerekmektedir. Organizasyon için bilginin 

tanımlanması, edinilmesi, geliştirilmesi, örgüt içinde paylaşılarak yaygınlaştırılması, amaçlara 

yönelik olarak kullanılması ve bu kullanımın değerlendirilerek sürecin yeniden tasarlanması 

gibi kapsamlı fonksiyonları içeren bu süreç bilgi yönetimi sürecidir (Demarest, 1997;Beijerse, 

1999; Perez ve diğerleri, 2003). Bilgi yönetimi, bilginin toplanması, depolanması, bilginin 

kullanılabilir bir hale getirilmesi ve bilginin kullanılması olmak üzere dört farklı süreçten 

meydana gelir (Şekil-1)’de görüldüğü gibi (Aktan ve Vural, 2005:17-18). Bu süreçler bir 

kurum içerisinde bilgi yönetiminin işlevleri olarak değerlendirilebilir; bilgi yaratma ve 

oluşturma, bilgi depolama/erişim, bilgi aktarma/paylaşım, bilgiyi uygulama/kullanım olarak 

belirlenebilir (Alavi ve Leidner, 2001:115). 

                             Şekil 3. Bilgi Yönetim Süreci 

 

 

 

 

 

 

      

Bilgi yönetim sürecini bilgi edinimi, bilginin depolanması, bilginin dağıtılması, 

bilginin yorumlanması ve bilginin uygulanması şeklinde dört safhada birçok yazar tarafından 

açıklanmaktadır (Akgün ve Keskin,2003:181). Bilgi yönetimi sürecinin aşamalarını 

açıklamada kullanılan pek çok kavramın temelde -fiilen- aynı anlama geldikleri 

görülmektedir. Bilgi yönetimi sürecindeki temel aşamalar bilgi edinimi (oluşturulması-

yaratılması), bilginin depolanması (dokümantasyonu), bilginin paylaşılması (aktarılması-

dağıtılması-transferi), bilginin yorumlanması (geliştirilmesi) ve bilginin uygulanması-

değerlendirilmesidir. Bilgi yönetimi süreci bu aşamaların birbiriyle iç içe geçmiş bir şekilde 

var olduğu bir süreçtir. Organizasyonun bilgi yönetimi amaçlarına ulaşabilmesi için sürecin 

etkili bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir (Huber,1991:88-103).   

4.1.Bilgi Yönetim Sürecini Etkileyen Faktörler  

 Bilgi yönetimi, çoğu kez bilginin elde edilmesi, işlenmesi ve kullanılması sorunu 

olarak ele alınır. Bilgi yönetimi, bilginin toplanması, depolanması, bilginin kullanılabilir bir 

hale getirilmesi ve bilginin kullanılması olmak üzere dört farklı süreçten meydana gelir. 

Bilginin toplanması ya da bilgi edinimi, örgütsel öğrenme  ve bilgi yönetiminin önemli bir un- 

 
 
 
 
 
 
 
Bilgi kullanım ve diğer işlemler           Bilgi, yazılı materyal olarak veya      Bilgi, eğitim, öğretim,        Bilgi uygulanır, kullanılır ve  
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 surudur. Bilginin çeşitli kaynaklardan toplanması, organizasyonların değişen koşullara uyum 

sağlamasına, yeni koşullara uygun stratejileri uygulamaya koymasına ve yeni ürün ve 

teknolojiler geliştirmek yoluyla rekabet güçlerini artırmasına yardımcı olur. Organizasyonlar, 

enformasyonu araştırma ve örgütsel öğrenme süreçleri aracılığı ile elde ederler (Türk, 

2003:131-132). Bilgi yönetiminin başarılı sonuçlar ortaya koyabilmesi, süreci etkileyen 

faktörlerin bilinmesi ve bu faktörlerin yönetim sürecini destekler nitelikte, etkin biçimde dahil 

edilmesini gerekli kılmaktadır. Bilgi yönetim sürecinin başarısını etkileyen bu unsurlar; 

 1.Stratejik Yönetim/Bilgi Yönetimi İçin Strateji. Bilgi yönetimi stratejik düzeyde ve 

üst yönetim tarafından sahiplenilmelidir. 

 2.Bilgi Teknolojisi; Bir şirketin bilgi teknolojisi alt yapı ve destek ihtiyacı bilgi 

yönetim stratejisine bağlıdır. Bilgi alt yapısı örgütsel yapının bir bölümünü oluşturur. Bu 

örgütsel yapı bilgi yönetimi uygulamaların kolaylaştırma ve çoğaltmada son derece önemlidir. 

 3.Kültür. Bilgi; stratejik bir değer olarak rekabet üstünlüğünü ve öğrenen örgütün 

büyümesini sağlamada anahtar niteliğindedir. Örgüt kültürü, her türlü bilgi yönetimi 

programının başarısı ya da başarısızlığını belirlemede kritik öğedir. Örgütsel yapı ve kültür, 

insanlar, süreçler ve teknoloji arasında bir tutarlılık olmalıdır (Bollinger ve Smith,2001:8-18). 

Kültür bilgi yönetim süreçlerinin arasında koordinatif bir bağ kurarak süreçlerin etkinliğini ve 

gücünü artırır. 

           4.Adil yönetim süreci. “Bilgi” yaratma ve paylaşma etkinliklerini insanları kontrol 

ederek veya zorunlu kılarak,yaptırılamadığı gözlenmiştir. Ancak, çalışanların gönüllü katılımı 

ile bu etkinliklerin çok etkin bir şekilde sonuçlandırıldığı bir gerçektir. 

 5.Duygusal ortam/duygusal zeka. İnsanların zihinsel enerjisini yaratıcılığa 

yönlendirmek ve birbirleriyle temasını sağlamak üzere, insanların duyularına hitap edecek 

birer yetişme ortamı yaratmakla ilgilidir(Celep ve Çetin,2003:50-51). 

 Örgütün üst düzey yöneticileri tarafından benimsenen ve geliştirilen stratejik bir bilgi 

yönetim süreci, örgüt çalışanları tarafından duygusal olarak kabul edilip zihinsel sermaye ile 

bütünleşerek, teknolojik öğeleri de kapsayan bir örgütsel kültürün oluşturulması sayesinde 

etkinliğini sağlayabilir. 

     5.Başarılı Bir Bilgi Yönetiminin Temel İlkeleri 

 Bilgi yönetiminin başarılı olabilmesi sorusuna cevap oluşturacak bu alanda ki başarılı 

uygulamaları gerçekleştirmiş kırk firmayı içeren çalışmasındaki bulgular dikkate alındığında; 

bilgi yönetiminin temel ilkeleri birkaç ana başlık altında ele alınabilir. Bunlar bilgi yönetimine 

stratejik öncelik verilmesi, bu ilke  doğrultusunda  ise üç nokta üzerinde önemle  durulmalıdır:          
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     Öncelikle, organizasyonun stratejisi dikkate alınarak bilgi yönetimi amaç ve 

uygulamaları öncelik sırasına konulmalıdır. İkinci olarak, bilgi yönetiminin değer yaratma ile 

bağlantısı sağlanmalıdır. Son olarak, kıdemli yöneticilerin desteği sağlanmalıdır.  Örgütsel bil-

gi tanımlanmalı ve anlaşılmalıdır. Bu anlayışla bilgi haritaları çıkarılmalıdır (Aktan ve 

Vural,2005:18). 

 Öğrenilen bilgi, uygulama ve özgün tecrübelerin örgüt içinde transferini 

gerçekleştirmek için gerekli süreçler, oluşturulmalıdır. Entelektüel sermaye ve bilgi 

yönetimini değerlendirmeye yönelik teknikler geliştirilmelidir. Mevcut teknolojik yapılar 

yenilenmeli ve belirli aralıklarla test edilmelidir. Bu alanda örgütün ihtiyaçlarının belirlenmesi 

için ihtiyaç değerlendirme toplantıları yapılarak teknolojik yapının periyodik bakımı 

sağlanmalıdır (Aktan ve Vural,2005:19). 

 Gösterge ve matrislerle entelektüel sermaye göreceli değerlenmelidir. Bilgi yönetimin 

başarısı her aşamada test edilmelidir.  

 Örgüt kültürü başarılı bir bilgi yönetiminde son derece önemlidir. Örgüt içinde 

bilginin yaratılması ve geliştirilmesi örgüt kültürünün bilgi yönetimini teşvik edici etkisinin 

bir sonucudur (Aktan ve Vural,2005:21).  

 Bilgi yönetiminde başarı için on ilke belirleyen Barutçugil (2002:211) bu ilkeleri şu 

şekilde belirtmektedir: 

 Bilgi uygulamalarını etkin olarak kazanacak, paylaşacak ve uygulayacak bir 

organizasyonel yapı kurun ve uygun süreçleri oluşturun. 

 Öğrenmeyi ve öğrenilenlerin uygulanmasını destekleyen bir kültür oluşturun. 

 Etkili iletişimi sağlamak için elinizden gelen her şeyi yapın. 

 Bilgi Çalışanlarına, onları zorlayacak büyük bir resim sunum, vizyon verin. 

 Çalışanlara yaptıkları iş üzerinde söz sahibi olma hakkını tanıyın. 

 Güven ilişkilerini güçlendiren bir ortam yaratın. 

 Yöneticileri, çalışanlarına yol gösterip onları eğittikleri için ödüllendirin. 

 Bilgiyi yakalamayı ve paylaşmayı ve kullanmayı bir eğlence haline getirin, kutlayın ve 

ödüllendirin. Teknolojiye değil insanlara odaklanın. 

 Düşünmeye ve değerlendirmeye zaman ayrılmasını isteyin. 

 Olumlu bir duygusal ortam yaratın. 

“Bilgi Yönetimi” için Amrit Tiwana tarafından on aşamalı bir yol haritası 

önerilmektedir. Bu öneriler Barutçugil’in bilgi yönetiminde başarı için belirlediği ilkelerle 

büyük oranda benzerlik göstermektedir(Tiwana,2000:14-16). 

 



 

32

  

 Yapılan iş için önemli olan bilginin belirlenmesi. 

 İş stratejisi ile bilgi yönetiminin ilişkilendirilmesi. 

 Şirkette var olan bilginin analizi. 

 Bilgi yönetimi sisteminin şirketin enformasyon teknolojileri varlığını artırmak yerine 

bunun üzerine inşa edilmesi. 

 Yalnızca açık bilgi yerine örtük bilgi ve süreçlere odaklanılması. 

 Şartlara uygun ileriye dönük bir bilgi yönetimi mimarisi tasarlanması. 

 Sonuca ulaştırıcı bir bilgi yönetimi sisteminin kurulması ve yerleştirilmesi. 

 Bilgi yönetimi sisteminin çalışması için gerekli ödüllendirme yapıları, liderlik ve 

kültür öğelerinin geliştirilmesi. 

 Bilgi ölçümleri ve bilgi yönetimi yatırım karlılığının hesaplanması. 

 Daha önceki bilgi yönetimi uygulamalarından ders alınması  

Bilgi yönetimini başarısı için bu ilkelerin dikkatle incelenerek değerlendirilmesi ve 

benimsenmesi gerekir. Etkili bir iletişim ve işbirliği örgütte bireysel bilgileri birbirine 

bağlayarak sürekli katma değer yaratan değer zincirinin oluşturulabilmesinde önemli bir yere 

sahiptir. İletişimin yanı sıra bilgi yönetim liderliği, koordinasyonu, bilginin kontrol edilmesi 

yanında ölçümü de başarı üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bilgi diğer üretim faktörleri gibi 

paylaşıldıkça azalan değil, paylaşıldıkça önemi ve sinerjik etkisi artan bir yapı ortaya 

koymaktadır. Bu yapıda insan sermayesi verimli kullanılmalıdır. İnsan sermayesinin örgütte 

kullanılması esnasında ise ödül örgütte bilginin yaratılması, paylaşılması ve korunması 

sürecinde etkili bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Başarılı bir bilgi yönetimi sürecinde 

Yeniçeri ve İnce,2005:72’ye göre; doğru ve güvenilir bilgi, örgütleri değer yaratma ve 

yaratılan değerleri izlemekte etkin kılmanın yanı sıra; karar almanın ademi merkezileşmesini, 

hiyerarşik kademelerin azaltılmasını, iş süreçlerinin yeniden tasarlanmasını, süreç 

performansının kontrol edilmesini ve örgütsel gelişim çabalarının ölçülmesini sağlamaktadır. 

Örgütlerde bilgi yönetiminin başarısının tesadüfi biçimde sağlanamayacağı bir gerçektir. 

            6.Bilgi Yönetiminde Yeterlik Alanları 

 Bilgi yönetimi, bilginin üretilmesi ve geliştirilmesi, tasnif edilmesi ve saklanması, 

transfer edilmesi ve paylaşılması, kullanılması ve değerlendirilmesi ile ilgili tüm faaliyetlerin 

organize edilmesi ve yönetilmesidir (Aktan ve Vural,2005:208). Bilginin üretilmesi ve 

geliştirilmesi bilginin elde edilmesi, bilginin tasnif edilmesi ve saklanması bilginin 

depolanması, bilginin kullanılarak değerlendirilmesi örgütsel değere dönüştürülmesi 

kullanılması, bilginin bütün transfer süreçlerinde işlenmesi ise paylaşımı ilgilidir. Bilginin  



 

33

  

elde edilmesi, paylaşılması, kullanılması ve depolanması bilgi yönetiminin bileşenleridir. 

Bilgi yönetimi bileşenleri bir döngü biçimindedir. Bu bileşenlerde yöneticinin başarı derecesi 

onun yeterliğinin de derecesidir (Çınar,2002:24). Bilgi yönetimi bileşenlerine ait döndü 

(Şekil.2) aşağıdaki şekildedir. 

 

Şekil 4- Bilgi Yönetimi Döngüsü 

 

    Elde Etme 

 

 

         Depolama      Paylaşma 

 

 

        Kullanma 

 

    

   6.1.Bilginin Elde Edilmesi 

Bilginin elde edilmesinde örtük bilginin açık bilgiye dönüştürülmesi önemli bir 

süreçtir (Çınar,2002:26) Bilgiyi açık ve örtük biçimde iki farklı açıdan ele alan 

organizasyonlar,  bilgi üretimi konusunu, dört temel model üzerinde değerlendirmektedirler 

(Nonaka,1999:35); 

a. Örtük bilgiden örtük bilgiye: Bu, örtük bilginin bir başkasına kapalı bir biçimde 

aktarılması şeklinde ifade edilmektedir. Tam olarak usta-çırak ilişkisi ile açıklanan bu 

modelde, deneyimler gözlem ve taklit yolu ile kazanılır. Örneğin, aşçı bir ustanın yanında 

duran çırağın edindiği bilgileri yalnızca gözlem ve taklit yolu ile kazanmasıdır. Usta ve çırak 

arasında tam anlamıyla bir bilgi alışverişi bulunmaz, bilgi aktarımı gözlem yoluyla sağlanır.  

              b. Açık bilgiden açık bilgiye: Kayıtlı herhangi bir bilginin başka bir biçimde 

kaydedilmesidir. Örneğin, organizasyonlarda aynı konuda yapılan farklı çalışmaların bir araya 

getirilerek yeniden yazılmasıdır. Başka bir ifade ile bu model, birçok farklı kaynaktan 

sağlanan enformasyonun sentezini yapmaktır. 

              c.Örtük bilgiden açık bilgiye: Örtük bilgininin açıklanması, ifade edilmesi ve 

kaydedilmesi anlamına gelen bir modeldir. O güne kadar gözlem ve taklit yolu ile aktarılan iş  

BİLGİ 
YÖNETİMİ 
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deneyimlerinin ifade edilerek kayıtlı bir metne dönüştürülmesi, örtük bilginin açık bilgi haline 

gelmesidir. İnşaat teknisyenlerinin, geleneksel yöntemlerle ustalarından öğrendikleri bilgileri 

kaydederek yazılı bir metne dönüştürmesi bu modele örnek olarak gösterilebilir. 

               d.Açık bilgiden örtük bilgiye: Açık bilgi firmanın bütünü içinde paylaşıldıkça, iş 

görenler o bilgiyi içselleştirmeye, yani kendi örtük bilgilerini genişletmek, yaymak ve yeniden 

biçimlendirmek için kullanmaya başlarlar. Kayıtlı bilgilerden edinilen deneyimlerin bir 

sonraki jenerasyona sistematize edilmeden, dağınık olarak aktarılması veya söz konusu 

bilgilerin bir başkası tarafından gözlem yoluyla alınması bu modele örnek olarak 

gösterilebilir.  

              Bilgi üreten firmada, bu modellerin dördü de dinamik bir etkileşim içinde, bir tür 

bilgi sarmalı oluşturur. Örtük bilginin açık bilgiye dönüşüm süreci, gerçekte bir bireyin dünya 

görüşünü açıklama sürecidir. Çalışanlar yeni bilgi ürettiklerinde, kendilerini ve çalıştıkları 

kurumu yeniden üretmiş olurlar (Nonaka,1999:37). Bilginin üretilmesinden anlatılmak istenen 

“bilinçli ve kasıtlı olarak” örgütlerin kurumsal bilgi kapasitelerini artırmak amacıyla 

yaptıkları faaliyetlerdir. Davenport ve Prusak bilgi üretmenin elde etme; kaynak ayrılması; 

füzyon; uyma ve bilgi ağları oluşturmak gibi beş yolunun bulunduğunu söylemişlerdir 

(Yeniçeri ve İnce,2005:105). Kaynak ayrılmasından modern organizasyonlardaki araştırma 

geliştirme departmanları için ayrılan her türlü kaynak anlaşılmalıdır. Füzyon ise farklı fikir ve 

projelerin birbiri ile kıyasıya mücadele ettiği etkin beyin fırtınası tekniğinin kullanıldığı ve bu 

süreçte muhtemel çatışmaların yer aldığı aşamadır. Uyma ise organizasyonun bir sistem 

olarak çevredeki her türlü değişime karşı tepki geliştirmesi ve kurumsal süreçlerini dinamik 

ve işlevsel halde bu duruma adapte edebilmesi becerisidir. Bilgi ağları ise 

organizasyonlardaki örtük bilgi ve kişisel sermayenin organize edilme imkanı bulduğu, 

üretilebilir ve kurumsallaşabilir aşamaya taşındığı her türlü iletişim ağlarıdır (Yeniçeri ve 

İnce,2005:105).   

               Çınar,2002:27’a göre; bilgi elde edilmesi, örgütün dış çevresinde gelişen ve örgütü 

ilgilendiren formal ve informal bilgilerle, açık ve örtük bilgilerin örgüt içine alınması, iç 

bilgilerle çözümleme ve bireşiminin yapılarak, yeni bilgi ve düşünce oluşturulmasıdır. 

Örgütsel bilgiye elde ederken bilgi ve beceriler satın alınabilir, satın alınan bilgili ve yetişmiş 

insanlar ile organizasyonlar nitelikli işgücü, ürün ve hizmet kalitelerini yükseltebilirler. 

Örgütün ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri elde etmenin bir diğer yolu da kiralamadır 

(Barutçugil,2002:160).  
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       Bilginin elde edilmesinde entelektüel sermayeyi taşıyan en iyi çalışanların örgüte 

katılması, yoğun ve erken gelişime yönlendirilmeleri, mesleki meydan okumalarda 

sürekliliğin sağlanması sayesinde örgütsel anlamda bilgi ve beceriler kültürel alt yapıda tesis 

edilerek geliştirilebilir. Bu sayede ise organizasyonda yapılan işlerin ve daha kapsamlı 

görülmesi sağlanır. Ayrıca örgüt içerisinde ve çalışanlar arasında sürekli bilgi akışının 

sağlanmasına da imkan sağlanmalıdır. Bilgi yönetimini benimsemiş örgütler öğrenen bir örgüt 

yapısına sahip olmalıdır. Burada öğrenme, örgütün çevresine uyum sağlaması sürecidir. 

Örgütsel hedeflerdeki başarının devamı ve istikrarı için bilginin sürekli öğrenilmesi bu özellik 

ve gereklilik  çalışanlar tarafından da  benimsenmelidir. Bir örgütün öğrenme istek ve 

kapasitesi, kendi mensuplarınınkinden daha büyük olamaz (Senge,1997:16).  

 Yöneticinin, bilginin temel bileşenlerini bilmesi, bilginin parçaları arasında birbirinden 

farklı bileşenleri ortaya çıkarmasında işe yarar, çözümleme ve bireşimi kolaylaştırır. Bilgi 

oluşturma sosyal, ortak ve bireyin bilişsel işlemleri sonucunda ortaya çıkar. Sosyalleştirme, 

dışsallaştırma içselleştirme ve birleştirme olarak adlandırılabilecek dört biçimde 

gerçekleştirilir. Bu dört biçim sırası ile bilgi paylaşımı, örtük bilgiyi açık, açık bilgiyi örtük 

hale getirme ve bilgileri birleştirme, kategorize etme, sınıflandırma ve sentezini yapma 

biçiminde uygulanır (Alavi ve Leidner, 2001;116). Yöneticinin örtük ve açık bilgi ayrımını 

yapabilmesi, bu bilgi türlerini birbirine dönüştürebilme becerisi, onu bilgi elde edilmesinde, 

sonuçta bilgi yönetiminde başarılı kılacaktır. Bilgi elde etme ve dönüştürme, varolan bilgide 

yeni bakış açıları oluşturmada içsel ya da dışsal yeni bilgi elde edilmesine kadar her şeyi 

kapsar. Bilgi elde etme sürecinin özü, çalışanların örtük bilgilerini (bireylerin oldukça öznel 

birikim, sezgi ve içgüdülerini) paylaşmak, bunları kullanıma hazır hale getirmek ve tüm örgüt 

için denemektir (Martin, 2000:33). Buluş yapma ve yaratıcılık, bilgi yönetiminde bilgi 

üretiminin temelini oluşturur. Örgütsel kültürün birey ve grubun kendini özgür hissetmesi 

sağlayıcı olması, bilgi üretimini özendirir (Çınar,2002:30). Bilginin elde edilmesi bireylerde 

ve örgütsel çalışma takımlarında yüksek bir motivasyon ve adanmışlık gerektirir. Öğrenmeye 

açık olma örgütün içsel ve dışsal kaynaklardan öğrenerek değişimi gerçekleştirmesini, ayrıca 

birtakım ders çıkarma yöntemi ile çift yönlü etkileşimlerle özeleştiri ve ayıklama sürecinin de 

aktifleşmesini sağlar. 

     Bilginin elde edilmesi boyutunda bir takım bilgi üretme tekniklerinin de bilinçli ve 

bilinçsiz kullanılması gerekmektedir. Bu teknikler üretim gücünü etkin kılar. Bilgiyi 

geliştirme aşamaları ve geliştirilen bilgilerin örgütlenme stratejileri aşağıdaki çizelgede ifade 

edilmektedir (Bhatt,2000:24). Çizelgede bilginin geliştirilme aşamalarında örgüt içerisindeki 

açık  ve örtülü bilgiler  ile dışsal bilgilerin bulunması, örgütsel verilerin altyapıları ile uyumlu- 
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luklarının ölçülerek uyarlanması, önem önceliklerine ve kısa-uzun vadeli örgütsel amaçların 

göz önünde bulunarak dağıtımının ve bilgi teknolojilerine aktarılmasının sağlanarak örgütün 

bilgi sermayesine (birey-takım) maledilmesi suretiyle bir döngü halinde gerçekleştirilir. 

Burada yine örgütlerin bilginin elde edilmesinde öncelikli unsurun kişisel sermayede anlam 

kazanan çalışanlar (bireyler) olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.  

 

Şekil 5- Bilgiyi Geliştirme Aşamaları ve Örgütleme Stratejileri 
Bilgi Süreçleri  

Stratejik Eylemler Bilgi Bulma Bilgiyi Uyarlama Bilgiyi Dağıtma İnceleme ve 

Düzeltme 

Planlar Deney Standartlaştırma Yayınma Arıtma 

Denetim Düzeneği Tutarlılık Yeniden kullanılabilirlik Bilgi girişi ve yeniden 

üretme 

Tamlık (esaslılık) 

Ölçme Amaçları Tutarsızlıkları 

elemek için ilk 

denetimler 

Varolan uygun bilgiyi 

bulmak için ilk denetimler 

Haber-Bilgi 

sunumunda esnek 

biçim 

Bilgi arıtmayı 

denetlemek 

Önemli Noktalar Deneme 

özgürlüğü 

Bilgi depolama Altyapı bağlantısı Eğitim ve uzmanlık 

Önemli Amaçlar Yenilik  Geçmiş döneme ait geçerli 

gerçekleri yorumlamak 

Değişen bilgi 

gereksinimi ve ilgiyi 

değerlendirme 

İşbirliği ve akran 

desteği 

Kaynak: Çınar,2002:32 

Eğitim yöneticilerinin bilgi yönetimi yeterlik alanlarının ilki olan bilginin elde 

edilmesi süreci başlı başına bir uzmanlık ve eğitim gerektirmektedir. Eğitim örgütlerinin 

temel girdisi her ne kadar insan ise de sistemin dirikliğini ve istikrarını güncel, faydalı, her an 

kullanıma hazır bilgi birikimleri ve sermayeleri sağlamaktadır. Bu nedenle eğitim 

yöneticilerinin sistemin bu temel girdi ihtiyacının farkında olmaları gerekmektedir. Bilgi 

teknolojileri yanı sıra her kademedeki eğitim çalışanının bu amaca hizmet etmesi hem kişisel 

sorumlulukları hem de yöneticilerin sorumlulukları arasında algılanmalıdır. 

6.2.Bilginin Paylaşılması 

 Örgütün elde ettiği içsel ve dışsal kaynaklı bilginin yine örgütsel amaçlar için etkin 

biçimde kullanılabilmesi, yerinde ve zamanında bu bilgilere ulaşılabilmesi, örgüt belleğine 

aktarılmasının yanı sıra bu bilgiyi kullanacak olan her çalışanın en kısa sürede  paylaşmaları 

gereklidir. Öte yandan dinamik bir yapıya sahip olan bilgi, paylaşıldıkça büyür, gelişir ve 

etkinliği artar. Örgütlerde bilginin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için bilgiye ve insana ya- 
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pılan yatırımın en büyük kazanç olduğu bilincine sahip yönetime gereksinim duyulmaktadır.  

      Bilgi aktarımı ve paylaşımı bireyler arasında, bireylerden açık kaynaklara, 

bireylerden gruplara, gruplar arasında ve gruptan kuruma bilginin gönderilmesi ve alınması 

biçimindedir. Bu aktarım ve paylaşım daha çok bilgiye ihtiyaç duyulduğu ve kullanılabileceği 

yerlere ulaşmasını sağlamak şeklindedir (Tiwana,2000;119). Örgütlerde teknolojik altyapı 

kadar örgüt yapısı ve yönetimin aldığı kararlar gibi daha beşeri faktörler de bilgi paylaşımı 

konusunda belirleyicidir (Dervişoğlu,2004:54). Burada bilgi beşeri faktörlerce bir an önce 

paylaşılmalı, güncellenmeli ve kabul edilebilir hale getirilmelidir.  

Bilgi paylaşılması önemsenmez, teşvik edilmez, ödüllendirilmez, çalışanlara bilgi 

paylaşımını kolaylaştırmak için kaynaklar verilmez, gerekli beceriler konusunda 

eğitilmezlerse bilgi yönetiminin etkinliği yok olur (Yeniçeri ve İnce,2005:124). 

Bilgi paylaşmanın bileşenleri Çınar, 2002:33’a göre; 

Şekil 6- Bilgi Paylaşmanın Bileşenleri 

  

 

 

      

 

 
 
 
  
  

Bilgi paylaşım bileşenleri içerisinde iletişim ve iletişim öğeleri önemli bir yer 

tutmaktadır. Paylaşım iletişim kanallarının aktif ve etkili kullanımı ile kaliteli biçimde 

gerçekleşir. Teknolojik ağlar, örgütsel kodlar, sınıflandırmalar ve kavramsal modeller yardımı 

ile paylaşım üst düzeyde gerçekleşme olanağına sahip olmaktadır. 

     Bilgi paylaşılması, her türlü bilginin ona gereksinimi olana, gerektiği zamanda ve uygun 

biçimde sunulmasıdır. Bilginin dağıtımında onun hangi bağlamda kullanılacağı önem kazanır. 

Dolayısıyla herhangi bir konum için bir bilgi sunumu yapılacaksa bunun içinde bulunulan 

ortam ve koşullar dikkate alınarak, varolan sorunu çözmeye katkıda bulunacak biçimde 

sunulması gerekir. Her türlü bilginin sunulması, aşırı haber yüklemesine yol açabilir. Bilgi 

bombardımanı altında işe yarar bilgi bulmakta zorluk çekilebilir. Öte yandan, her konuma 

sadece o  konumu ilgilendiren  bilginin sunulması, ilgili  konumun bazı  bilgilere ulaşamaması  
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ve böylece öğrenme ve bilgi üretme olanağının elinden alınması anlamına gelir. Üstelik 

bilginin kontrolü ya da kısıtlanarak sunulması, çalışanların yönetime güvensizliğine ve işe 

güdülenememesine yol açabilir (Çınar,2002:33-34). Giovanni Lizza bu durumu şöyle ifade 

eder; “Eğer insanlar paylaşmayı istemezse, siz dünyada en iyi teknolojiye sahip dahi olsanız, 

o bilgiyi paylaşmayacaklardır. İnsanlar bilgiyi, onun içinde kendileri için ne olduğunu 

görmezlerse paylaşmayacaklardır” (Celep ve Çetin,2003:96). Davenport (1998) bilgi 

yönetimini başarılı yapan etmenin bilginin önemini paylaşan ve bilginin paylaşım ve 

dağıtımını destekleyen bir örgütsel kültürün varlığı olarak göründüğü konusuna dikkat 

çekmiştir. Önemli olan işgörenleri, deneyimleri ve öngörüleri paylaşılacak duruma getirmektir 

(Celep ve Çetin,2003:96). 

Sveiby’ye göre bilgi aktarımı on değişik biçimde meydana gelmektedir. Bunlar; 

1- Bireyler arasında bilgi aktarımı, 

2- Bireylerden dış yapıya bilgi aktarımı, 

3- Dış yapıdan bireylere bilgi aktarımı, 

4- Bireysel yeterlikten-yetenekten iç yapıya bilgi aktarımı, 

5- İç yapıdan bireysel yeteneğe bilgi aktarımı, 

6- Dış yapı içinde bilgi aktarımı, 

7- Dış yapıdan iç yapıya bilgi aktarımı, 

8- İç yapıdan dış yapıya bilgi aktarımı, 

9- İç yapı içinde bilgi aktarımı, 

10- En yüksek düzeyde değer yaratma. 

 

Açık bir sistem olarak örgütlenen eğitim örgütlerinin girdileri arasında önemli oranda 

eğitim felsefesi, eğitim programları, eğitim teknolojileri, eğitim ekonomisine ilişkin girdiler 

yer almakla birlikte bireysel yeterliklerle donatılmış eğitim işgörenleri sisteme girdi olarak 

dahil olmaktadır. Bilginin paylaşılması ve aktarılması boyutunda eğitim yöneticileri bu 

girdilerin koordinasyonunu sağlayarak en yüksek düzeyde değer yaratarak daha kaliteli 

çıktıları elde etme başarısına ulaşacaktır.  

      Bilgi paylaşım kültürü bütün örgüt işgörenleri tarafından oluşturulması, paylaşılması ve 

geliştirilmesi gereken önemli bir süreci oluşturur. Gruber,2000:15’e göre bilgi paylaşım 

kültürü modeli aşağıdaki biçimde ifade edilmektedir; 
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 Şekil 7- Bilgi Paylaşım Kültürü Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Davenport ve Prusak (1999)  ise bilgi paylaşım kültürü yapılandırmada sekiz anahtar 

boyutu bir arada toplamıştır. Gruber(2000) ile benzer boyutlar bulunmakla beraber birbirini 

destekleyen boyutlarda yer almaktadır. Bu boyutlar; bilgiyi hedefleyen bir kültür, üst 

yönetimin desteği, dilin ve vizyonun net olması, sahte olmayan güdüleme yardımları, belirli 

bir düzeydeki bilgi yapısı, örgütsel altyapı ve teknik, bilgi aktarımının çoklu kanallarıdır. 

Bilginin paylaşılmasında örgütsel bir kültür, öğrenen bir organizasyon oluşturmada 

bilgi paylaşım kültürü modelinin örgütlerde dikkatle irdelenmesi gerekli görülmektedir. 

Ancak her ne kadar benimsenen bir paylaşım kültürü oluşturulsa da yinede paylaşımın önünde 

bir takım engeller bulunmaktadır. Bilgi paylaşımının önündeki engeller güvensizlik, denetsel 

yönetim anlayışı, derin hiyerarşik bir örgütsel yapı ile çalışanlar arasında işbirliğinden çok 

rekabetin olduğu örgüt kültürüdür (Çınar,2002:35). Bilgi özünde gücü barındırdığı için 

özellikle geleneksel anlayışa sahip örgütlerde yönetimler bu gücü paylaşmayı zaafa 

uğrayacakları korkusuyla kabul etmezler (Yeniçeri ve İnce,2005:125). Nonaka (1999) 

düşünceyi odaklamak, diyaloğu özendirmek ve içgüdüsel olarak kavranan, örtülü fikirleri açık 

hale getirmek için şirketlerin metafor ve örgütsel kapasite fazlası kullanmasını önerir. Pratik 

önem taşıyan üç sorun kapasite fazlasının kullanılmasında çözümsüz kalır. Bunlardan birincisi 

anlam sorunudur, ikincisi yönetim sorunudur, üçüncüsü ise ölçüm sorunudur. Bu üç öğe 

yeterince irdelendiğinde, yöneticilerin elinde öğrenen örgütleri harekete geçirecek daha 

sağlam bir temel bulunacaktır (Yeniçeri ve İnce,2005:126). Bilgi paylaşıldıkça gelişir ve 

gerek bireyler için gerekse örgütler için değer yaratmada kullanılabilir. 
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      6.3.Bilginin Kullanılması 

 Bilginin üretilmesi, geliştirilmesi, tasnif edilmesi, saklanması ve transfer edilmesi gibi 

faaliyetlerin tamamı önemli olsa da bilgi ancak kullanıldığı ve değerlendirildiği ölçüde fayda 

sağlar. Bir başka ifade ile bilginin yönetilmesi ancak üretilen, tasnif edilen ve paylaşılan bilgi 

organizasyona değer katacak biçimde kullanıldığında anlamlı bir faaliyete dönüşür (Aktan ve 

Vural,2005:221). Kurum ve kuruluşlar, geçmişi hatırlamak, bugünü izlemek ve geleceği 

öngörebilmek amacıyla bilgiye gereksinim duymaktadırlar (Öğüt,2003:18).  

 Günümüzde bilginin sürekli geliştiği ve yenilendiği düşünülürse halihazırda elde 

edilen, geliştirilen, paylaşılan bilginin örgütsel etkinliği, verimliliği artırmak; işgören ve 

organizasyonun bilgi sermayesini güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla en kısa zamanda 

kullanılması gerekmektedir. Bilginin kullanılması ile örgüte sağlanan katkıda ve değerde 

geleneksel anlayışta olduğu gibi aritmetik bir süreç söz konusu değildir. Yeni bilgi mevcut 

bilgi altyapıları ile kullanıldığında ortaya çıkan değer yeni bilgi ile mevcut bilginin 

toplamından çok daha büyük bir değer ifade edecektir. Bu nedenle paylaşılan bilginin her an 

kullanım fırsatları yaratılarak hayata geçirilmesi, tecrübe edilmesi örgütsel hedeflere üst 

düzeyde ulaşılmasını sağlayabilir. 

 Bilginin kullanılabilmesi için alıcı tarafından doğru biçimde anlamlandırılması, 

yorumlanması ve içselleştirilmesi gerekir. Kullanılan bilgi kendini yeniden üretebilen bilgidir 

(Çınar,2002:36). Bilginin daha rasyonel biçimde kullanılabilmesi ile öncelikle örgütlerde her 

an bilginin bir temel ihtiyaç olarak hissedilmesi, karar vermede etkinliğin artırılması, problem 

çözme becerilerinin geliştirilmesi, yeni değerler yaratılması, negatif rekabetin etkisinin 

azalması, çalışanların yeni bilgileri kullanarak kişisel ustalık elde ederek motivasyon 

düzeylerinin süreklilik kazanarak artması, iş süreçlerindeki hataların kullanılan yeni bilgiler 

sayesinde azalması, kullanılan bilgi ile sağlanan verimlilik ve kalite artımı sayesinde ile de 

örgütün ekonomik değerinin yükselmesi sağlanır. 

 Bilgi kullanmanın bileşenleri Çınar, 2002:33’a göre; 

Şekil 8- Bilgi Kullanmanın Bileşenleri 
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Yukarıda belirtilen bilgi kullanımı bileşenlerinde bilgiyi kullanabilecek kullanıcıların 

bilgiye dayalı her türlü olgu, kavram, uygulama, ölçüm, değerleme becerilerine sahip,  

kullandıkları bilginin okuryazarı, yeni bilgiyi iş süreçlerine yönelik uyarlama kabiliyetine 

sahip, formal ve informal iletişimde yeterli ve üst düzey bilişsel stratejileri iyi kullanabilme 

becerilerini gerektirmektedir. Bilginin kullanımı örgütler ve bireyler için küreselleşme, hız ve 

rekabetin gereğidir (Aktan ve Vural,2005:182). 

 Bilgi kullanımı sayesinde entelektüel sermaye örgüt içerisinde en verimli biçimde 

kullanılabilir, yani bilimsel olarak yaratılan bilginin kurumsal alana transferi sağlanır. Kurum 

içerisinde de doğru zamanda doğru kişilerce kullanılan bilgi kurumsal problemlere hızlı ve 

isabetli çözümler üretir, karar almayı kolaylaştırır. Örgüt kültürünün kurumsallaşmasında 

paylaşımda olan bilginin kullanılması önemli bir basamağı teşkil eder. Örgütsel öğrenmede 

süreklilik bilginin kullanılması ile mümkündür. Ayrıca örgütün bütün dinamiklerinde, 

hedeflere yönelik motivasyon artırımı sağlanabilir. 

Bilgi, örgütlerde bir ölçüde teknolojik alt yapı kullanımı ile gerçekleşmektedir. 

Örgütlerin bilginin kullanımı için gerekli teknolojiyi, iletişim ağlarını, iş süreçlerini, 

araştırma-geliştirme birimlerinin teknik alt yapılarını, örgütün yeni bilgiyi kullanabileceği iç 

ve dış çevresel ortamı özenle tasarlaması gerekmektedir.  

Çağdaş yöneticiler görevlerini layıkıyla yerine getirebilmek için tam, güncel ve etkin 

bilgilere ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç büyük ölçüde yönetim bilgi sistemleri ile giderilir. 

Yönetim bilgi sistemi, örgütsel kaynak olarak bilginin yönetilmesi, işlenmesi ve kullanılması 

ile ilgili işlevler ve sistemler bütünüdür. Sistem örgüt ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bilgi 

toplama, bilgi aktarım ve bilgi sunuşunu optimize eden veri tabanları ve bilgi akışlarının 

entegre yapısıdır (Yeniçeri ve İnce,2005:127). Bilgi yönetimi sürecinin her basamağında, 

değişik biçimlerde örgütün bilgi birikimi kullanılır. Bireysel ve örgütsel deneyimler, 

tecrübeler, veri tabanları (örgüt belleği), bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yeni ürün ve 

hizmetlerin çeşitliliği bilgi kullanımında hem etkileşim içerisinde hem de karşılıklı ivme 

sağlayıcı faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi yöneticileri bilgi yönetim sistemleri ile 

birlikte bu öğeleri bütüncül bir yaklaşımla ele alarak bilginin başarılı biçimde kullanımını 

sağlama girişiminde bulunabilir.  

Bilginin kullanımında bir takım engelleyici faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler 

yeterli iletişim kanallarının kullanılmaması, güven ortamının yetersizliği, teknolojik alt 

yapının etkili kullanılamaması, iş görenlerin bilgiyi kullanma yeterliklerindeki eksiklikler, 

yönetim bilgi sistemlerinin yeterli işlememesi veyahut bulunmaması, bilgi kullanımında yeteri  
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düzeyde kültürün gelişmemesi, kurumun vizyon ve misyonunu yeterince çalışanlar tarafından 

paylaşılamaması olarak sayılabilir. Bilginin yeterince kullanılamamasının nedenlerinden 

biride toplumsal cinsiyetin rolü olarak gösterilebilir. Yönetimde kadın ve erkeklerin farklı 

yönetim teknikleri kullandığı görülmektedir (Çınar,2002:37). 

Bilgi yerinde ve zamanında kullanıldıkça örgütsel değer yaratmada etkilidir. 

Kullanılmayan bilgi örgüt için gelecekte gereksiz bilgi yığınlarının ortaya çıkmasına neden 

olabilir. Bu durumda örgüt belleği için bilgi kirliliği ve karmaşasına yol açabilir. Güncel 

olmayan, eski ve hatalı bilgilerin kullanımı ile üretim ve kalite sorunları ortaya çıkarabilir. 

Her türlü örgütsel süreçlerde maliyetin artmasına, entropi oluşmasına neden olur. 

6.4.Bilginin Depolanması 

 Bilgi yönetiminin temel amaçlarından biri organizasyonun sahip olduğu bilgi 

birikiminin çeşitli biçimlerde saklanması ve bu bilgiye en yaygın ve kısa sürede erişim 

imkanının sağlanmasıdır (Martensson,2000:209). Zira bir organizasyonun bilgi üretmesi ve bu 

bilgiyi etkili biçimde kullanarak ondan değer elde etmesi ancak geçmişten gelen kurumsal 

bilgi ve birikimle mümkün olmaktadır. Bu bakımdan organizasyonların sahip olduğu bilgiyi 

yeniden kullanabilecekleri şekilde saklamaları gerekmektedir (Aktan ve Vural,2005;216).  

            Bireysel ya da örgütsel olayların sonuçlarının tekrar kullanılmak üzere örgüt içinde 

saklanması, örgütsel bellek ile ilgilidir. Örgütte yaşanan olaylar ve edinilen deneyimler 

genellikle bireylerin belleklerinde saklanır. Bunlardan çok azı yazılı hale getirilir ya da 

bilgisayar ortamında saklanır (Yazıcı,2001;139). Bilginin saklanması (depolanması) elde 

edilen bilgi kaybını önleyen bir süreçtir. Bilginin saklanması bir örgüt tarafından benimsenen 

davranışlardaki değişimlerin korunması ve örgütün alt bölümlerine bu değişimlerin aktarılıp, 

benimsetilmesi olarak açıklanabilir. Bireyler ve örgütler belirli düzeydeki bellek sistemlerinde 

bilgi saklarlar (Yeniçeri ve İnce,2005:117). 

     Bu nedenle bilginin tasnifinde olduğu gibi  depolanmasında açık ve örtülü bilginin ayrımı 

oldukça önemlidir. Örgüttün belleğini oluşturan açık bilgiler örgütün belleğine yazılı, sözlü, 

görsel biçimler, kodlar şeklinde teknolojik sistemler kullanılarak ve arşivler oluşturulması 

suretiyle depolanabilirken; örgüt belleğinin daha büyük bölümünü oluşturan örtülü bilgilerin 

pratik teknolojik yöntemlerle saklanması aynı derecede mümkün bulunmamaktadır. Çünkü 

örtülü bilgi kişisel sermaye olarak örgüt çalışanlarının belleğinde mevcuttur. Burada örgütün 

bilgi belleğini bir buzdağına benzetecek olursak buzdağının su üzerindeki görünen kısmı 

örgütün açık bilgi birikimini, suyun altında görünmeyen kısmının ise örtük bilgi birikimini 

oluşturduğu söylenebilir. Yine  örgütü bir ağaca benzetir isek açık bilgi ağacın görünen gövde  
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ve dallarını, örtülü bilgi ise bu gövde ve dalları sürekli besleyen kök kısmı olarak 

nitelendirilebilir (Yeniçeri ve İnce,2005:118). 

 

Bilginin depolanabilmesi için depolama sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

sistemler;  

1- Doğal saklama sistemleri: Bireyler, gruplar ve bilgi topluluklarının varlığı doğal 

saklama sistemleri olarak nitelendirilebilir. İletişim aracılığıyla bilgiye sahip olunur ve 

dil aracılığıyla bireysel bilgi ortak bilgi haline dönüştürülür. Örgütsel bellek kaybı 

(işten çıkarmalar v.s) temel problem olarak karşımıza çıkar, bu süreçte bilginin elde 

tutulması bilginin elde edilmesi kadar önemlidir. Doğal sistemlerde karşılaşılan en 

önemli sorunlar unutma ve işten çıkarmalardır.  

2- Yapay saklama sistemleri: Veri tabanları yanında eksper sistemler olarak nitelendirilen 

ve sadece veri saklamakla kalmayıp aynı zamanda problem çözme, açıklama ve 

diyalog oluşturma gibi işlevlerle çözüme yönlendirilebilir sistemlerin varlığını yapay 

saklama sistemleri içinde değerlendirmek mümkündür. 

3- Kültürel saklama sistemleri: Bunlar daha çok bilgi dokümanlarının oluşturulması ile 

gerçekleştirilir. Örgütsel başarıların, yeniliklerin, amaçların, hikayelerin ve 

sembollerin paylaşılması şirket kültürünü güçlendirir. Ortak örgüt belleğinin varlığı ve 

güncelliği hatırlamayı sağlar ve unutmayı engeller (Yeniçeri ve İnce,2005:118). 

 

Örgütsel bilginin başarılı biçimde depolanması için entelektüel sermayenin örgüt 

belleğinde sürekli güncel, düzenlenebilir, işlenebilir, ulaşılabilir, ayıklanabilir nitelikte 

depolanmasıyla mümkün olabilmektedir. Bilgi depolama bileşenlerinin, işlevsel olarak 

kullanılması bilginin depolanmasındaki amaca daha iyi hizmet edecektir. 
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                      Şekil 9- Bilgi Depolamanın Bileşenleri 
 

  

 

 

      

 

 
 
 
 
    

 
 

 

Bilgi depolamanın bileşenleri Çınar, 2002:38’den aynen alınmıştır. Şekil bilgi 

depolama sürecinde bileşenlerin veri tabanının da bulunan bilgileri ekleme ve silme işlemleri 

ile güncellediğini ifade etmektedir.  

Bilginin depolanacağı ortam bilgiye erişim kolaylığı sağlamalıdır ve depolanacak 

bilgiye doğru karar vermelidir. Bilgi depolanması ve tasnifi sürecinde bir filtreleme işlemi 

gerçekleştirilmelidir. Örgütün bilgi belleğinin işlevsel olması, gereksiz bilgileri 

barındırmaması açısından bu bir gerekliliktir. Bilginin depolandığı veri tabanlarında bu 

bilgilere nasıl erişileceği de planlanmalıdır.  Bilgiye erişim bu sayede hız kazanacaktır. Doğru 

zamanda ulaşılamayan bilgi, zaman kaybına ve maliyete neden olmaktadır. Bilginin insanda 

değil sistemde depolanması esastır. Bu yüzden mümkün olduğunca örtük bilginin açık bilgiye 

dönüştürülmesi ve bu sürecin kurumsallaştırılması göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun için 

bir takım tasarlanmış tecrübe ve deneyimler gerçekleştirilmelidir. Holografik beyin 

tasarımlarında olduğu gibi örtük bilgiye sahip bir çalışanın yerine diğer bir çalışanın monte 

edilmesi ile iş süreçlerindeki istikrarın sürekliliği örgütsel belleğin olumsuz biçimde etkilenip 

etkilenmediği değerlendirilebilinir.  

Örgütlerde yönetim bilgi sistemleri bilginin örgüt belleğinde depolanmasını 

sağlamaktadır. Bilgi sistemleri, organizasyonlarda bilgi toplama, dönüştürme ve dağıtma 

işlevlerini icra eden insan kaynakları, bilgisayarlar ve prosedürler dizisidir (Öğüt,2003:126). 

Bilgi sistemleri kurumsal açıdan yaşamsal öneme sahiptir. Bilgi teknolojileri ve bilişim 

sistemlerinde  kullanılan interaktif on-line sistemler ve internet bilginin daha özenle tasnifi ve 

depolanması beceri ve yeterliğini kaçınılmaz kılmaktadır. Klasik anlamda bilgi depolanmasın- 
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dan bilgisayar temelli çok geniş veri tabanlarına doğru bir gelişme sağlanmakta; ciltlerce ve 

onlarca klasörde arşivlenen bilgiler artık elektronik ortamlarda daha sağlıklı, daha çabuk 

ulaşılabilir ve düzenlenebilir nitelikteki erişim özelliği ile bilgi yönetimine katkı 

sağlamaktadır. Bu yüzden bilgi çağı organizasyonları, küresel rekabet ve hızlı değişim 

ortamında, geleceği doğru öngörebilme, rasyonel karar alma, kurum-içi ve kurum-dışı 

iletişimde etkinlik sağlama amaçları doğrultusunda bilgi teknolojileri ve sistemlerine 

gereksinim duymaktadırlar (Öğüt,2003:138).  

Yöneticilerin sürekli değişen ve gelişen bu teknolojik ortamda, bilgi teknolojilerini 

bilgi yönetim süreçlerinde daha etkin kullanabilmeleri için, gerekli beceri ve yeterliğe sahip 

olmaları, önemli bir gereklilik olarak görülmektedir. Örgüt çalışanlarının da iş akışlarında 

daha pratik ve düşük maliyetli sonuçlar elde edebilmek için yeni teknolojiler konusunda 

gelişimlerinin örgütsel alt hedefler arasında yer alması değerlendirilmelidir. 

 

7.EĞİTİM ÖRGÜTLERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ 

 Bilgi toplumunda maddi üretim değil bilgi üretimi önceliklidir. Bilginin kaynağını 

bilimsel düşünce ve bilgi teknolojisi oluşturmaktadır. Bilgi toplumunda bilginin etkili bir 

şekilde kullanılması anlayışının ve değişmelerin eğitim örgütlerinde yaşanması kaçınılmazdır. 

Bilginin üretildiği, öğretildiği ve sunulduğu yerler olan eğitim örgütleri bilgi toplumunun 

vazgeçilmez kurumlarıdır. 

7.1.Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetiminin Yararları 

 Çağımızda, eğitsel çıktıları geliştirme ve yüksek kalitede bir okul oluşturma sürecini 

sağlamlaştırma açısından düzenli bir gelişim son derece önemli ve gereklidir. Gerçek bir 

değişim zorunluluktur. 21.yy’da gereksinim duyulan okul ortamının yaratılması; araştırma, 

deneme, soruşturma ve değerlendirmeler ile öğretmenleri harekete geçirmeyi, eyleme 

geçmeyi gerektiren güven duygusuna sahip olarak öğrenen örgüte dayalı bir yapı oluşturmayı 

gerektirmektedir. Aslında tüm bu sayılanlar okul ortamında bilgi ekolojisi geliştirilmesini 

ifade etmektedir (Celep ve Çetin, 2003:160-161). 

 Bilgi yönetimi, eğitim örgütlerinin bireysel ve örgütsel hedeflerini gerçekleştirmede, 

bilgi kaynaklarına ulaşmada, enformasyon edinim fırsatlarını genişletme ve geliştirmede, bilgi 

toplumu okullarının sürekli öğrenme ve öğretim ortamı olma özelliklerine ilişkin 

fonksiyonlarını daha etkin gerçekleştirmesinde önemli fırsatlar sağlamaktadır. 

 Daha ayrıntılı olarak, bilgi yönetimi uygulamalarını yaşama geçirmenin yararları 

aşağıdaki zincirler tarafından şu şekilde gösterilebilir Todd (1999:4); 
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     - Bilgiye daha kolay ve daha geniş bir ölçüde ulaşma, bilgiyi kullanmaya güdülenmiş 

bilgili insanlar, tüm okul düzeyinde değer eklenen kararlar ve kişisel düzeyde değer eklenmiş 

bir öğrenme ve öğretme, giderek çoğalan bir okul etkililiği ve imajı, 

- Bilgiye daha kolay ve daha geniş bir ölçüde ulaşma, ilgili uzmanlığa ilişkin gelişen 

bir anlayış, enformasyonunu daha etkili bir biçimde yeniden kullanımı, kaynak yaratmada 

daha düşük işlem maliyetleri, 

- Bilgiye daha kolay ve daha geniş bir ölçüde ulaşma, artan bir bilgi paylaşımı ve 

yaratımı, daha hızlı kararlar, daha hızlı cevaplar, gelişen ilişkiler. 

- Bilgiye daha kolay ve daha geniş ölçüde bir ulaşma, bilginin daha etkili olarak 

yenilenmesi ya da çıkarılması, gereksinimlerin daha net olarak algılanması, daha etkili kişisel 

gelişim programları, amaçlar ve hedeflerin daha hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi. 

     Bu zincirleri kaynak haline getirmenin bir modeli, karar vermenin kalitesi ve okulun iş 

görenine ilişkin bütün bir imge olmaktan çok, öğrenme ve öğretmenin kalitesini çoğaltma 

üzerinde odaklanan kısa sürede elde edilen yararlardandır (Çetin,2002:92). 

7.2.Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi Uygulaması İçin Süreç Yapıları 

 Wiig, bilgi yönetiminin “sistematik, dışsal, ani bilgi yapılandırması, yenilemesi ve 

uygulanması üzerinde odaklanma ve bu süreci anlama” olduğu fikrini tartışmaktadır. Bu 

sürecin dört parçasını tanımlamaktadır. 

1. Bilgi ile ilgili olan etkinlikleri izlemek ve çoğaltmak, 

2. Güncel hale getirilmiş bir bilgi altyapısı kurmak, 

3.Bilgi değerleri yaratmak, yenilemek, yapılandırmak ve örgütlemek, 

4. Bilgi değerlerini etkili olarak dağıtmak ve uygulamaktır (Wiig,1997:402). 

 Celep ve Çetin, (2003:163) bilgi yönetim sürecinin anahtar boyutlarını şu şekilde 

sıralamaktadır: 

Öğrenme; Bilgi yönetimi sürecinin ilk alt basamağıdır ve örgütün kendini 

yenilemesinde son derece önemlidir. 

Edinme; Dış kaynaklı yeni bilginin örgütsel olarak davranışa dönüştürülmesidir. 

Elde Etme; Örgütün kendisi için gerekli olan bilgiyi bünyesine katmasıdır. 

Geliştirme-Yerleştirme; Yaratılan ve edinilen bilgiyi genişleterek uygun olan durumda 

ondan yararlanmadır. 

Yeniden Kullanma; Depolanan bilginin gerektiği zaman depolandığı bilgi ambarından 

çıkarılarak kullanıma sunulmasıdır  
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     Demarest (1997) bu hareketi, üstü örtülü bilgiden açık bilgiye, kullanılır nitelikteki 

bilgiden üstü örtülü bilgiye biçiminde izlemektedir ve o bulunla ilgili olarak şu modeli 

oluşturmuştur; 

Yer altı Bilgisi; Gizli, üstü örtülü bilgidir. 

Destek Verilen Bilgi; Tanımlanmış hala gizli olan bilgidir. 

Gözlenen Bilgi; Tanınan, resmi hale getirilmiş bilgidir. 

Araçsal Bilgi; Bir araya getirilmiş, yapılandırılmış, örgütlenmiş, elde edilebilen 

bilgidir. 

Optimize Edilmiş Bilgi; Ulaşılabilir, kullanılabilir bilgidir (Celep ve Çetin, 2003:164). 

 Bilgi yönetimi uygulamalarının merkezinde, bu niteliklerin kabul edildiği bir kültür ve 

iklim yaratma gerçeği bulunmaktadır. Bu yüzden bu konuda heyecan duyan ve kendini az da 

olsa bu konuya adamış, bu niteliklerin gösterildiği bir tabanda çalışıyor olmak bir adım önde 

olmak anlamına gelir. Bu durum şu kavramları da içerisine almaktadır (Todd;1999:4); 

 Değer verme; Tüm okul içerisinde okulun bilgi değerlerine kaptığı yatırımı takdir 

etme fikrini geliştirme, 

 İşbirliği yapma; Fırsatlar, yetenekler, güdüleme ve izinler tanımlama ve bunları 

oluşturma, 

 Bilgi değerlerini tanımlama; Bazı sistematik süreçler aracılığı ile bilgiye ilişkin 

denetim sağlama, 

 Bilgi değerlerini haritalar haline getirme; Bilgiyi harita haline getirme, diğer bilgi 

ağlarıyla uzmanlık, deneyim oluşturma, 

 Bilgi değerlerini aktarma; Bilgi değerlerini paylaşma ve elde etmek için mekanizmalar 

oluşturma, 

 Zamanla bilgi değerleri yapılandırma ve devam ettirme; Bilgi envanterleri yaratma ve 

değerlendirmenin devamı için tüm okul çapında sorumluluklar oluşturma ve 

 Bilgi değerlerinden yararlanma; Tüm okul çapında bilgiden etkili olarak yararlanmayı 

en üst düzeye çıkarma. 

Eğitim örgütlerinde bütün paydaşların (öğrenci-yönetim-çevre-aile-teknoloji vb.) bu 

sürece gönüllü ve etkin biçimde katılımının sağlanarak; temel değerin bilgi olduğu bilinci 

içerisinde işbirliği ile bilinçli biçimde faydalanma hedeflenmelidir. 

7.3.Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetiminin Boyutları 

 Okullarda bilgi yönetimi on boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; önderlik, kültürel yapı, 

süreçler, açık bilgi, üstü örtülü bilgi, bilgi etkinlik merkezi, pazar dengeleme, ölçümler, insan/ 

beceriler ve teknolojik altyapıdır (David Skyrme Assocuates,2000; Akt. Çetin,2002:106). 
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     Önderlik; Bilgi önderliği, bilgiye ilişkin son derece net bir vizyona sahip olma, 

bilginin iş sürecine katkısını sağlama, bilgiyi dile getirme ve iletişim sürecine katma anlamına 

gelmektedir. (Celep ve Çetin,2003:178). 

 Kültürel Yapı; Bilgi yönetiminin başarısında ana etmenin kültür olduğu araştırmanın 

bütününde vurgulanmıştır. Kültürel yapı süreğen ve değişken bir yapıya sahip olabilir; çünkü 

gerek örgüt içi gerekse örgüt çevresinde sürekli bir değişim ve yenileşme söz konusudur. Her 

türden bu değişimler eğitim örgütlerinden beklentileri de şekillendirmektedir. Bu yüzden 

kültürel yapının sürekli dinamikliği ve değişen her unsuru dikkatle göz önünde tutulmalıdır.  

Süreçler; Bilgi, örgütler içerisinde düzenli olarak yaratılmaktadır. Açık bilgi ya da 

enformasyon, işgörenlerin bu bilgiye sistematik olarak sahip olduğu, geniş çapta yayılım 

gösterdiği bilgidir. Diğer yandan örgütsel bilginin çoğu üstü örtülü bir biçimdedir ve 

insanların kafasının içinde bulunmaktadır. Bu yüzden, örgütler, hem üstü örtülü, hem de açık 

bilginin transferine yardımcı olarak bir dizi süreçler ve uygulamaları incelemek zorundadır. 

(Celep ve Çetin, 2003:179). 

Açık Bilgi:Açık bilgi, en iyi bir biçimde, enformasyon kaynakları yönetiminin en 

temel ilkelerinin uygulamaya sokulması ile yönetilir. Tanımlama, sahibiyet, malite ve değer, 

gelişim, kullanım olarak modelleştirilmektedir. 

Üstü Örtülü Bilgi:Doğasından ötürü, üstü örtülü bilgi, değerlendirilmesi zor bir 

bilgidir. Çünkü bu tür bilgi insanların akıllarında ve kafalarında bulunmaktadır. Üstü örtülü 

bilgiyi yönetmede iki genel yaklaşım bulunmaktadır. 

1. Üstü örtülü bilginin bir kısmını ortaya çıkararak ve bu bilgiyi dile getirerek onu açık 

bir şekle dönüştürme, 

2. Gereksinim duyulduğunda meydana gelebilecek informal bilgi değişimleri için 

mekanizmalar yaratma, Bu yüzden yönetim görevlerinden birisi işgörenleri yönetmek ve 

güdülemektir. Böylelikle onlar yenilikçi bireyler haline gelirler ve bilgilerini paylaşmaya 

istekli olurlar (Celep ve Çetin,2003:180-181). 

Bilgiye İlişkin Etkinlik Merkezleri ve Alanları; Bilgi etkinlik merkezleri bilgiyi 

yoğun hale getirmektedir. Aksi halde bilgi dağınık enformasyon özelliğinde zamanla 

dağılarak kaybolur (Celep ve Çetin,2003:181). 

 Bilgi etkinlik merkezleri örgütün edindiği bilginin örgütsel değere dönüşme sürecinde 

etkin kaynak durumundadır. 

Eğitim örgütlerinde diğer bilgi yönetimi boyutları; pazar dengeleme,  ölçümler, 

insanlar-beceriler; teknolojik altyapıdır.   
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      8.Bilgi Yönetiminde Başarı İçin İlke ve Öneriler 

 Bilgi yönetiminde başarı için on ilke belirleyen Barutçugil (2002) bu ilkeleri şu şekilde 

belirtmektedir: 

 Bilgi uygulamalarını etkin olarak kazanacak, paylaşacak ve uygulayacak bir 

organizasyonel yapı kurun ve uygun süreçleri oluşturun. 

 Öğrenmeyi ve öğrenilenlerin uygulanmasını destekleyen bir kültür oluşturun. 

 Etkili iletişimi sağlamak için elinizden gelen her şeyi yapın. 

 Bilgi Çalışanlarına, onları zorlayacak büyük bir resim sunum, vizyon verin. 

 Çalışanlara yaptıkları iş üzerinde söz sahibi olma hakkını tanıyın. 

 Güven ilişkilerini güçlendiren bir ortam yaratın. 

 Yöneticileri, çalışanlarına yol gösterip onları eğittikleri için ödüllendirin. 

 Bilgiyi yakalamayı ve paylaşmayı ve kullanmayı bir eğlence haline getirin, kutlayın ve 

ödüllendirin. 

 Teknolojiye değil insanlara odaklanın. 

 Düşünmeye ve değerlendirmeye zaman ayrılmasını isteyin. 

 Olumlu bir duygusal ortam yaratın. 

Bilgi yönetiminin başarısı için öncelikle kendi alanında başarılı, üst düzeyde motive 

olmuş, kişisel beklentileri ile örgütsel beklentileri uyumlu, örgüt vizyonunu paylaşan ve 

kendine özgü misyon sahibi çalışanların bulunması önemlidir. Eğitim örgütlerinde esas unsur 

insan faktörüdür. İnsan faktörü hem örgütün girdisi hem çıktısı hem de etkileşimli olarak 

işlenen esas unsurdur.   

Eğitim yöneticilerinin bilgi yönetimindeki yeterliklerindeki başarıları, eğitim 

örgütlerinin günümüz bilgi toplumunun hedeflediği kurumsal yapıya kavuşmasını, örgüt 

hedeflerinin optimal düzeyde gerçekleştirilmesini, örgüt yapılarının bilgi ve teknoloji temelli 

düzenlenmesini, bilgi kültürünün sağlanmasını ve entellektüel sermayenin üretilmesini 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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 III.BÖLÜM 

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 Türkiye’de “Eğitim Yöneticilerinin Yeterlikleri” konusunda yapılan ilk araştırmayı, 

“İlköğretmen Okulu Müdürlerinin Yeterliklerine İlişkin Bir Araştırma” adlı çalışma ile 

Bursalıoğlu (1975) yapmıştır (Gürsel,2005:11). Yönetici yeterliklerine ilişkin diğer bir 

araştırma “Endüstri Meslek Lisesi Yöneticilerinin Yeterliklerine İlişkin Bir Araştırma” Gürsel 

(1987) tarafından yapılmıştır. Milli eğitim sistemi içerisinde eğitim yöneticilerinin rolü çok 

önemlidir. Değişen yönetim yaklaşımları beraberinde mevcut yönetici yeterliklerine 

yenilerinin eklenmesini gerekli kılmaktadır. 

Bilginin yapısal özelliği gereği bir çok disiplinin kuramsal ve kavramsal 

araştırmalarında bilgiye ilişkin araştırmaların bulunduğu görülmektedir. Mühendislik 

bilimleri, ekonomi ve iktisadi bilimler, sosyal bilimler çerçevesinde yönetim bilimi, hatta fen 

bilimlerinde bilgi ve bilgi yönetimine ilişkin araştırmalar yapılmış ve yapılmaktadır.  

Konumuzun genel çerçevesi ile ilgili olarak yapılan araştırmalar farklı disiplinlerde 

dikkate alındığında şu şekilde sıralanabilir; Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 

“Bilgi yönetimi ve Uygulama Aşamaları” Aksoy (2001); Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalında “Bilgi Yönetiminde Örgütsel İletişimin Yeri ve 

Önemi” Doğu (2003); Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana 

Bilim Dalında “Bilgi Yönetiminde Bilgi Haritaları” Gürsu (2003); Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında “Bilgi Yönetimi ve Uygulamadan Bir 

Örnek” Yılmaz (2001) ; İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri ve Endüstri 

Mühendisliği Ana Bilim Dalında “Bilgi Yönetimi ve Organizasyonlarda Örtülü Bilgi” Altınay 

(2002); Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında “Bilgi 

Çağında Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler” Serpek (2003); Hacettepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsünde  “Eğitim Yöneticilerinin Bilgi Yönetimindeki Yeterlilikleri” Çınar 

(2002); Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı 

Eğitim Yönetimi Planlaması Teftişi ve Ekonomisi Bilim Dalında “Bilgi Yönetimi Açısından 

İlköğretim Okul Yöneticilerinin Gösterdikleri Davranışlara İlişkin Öğretmen Algıları” Çetin 

(2002). 

Bilgi yönetimi hakkında yapılan araştırmalar incelendiğinde, eğitim örgütleri odaklı 

yapılan araştırmaların henüz yeni olduğu ve alanda pek fazla araştırmanın yapılmadığı 

görülmektedir.  

Serpek (2003) bilgi çağında yönetim yaklaşımı ve bilgi yönetim sürecinde 

yöneticilerin bilgi çağında  başarılı olabilmeleri için kendini geliştirme gereksinmelerinin  bu- 
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lunduğunu belirtmiştir. İnsan kaynakları yönetiminin bilgi çağında organizasyonların yönetim 

kademelerinde dikkate alınması gereken bir öncelik olduğu; yetkili bilgi müdürlerinin ödül 

yapılarının, teknoloji ve değişim yönetimine ilişkin becerilerinde yapması gerekenleri 

saptamıştır; 

1.Yetkili bilgi yöneticisinin rolünün anlaşılması ve şirketin-büyük ya da küçük- resmi 

olarak böyle bir yöneticiye ihtiyaç duyup duymadığının saptanması. 

2.Yetkili bilgi yöneticisinin sorumluluklarının düzenlenmesi. Bunun yapılması için bu 

yöneticinin teknolojik ve örgütsel işlevlerinin anlaşılması gerekmektedir. 

3.Bilgi yönetimi sisteminin başarısı için sürecin başlatılması. 

4.Bilgi yönetim stratejisi ve bilgi yönetimi sisteminin başarıya ulaşması için kültürel 

ve işlemsel değişimlerin yönetilmesi ve uygulamaya konması. Yetkili bilgi yöneticisi 

tarafından bilgi paylaşımın engelleyen kültürel engellerin belirlenmesi ve bunların ortadan 

kaldırılması.  

Çağdaş örgütlerin bilgi uzmanlarının işbirliği ve bilgi paylaşımı ile çalışan bireylerin 

kuruluşları olacağını; bilgi çağı örgütlerinde, hiçbir bilginin, diğer bilgiden daha yüksek 

düzeyde olmadığını, her bilginin üstünlüğünün ortak kurumsal amaçlara katkısına göre 

belirleneceği hususu üzerinde uzlaşma sağlanması gerektiğini belirtmiştir. Bilgi çağındaki 

örgüt yapılarını belirleyen unsurları ise; mesleki uzmanlaşma, bölümlendirme, emir-komuta 

ilişkileri, otorite ve koordinasyon olarak tespit etmiştir. 

Çetin (2002) bilgi yönetimi açısından ilköğretim okul yöneticilerinin gösterdikleri 

davranışlara ilişkin öğretmen algılarında bir boyutlandırmaya giderek; öğretmenlerin 

yöneticilerin bilgi yönetimindeki davranışlarını algılamalarında kültürel yapıya, üstü örtülü 

bilgi, açık bilgi, bilgi vizyonu, öğrenme kültürü, bilgi merkezlerine göre bulgular elde 

edilmiştir. Araştırmamızın daha çok bilginin edinilmesi ve paylaşılması ile ilgili olan “e-mail 

kullanımı, web sayfası ve eğitim örgütüne ait web sayfası ve okulun abone olduğu mesleki 

dergiler ile örgüt içindeki internet bağlantısı ve ağ kurulumunun” bilgi yönetiminde gösterilen  

algılamalara ilişkin saptamalar yapılmıştır.  

Okul yöneticilerinin bilgi yönetim süreci konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, 

öğrenci ve velilerden elde edilen bilgileri öğretmenlerle paylaşmaya yeterince önem 

vermedikleri, yöneticilerin yeni bilgi yaratılmasına ve bu bilginin okul içerisinde kullanılması 

sürecinde yeterince katkıda bulunmadıkları, yani yeterince bilgi yaratma çabasında 

olmadıkları, bilgi kaynaklarına ulaşmada yetersiz kaldıkları,  kendi çalışma grupları içerisinde 

yöneticilerin ve  kıdemli  öğretmenlerin  okulun  çevre  ile  olan  ilişkilerinde  yeni  bilgi  edi-  
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nilmesine ve kullanılmasına yeterince önem vermedikleri, bilgi yönetiminin, okulun sahip 

olması gereken en önemli yeterliği olarak yeterince görülmediği saptanmıştır.  Ayrıca bilgi 

vizyonu açısından; okulda okulun amacının etkin olarak gerçekleştirilmesine yönelik olarak 

yapısal hale getirilmiş ve ondan etkin bir biçimde yararlanılan yeterli düzeyde bir bilgi 

vizyonunun olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bilgi yönetimi sürecinde bilginin paylaşılmasına 

ilişkin öğretmen ve yöneticilerin okul dışından elde edilen bilgileri yeterince birbirleri ile 

paylaşmadıkları belirtilmiştir. 

Çınar (2002) milli eğitim yöneticilerinin kendilerinin, ilköğretim müfettişlerinin, okul 

müdürlerinin algılarına göre bilgi yönetimine ilişkin yeterliklerinden bilginin elde edilmesi 

yeterliğinde orta düzeyde yeterli görülmüştür. Bilginin paylaşılması yeterlik boyutunda okul 

müdürleri ve ilköğretim müfettişleri milli eğitim yöneticilerini orta düzeyde görmektedirler 

ancak milli eğitim yöneticileri kendilerini üst düzeyde yeterli olduklarını algılamaktadırlar. 

Bilginin kullanılmasına ilişkin yeterlik boyutunda milli eğitim yöneticileri kendilerini orta 

düzeyde, okul müdürleri de orta düzeyde, ilköğretim müfettişleri alt düzeyde 

değerlendirmişlerdir. Bilginin depolanmasına ilişkin yeterlikler de milli eğitim yöneticileri 

kendilerini üst düzeyde yeterli görmekteler, okul müdürleri milli eğitim yöneticilerini orta 

düzeyde, ilköğretim müfettişleri ise alt düzeyde yeterli algılamaktadırlar.  

Sonuç eğitim örgütlerinin yönetim kademelerinde bulunan milli eğitim yöneticileri, 

okul müdürleri ve ilköğretim müfettişlerinin algılarına göre kendilerinin ve örgüt yapılarını 

bilgi yönetiminde yeterli olmadığı görüşü hakim görülmektedir. Bilgi çağında 

organizasyonların amaçlarını gerçekleştirmek için sürekli entelektüel sermaye olarak bilgiyi 

temel sermaye olarak kullanmaları gerektiği düşünüldüğünde örgüt yöneticilerinin bilgi 

yönetimini bir yeterlik olarak algılamaları, bu konuda kendilerini yetiştirme ve geliştirme 

gereksinmelerinin ihtiyaç olduğu görülmektedir. 
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                                                          IV. BÖLÜM 

YÖNTEM 

 

 Bu bölümde araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve analizine 

ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

1.Araştırma Modeli 

Bu araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Karasar (1999:77)’a göre tarama 

modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi 

amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Karasar (1999:79)’a göre genel tarama modelleri;  

    “Çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak 

     amacı ile evrenin tümünden ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üze-          

    rinde yapılan tarama  düzenlemeleridir.” 

Taramalarda yerli ve yabancı literatür gözden geçirilmiştir. Araştırmaya katılan 

kaynak grupların görüşleri ise belli bir zaman kesitindeki durumu tespite yöneliktir. 

 

2.Evren ve Örneklem 

 Araştırmanın evreni 2005-2006 eğitim öğretim yılında Aksaray il merkezi ve ilçe 

örgütlerinde görev yapan 17 milli eğitim müdürü, müdür yardımcısı, şube müdürü, 20 

ilköğretim müfettişi ve 247 bağımsız okul müdürünü kapsamaktadır.  

Araştırmanın örneklemi Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü istatistik bürosundan 

alınan Nisan-2006 tarihi verilerine göre,  Aksaray merkez ve altı ilçesinde 17 Milli Eğitim 

Yöneticisi, 20 İlköğretim Müfettişi ve 199 okul müdüründen oluşmaktadır. Milli eğitim 

yöneticilerinin ve ilköğretim müfettişlerinin sayılarının az olması nedeniyle tamamı 

örnekleme dahil edilmiş olup, okul müdürlerinin değişik yerleşim birimlerinde bulunan 

okullarda görev yapmaları ve sayılarının fazla oluşu nedeniyle örnekleme yoluna gidilmiştir. 

Tesadüfi örnekleme yöntemi doğrultusunda 199 okul müdürü örneklemi oluşturması gerektiği 

tespit edilmiştir. Tesadüfi örnekleme (Balcı:2004,s.84)’e göre; bu tür örnekleme elde etmenin 

gerekliliği evrendeki birimlerin listelenmesidir. Bu tür örneklemede evrendeki her birimin 

örnekleme seçilmede eşit ve bağımsız olma olasılığı vardır. Yani yansızlık kuralının 

uygulanabildiği bir örneklemedir. Farklı büyüklükteki evrenler için kuramsal örneklem 

büyüklükleri ve %95 kesinlik düzeyi tolerans gösterilebilir hata için gerekli örneklem 

(Balcı:2004,s.95)’e göre %5 değerlendirilerek, örnekleme alınan okul müdürleri sayısı yeterli 

bulunmuştur. 
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     3.Veriler ve Toplanması 

Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formlarında, Çınar’ın “Eğitim 

Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi Yeterlilikleri” için uygulanan anketler esas alınmıştır. 

Araştırmacı Çınar’dan anket formlarındaki yeterliklere ilişkin bilgilerin aynen uygulanması 

hususunda gerekli izni almış bulunmaktadır.  

Araştırmada Çınar (2002) tarafından geliştirilen “Eğitim Yöneticilerinin Bilgi 

Yönetimi Yeterlikleri” anketi kullanılmıştır. Toplam 53 maddeden oluşan ölçek bilgi yönetimi 

yeterlik alanlarını dört alt boyutta değerlendirmektedir. Bunlardan birincisi, 10 maddeden 

oluşan “Bilginin elde edilmesi”, ikincisi 20 maddeden oluşan “Bilginin paylaşılması”, 

üçüncüsü 8 maddeden oluşan “Bilginin Kullanılması”, dördüncüsü 15 maddeden oluşan 

“Bilginin depolanması” boyutlarıdır.  

Anket formları iki bölümden oluşmaktadır. Araştırma için kullanılan anket milli 

eğitim müdürlüklerinde görev yapmakta olan milli eğitim müdürlerine, milli eğitim müdür 

yardımcıları ve şube müdürleri ile ilköğretim müfettişlerine, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde 

görev yapmakta olan ilçe milli eğitim müdürlerine, (müdür yardımcıları kadroları 

bulunmamaktadır) şube müdürlerine, ilk orta dereceli okul müdürleri için hazırlanmış iki 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm göreve ilişkin kişisel bilgilerden oluşan bir sınıflama 

ölçeği olup sorular kaynak grupların özelliklerini göstermektedir. İkinci bölüm, “bilgi 

yönetimi yeterlikleri” adlı beşli likert tipi bir ölçek olup, kaynak gruplar için milli eğitim 

yöneticilerinin “göstermesi gereken” 53 yeterliğin oluşturduğu 4 yeterlik alanını kapsamakta 

ve her yeterlik alanında farklı sayıda yeterlik bulunmaktadır. Anketteki her yeterliğin (Hiçbir 

zaman), (Çok seyrek), (Ara sıra), (Sık sık) ve (Her zaman) olarak, beş derece üzerinden ve 

verilen sıraya göre, 1,2,3,4,5, şeklinde sayısal değerlerle değerlendirilmesi istenmiştir.  

 3.1. Anketlerin Uygulanması  

Milli eğitim yöneticilerinin göstermesi gereken yeterliklerin değerlendirilmesini 

amaçlayan anket formu kaynak gruplardan okul müdürlerine gönderilerek, diğer kaynak 

gruplarla bizzat görüşülerek, anket formunun birinci ve ikinci bölümüne ait açıklamaların yer 

aldığı açıklama yazısındaki kurala uyulmaları istenmiştir.  

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığından, 

15.03.2006 tarih ve B.08.EGD.0.33.05.311-250-1009 sayılı bir onay alınmıştır. Bu onay, 

gereği yapılmak üzere Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlüklerine 

gönderilmiştir.  

Milli eğitim yöneticilerine bizzat gidilerek araştırmanın amacı açıklanmış ve ölçek 

formlarını doldurmaları istenmiştir.  Okul müdürlerine merkez  ilçede görev  yapanlara il milli 
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eğitim müdürlüğü vasıtası ile, ilçe örgütlerinde görev yapanlara ise ilçe milli eğitim 

müdürlükleri vasıtası ile ulaştırılmıştır ve kendi kendilerini ölçekteki yer alan ifadeleri 

derecelendirmek sureti ile değerlendirmeleri istenmiştir. 

Anket formları gönderilen kaynak grupları ile, cevaplanan anket sayısı ve cevap 

verenlerin yüzdesi Tablo 1’de görülmektedir. 

 

Tablo 1: Kaynak grupların evren ve örneklem büyüklükleri 

Tablo 1’deki bilgilerden anlaşılacağı gibi, anketlerin doldurulup geri gönderilme 

oranları %100 oranında olup yüksektir.  

 

4.Verilerin Toplanması ve Analizi 

Kaynak gruplarınca doldurulup geri gönderilen anket formlarının, açıklamalar 

doğrultusunda doldurulup doldurulmadığı tek tek ve soru soru gözden geçirilmiştir. Veriler, 

SPSS 13.0 paket programına araştırmacı tarafından aktarılmış ve çözümlemeleri bir 

uzmandan yardım alınarak, aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans 

analizi uygulamalarıyla analiz edilmiş, manidarlık 0.05 alınarak  bulgulara ulaşılmıştır.  

 

     4.1 Bilgi Yönetimi Yeterlikleri Ölçeğinin Güvenirliği 

Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Çınar (2002) tarafından yapılmıştır. 

Kullanılan ölçeğin güvenilirliğinin belirlenmesinde ise test-tekrar test tekniğinin 

uygulanmıştır. Bu amaçla ölçme aracının üç farklı ilde on beş gün arayla iki kez uygulandığı  

 

Kaynak Gruplar Milli Eğitim 

Yöneticisi 

İlköğretim 

Müfettişi 

Okul Müdürü Toplam 

Evren 17 

 

20 247 284 

Örneklem 17 

 

20 199 199 

Cevaplanan  

Anket Sayısı 

17 20 199 236 

Cevap Verenlerin 

Yüzdesi  

%100 %100 %100 %100 



 

56

  

sonuçlarında ise güvenirlik katsayısı hesaplanırken Pearson momentler çarpımı korelasyon 

katsayısı hesaplanması yöntemi ile korelasyonun r=.85 olduğu görülmüştür.  

   Araştırmacı tarafından kullanılan ölçeğin iç tutarlılığı için Cronbach-Alpha katsayıları 

alt boyutlara göre hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 2’de görülmektedir. Ölçeğin alt boyutları 

olan “Bilginin elde edilmesi, Bilginin paylaşılması, Bilginin Depolanması” boyutlarında 

katsayının yüksek “Bilginin kullanılması” alt boyutunda .53 olduğu görülmektedir.   

  

Tablo 2: Bilgi Yönetimi Alt Boyutları ve Cronbach-Alfa Katsayıları 

Alt Boyutlar Boyutla İlgili Maddeler Cronbach-Alfa Katsayıları 

Bilginin elde edilmesi 1-10 .72 

Bilginin paylaşılması 11-30 .85 

Bilginin kullanılması 31-38 .53 

Bilginin depolanması 39-53 .85 

 

4.2 Bilgi Yönetimi Yeterlikleri Ölçeğinin Geçerliği 

Araştırmada kullanılan “Eğitim Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi Yeterliği” ölçeğinin  

geçerliği Çınar (2002) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin geçerliği belirlenirken kapsam 

geçerliğine sahip olup olmadığı uzman görüşlerinin alınması ve alan yazın taraması 

neticesinde saptandığı görülmektedir. Yapı geçerliği için faktör analizinin yapıldığı; yapılan 

faktör analizlerin de dört boyuta dağılan maddeler içinde faktör yükü en az .30 ve üstü olan 

maddeler, bulunduğu faktördeki yükü ile diğer faktörlerdeki yükü arasında en az .20 fark olan 

maddeler seçilerek çözümlemeler yapılmıştır.  

 

Tablo 3: Bilgi Yönetimi Boyutları, Boyutlarla İlgili Maddeler ve Faktör Yükleri 

Faktörler Faktörlerle İlgili Maddeler Faktör Yükleri 

Bilginin elde edilmesi 1-10 .88 ile .51 

Bilginin paylaşılması 11-30 .85 ile .45 

Bilginin kullanılması 31-38 .73 ile .42 

Bilginin depolanması 39-53 .82 ile .41 
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      Bu çalışmaların sonuçlarına dayanılarak araştırmada kullanılan ölçeğin geçerlik ve 

güvenirliğinin yeterli düzeyde olduğu ve Milli Eğitim Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi 

Yeterliklerini ölçmede kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.  

Araştırmada aritmetik ortalama ile elde edilen ağırlıklı ortalama değerlerinin 

yorumlanmasında likert türü beşli dereceleme ölçeğinde dereceleme maddeleri, “her zaman”,  

“sık sık”, “ara sıra”, “çok seyrek” ve “hiçbir zaman” seçeneklerine ait yanıtlar “her 

zaman”’dan “hiçbir zaman”’a ve 5’ten 1’e doğru sayısal değerler verilerek puanlanmıştır. 

Ölçeğin puan aralığının hesaplanmasında en yüksek değer olan 5’ten, en düşük değer olan 1 

çıkarılmış ve elde edilen 4 sayısı seçenek sayısı 5 olduğundan 5’e bölünmüş sonucunda .80 

katsayısı bulunmuştur. Böylece ağırlıklı aritmetik ortalamaların değerlendirme aralığı 

aşağıdaki aralık gruplarına göre yorumlanmaktadır. 

Tablo 4: Milli Eğitim Yöneticilerinin Eğitim Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi 

Yeterlikleri Puanlarının Yorumu 

Aritmetik Ortalama ( X ) Bilgi Yönetimi Yeterlik 

Alanları Hiçbir Zaman Çok Seyrek Ara Sıra Sık Sık Her Zaman 

Bilginin Elde Edilmesi 18-10 26-19 34-27 42-35 50-43 

Bilginin Paylaşılması 36-20 52-37 68-53 84-69 100-85 

Bilginin Kullanılması 14.4-8.00 20.8-14.5 27.2-20.9 33.6-27.3 40-33.7 

Bilginin Depolanması 27-15 39-28 51-40 63-52 75-64 

Bilgi yönetimi yeterlik ölçeğinden alınan düşük puanlar alt düzey yeterliği, yüksek 

puanlar ise üst düzey yeterliği ifade eder. Buna göre; 

Hiçbir zaman     “Yetersiz” 

Çok seyrek      “Alt düzey yeterlik” 

Ara sıra      “Orta düzey yeterlik” 

Sık sık      “Üst düzey yeterlik” 

     Her zaman      “En üst düzey yeterlik” 

Veriler her boyut için bağımsız değişkenlere göre aritmetik ortalama ve standart sapma 

değerleri bulunmuş. Bağımsız değişkenin iki olması durumunda grupların ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak farklılığın belirlenmesinde bağımsız gruplar için t testi 

kullanılmıştır. İkiden fazla olan bağımsız değişkenlerde grupların ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak farklılık olup olmadığı da tek yönlü değişkenlik çözümlemesi ile 

saptanmıştır. F değerinin anlamlı olduğu durumlarda, farklılığın hangi ortalamalardan 

kaynaklandığını belirlemek için yapılan ikili karşılaştırmalarda Tukey testi uygulanmıştır. 
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 V.BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

Bu bölümde, anket yoluyla toplanan verilerin istatistiksel analizi sonucunda elde 

edilen bulgular, araştırmanın amaçlarında yer alan sorulara göre açıklanıp, yorumlanmıştır. 

Elde edilen bulguların ve bulguların yorumlarının sunulmasında amaçlarda izlenmiş olan sıra 

izlenmiştir. 

1.Kaynak Grupların Genel Nitelikleri 

Anketin kaynak gruplara ilişkin kişisel ve mesleki bilgileri toplayan birinci bölümünde 

yöneticiler hakkında tanıtıcı bilgiler elde etmek amacıyla; yaş, yöneticilikteki kıdem, 

mezuniyet branşı, kendi memleketlerinde görev yapıp yapmadıkları, bilgi yönetimi konusunda 

hizmetiçi eğitim alıp almamalarına yönelik 5 soru sorulmuştur. 

1.1.Yaş 

Toplumun kültürel değerlerine bağlı olarak yöneticilerin yaşları davranışlarını 

etkileyebilmektedir. 

Ek 1’deki Tablo 2  kaynak grupların yaşları bakımından incelendiğinde, %20.34’ünün 

25-29 yaş arasında, %22.88’nin 30-34 yaş arasında, %24.15’nin 35-39 yaş arasında, 

%12.71’nin 40-44 yaş arasında, %11.87’si 45-49 yaş arasında, %08.05’i 50 ve üstü yaş 

arasında olduğu görülmektedir. Yani, kaynak grupların %67.37’si 40 yaş altındadır. 

Araştırmaya katılan yöneticilerin büyük bölümünün genç olduğu söylenebilir. 

1.2.Kıdem 

Milli eğitim yöneticilerinin hizmet süreleri; 1 yıl ve daha az, 1-5 yıl, 6-10 yıl, 11-15 

yıl, 16 yıl ve yukarısı seçenekleriyle belirlenmeye çalışılmıştır.  

Ek 1’deki Tablo 3 kaynak grupların hizmet süreleri bakımından incelendiğinde, 

%21.61’nin 1 yıldan az, %25’inin 1-5 yıl, %24.58’inin 6-10 yıl, %13.56’sının 11-15 yıl, 

%15.25’inin 16 yıl ve yukarısı yöneticilik kıdemine sahip olduğu görülmektedir. Bu veriler 

araştırmaya katılan yöneticilerin büyük bölümünün mesleki kıdeminin %71.19 ile 1 yıl ile 10 

yıl arasında olduğunu göstermektedir. Milli eğitim yöneticileri mesleğe yeni başlayan veya 

meslekte ilk yıllarında olan yöneticilerden oluşmaktadır. 

 1.3.Öğretmenlikteki Branş 

 Doğrudan milli eğitim yöneticisi yetiştiren bir eğitim kurumu olmadığından okul 

yöneticileri çeşitli öğretmenlik branşlarından gelmektedir. Öğretmenlik branşlarının bilgi 

yönetimi yeterlik alanlarını etkilediği düşünülmektedir. Araştırmaya katılan okul 

yöneticilerinin  branşlara  göre  dağılımı Ek  1’deki  Tablo  4’te  % 63.14’ ü  Sınıf  öğretmeni, 
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%06.78’i Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, %14.41’i Sosyal Alanlar, %12.71’i Fen Alanlar, 

%0.85’i Eğitim Bilimleri, %02.11’i Diğer alanlardan mezun yöneticilerden oluşmaktadır. Bu 

veriler araştırmaya katılan yöneticilerinin büyük bölümünün %63.14 ile sınıf öğretmenliği 

alanından mezun olduğunu göstermektedir. 

 1.4.Memleket 

 Yöneticilerin kendi doğup büyüdüğü yerde görev yapması, çevreyi daha iyi 

tanımasına, informal bilgilere daha kolay ulaşmasına, iyi bildiği yerel değerlerden daha etkili 

olarak yararlanmasına yol açacağı, böylece, özellikle bilgi elde etme ve paylaşmadaki 

etkililiğinin artacağı düşünülmektedir. Toplumun kültürel etkenleri yöneticilerin bilgi 

yönetimi alt boyutlarından bilginin paylaşılması konusunda “hemşehrilik” algılarının 

yöneticilerin paylaşım tercihlerinde etkili olacağı düşünülmektedir. 

Ek 1’deki Tablo 5 kaynak grupların %40.68’nin kendi memleketinde; %59.32’nin 

kendi memleketi dışındaki yerde görev yapıyor oldukları görülmektedir.  

1.5. Bilgi Yönetimi Alanında Hizmetiçi Eğitim 

Ek 1’deki Tablo 6 kaynak grupların bilgi yönetimi alanında hizmetiçi eğitime katılıp 

katılmadıkları göstermektedir. Milli eğitim yöneticilerinin %21.19’nun katıldığı, %78.81’nin 

katılmadığı görülmektedir. Hizmetiçi eğitim yöneticilerin çağın koşullarına ve yöneticilerden 

beklenen yeni yeterlik alanlarına göre meslek içi eğitimi sağlaması nedeniyle bilgi yönetimi 

alanında bu tür eğitime katılıp katılmadıkları yöneticilerin bilgi yönetimi yeterlik alanlarını 

etkileyeceği düşünülmektedir. 

  

2.Milli eğitim yöneticileri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin 

edinilmesi, bilginin paylaşılması, bilginin kullanılması ve depolanmasındaki yeterlik 

alanları kendileri tarafından nasıl değerlendirilmektedir? 

 

Araştırmaya katılan kaynak grupların bilginin edinilmesi, bilginin paylaşılması, 

bilginin kullanılması ve bilginin depolanmasındaki yeterlik alanlarının kendileri tarafından 

nasıl değerlendirilmekte olduğunun belirlenmesinde aritmetik ortalama ve standart sapmadan 

yararlanılmıştır.   
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 Tablo 5: Milli eğitim yöneticileri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilgi 

yönetimi yererlik alanlarına ilişkin değerlendirmeleri 

Milli Eğitim Yöneticileri, İlköğretim Müfettişleri, 

Okul Müdürleri 
 

Bilgi Yönetimi Yeterlik 

Alanları Aritmetik Ortalama            Standart Sapma 

  Bilginin Elde Edilmesi 37.36 5.33 

Bilginin Paylaşılması 81.79 9.18 

Bilginin Kullanılması 25.80 5.08 

Bilginin Depolanması 56.04 9.10 

 

Milli eğitim yöneticileri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilgi yönetimi 

yeterlik alanlarına ilişkin olarak algıları değerlendirildiğinde bilginin elde edilmesi boyutunda 

( X =37.36) ile cevaplarının “sık sık” seçeneğinde toplanmakta ve kendilerini bilgiyi elde 

etmede “üst düzey” yeterlikte algılamakta oldukları görülmektedir. Bu sonuçlara göre 

yöneticiler örgütlerinde bilgi elde etme sürecinde uzmanlardan, iletişim teknolojilerinden, 

bağlantı kurdukları diğer il ve ilçe örgütlerinden bilgi edinebilmekteler ve bilgi elde etme 

konusunda çift yönlü iletişime açık bulunmaktadırlar.   

Milli eğitim yöneticileri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilgi yönetimi 

yeterlik alanlarına ilişkin algıları değerlendirildiğinde, ( X =81.79) oranında cevapların 

bilginin paylaşılması boyutu için “sık sık ” seçeneğinde toplandığı görülmektedir. Bu sonuca 

göre milli eğitim yöneticileri elde ettikleri bilgiyi diğer örgütler ve  çalışanları ile üst düzeyde 

paylaşmaktadırlar. Bilgi paylaşımını öğrenen bir örgüt kültürü zemininde çalışanlarını teşvik 

ederek, her türlü öneri ve eleştiriye açık olarak gerçekleştirmektedirler ve kendilerini örgütsel 

bilgiyi “üst düzey”de paylaşma yeterliğine sahip olarak algılamaktadırlar.  

Bilginin kullanılması boyutunda ( X =25.80) ile milli eğitim yöneticilerinin cevapları 

“ara sıra” seçeneğinde toplanmakta ve kendilerini  “orta düzey” yeterlikte algılamaktadırlar. 

Bu sonuca göre yöneticiler örgütün bilgi sermayesini  yeterli ölçüde kullanamamaktadırlar.  

Bilginin depolanması boyutunda ( X =56.04) ile milli eğitim yöneticilerinin 

cevaplarının “sık sık”seçeneğinde toplandığı bu  nedenle   kendilerini  örgütsel bilgiyi depola- 

mada “üst düzey” yeterlikte algıladıkları görülmektedir. Yöneticiler görev yaptıkları 

kurumlarında bilginin depolanabilmesi için teknoloji  destekli iyi bir arşiv sistemi oluşturarak, 
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örgütte her çalışanın görevini üst düzeyde başarı ile yapabilmek için, bilişim teknolojileri 

kullanarak, örgüt belleğini oluşturan arşivleri kişisel ve kurumsal bilgi sermayelerine katkı 

sağlamak amacıyla kullanmalarına imkan sağlayacak biçimde düzenledikleri anlaşılmaktadır.    

 

3. Milli Eğitim Yöneticilerinin, bilginin elde edilmesi yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinde anlamlı bir fark var mıdır?   

 

Milli eğitim yöneticileri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginini elde 

edilmesi yeterlik alanına dair değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test 

etmek için yapılan varyans analizi sonucundan yararlanılmıştır.   

 

 

Tablo 6: Milli  eğitim yöneticisi, ilköğretim müfettişi ve okul müdürlerinin bilginin elde 
edilmesi yeterlik alanı  değerlendirmelerine ilişkin varyans analizi sonuçları 

 
 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

f p 

Gruplar Arası 327.893 2 163.947 6.017 .003 

Grup İçi 6348.209 233 27.246   

Toplam  6676.102 235    

 

 

Kaynak gruplar arasında (f=6.017,p<.01) düzeyinde anlamlı bir fark olduğu tespit 

edilmiştir. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit edebilmek için Tukey testi yapılmış, 

anlamlı farkın, okul müdürleri ile ilköğretim müfettişleri arasında ve ilköğretim müfettişleri 

ile milli eğitim yöneticileri arasında olduğu tespit edilmiştir.  
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 Tablo 7: Milli  eğitim yöneticilerinin bilginin elde edilmesi yeterlik alanına ilişkin Tukey 
testi sonuçları 

 
Görev 

 
Görev Ortalamalar Arası Fark p 

Müfettiş 
 

3.36 .018 Okul 
Müdürü 
N=199 

      X =37.46 
Milli Eğitim Yöneticisi -2.48 .147 

Okul Müdürü 
 

-3.36 .018 Müfettiş 
N=20 

     X =34.10 
 

Milli Eğitim Yöneticisi -5.84 .002 

Okul Müdürü 
 

2.48 .147 Milli Eğitim 
Yöneticisi 

N=17 
     X =39.94 

Müfettiş 5.84 .002 

 

Tukey testi sonuçlarına göre ( X =37.46) ortalama gösteren okul müdürleri, 

( X =34.10) ortalama gösteren müfettişlerden daha yüksek yeterlikte bilgiyi edinebildiklerini 

ifade etmişlerdir. ( X =39.94) ortalama gösteren milli eğitim yöneticileri, ( X =34.10) ortalama 

gösteren müfettişlere oranla bilgiyi daha yeterli düzeyde elde edebildiklerini ifade etmişlerdir.  

Sonuçlar milli eğitim örgütlerinde yönetici olarak görev yapmakta olan milli eğitim 

yöneticilerinin ve okul yöneticilerinin denetçi konumunda olan müfettişlere oranla daha 

yeterli biçimde, örgütsel bilgiyi edinebilmektedirler. Milli eğitim yöneticilerinin il ve ilçe 

örgütlerinde amir durumunda görev yapmaları ve merkezi yönetimin idari yapılanmasının 

gereği olarak da örgütsel bilgiyi öncelikle edinebildikleri, okul müdürleri ve ilköğretim 

müfettişlerinin ancak gerekli görülen yazışmalardan sonra bu bilgilere milli eğitim 

yöneticilerine oranla daha geç ulaşabildikleri şeklinde yorumlanabilir.  

 

  4. Milli Eğitim Yöneticilerinin, bilginin paylaşılması yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinde anlamlı bir fark var mıdır?   

 

Milli eğitim yöneticileri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin 

paylaşılması yeterlik alanına dair değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini 

test etmek için yapılan varyans analizi sonucundan yararlanılmıştır.  
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 Tablo 8: Milli  eğitim yöneticisi, ilköğretim müfettişi ve okul müdürlerinin bilginin 
paylaşılması  yeterlik alanı değerlendirmelerine ilişkin varyans alanizi sonuçları 

 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

f p 

Gruplar Arası 1425.865 2 712.932 9.030 .000 

Grup İçi 18395.542 233 78.951   

Toplam  19821.407 235    

 

Kaynak gruplar arasında (f=9.030,p<.01) düzeyinde anlamlı bir fark olduğu tespit 

edilmiştir. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit edebilmek için Tukey testi yapılmış, 

anlamlı farkın okul müdürleri, müfettişler ve milli eğitim yöneticileri arasında olduğu tespit 

edilmiştir.  

 
Tablo 9: Milli  eğitim yöneticilerinin bilginin paylaşılması yeterlik alanına ilişkin Tukey testi 

sonuçları 

 
  Tukey testi sonuçlarına göre ( X =87.41) ortalama gösteren milli eğitim yöneticileri, 

( X =81.97) ortalama gösteren okul müdürlerine ve ( X =75.15) ortalama gösteren müfettişlere 

göre kendilerini bilginin paylaşılması boyutunda en üst düzey yeterlikte algıladıkları 

görülmektedir. ( X =81.97) ortalama gösteren okul müdürleri, ( X =75.15) ortalama gösteren 

ilköğretim müfettişlerine göre daha üst yeterlik düzeyinde bilgiyi paylaştıklarını ifade 

etmişlerdir.  Sonuçlar milli eğitim örgütlerinde yönetici olarak görev yapmakta olan milli 

eğitim yöneticilerinin ve okul yöneticilerinin bilginin paylaşılması konusunda daha 

paylaşımcı ve demokratik algı içerisinde bulundukları; ilköğretim müfettişlerinin ise yönetici- 

Görev 
 

Görev Ortalamalar Arası Fark p 

Müfettiş 
 

6.82 .003 Okul 
Müdürü 
N=199 

      X =81.97 
Milli Eğitim Yöneticisi -5.44 .043 

Okul Müdürü 
 

-6.82 .003 Müfettiş 
N=20 

     X =75.15 
 

Milli Eğitim Yöneticisi -12.26 .000 

Okul Müdürü 
 

5.44 .043 Milli Eğitim 
Yöneticisi 

N=17 
     X =87.41 

Müfettiş -12.26 .000 
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lere oranla bilginin paylaşılmasında üst düzey yeterlik algısına sahip olmalarına rağmen; 

örgütsel bilgiyi diğer milli eğitim yöneticilerine göre daha az paylaşmaktadırlar. Bu sonuçlara 

göre; milli eğitim yöneticileri ve okul müdürleri çalıştıkları kurumun türü ve etkileşimde 

bulundukları personelin görev ve sayısı dikkate alındığında, örgütsel bilgiyi sürekli aktarma 

ve paylaşma görev ve sorumluluğun da olmaları nedeniyle bilginin paylaşılması boyutunda 

ilköğretim müfettişlerine oranla kendilerini bilgiyi paylaşmada üst düzey yeterlikte 

algılamaktadırlar, şeklinde yorumlanabilir. 

 
5. Milli Eğitim Yöneticilerinin, bilginin kullanılması yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinde anlamlı bir fark var mıdır?   

Milli eğitim yöneticileri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin 

kullanılması yeterlik alanına dair değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini 

test etmek için yapılan varyans analizi sonucundan yararlanılmıştır.  

 

Tablo 10: Milli  eğitim yöneticisi, ilköğretim müfettişi ve okul müdürlerinin bilginin 
kullanılması  yeterlik alanına ilişkin değerlendirmeleri 

 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

f p 

Gruplar Arası 546.712 2 273.356 8.771 .000 

Grup İçi 7261.640 233 31.166   

Toplam  7808.352 235    

 

Kaynak gruplar arasında (f=8.77,p<.01) düzeyinde anlamlı bir fark olduğu tespit 

edilmiştir. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit edebilmek için Tukey testi yapılmış, 

anlamlı farkın okul müdürleri ile milli eğitim yöneticileri arasında olduğu tespit edilmiştir.  
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 Tablo 11: Milli  eğitim yöneticilerinin bilginin kullanılması yeterlik alanına ilişkin Tukey 
testi sonuçları 

Görev 
 

Görev Ortalamalar Arası Fark p 

Müfettiş 
 

-2.55 .127 Okul Müdürü 
N=199 

               X =24.49 Milli Eğitim Yöneticisi -5.44 .000 

Okul Müdürü 
 

2.55 .127 Müfettiş 
N=20 

             X =27.05 
 

Milli Eğitim Yöneticisi -2.89 .261 

Okul Müdürü 
 

5.44 .000 Milli Eğitim Yöneticisi 
N=17 

             X =29.94 Müfettiş 2.89 .261 

   

Tukey testi sonuçlarına göre; ( X =29.94) ortalama gösteren milli eğitim yöneticileri, 

( X =24.49) ortalama gösteren okul müdürlerine göre kendilerini bilginin kullanılması 

boyutunda üst düzey yeterlikte algıladıkları görülmektedir. Bu sonuçlar milli eğitim 

yöneticilerinin örgütsel bilgiyi teknolojik alt yapılar ve kurum arşivlerini daha etkili 

kullanarak okul müdürlerine oranla daha üst düzey yeterlikte kullandıkları; okul müdürlerinin 

ise orta düzey yeterlikte bilgiyi kullandıkları şeklinde yorumlanabilir. Okul müdürlerinin 

örgütün bilgi kaynakları ve arşivlerine görev ve yetkileri gereği yeterli düzeyde 

ulaşamadıkları için örgütsel bilgiyi orta düzey yeterlikte kullanabildikleri şeklinde 

yorumlanabilir. 

 

7. Milli Eğitim Yöneticilerinin, bilginin depolanması yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinde anlamlı bir fark var mıdır?   

 

Milli eğitim yöneticileri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin 

depolanması yeterlik alanına dair değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini 

test etmek için yapılan varyans analizi sonucundan yararlanılmıştır.  
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 Tablo 12: Milli  eğitim yöneticisi, ilköğretim müfettişi ve okul müdürlerinin bilginin 
depolanması  yeterlik alanı değerlendirmelerine ilişkin varyans analizi sonuçları 

 
Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması f p 

Gruplar Arası 648.395 2 324.197 4.006 .019 

Grup İçi 18854.092 233 80.919   

Toplam  19502.487 235    

 

             Kaynak gruplar arasında (f=4.006,p<.05) düzeyinde anlamlı bir fark olduğu tespit 

edilmiştir. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit edebilmek için Tukey testi yapılmış, 

anlamlı farkın milli eğitim yöneticileri ile ilköğretim müfettişleri arasında olduğu tespit 

edilmiştir.  

 
Tablo 13: Milli  eğitim yöneticilerinin bilginin depolanması yeterlik alanına ilişkin Tukey 

testi sonuçları 
 

Görev 
 

Görev Ortalamalar Arası 
Fark 

p 

Müfettiş 
 

4.57 .080 Okul 
Müdürü 
N=199 

      X =56.17 
Milli Eğitim 
Yöneticisi 

-3.72 .233 

Okul Müdürü 
 

-4.57 .080 Müfettiş 
N=20 

     X =51.60 
 

Milli Eğitim 
Yöneticisi 

-8.28 .016 

Okul Müdürü 
 

3.72 .233 Milli Eğitim 
Yöneticisi 

N=17 
     X =59.88 

Müfettiş 8.28 .016 

 

Tukey testi sonuçlarına göre ( X =59.88) ortalama gösteren milli eğitim yöneticileri, 

( X =51.60) ortalama gösteren müfettişlere göre kendilerini örgütsel bilginin depolanmasında 

daha yeterli düzeyde algılamaktadırlar. Bu sonuca göre milli eğitim yöneticilerinin örgütsel 

bilgiyi örgüt arşivlerinde (örgütsel bellek) teknolojik alt yapıları kullanmak suretiyle üst 

düzey yeterlikte depoladıkları; kurumlarında örgüt kültürünü tesis ederken bilgi ve 

tecrübelerden daima faydalandıkları; bilginin örgüt için önemi ve depolanması konularında 

çalışanlarını teşvik ederek eğitimlerine yer vermekte oldukları sonucuna ulaşılabilir.  
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     8.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin elde edilmesi yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin yaşları  ile arasında anlamlı fark var mıdır? 

 

Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin elde edilmesi yeterlik 

alanlarına göre değerlendirmelerinin yaşlarına dair anlamlı fark gösterip göstermediğini test 

etmek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

 

     9.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin paylaşılması yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin yaşları  ile arasında anlamlı fark var mıdır? 

 

Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin paylaşılması yeterlik alanına  

göre değerlendirmelerinin yaşlarına dair anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek 

amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

 

10.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin kullanılması yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin yaşları  ile arasında anlamlı fark var mıdır? 

Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin kullanılması yeterlik 

alanlarına göre değerlendirmelerinin yaşlarına dair anlamlı fark gösterip göstermediğini test 

etmek amacıyla varyans analizi yapılmıştır. 

 
Tablo 14: Milli  eğitim yöneticilerinin bilginin kullanılması yeterlik alanlarını yaş 

değişkeninin etkisi altında değerlendirmelerine ilişkin değerlendirmeleri 
 
 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

f p 

Gruplar Arası 464,971 5 92,994 3,806 ,002 

Grup İçi 5619,448 230 24,432   

Toplam  6084,419 235    
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  Varyans analizi sonucunda yaş grupları arasında (f=3.806,p<01) düzeyinde 

anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit 

edebilmek için Tukey testi yapılmıştır. 

 

Tablo 15: Milli  eğitim yöneticilerinin bilginin kullanılması yeterlik alanlarını yaş 
değişkeninin etkisi altında değerlendirmelerine ilişkin Tukey testi sonuçları 

 
            Tukey testi sonucunda anlamlı farkın 25-29 yaş grubu ile (30-34;35-39;40-44;45;49) 

yaş grupları arasında; 30-34 yaş grubu ile (25-29) yaş grubu arasında; 35-39 yaş grubu ile (25-

29) yaş grubu arasında olduğu görülmüştür.  ( X =23.06) ortalama gösteren 25-29 yaşları 

arasındaki milli eğitim yöneticileri (30-34; 35-39;40-44;45-49) yaş gruplarındaki milli eğitim 

yöneticilerine göre kendilerini örgütsel bilgiyi kullanmada daha az yeterlikte görmektedirler.         

       Yaş Yaş Ortalamalar Arası Fark p 
30-34 -3.23 .014* 
35-39 -3.30 .010* 
40-44 -3.80 .014* 
45-49 -3.50 .037* 

25-29 
N=48 

       X =23.06 
 

50 ve üstü -3.83 .052 
25-29 3.23 .014* 
35-39 -.072 1.000 
40-44 -.570 .996 
45-49 -.275 1.000 

30-34 
N=54 

     X =26.29 
 

50 ve üstü -.598 .998 
25-29 3.30 .043* 
30-34 .072 1.000 
40-44 -.498 .999 
45-50 -.203 1.000 

35-39 
N=57 

     X =26.37 
 

 50 ve üstü -.526 .999 
25-29 3.80 .057 
30-34 .570 .998 
35-39 .498 .999 
45-50 .295 1.000 

      40-44 
      N=30 
     X =26.87 

 
50 ve üstü -.028 1.000 

25-29 3.50 .117 
30-34 .275 1.000 
35-39 .203 1.000 
40-44 -.295 1.000 

     45-49 
     N=28 
    X =26.57 

 
50 ve üstü -.323 1.000 

25-29 3.83 .151 
30-34 .598 .999 
35-39 .526 .999 
40-44 .028 1.000 

     50 ve 
üstü 
     N=19 
    X =26.89 

 45-50 .323 1.000 
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 Sonuca göre  (30-49) yaş grubu yöneticilerin (25-29) yaş grubundaki yöneticilere oranla 

mesleki beceri ve tecrübeleri de dikkate alındığında, çalıştıkları eğitim örgütlerinde örgütsel 

bilgiyi daha yeterli düzeyde kullanmakta oldukları ve yöneticilik tecrübesinin artması ile 

örgüt için gerekli bilginin kullanılması yeterliğinde artış meydana geldiği, mesleğinde yeni 

olan yöneticilerin ise örgütsel bilgiyi kullanma yeterliğinin mesleki bilgi ve tecrübelerinin 

(30-49) yaş grubu yöneticilere oranla daha az olması nedeniyle örgütsel bilgiyi daha az 

düzeyde kullanabildikleri şeklinde yorumlanabilir.  

             
    11.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin depolanması yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin yaşları  ile arasında anlamlı fark var mıdır? 

 

Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin depolanması yeterlik alanına 

göre değerlendirmelerinin yaşlarına dair anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek 

amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

 

    12.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin elde edilmesi yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin yöneticilikteki kıdemleri(hizmet süresi) arasında anlamlı fark var mıdır? 

 

 Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin elde edilmesi yeterlik alanına 

göre değerlendirmelerinin yöneticilikteki kıdemlerine dair anlamlı fark gösterip 

göstermediğini test etmek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark 

görülmemiştir. 

 

13.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin paylaşılması yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin yöneticilikteki kıdemleri(hizmet süresi) arasında anlamlı fark var mıdır? 

 

 Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin paylaşılması yeterlik alanına 

göre değerlendirmelerinin yöneticilikteki kıdemlerine dair anlamlı fark gösterip 

göstermediğini test etmek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark 

görülmemiştir. 
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    14.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin kullanılması yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin yöneticilikteki kıdemleri(hizmet süresi)arasında anlamlı fark var mıdır? 

 

 Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin kullanılması yeterlik alanına 

göre değerlendirmelerinin yöneticilikteki kıdemlerine dair anlamlı fark gösterip 

göstermediğini test etmek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark 

görülmemiştir. 

     15.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin depolanması yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin yöneticilikteki kıdemleri(hizmet süresi) arasında anlamlı fark var mıdır? 

 

Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin depolanması yeterlik alanına 

göre değerlendirmelerinin yöneticilikteki kıdemlerine dair anlamlı fark gösterip 

göstermediğini test etmek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark 

görülmemiştir. 

 

     16.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin elde edilmesi yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin öğretmenlikteki branşları arasında anlamlı fark var mıdır? 

 

Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin elde edilmesi yeterlik alanına 

göre değerlendirmelerinin öğretmenlikteki branşlarına dair anlamlı fark gösterip 

göstermediğini test etmek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark 

görülmemiştir. 

 

17.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin paylaşılması yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin öğretmenlikteki branşları arasında anlamlı fark var mıdır? 

 

Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin paylaşılması yeterlik alanına 

göre değerlendirmelerinin öğretmenlikteki branşlarına dair anlamlı fark gösterip 

göstermediğini test etmek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark 

görülmemiştir. 
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  18.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin kullanılması yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin öğretmenlikteki branşları arasında anlamlı fark var mıdır? 

 

Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin kullanılması yeterlik alanına 

göre değerlendirmelerinin öğretmenlikteki branşlarına dair anlamlı fark gösterip 

göstermediğini test etmek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark 

görülmemiştir. 

 

    19.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin depolanması yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin öğretmenlikteki branşları arasında anlamlı fark var mıdır? 

 

Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin depolanması yeterlik alanına 

göre değerlendirmelerinin öğretmenlikteki branşlarına dair anlamlı fark gösterip 

göstermediğini test etmek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark 

görülmemiştir. 

     20.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin elde edilmesi yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin yöneticilik yaptıkları memleketlerine göre arasında anlamlı fark var mıdır? 

 

Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin depolanması yeterlik alanına 

göre değerlendirmelerinin yöneticilik yaptıkları memleketin kendi memleketleri olup 

olmadığına dair anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi  

sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

 

21.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin paylaşılması yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin yöneticilik yaptıkları memleketlerine göre arasında anlamlı fark var mıdır? 

 Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin paylaşılması yeterlik alanına 

göre değerlendirmelerinin yöneticilik yaptıkları memleketin kendi memleketleri olup 

olmadığına dair anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi  

sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 
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22.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin kullanılması yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin yöneticilik yaptıkları memleketlerine göre arasında anlamlı fark var mıdır? 

 Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin kullanılması yeterlik alanına 

göre değerlendirmelerinin yöneticilik yaptıkları memleketin kendi memleketleri olup 

olmadığına dair anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi  

sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

 

23.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin depolanması yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin yöneticilik yaptıkları memleketlerine göre arasında anlamlı fark var mıdır? 

 Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin depolanması yeterlik alanına 

göre değerlendirmelerinin yöneticilik yaptıkları memleketin kendi memleketleri olup 

olmadığına dair anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi  

sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

 

            24.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin elde edilmesi yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin bilgi yönetimi konusunda hizmet içi eğitim alıp almamalarına göre 

arasında anlamlı fark var mıdır? 

 

Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin elde edilmesi yeterlik alanına 

göre değerlendirmelerinin bilgi yönetimi konusunda hizmet içi eğitim alıp almamalarına dair 

anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi  sonucunda anlamlı bir 

fark görülmemiştir. 

 

25.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin paylaşılması yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin bilgi yönetimi konusunda hizmet içi eğitim alıp almamalarına göre 

arasında anlamlı fark var mıdır? 

Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin paylaşılması yeterlik alanına 

göre değerlendirmelerinin bilgi yönetimi konusunda hizmet içi eğitim alıp almamalarına dair 

anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla t testi  yapılmıştır.  
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 Tablo 16: Milli  eğitim yöneticilerinin bilginin paylaşılması yeterlik alanına ilişkin 
görüşlerinin bilgi yönetimi konusunda hizmet içi eğitim alıp almamalarına ilişkin 

değerlendirmeleri 
 

Hizmetiçi Eğitim  N X  
 

s t p 

Evet 50 84.16 8.51 

Hayır 186 81.15 9.27 

 

2.071 

 

.039 

     

Yapılan t testi sonucunda (t=2.071, p<.05) düzeyinde anlamlı bir farklılık tespit 

edilmiştir. ( X =84.16) ortalama ile milli eğitim  yöneticileri bilgi yönetimi konusunda hizmet 

içi eğitim aldıklarına ilişkin cevaplarına oranla ( X =81.15)  ortalama gösteren milli eğitim 

yöneticileri bilgi yönetimi konusunda hizmet içi eğitim almadıklarını ifade etmişlerdir. Bu 

sonuç milli eğitim yöneticilerinin büyük bir oranının bilgi yönetimi konusunda kurs, seminer 

ve hizmet içi eğitime katılmadıkları şeklinde yorumlanabilir.  

 

  26.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin kullanılması yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin bilgi yönetimi konusunda hizmet içi eğitim alıp almamalarına göre 

arasında anlamlı fark var mıdır? 

 

Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin kullanılması yeterlik alanına 

göre değerlendirmelerinin bilgi yönetimi konusunda hizmet içi eğitim alıp almamalarına dair 

anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi  sonucunda anlamlı bir 

fark görülmemiştir. 

 

27.Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin depolanması yeterlik alanına ilişkin 

görüşlerinin bilgi yönetimi konusunda hizmet içi eğitim alıp almamalarına göre 

arasında anlamlı fark var mıdır? 

 

Milli eğitim örgütlerinde çalışan milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin bilginin depolanması yeterlik alanına 

göre değerlendirmelerinin bilgi yönetimi konusunda hizmet içi eğitim alıp almamalarına dair 

anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi  sonucunda anlamlı bir 

fark görülmemiştir. 
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 VI BÖLÜM 

 Bu bölümde araştırma verilerinin yorumlanmasıyla ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlara 

dayalı olarak geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 Sonuçlar 

 Araştırmanın bulgularına dayalı olarak Aksaray İlinde görev yapmakta olan Milli 

Eğitim Yöneticilerinin  bilgi yönetimi yeterliklerine ilişkin olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Milli Eğitim Yöneticileri, İlköğretim Müfettişleri ve Okul Müdürleri bilgi yönetimi yeterlik 

alanlarına ilişkin öz değerlendirmelerinde bilgiyi örgütlerinde üst düzey yeterlikte elde 

ederek, paylaştıklarını ve depoladıklarını; orta düzey yeterlikte yani daha az 

kullanabildiklerini ifade etmişlerdir.  

2. Yöneticilerin bilginin elde edilmesi boyutuna ilişkin öz değerlendirmelerine göre Okul 

Müdürleri İlköğretim Müfettişlerine; Milli Eğitim Yöneticileri de İlköğretim Müfettişlerine 

oranla bilgiyi daha yeterli düzeyde elde edebildiklerini ifade etmişlerdir. 

3. Yöneticilerin bilginin paylaşılması boyutuna ilişkin öz değerlendirmelerine göre Milli 

Eğitim Yöneticileri Okul Müdürlerine ve İlköğretim Müfettişlerine oranla bilgiyi daha yeterli 

paylaştıklarını; Okul Müdürleri de İlköğretim Müfettişlerine oranla bilgiyi daha yeterli 

düzeyde paylaştıklarını ifade etmişlerdir. 

4. Yöneticilerin bilginin kullanılması boyutuna ilişkin öz değerlendirmelerine göre Milli 

Eğitim Yöneticileri Okul Müdürlerine oranla bilgiyi örgütlerinde daha üst düzey yeterlikte 

kullandıklarını ifade etmişlerdir. 

5. Yöneticilerin bilginin depolanması yeterlik boyutuna ilişkin öz değerlendirmelerine göre 

Okul Müdürleri İlköğretim Müfettişlerine; Milli Eğitim Yöneticileri İlköğretim Müfettişlerine 

oranla bilgiyi daha yeterli düzeyde depoladıklarını ifade etmişlerdir. 

6.Yaşlarına göre Milli Eğitim Yöneticilerinin bilgi yönetimi yeterlik alanlarına yönelik olarak 

yaptıkları olarak yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında; 

7.Yaş grupları arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin elde edilmesi yeterlik alanına 

yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, 

8. Yaş grupları arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin paylaşılması yeterlik alanına 

yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, 

9. Yaş grupları arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin kullanılması yeterlik alanına 

yönelik değerlendirmelerde (f=3.806,p<01) düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu, ( X =23.06)  
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ortalama gösteren 25-29 yaş grubundaki yöneticilerin ( X =26.29) ortalama gösteren  30-34 

yaş grubundaki yöneticilere; ( X =26.37) ortalama gösteren 35-39 yaş grubundaki 

yöneticilere; ( X =26.87) ortalama gösteren 40-44 yaş grubundaki yöneticilere; ( X =26.57) 

ortalama gösteren 45-49 yaş grubundaki yöneticilere oranla daha az yeterlikte örgütsel bilgiyi 

kullanabildiklerini ifade ettikleri, 

10. Yaş grupları arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin depolanması yeterlik alanına 

yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, 

11. Kıdemlerine (hizmet süreleri) göre Milli Eğitim Yöneticilerinin bilgi yönetimi yeterlik 

alanlarına yönelik olarak yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında; 

12. Kıdem grupları arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin elde edilmesi yeterlik 

alanına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı,  

13. Kıdem grupları arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin paylaşılması yeterlik alanına 

yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı,  

14. Kıdem grupları arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin kullanılması yeterlik alanına 

yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı,  

15. Kıdem grupları arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin depolanması yeterlik 

alanına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

16. Mezuniyet branşlarına göre Milli Eğitim Yöneticilerinin bilgi yönetimi yeterlik alanlarına 

yönelik olarak yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında;  

17. Branş grupları arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin elde edilmesi yeterlik alanına 

yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, 

18. Branş grupları arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin paylaşılması yeterlik alanına 

yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, 

19. Branş grupları arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin kullanılması yeterlik alanına 

yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, 

20. Branş grupları arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin depolanması yeterlik alanına 

yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

21.Görev yaptıkları memleketlerine göre Milli Eğitim Yöneticilerinin bilgi yönetimi yeterlik 

alanlarına yönelik yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında; 

22.Memleket grupları arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin elde edilmesi yeterlik 

alanına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, 
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23.Memleket grupları arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin paylaşılması yeterlik 

alanına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, 

24.Memleket grupları arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin kullanılması yeterlik 

alanına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, 

25.Memleket grupları arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin depolanması yeterlik 

alanına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

26.Bilgi yönetimi konusunda hizmetiçi eğitim alıp almamalarına göre Milli Eğitim 

Yöneticilerinin bilgi yönetimi yeterlik alanlarına yönelik yaptıkları değerlendirmelere 

bakıldığında; 

27.Hizmetiçi eğitim alıp almayan gruplar arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin elde 

edilmesi yeterlik alanına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, 

28. Hizmetiçi eğitim alıp almayan gruplar arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin 

paylaşılması yeterlik alanına yönelik değerlendirmelerinde (t=2.071, p<.05) düzeyinde 

anlamlı bir fark olduğu; ( X =84.16) ortalama gösteren Milli Eğitim Yöneticileri hizmet içi 

eğitim aldıklarına ilişkin cevaplarına oranla ( X =81.15)  ortalama ile yöneticiler hizmet içi 

eğitim almadıklarını ifade ettikleri görülmüştür. 

29. Hizmetiçi eğitim alıp almayan gruplar arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin 

kullanılması yeterlik alanına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, 

30.Hizmetiçi eğitim alıp almayan gruplar arasında Milli Eğitim Yöneticilerinin bilginin 

depolanması yeterlik alanına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmüştür. 

 Öneriler 

 Milli Eğitim Yöneticileri, İlköğretim Müfettişleri ve Okul Müdürlerinin bilgi yönetimi 

yeterliklerinin incelendiği bu çalışmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak aşağıdaki 

önerilerde bulunulabilir: 

A.Eğitim 

1. Eğitim örgütlerinin genel ve özel hedeflerine üst seviyede ulaşabilmesi için milli eğitim 

yöneticilerinin bilgi yönetimi yeterlik alanları olan bilginin elde edilmesi, bilginin 

paylaşılması, bilginin kullanılması ve bilginin depolanması alanlarında yeterliklerini ve bilgi 

yönetimi algılarını artıracak proje ve uygulamalara  milli eğitim yöneticileri, okul müdürleri 

ve ilköğretim müfettişlerinin koordineli çalışmaları sağlanarak yer verilebilir.  
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2. Temel girdilerinden birisi bilgi olan eğitim örgütlerinde yöneticilerin örgüt için hayati 

öneme sahip örgütsel bilgiyi elde etmede, kullanmada, paylaşmada ve örgütün geleceği için 

depolamada bilgi ve beceriye sahip olmaları gereği yönetici seçme ve eğitimi süreçlerinde yer 

alabilir.  

3.  Yöneticilik mesleğine yeni başlayan yöneticiler ile daha ileri yaştaki yöneticiler arasında 

bilginin kullanımına ilişkin değerlendirmeleri arasında çıkan anlamlı fark nedeniyle bilginin 

kullanılması boyutunda genç yöneticilere örgütsel bilginin kişisel ve örgütsel anlamda 

kullanımının önemini mesleki bir yeterlik olarak algılatılabilir. Genç yöneticilerin mesleki 

tecrübeleri yüksek olan milli eğitim yöneticileri ile bilgi ve becerilerin paylaşımı konusunda 

mesleki toplantılar düzenlenebilir.  

4. Milli Eğitim Yöneticilerinin bilgi yönetiminde bilginin kullanılmasına ilişkin öz 

değerlendirmeleri “orta yeterlik” düzeyinde olması nedeniyle, yöneticilerin görev yaptıkları 

eğitim örgütlerinde bilginin kullanımına yönelik yönetimsel uygulamalara yönlendirilerek en 

üst düzeyde bilgi ve teknolojik unsurların kullanımı sağlanabilir. Örgüt için yeni bir bilginin 

kullanımının yönetici tarafından gerçekleştirilmesi ve çalışanların bu konuda teşvik edilmesi 

öğrenen bir örgütsel kültür yaratılmasında etkili olacaktır.  

5. Her tür kademede görev yapan milli eğitim yöneticilerinin araştırmamız sonucunda büyük 

bir oranda “Bilgi Yönetimi” konusunda hizmetiçi eğitim almadığı şeklinde yorumlandığında, 

milli eğitim yöneticilerine bu konuda hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim çalışmaları 

düzenlenebilir.  

B. Araştırma  

1. Üniversitelerde çalışan idari görevde bulunan yöneticilerin bilgi yönetimi yeterliklerine 

ilişkin görüş ve algılarına yönelik bir araştırma yapılabilir.  

2. Bu araştırmanın benzerleri diğer özel ve kamu kurumlarında çalışan yöneticiler üzerinde 

yapılarak; bilgi toplumunda kurumların yönetim yapılarında bilgi yönetiminin yönetici algıları 

açısından nasıl değerlendirildiğine ilişkin sonuçlara ulaşılabilir.  

3. Başarılı bir bilgi yönetiminin örgütsel öğrenme üzerindeki etkileri yönetici ve işgören 

algıları açısından araştırılabilir. 

4. Eğitim örgütlerinin yönetim süreçlerinde bilgi teknolojileri ve bilişim sistemlerinin bilgi 

yönetiminde kullanım düzeyleri araştırılabilir. 
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 EK 1 
 

TABLOLAR 
 

Örneklem olarak alınan Aksaray ilinde görev yapan milli eğitim yöneticileri, 

ilköğretim müfettişleri ve okul müdürlerinin görevlerine göre dağılımı ise tablo halinde 

aşağıdaki şekildedir. 

 

            Tablo 1: Milli Eğitim Yöneticilerinin Görevlerine Göre Dağılımı 

 

Görev Yeri Milli Eğitim 

Müdürü 

Müdür 

Yardımcısı 

Şube 

Müdürü 

İlköğretim 

Müfettişi 

Okul 

Müdürü 

Toplam 

Merkezİlçe 1 1 5 20 107 134 

Ortaköy 1  1  23 25 

Ağaçören 1    14 15 

Gülağaç 1  1  15 17 

Güzelyurt 1  1  12 14 

Eskil 1  1  24 26 

Sarıyahşi 1    4 5 

Toplam 7 1 9 20 199 236 

 
 
       Tablo 2: Araştırmaya katılan milli eğitim yöneticilerinin yaşlarına göre dağılımı 

 

Yaş N % 

25-29 48 20.34 

30-34 54 22.88 

35-39 57 24.15 

40-44 30 12.71 

45-49 28 11.87 

50 ve üstü 19 08.05 

Toplam 236 100 
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            Tablo 3: Araştırmaya katılan milli eğitim yöneticilerinin kıdemlerine göre dağılımı. 

 

Kıdem N % 

1 Yıldan Az 51 21.61 

1-5 Yıl 59 25 

6-10 Yıl 58 24.58 

11-15 Yıl 32 13.56 

16 Yıl ve Yukarısı 36 15.25 

Toplam 236 100 

  

Tablo 4: Araştırmaya katılan milli eğitim yöneticilerinin öğretmenlikteki branşlarına 

göre göre dağılımı 

 

Öğretmenlikteki Branş N % 

Sınıf Öğretmeni 149   63.14 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 16 06.78 

Sosyal Alanlar (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Yabancı Dil, 

Resim, Müzik, Felsefe, Sosyoloji) 

34 14.41 

Fen Alanlar (Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji, 

Matematik, Mesleki Teknik Eğitim) 

30 12.71 

Eğitim Bilimleri (Eğit.Yönt.ve Dent.Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik) 

2 0.85 

Diğer  5 02.11 

Toplam 236 100 
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 Tablo 5: Araştırmaya katılan milli eğitim yöneticilerinin kendi memleketlerinde 

yöneticilik yapıp yapmadıklarına göre dağılımı. 

 

Memleket  N % 

Kendi Memleketinde Yöneticilik  

Yapıyor 

96 40.68 

Diğer Memlekette Yöneticilik Yapıyor 140 59.32 

Toplam 236 100 

  

        Tablo 6: Araştırmaya katılan milli eğitim yöneticilerinin “Bilgi Yönetimi” 

konusunda hizmet içi eğitim programına katılıp katılmadıklarına göre dağılımı. 

 

Hizmet içi eğitim “Bilgi Yönetimi” N % 

Katıldım “Evet” 50 21.19 

Katılmadım “Hayır” 186 78.81 

Toplam 236 100 
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 EK-1 
 

BİLGİ YÖNETİMİ ÖLÇEĞİ- A 
AÇIKLAMA 
 

Sayın Milli Eğitim Yöneticisi, İlköğretim Müfettişi, Okul Müdürü 
 Eğitim örgütlerinde bilginin yönetimi üzerine yapılan bir araştırmada yardımlarınıza gereksinim 
duyulmaktadır. Vereceğiniz bilgiler sadece araştırma verileri olarak kullanılacaktır. Başka bir amaçla 
kullanılmayacaktır. Bu nedenle adınızı yazmanıza da gerek yoktur. 
 Araştırmanını amacına ulaşabilmesi, ölçekte yer alan ifadeleri dikkatle okumanız ve içtenlikle 
yanıtlamanıza bağlıdır. 
 Ölçeğin birinci bölümünde kişisel özelliklerinize ilişkin ifadelerde durumunuza uygun seçeneği çarpı 
(X) işareti ile işaretleyiniz. 
 Ölçeğin ikinci bölümünde ise ifade edilen her görüşün karşısındaki kutuya o ifadeye ne oranda 
katıldığınızı gösterten beş seçenekten birini çarpı (X)işareti ile işaretlemeniz beklenmektedir. Bu beş seçenek; 1-
Hiçbir zaman, 2-Çok seyrek, 3-Ara sıra, 4-Sık sık, 5-Her zaman dır.  
 Zaman ayırıp ilgi gösterdiğiniz ve araştırmaya katkı sağladığınız için teşekkür eder, saygılar sunarım. 
 

                                 İsmail KILIÇ 
S.Ü.Sosyal Bil.Enst.Eğitim 

Yönt.Tef.Plan. ve Ekonomisi ABD 
 

 
BÖLÜM –I 

 
1.Yaşınız 
(1) 25-29 
(2) 30-34 
(3) 35-39 
(4) 40-44 
(5) 45-49 
(6) 50 ve üstü 
 
2.Yöneticilikte Kıdeminiz 
(1) 1 Yıldan az 
(2) 1-5 Yıl 
(3) 6-10 Yıl 
(4) 11-15 Yıl 
(5) 16 ve yukarısı 
 
3.Öğretmenlikteki Branşınız 
(1) Sınıf Öğretmeni 
(2) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 
(3) Sosyal Alanlar (Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Türkçe, Edebiyat, Yabancı Dil, Resim, Müzik, Felsefe, 
Sosyoloji) 
(4) Fen Alanlar (Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Mesleki Teknik Eğitim) 
(5) Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) 
(6) Diğer(Lütfen Belirtiniz) ……………………………….. 
 
4.Kendi memleketinizde mi yöneticilik yapıyorsunuz? 
(1) Evet 
(2) Hayır 
 
5. “Bilgi Yönetimi” konusunda herhangi bir hizmet içi eğitim programına katıldınız mı? 
(1) Evet 
(2) Hayır 
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 BÖLÜM II 
 
 
Milli Eğitim Yöneticisi; 

1.
H

iç
bi

r 
Za

m
an

 
2.

Ç
ok

 
Se

yr
ek

 
3.

A
ra

 
Sı

ra
 

4.
Sı

k 
Sı

k 

5.
H

er
 

Za
m

an
 

1.Diğer il/ilçe örgütlerinin çalışmalarını izleyerek yararlanırım.  
 

    

2.Bir işi diğerlerinden daha becerili yapan bir çalışanı fark ettiğimde, onun o 
işi nasıl bu kadar iyi yaptığını öğrenmeye çalışırım. 

     

3.Örgütün gelişmesi için yeni görüş ve düşünceleri ararım.  
 

    

4.Yöneticiyi ilgilendirdiğini düşünerek çalışanların iş dışındaki yaşamlarıyla 
da ilgilenirim. 

     

5.Çalışanların birbirine bağlılık ve güvenini geliştirici bir kültür oluşturmaya 
çalışırım. 

     

6.Yeni ortaya çıkan durumlarla ilgili olarak bilgilendirme toplantıları yaparız.  
 

    

7.Çalışanlarla bildiklerimizi nasıl öğrendiğimiz hakkında konuşuruz.  
 

    

8.İş ve işlemlerin nasıl yapılacağıyla ilgili olarak çalışanların önerilerine 
açığım. 

     

9.Çalışanlar ve aileleriyle birlikte sohbetlerimiz olur.  
 

    

10.Bana olumsuz/moral bozucu olsa bile, bilgi taşıyan çalışanları 
ödüllendiririm. 

     

11.Örgütsel etkinliklerle ilgili her türlü evrakın düzenli biçimde dosyalanarak 
saklanmasına özen gösteririm. 

     

12.Sorunları bilgiye dayalı olarak çözdüğümde öğretmen ve velilerden gelen 
yakınmalar azalır. 

     

13.Örgütte hangi bilginin nerede ya da kimde olduğunu belirten bilgi haritaları 
bulundururum. 

     

14.Bilgi aktarımını sağlamak için belirli sürelerde çalışanların görev alanlarını 
değiştiririm. 

     

15.Örgütte “bilgi yöneticisi” kadrosunun bulunması gerektiğini düşünürüm.  
 

    

16.Yetki devrettiğim çalışanların verdiği kararları kontrol ederim.  
 

    

17.Bilgi yönetiminin başında olanların proje yönetimi, değişim yönetimi ve 
teknoloji yönetimi konularında bilgi sahibi olmaları gerektiğini düşünürüm. 

     

18.Düzenli bir arşivin örgüt belleğinin önemli bir kısmı olduğunu düşünürüm.  
 

    

19.Çalışanların performansını artırmak için gereken bilgiyi ilgili çalışanla 
paylaşırım. 

     

20.Çalışanların performansını artırmak için gereken bilgiyi her çalışanla 
paylaşırım. 

     

21.Doğruluğundan emin olduğumu bilgileri çalışanlara duyururum.  
 

    

22.Bilgi edinme ve kullanma konusundaki becerilerini artırmak için 
çalışanların bu konuda eğitim almalarını sağlarım. 

     

23.Yapılması gereken işlerle ilgili her türlü bilginin her kademeye/birime 
iletilmesini sağlarım. 

     

24.Öğrenmenin süreklilik göstermesine önem veririm.      
25.Bilginin her birimde bulunması için örgüt içinde simetrik olarak 
dağıtılmasını sağlarım. 

     

26.İşle ilgili yeni fikirleri olan, alışılmamış yol ve yöntemler öneren çalışanlara 
çok değer veririm.  

     

27.Düşüncelerin niteliğinin onu dile getirenin konumundan daha önemli 
olduğunun vurgularım. 

     

28.Yeni uygulamaları başlatmadan önce bu uygulamayı daha iyi yapmak ve      



 

iii

 
yaratıcı çözümler bulmak için çalışma grupları oluştururum. 
 

 

29.Deneyimli çalışanların deneyimlerinden yararlanırım.  
 

    

30.Diğer il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine de verebileceğimiz çok 
miktarda bilgi ve deneyime sahibiz. 

     

31.Örgütteki bilgisayarlar birbirine bağlıdır ve haberleşebilirler.  
 

    

32.Örgütün internette kapsamlı bilgilere sahip bir web sitesi vardır.  
 

    

33.Topladığı bilgilerden sonuç çıkararak işte kullanan çalışanları desteklerim.  
 

    

34.ICQ, NeMeeting, Messenger gibi iletişim (sohbet) yazılımlarını 
kullanıyorum. 

     

35.Bilginin değeri onu kimden aldığıma göre değişir.  
 

    

36.Çalışanlar, iş ve işlemlerin nasıl yapılacağıyla ilgili olarak sık sık bilgime 
başvururlar. 

     

37.Örgütümüz eğitim ve bilimle ilgili dergilere abonedir.  
 

    

38.Çalışanların gelişmesi için çeşitli kurs ve seminerler düzenliyorum.  
 

    

39.Kurumumuzda iyi bir arşiv sistemi olduğunu düşünüyorum.  
 

    

40.Örgütteki bilgisayarların ne kadar bilgi depolayabilecekleri hakkında fikrim 
vardır. 

     

41.Kurumumuzda bilgi depolamak için yeterli sayıda bilişim aracı (bilgisayar, 
tarayıcı, internet, intranet, yazıcı,...) vardır. 

     

42.Çalışanlar ne tür bilgi ve belgeleri arşivleyeceklerini iyi bilirler.   
 

    

43.Bilgi yönetimi konusunda kitap ve makaleler okurum.  
 

    

44.Güncel bilgi ve kavramları kullanırım.  
 

    

45.Çalışanlar bilişim teknolojisini kullanmayı bilirler.  
 

    

46.Örgütte kimin hangi konunun uzmanı olduğunu çalışanların hepsi bilir.      
47.Çalışanlar örgütte en önemli bilgi türünün hangisi olduğunu bilirler.  

 
    

48.Bilişim teknolojisin kullanırım.  
 

    

49.Örgüt arşivindeki bilgileri kullanırım.  
 

    

50.Bir çalışan işten ayrıldıktan sonra yerine gelen onun bilgisinden 
yararlanabilsin diye çalışanların deneyimleri ve kendi deneyimlerimi yazarak 
saklarım. 

     

51.Bilgi haritaları herkesin ulaşabileceği yerlerdedir.  
 

    

52.Çalışma ortamımız her çalışanın yeteneklerini kullanmasına olanak sağlar.  
 

    

53.Örgütte kimin hangi konunun uzmanı olduğunu bilirim.  
 

    

 
 


