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ÖZET

İşletmeler varlığını sürdürebilmesi için değişen ve

gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve sahip olması

gerekmekte olup, aynı zamanda bilgiye de sahip olması

gerekmektedir. Bu iki faktör rekabet gücünü artırabilecek

stratejik kararların alınmasını sağlayan kilit unsurdur.

İşletmeler hayatın vazgeçilmez parçası olan bilgi

teknolojilerini çalışma hayatına adapte ederek işlerini

daha az maliyetle daha hızlı daha kolay yaparak

çalışanların mesleki verimliliğini artırabilecektir.

Son yıllarda meydana gelen teknolojik yenilikler ile

verimlilik artışı meydana gelmiş ve üretilen malın

maliyeti de düşmüştür.

Bu çalışmada eğitim gibi önemli bir konuda bilgi

teknolojilerinin kullanımı ve verimliliğe etkisi

incelenmiştir.

Bu çerçevede uygulama aşamasına varıncaya kadar 2.

bölümde teorik olarak incelenmiş ve uygulama
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aşamasında ise genel bir değerlendirme ve yargıya

ulaşılmaya çalışılmıştır.
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ABSTRACT

For to continue their lives businesses must have

accommodate to the changing and developing technology

and must have own knowledge in the same time too.

These two factors are the key elements which can

redound competitive power of the strategic decisions.

Businesses can redound their employer’s productivity

by adopting which are not indispensible information

technologies, by making works cheaper, and quicker.

With the technological innovations occurred in recent

years, productivity increased and the cost of the produced

goods decreased.

In this study, the effect of knowledge information on

professional productivity examined.

In this frame, first two chapters are examined

theoretical and the last chapter is the application chapter.

In the last chapter a general view and an general opinion

developed.
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ÖNSÖZ

Yoğun rekabetin yaşandığı günümüz şartlarında bilgi

teknolojisi kullananlar ve verimliliğin önemini fark edip

uygulamaya koyanlar her zaman bir adım önde olacaktır.

Geleceğimizi oluşturacak olan bugünün öğrencilerini

yetiştiren okullarımız ve çalışanları olan

öğretmenlerimizin, bu okul ve kurumlarda bilgi

teknolojilerini adapte etmek ve verimliliği artırma

açısında gerekli ortamı sağlamak öncelikli amacı olmak

zorundadır.

Bilgi teknolojilerinin sağladığı yararlar ve bu

yararların çalışanların verimliliğine etkisi bu çalışmanın

konusunu oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın oluşmasında emeği geçen değerli

hocam  Prof.  Dr.  Coşkun  ATAYETER’e,  tavsiyelerde

bulunan ve beni motive eden abim Mustafa MORTAŞ’a,

bu eğitimim esnasında yardımlarını esirgemeyen Murat

ÖZ ve Namık Kemal ERDEMİR’e, beni sürekli

destekleyen değerli anne ve babama teşekkür ederim.
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GİRİŞ

Bilgi teknolojileri aracılığıyla bilgi, yaygın ve

herkesin sahip olabileceği bir nitelik kazanmıştır. Bilgi

çağının işletmelerinin aynı sektördeki rakiplerine rekabet

avantajı sağlamalarının kıstasları, sahip oldukları yararlı

bilgi ve onu kullanma dereceleri ile ilişkilendirilmektedir.

Bu çağda ekonomiler, toplumlar, bireyler ve kurumlar

küreselleşmekte ve tüm bu unsurlar arasında rekabet etkili

olmaktadır. Hâkim olan rekabet, beraberinde de değişim

olgusunu karşımıza çıkarmaktadır.

Dünyadaki gelişmeler tüm organizasyonları değişime

zorlamaktadır. Değişimin kaçınılamaz ve üstesinden

gelinebilineceğine inanılırsa, değişimi gerçekleştirmek ve

hazmetmek daha kolay olacaktır. Bugün dünyanın hemen

pek çok yerinde, devlet sektörü ve özel sektör ayırımına

gitmeksizin, tüm işletmelerin mevcut örgüt yapılarını ve

sistemlerini ve iş yapma süreçlerini yeniden inşa etmek

zorunda kalmışlardır. Hatta bu konuda hala faaliyete

geçmeyenler veya faaliyete geç geçenler binmeleri

gereken rekabet trenini çoktan kaçırmışlardır. Geç
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kalanların yapmaları gereken çevresel değişimler yıkıcı

bir şekilde kendilerini etkilemeden gerçekleştirmeleri

gereken değişim ve yeniden yapılanmayı bitirebilmek için

dua etmektir.

İşletmelere çevrelerinden, değişim yönünde bu denli

baskı gelmesinin temel nedeni küreselleşme, bilgi

teknolojilerinde yaşanılan hızlı değişim ve gelişimdir..

Küreselleşme önü alınamaz bir şekilde toplumsal yapı

içerisinde var olan her şeyi yeniden yapılanmaya ve kendi

kurallarına uymaya zorlamaktadır. Tüm bu olanların

temelinde ise bilgi yer almaktadır.

Bilgi, bilgi çağına geçişin temel anahtarı konumunda

olan güçtür. Bu güçle beraberinde teknolojik yenilikleri

ve değişiklikleri getirmektedir ve böylece istisnası bütün

organizasyonlarda bilgi ve uzmanlık temelinde

yoğunlaşma görülmektedir. Bilgi ve yönetim

teknolojilerinin; organizasyonlar, insan kaynakları ve

yönetim sistemleri üzerindeki etkileri oldukça geniş ve

kapsamlıdır.
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Bu geniş kapsam içerisinde, bireylere eğitim ve

öğretim vermekle yükümlü olan bireylerinde aynı

zamanda bilgiye dayalı donanımlarının yüksek

seviyelerde olması gerekmektedir. O yüzden hali hazırda

geleceğin yetişkinlerine bilgi vermekle, bilginin nasıl

kullanılacağını öğretmekle görevli bulunan

öğretmenlerimizin, öncelikli olarak bilgiyi kullanabilir

düzeyde olmaları gerekmektedir. İkincil olarak ise

kullanılabilir düzeyde bilgiye (donanıma) sahip olan

bireylerin, sahip oldukları bu bilgiyi aktarabilmeleri

gerekmektedir.

Tezin ana konusunun bilgi teknolojileri kullanımının

mesleki verimliliğe etkisi olarak seçilmesinin temel

nedeni de günümüzde, çalışma hayatı içerisinde faaliyette

bulunan her bir bireyin mecburi olarak kullanmak

zorunda kaldığı, bireysel tercihler üzerinde olumlu ya da

olumsuz etki yapan temel unsurun bilgi teknolojilerine

dayalı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle de,

çalışma bilgi-bilgi teknolojileri ve verimlik kavramları

zerine inşa edilmiştir.
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Çalışmanın birinci bölümünde, bilgi ve bilgi

teknolojileri anlatılarak çalışma hayatındaki etkisi

üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci

bölümünde ise, verimlilik kavramı detayları ile birlikte

incelenilmiş, verimlilik ve bilgi teknolojileri arasındaki

etkileşimin yönü ve boyutları ele alınmıştır. Çalışmanın

ikinci bölümü aynı zamanda çalışmanın uygulama

bölümü olan üçüncü bölüme de alt yapı olma özelliğini

taşımaktadır. Çalışmanın üçüncü ve son bölümü olan

uygulama bölümünde, Bilgi teknolojilerinin iş hayatında

ki (Öğretmenler) verimlilik üzerindeki olumlu/olumsuz

etkileri araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular,

değerlendirme ve sonuç kısmında sunulmuştur.
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BİRİNCİ BÖLÜM

1- BİLGİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

1.1. Bilgi Kavramı

1.1.1. Bilgi Kavramına İlişkin Tanımlar

1.1.1.1. Veri

Bir işletme açısından veri, bir olay hakkında bir dizi

özel ve objektif açıklamalar ile yapılmış bir alışverişin

yapısal kayıtlarından ibaret bir olaydır. Olay sizin favori

içeceğinizi almanız da olabilir, yaşam boyu biriktirdiğiniz

tüm paranızı borsada kaybetmenizi de. Çünkü rakamlar,

tek başlarına bakıldıklarında hiçbir anlam ifade etmezler.

Rakamlar ve veriler, ancak enformasyona dönüştüklerinde

bir anlam kazanacaklardır. Diğer bir ifadeyle,

enformasyonun hammaddeleridir.1

1Amrit TIWANA, Bilginin Yönetimi, (Çev: Elif ÖZSAYAR), Dışbank Kitapları,
İstanbul, 2003, s.80.
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Barutçugil, veriyi; özümlenmemiş ve yorumlanmamış

gözlemler, işlenmemiş gerçekler olarak tanımlamaktadır.2

Veri bir sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgi

ya da anlam çıkarmada veya sonuca varmakta kullanılan

nicelikler, olaylar, kayıtlar veya sayı kümeleri olarak

tanımlanmaktadır.3

Veri, birbirleriyle ilişkilendirilmemiş olay ve olgulara

ilişkin nesnel gerçekler bütünüdür. Bireysel ya da örgütsel

amaçlar doğrultusunda toplanmakta, ancak işlenmemiş ya

da yapılandırılmamış olarak kaydedilmekte ve

depolanmaktadır. Örneğin OS20-KYH150 ya da OS25-

KYH66 bir veridir. Ancak bu veriler birçok insan için

hiçbir anlam taşımamaktadır. Bir gözleme ya da ankete

ilişkin olarak toplanmış olabilen bu veriler ileride

2 İsmet BARUTÇUGİL, Bilgi Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul, 2002, s.57.
3 Nazik Nazan ÖRNEK PINAR,  “İşletmelerde Bilgi Yönetimi Ve Arçelik    A.Ş.’de
Yürütülen Bilgi Yönetimi Sürecine İlişkin Uygulama Çalışması”,     Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı,    Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, Eylül, 2002, s.4
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işlenmek, yorumlanmak ve özümlenmek üzere bir defter

ya da teknolojik veri depolarına kaydedilmektedir.4

1.1.1.2. Enformasyon

Verilerin ilişkilerle ve amaçlarla donatıldıktan sonra

aldığı biçimdir. Enformasyon, fark yaratan veridir.

Enformasyonu alıcısı ve göndericisi olan görsel veya

işitsel bir mesaj olarak kabul edebiliriz. Amacı alıcının bir

konudaki düşüncelerini değiştirmek, değerlendirmeleri ve

davranışları üzerinde etki yapmaktır. Böylelikle alıcıyı

biçimlendirir. Bakış açısında ve anlayışında fark yaratır.

Mesajı alanın kendisine gelenin enformasyon olup

olmadığına, kendinde fark yaratılan farka bakarak alıcı

karar verir. Veriden farklı olarak enformasyon

anlamlıdır.5

Enformasyon, düzenli ve kullanılabilir verilerdir.

Yöneticilerin bugünkü ve gelecekteki kararları için gerçek

4Hasan İBİCİOĞLU ve Hulusi DOĞAN İşletmelerde Örtülü Bilgi ve Önemi, Ekin
Kitebevi, 2006, s:2.
5Sibel ATAMAN, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Bilgi Yönetimi ve Bir
Uygulama”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi
Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2002, s:19.
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bir değer taşımayan, anlamlı bir şekilde işlenmiş

verilerdir. Enformasyonun iki önemli özelliği

bulunmaktadır. Birincisi; enformasyonun ana kaynağı

durumundaki veriler, işlenerek bir anlam taşımadıkları

için tek başlarına bir anlam ifade etmezler. İkinci olarak;

oluşturulan enformasyon kararlara ilişkin faktörlerdeki

belirsizliği azaltarak belirli bir davranış değişikliğine

neden olmalıdır.6

Enformasyon elektronik kanallarla olduğu kadar basılı

formatlar halinde de gerek elektronik ağlarla gerekse

toplumsal ağlarla yayılabilir. Masanızın üstünde

enformasyon dağları oluştukça veri toplayıcılarından

farkımız kalmaz. Bunun anlamı, önümüzde bir yığın

doğru ya da kuru gürültülü enformasyon olduğudur.

Hangisinin doğru, hangisinin kuru gürültü olduğunu

bulup çıkartmak bizim işimizdir. Bir açıdan bakıldığında

fazlasıyla enformasyona sahip olmaktan çok azına sahip

olmaktan daha iyidir. Böylelikle duruma uygun ve

uyarlanabilir enformasyonları ayırt etmesini öğreniriz.

6 Murat TÜRK, Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Bilgi Yönetimi, Türkmen
Kitabevi, İstanbul 2003, s:78.
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Diğer taraftan çok fazla enformasyona sahipsek,

bunlardan bir anlam çıkartabilmemiz elimizde hiç

enformasyon olmaması kadar zorluk yaratır. Veriye bir

takım anlamlar katıldığında enformasyona dönüşecektir.7

Enformasyon; verinin sahibi ve alıcısı için daha

düzenli ve anlamlı bir şekle oturtulmuş halidir denilebilir.

Dolayısıyla enformasyon veriye oranla daha zengin bir

içerik ve daha bütünsel bir anlam ihtiva etmektedir.

Yazılı, sözlü ya da görsel bir şekil içerisinde

sunulabilinen enformasyon, hedef birey ya da bireyler

grubu üzerinde algılama ya da yargısal değişiklikler

oluşturabilmektedir. Veri konusundaki örneğe dönecek

olursak, OS20-KYH150 verisi onu kaydeden kişi için

düzenlenip bir enformasyon haline getirildiğinde

“ofislerdeki sıcaklık 20 derece olduğunda, bireylerin

klavyedeki yazım hatası ortalama 150 olmaktadır” gibi

çok anlamlı ve zengin içeriğe oturmaktadır. Benzer

şekilde OS25-KYH66 verisi de düzenlendiğinde

“ofislerdeki sıcaklığın 25 derece olduğunda, bireylerin

7Amrit TIWANA, a.g.e., s:82.
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klavyedeki yazım hatasının ortalama 66 olduğunu”

gösteren anlamlı bir enformasyona dönüşmektedir.8

Enformasyon (information), belli bir formda işlenmiş

ve alan için anlamlı olan, hali hazırdaki ve gelecekteki

kararlar için anlam ifade eden, algılanan veya gerçek

değeri olan veri demektir. Veri, kararları etkilediği zaman

bilgi olmaktadır.9

Enformasyon (information), herhangi bir konu ile

ilgili bir bilinmeyeni (belirsizliği) açıklığa kavuşturma

konusunda yardımcı olan veriler/betimlemelerdir.

Enformasyonun altı çizilmesi gereken en önemli özelliği

açıklayıcı değil, betimleyici oluşudur. Örneğin, masanın

ne renk olduğu, sinemada gösterilen filmin adı, havanın

nasıl olduğu veya aradığımız bir kitabın hangi

kütüphanede veya kitapçıda olduğu, bilgi değil,

enformasyondur? "Paparazzi" veya "televole"

programlarından öğrenilenler de "enformasyondur", bilgi

değil. Aslında anlam olarak karşılığı "malumat" veya

8 Hasan İBİCİOĞLU ve Hulusi DOĞAN, a.g.e., s: 2.
9 Ebru  Dilara  ONAT,  “Bilgi Sistemlerinin Stratejik Yönetim süreciyle Bağlantı
Boyutlarının İncelenmesi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli,2001, s:4.



11

"haber" olan enformasyon sözcüğünün Türkçe'deki

yaygın kullanım şekli göz önüne alınarak mutlaka "bilgi"

sözcüğü ile bağlantısı kurulmak istenirse herhalde

"sıradan bilgi" olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.10

1.1.1.3. Bilgi

Veri ham gerçeklerdir ve düzenlendiğinde

enformasyona dönüşmektedir ve anlamlı enformasyon ise

bilgiyi oluşturmaktadır. Bilgi birey kökenlidir ve

bilgisayarlar onu yaratamazlar. Bilgiye ilişkin pek çok

tanım vardır. Türk bilgi tanımlarından bazılarını aşağıdaki

gibi yapmıştır:11

· Enformasyon bir konu hakkında durumu ifade

ederken, bilgi bu durumun anlaşılmasını ifade

eder. Bilgi öğrenmeyi mümkün hale getiren ve

sadece bir araya getirmeye dayanmayan aynı

zamanda kullanıcının amacına ve yeteneğine bağlı

olarak öğrenmeyi mümkün hale getiren olgudur.

10Hasan GÜRAK, “Bilgi-Verimlilik Artışı İlişkisi”, Verimlilik Dergisi, MPM Yayını,
Yıl:2001 Sayı:1, s:2
11 Murat TÜRK, a.g.e.s.79-80.
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· Bilgi, yönetilebilir veri ve enformasyonun birlikte

oluşturduğu unsur olarak tanımlanabilir. Bilgi

veriler düzinesi ya da enformasyon değildir. Bilgi,

davranış, yetenek ve enformasyon tarafından

karakterize edilmekte yani yetenek, deneyim

kültür, karakter, kişilik, hisler vb. birçok faktörün

karışımının sonucudur.

· Bilgi, fikirlerin, kuralların, prosedürlerin ve

enformasyonun organize olmuş bileşimidir.

Bilgi (knowledge), olguları ve olayları tanıma, anlama

ve açıklamaya yönelik, eğitim, gözlem, araştırma veya

deneyim yoluyla elde edilen ve bütün bunların insanın

zihinsel değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan

açıklayıcı nitelikteki ifadeler veya fikirlerdir. Bilgiye, bir

çeşit işlenmemiş enformasyon da diyebiliriz. Örneğin,

kredi kartlarının sağladığı enformasyon kullanılarak kredi

kart sahiplerinin haklarında cinsiyet, yaş ve gelir

durumlarına göre harcama alışkanlıklarını açıklayıcı bilgi

sahibi olabiliriz. Görüldüğü gibi enformasyon ve bilgi
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sözcükleri arasında çok önemli anlam farkı vardır.12

Bilgiye ilişkin bir başka tanım ise; insan düşünce ve

davranışını etkileyebilecek bir güce sahip olabilen

unsurlar bütünü olarak nitelendirilebilir. Konun daha

anlaşılır olabilmesi amacıyla veri ve enformasyon

konularına ilişkin örnek vererek anlatacak olursak; OS20-

KYH150 ve OS25-KYH66 verilerinin enformasyon

bağlamlı dönüşüm analizleri, bizi sonuçta bilgiye

ulaştıracaktır. Analizler ofislerdeki sıcaklığın 20

dereceden 25 dereceye yükseltilmesi ile çalışanların

yaptığı yazım hatalarının %44 oranında düştüğü ve

dolayısıyla ofis sıcaklığı ile bireysel verim arasında

doğrusal bir ilişki olduğu sonucunu doğurmaktadır.

Bunun yorumlanması ve bireyin bilgi deposuna aktarımı

ise “ofis sıcaklığı birey performansını etkilemektedir, o

halde buna dikkat edilmelidir” şeklinde olacaktır.13

  Bilgi, genel anlamda; düşünme, araştırma, gözlem,

deney, akıl yürütme vs. sonucunda kişide oluşan fikri

12 Hasan GÜRAK, a.g.m. s:3.
13 Hasan İBİCİOĞLU ve Hulusi DOĞAN, a.g.e., s:4.
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ürün demektir. Alınıp satılabilen, karar vermek için

işlenmek suretiyle anlam kazandırılan ve değeri olan

veridir. Bilgi ile ilgili olarak anlatılanları özetlersek; bilgi,

toplanmış organize edilmiş, yorumlanmış, belli bir

yöntemle etkin karar alabilmek için ilgili birime sevk

edilmiş, bir işleme sürecinden geçirilerek anlamlı ve

değerli hale dönüştürülmüş, kararları ve davranışları

etkileyen veridir. Günümüzde bilgi; sürekli üretilebilen,

artan, iletişim yoluyla taşınan, bölünebilen, paylaşılabilen

ve üretim faktörleri ile ikame edebilen bir ürün halini

almıştır.

1.1.2. Bilgi Türleri

Bilgi kavramını daha iyi anlayabilmek için

sınıflandırmak gerekmektedir. Sınıflandırma aynı

zamanda kategorize edilmiş bilginin ihtiyaca göre

kullanılmasını sağlayabilecektir. Literatürde farklı

yazarlar tarafından farklı biçilmende sınıflandırılan bilgi

çalışmada açık bilgi ve kapalı bilgi olmak üzere iki

şekilde sınıflandırılmıştır.
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1.1.2.1 Açık Bilgi

Açık bilgi, bilgi teknolojileri ile

belgelendirilebilmekte ve paylaşılabilmektedir. Bu tür

bilgiler yapısal, sabit içerikli, dışsal ve bilinçlidir. Bu çeşit

bilgiler, işletmenin bilgi kaynakları buzdağının en üstünde

görülebilir yerde ve kolayca yerleştirilebilir veya

kodlanabilir. Açık bilgilere örnek verirsek, veri tabanları

ve kullanım kılavuzlarıdır. Açık bilgi, kapalı bilgiye göre

daha kolay söylenebilen, iletilen bireyler ve

organizasyonlar arasında kolayca aktarılabilen bilgilerdir.

Açık bilgiler, formüller, ders kitapları veya teknik

belgelerde yer almaktadır. Açık bilgi, el kitapçığı veya

standart faaliyetlerden kolayca elde edilebilir ve öğretilen

dersler veya kişisel okunan kitaplar ile paylaşılabilmekte

ve işletmenin felsefesi ve stratejisindeki gibi iş yöntemleri

biçimini almaktadır.14

Açık bilgi, sistematik bir şekilde ifade edilebilen,

ulaşılabilen ve aktarılabilen bilgidir. Açık bilgi; genellikle

veri tabanı, belge gibi veya başka bir şekilde

14Murat TÜRK, a.g.e., s:97.
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kaydedilmektedir. Karar almaya yardımcı olmaya

dönüştürülene ve uygulanana kadar yararlı olmaz, gizli

kalır. İş görenlerin işten ayrılmaları durumunda açık

bilgide herhangi bir eksilme meydana gelmez.15

Açık bilgi, kelime ve rakamlarla ifade edilmektedir.

Veri, bilimsel formüller ve kullanım kılavuzları ile

paylaşılabilmektedir. Bu tür bilgiler veri tabanına

kodlanmış ve stoklanmıştır ve işletme içerisinde her hangi

biri tarafından ihtiyaç olduğu takdirde kolayca

kullanabilecek durumdadır. Açık bilgi, objektif, rasyonel

ve veri, politika, prosedürler, yazılımlar, belgeler vb., yani

teknik bilgilerle ilgilenmektedir. Açık bilgi iyi bir şekilde

belgelenmiş ve geçişken bilgilerdir.16

1.1.2.2 Kapalı Bilgi

Kapalı bilgiye örtülü bilgi ve zımni bilgi de

denilmektedir. Bu bilgi ile işletmelerin insan

kaynaklarından kalan tecrübe, entelektüel yaratıcılık ve

15Talip AKPINAR, “Bilgi Yönetiminin Entelektüel Sermaye İle İlişkisi”, Kocaeli
Üniversitesi I. Bilgi, Ekonomi ve Yönetimi Kongre Bildirileri, 10-11- Mayıs 2002,
Hereke-Kocaeli, s:719.
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öğrenmesi kast edilmektedir. Kişiye özgü olan idealler,

değerler, tecrübeler ve eylemleri kapsamaktadır. Kişiye

özgü olması sebebiyle her zaman formüle edilmesi ve

iletilmesi güç olabilmektedir. Kapalı bilgi genellikle

düşünce ve görüş açısı şeklindedir. Bu bilgi insanların

kafaları içerisindeki bilgelik ve uzmanlık bilgisidir.17

Kapalı bilgi olarak adlandırdığımız bu bilgi türünde,

bilginin teknik boyutu önemlidir. Çoğunlukla know-how

olarak ifade edilen kapalı bilgi, bireylerin yetenek ve

birikimlerinin oluşturduğu informal biçimdeki teknik

nitelik içeren uzmanlık bilgilerinin oluşturduğu bu bilgi

türü kapalı bilginin teknik boyutunu oluşturmaktadır.

Kapalı bilginin varlığında, bireylerin değerlerinin,

amaçlarının, inanışlarının önemli bir yer tutmasıyla

beraber bilginin teknik boyutu da kapalı bilginin

varlığında bir diğer önemli hususu oluşturmaktadır.

Kapalı bilginin belirlenebilir, formelleştirilebilir,

edinilebilir ve harekete geçirilebilir hale gelmesi için

16 Murat TÜRK, a.g.e., s:97.
17Özcan YENİÇERİ ve Mehmet İNCE, Bilgi Yönetimi Stratejileri ve Girişimcilik,
IQ kültür sanat Yayıncılık, Aralık 2005, İstanbul, s:38-39.
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açığa çıkartılması gereklidir. Kapalı bilginin tam

anlamıyla yararlı olabilmesi için açık hale getirilmesi bu

konudaki önemli bir noktayı oluşturmaktadır. Bu ise, bilgi

dönüşümü olarak adlandırılan kapalı bilginin açık bilgiye

dönüşümü ile gerçekleşebilmektedir. Ancak bu şekilde

kapalı bilgi, kolay kullanabilme ve paylaşabilme

özelliğine sahip olabilecektir.

Bilginin açık ve kapalı olarak nitelenen bu iki türü,

bilginin yönetimi açısından önemli bir özelliğini

oluşturmaktadır. Özellikle işletmelerde bilgi yönetimi

sürecinde, bilginin açık ve kapalı olarak ele alınması ve

birbirleriyle ilişkilerine göre bilgi yönetimi stratejilerinin

geliştirilmesi bilgi türlerinin önemini göstermektedir.18

Kapalı bilgi, bireysel deneyimlere, bakış açısı ve bireysel

değerlere dayanan içsel bir bilgidir. Kapalı bilgi,

insanların farkında olduklarından daha fazla şey

bildikleri, uzun yıllar içinde edindikleri geniş beceri,

enformasyon ve çalışma birikimlerini unutkanlık

noktasına varacak şekilde içselleştirmeleridir. İnsanların

inanış, birikim ve değerleri şeklinde elle tutulamayan

18 Nazik Nazan ÖRNEK PINAR, a.g.t.s:19.
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nitelikteki özelliklerinin karışımından oluşan kapalı bilgi,

bilginin ancak bireysel olarak kullanılabilen biçimini

oluşturmaktadır; Bu nedenle de anlatımı ve kaybedilmesi

aşırı derecede zordur. Bu bağlamda, kapalı bilgi, açık

bilginin aksine, ifade edilemeyen bir bilgi türüdür; ancak,

açık bilginin tam tersi olmasına rağmen aynı zamanda

açık bilginin tamamlayıcısıdır.

Kapalı bilginin önemli bir özelliği de otomatik olması,

yani az ve belki de hiç denecek kadar zaman ve düşünme

gerektirmesidir. Bu ise kullanıcı için bir avantaj

oluşturmaktadır. Ancak bu avantajının yanı sıra yanlış

olabilme, zor değiştirilme ve iletişiminin güç olması

şeklinde dezavantajları vardır.19

Kapalı bilgi, herhangi bir sisteme göre düzenlenmiş

olarak hazır bulunmayan, açıkça ortaya konmamış olan

bilgidir. “Know-how” olarak andığımız türden bilgiler ya

da bir ustanın marifetinin ardındaki bilgiler, diyelim

bisiklete binme bilgisi, kapalı bilgidir. Sizlerin de, bu

türden bir bilgi birikiminiz olmasaydı, şu anda
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söylediklerimden bir anlam çıkarmanız, verdiğim açık

bilginin yanlışlığı, doğruluğu konusunda bir hükme

varmanız mümkün olmazdı.20

1.2.  Örgütlerde Bilginin Önemi

Günümüzde başarının anahtarı bilgidir. İşletmeler

bilgi sayesinde stratejik kararların alınacağı gibi pazarda

ve sektörde rekabet gücünü artırabilecektir. Bu sebeple

organizasyonları, bilgi yönetiminin kolaylaştıran ve

destekleyen bir yapı haline dönüştürmeyi gerekli

kılmıştır.

Bilginin kıymetinde meydana gelen artışın en önemli

nedeni günümüzün stratejik kaynağını oluşturması kadar

bu kaynağın hareketli bir özelliğe sahip olmasıdır. Bilgi

yön verdiği kararlar ve hareketler açsından sonuç

oluşturmaktadır. Bu anlamda bilgi rakipler, müşteriler,

dağıtım kanalları, ürün ve hizmet çevrim sürelerine ilişkin

akıllıca kararlar alınmasında temel güçtür. Büyüme

19 Nazik Nazan ÖRNEKPINAR, a.g.t.s:18-19.
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sürecinin temel öğesi, bilgidir. İşin yeni biçimlerde

örgütlenmesidir. Bu, insanın üretkenliğini artırarak,

gelecekte yeni üretkenlik artışları meydana getirmekte

kullanılabilecek tasarruflar yaratır. Bilgi çağında örgütsel

etkinliğin sağlanması artık küresel süreçte değer

kazanmaktadır.21

Bugün artık bilgi, ekonomide en temel kaynak olarak

karşımıza çıkmaktadır. Hammadde, sermaye ve işgücü

gibi geleneksel üretim faktörleri ikincil öneme sahip

olmuşlardır, bilgi ise ön plana çıkmıştır. Bilgi akışının

sağlanması durumunda bu kaynakları kolayca elde etmek

mümkün olabilmektedir. Ancak bilgi kendi başına

herhangi bir şey üretemez, yalnızca bir iş görevle

bütünleştiğinde üretken olabilir. Bu nedenle bilgi

toplumu, örgütler toplumudur ve bu örgütlerin amacı

uzmanlık bilgilerini bir işe entegre edebilmektir. Bilgi

kişisel ve örgütsel kararların temel taşını oluşturur.

Örgütsel hedeflere ulaşmak için tüm örgüt düzeylerinde

20http://www.inovasyon.org/html/AYK.ODTUverim.top.Eylul00.htm. Erişim Tarihi:
11.05.2007.
21Mehmet  İNCE  ve  Ercan  OKTAY,  “Bilginin  Stratejik  Bir  Güç  Olarak  Önemi  ve
Örgütlerde Bilgi Yönetimi”, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:10,
Yıl:9, Haziran 2006, s:17.
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bilgiye ihtiyaç duyulur. Ancak ihtiyaç duyulan bilginin

türü, yapısı ve içeriği bu bilgiyi kullanan birimin

işlevlerine göre farklılık gösterir. Örgütün alt

düzeylerinde bulunan yürütmeden sorumlu yöneticilerin

bilgi ihtiyaçları rutin, günlük, yürütme ile ilgili kararlar

için olurken; orta düzey ve özellikle üst düzey

yöneticilerin bu ihtiyaçları uzun dönemli kararlar alma ve

politikalar oluşturmada ortaya çıkar. Bilgi sistemlerinin

amacı; bilginin marjinal değerinin o bilgiyi elde etmenin

marjinal maliyetine eşit olduğu optimum noktaya

erişmektir. Bilginin değer ve maliyetini belirlemek

örgütün bilgi sisteminin boyutunu belirlemede önem

taşımaktadır. Bir bilgi sisteminin boyutu, tutulan bilgilerin

değeri ile maliyetinin eşit olduğu noktaya kadar

genişletilmelidir. 22

Örgütlerde bilgisayara dayalı bir bilgi sistemi tasarlamak

ve gerçekleştirmek için bilgi ihtiyacı örgüt ve uygulama

olmak üzere iki düzeyde belirlenmelidir. Örgüt düzeyinde

belirlenecek bilgi ihtiyacı ile örgütün bilgi mimarisi

tanımlanmış olur. Uygulama düzeyinde belirlenecek bilgi

22Aykut BEDÜK, “Bilgi Çağı, Örgütlerde Bilginin Önemi ve Bilgi Teknolojilerinin
Örgütlere Sundukları Değişim ve Olanaklar”, I. Bilgi, Ekonomi ve Yönetimi
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ihtiyacına göre oluşturulacak bilgi sistemi, örgütün bir

birimine ya da bir faaliyetine hizmet sunar. Bu özelliği ile

uygulama olarak geliştirilen bilgi sistemi, örgütün genel

bilgi yapısının bir alt sistemi olmaktadır. Örgütlerde bilgi

sistemi tasarımına giderken, bu iki düzeyi ayırt etmek

gerekir. Örgütün bilgi gereksinimleri örgütsel düzey

yerine uygulama düzeyinde ele alınırsa aşağıda belirtilen

bir takım sorunlarla karşılaşılır. 23

a.)Bilginin bir uygulamaya ait olması halinde diğer

uygulamalar için aynı bilgiye erişimde güçlük çıkabilir.

Aynı bilginin birden fazla bilgi yapısı içinde yer alması

tutarsız bilgilerin doğmasına neden olabilir.

b.)Yeni uygulamalar için bilgi yapıları tasarlamak,

mevcutları yeniden tasarlamayı gerektirebileceği için

fazla maliyete neden olabilir.

c.)Herhangi bir uygulamaya ait bilgi, o uygulama için

geliştirildiğinden, bir başka iş için yapılacak plansız

sorgulama ve analiz yapma, zor ve maliyetli olabilir.

Bu tür sorunlara meydan vermemek için, bilgi örgütün bir

kaynağı olarak ele almak ve bilgi ihtiyaçlarını örgüt

düzeyinde belirlemek gerekir. Böylece örgütün çeşitli

Kongresi Bildirileri, Hereke, Kocaeli, 2002, s: 695.
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birimleri, örgüt düzeyinde tutulan ortak bilgiyi kolaylıkla

sorunsuz paylaşma olanağı elde eder.

Genel olarak birey ve işletmeler açısından bilgi, işletme

faaliyetlerinin sürdürülmesinin her adımında sürekli

olarak gerek duyulan bir kaynaktır. Gerekli bilgiye sahip

olan işletmeler, bu bilgileri elde edemeyen işletmeler

göre, söz konusu işletmelerin faaliyet alanlarında daha

başarılı olacakladır. Günümüzün yoğun rekabet ortamında

işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri, ulusal ve uluslar

arası piyasalarda rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri

büyük ölçüde bilgiyi toplama, yorumlama ve hızlı bir

şekilde eyleme geçebilme yeteneklerine bağlıdır. Gerekli

bilgiye sahip olan işletmelerin karar verme organlarının

etkinliği artarak işletmenin belirlediği amaçlara ulaşmada

hız kazanmış olacaktır. Diğer taraftan, küreselleşen ve

rekabetin şiddetlendiği pazarlarda işletmeler giderek artan

ölçülerde know-how’un bulunduğu yerlerde ürün

geliştirme, en ucuz yerlerden malzeme ve hammadde

satın alma, dağıtım ve işgücünün maliyetinin düşük

olduğu yerlerde üretim yapma ve ürünleri uluslar arası

pazarlarda satabilme çabasına girmektedir.

23 Aykut BEDÜK, a.g.b. s: 696.



25

Bu da örgütlerde bilgiye olan ihtiyacın önemini

artırmaktadır.24

1.3. Bilgi Yönetimi

Gelişen bilgi teknolojileri ve müşteri istekleri, küresel

rekabet ve bilgi toplumlarının oluşması, bilginin etkin

yönetilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Küçülmeye

giden organizasyonlar için ise işten ayrılan çalışanlarla

bilginin ayrılması ayrı bir sorun haline gelmiştir. Bilginin

kaybedilmesi, bilgi yoğun olan ancak etkin bir bilgi

yönetim sistemi kullanmayan organizasyonlar için

tehlikeli bir sonuçlar doğurur hale gelmiştir.25

Bugünün iş dünyasında şirketler için bilgi yönetimi

önemli bir unsurdur. Bilgi yönetimi, çalışanların değişime

ayak uydurması ve değişimle aynı doğrultuda gelişmeyi

göstermesine yardımcı olan bir uygulamadır. Bir

işletmenin değerini en üst düzeyde artırmayı amaçlar.

Bilgi yönetimi, organizasyonel değer ve müşteri değeri

24 Mahmut  TEKİN,  Hasan  K  GÜLEŞ ve  Tom  BURGESS, Değişen Dünyada
Teknoloji Yönetimi, Damla Ofset, Konya, Mart 2000, s:68.
25 Murat TÜRK, a.g.e. s:162.
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yaratmaya yönelik bilginin yaratılması ve organizasyon

içi akışını sağlayan strateji ve süreçlerin bütünüdür. Bilgi

yönetiminin en önemli amacı, organizasyonun

enformasyonun kaynak ve kapasitelerini değişen çevreyi

öğrenme ve adapte olmak için kullanmaktadır.26

Bilgi yönetimi, şiddetli rekabetin yaşandığı ve

koşulların sürekli olarak değiştiği bir ortamda,

işletmelerin ve genel olarak tüm örgütlerin değişen ortam

ve şartlara uyum sağlamak, yaşamlarını sürdürmek ve

mevcut yeteneklerini muhafaza etmek için ortak aklı

kullandığı süreçtir. Bilgi yönetimi, bilgi ve iletişim

teknolojilerinin veri ve bilgi işleme kapasitesi ile beşeri

sermayenin yenilikçi ve yaratıcı kapasitesini birleştiren ve

beşeri sermayenin yaratıcı gücünden azami ölçüde

yararlanmayı amaçlayan örgütsel bir süreçtir. Bir başka

yaklaşımla bilgi yönetimi, bireylerde var olan uzmanlık

ve tecrübeler de dahil olmak üzere veri tabanları,

dokümanlar, politikalar ve prosedürleri içeren işletmenin

tüm bilgi varlıklarını belirlemek, yönetmek ve

26Gamze İNEL, “Bilgi Yönetimi ve Bir Şirkette Kapalı Bilgiler İle Açık Bilgiler
Arasındaki Dönüşüme Ait Bir Uygulama”, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2001, s:14-15.
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paylaşmakla ilgili entegre ve sistematik bir yaklaşımdır.

Bilgi yönetimi, işletmelerin ve ulusal ekonomilerin

mevcut ve potansiyel rakiplerine kıyasla rekabet güçlerini

artırmak ve sürdürmek için gerekli olan bir süreçtir. Bu

amaç açısından bilgi yönetimi, örgütlerin rekabet

güçlerini artırmak ve sürdürmek için bilginin etkin bir

biçimde tanımlanması, elde edilmesi ve kullanılmasını

amaçlayan strateji veya süreçlerdir. 27

Bilgi yönetimi farklı bakış açılarına ve ulaşılmak

istenen amaca göre değişik biçimlerde tanımlanabilir.

Ancak tüm tanımlar bazı ortak özellikleri bünyelerinde

barındırmaktadır. Öncelikle, bilgi yönetimi bir süreçtir ve

bu nedenle safhaları ve parçaları vardır. Bu sürecin birden

fazla yaklaşımı, farklı yapısı ve mimarisi vardır. İkinci

olarak, bilgi yönetimi belirli amaçlara ulaşmak için ortak

aklın kullanılması demektir. Ortak aklın kullanılması

örgüt için arzu edilen hedeflere ulaşılması ya da başka bir

ifadeyle, arzu edilen eylemlerin ortaya çıkmasını

sağladığında bir anlam ifade edebilir. Bu nedenle, bilgi

27http://www.canaktan.org/yeni-trendler/bilgi-yonetimi/bilgi-yon-nedir.htm, Erişim
Tarihi: 11.05.2006.
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yönetimi ile ortaya çıkan eylemlerin ölçülebilen

performans ve sonuçlara sahip olması gerekir. Üçüncü

olarak, bilgi yönetimi örgütlerin değişen koşullara uyum

sağlamasını ve rakiplerine kıyasla rekabet güçlerini

artırmasını içerir.

Bu bilgiler ışığında bilgi yönetimi, ortaya çıkan yeni

ve değişen koşullarda, örgütsel hedeflerin (ayakta kalmak,

yeni koşullara uyum sağlamak, rekabet gücünü artırmak)

gerçekleştirilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin

kapasite ve olanaklarıyla örgütün sahip olduğu beşeri

sermayenin yeteneklerini birleştirmek suretiyle bilginin

örgüt faaliyetlerinde en etkin bir biçimde kullanılmasını

sağlayan süreç veya stratejiler olarak tanımlanabilir.28

Bilgi yönetimi üzerine düşündüğümüzde

birçoğumuzun aklına gelişmiş intranet, internet

uygulamaları gelmektedir. Bilgi yönetimine ilişkin

yapılan tanımlarda kesin bir dille olmasa da teknolojiden

söz etmektedir. Bilgi yönetimi pek çok şekilde

28http://www.canaktan.org/yeni-trendler/bilgi-yonetimi/bilgiyon-nedir.htm,
Erişim Tarihi: 11.05.2006.
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tanımlanmıştır. Lengnick bilgi yönetimini aşağıdaki

şekilde tanımlamıştır:29

· Bilgi yönetimi, ister somut biçimlerde ifade edilen

açık bilgi, ister bireyler ya da toplulukların sahip

olduğu saklı bilgi biçiminde olsun, entelektüel

varlıkların belirlenmesi, optimizasyonu ve aktif bir

biçimde yönetilmesidir.

· Bilgi yönetimi, duyarlılık düzeyinin ve

yenilikçiliğin artırılması amacı ile kolektif aklın

geliştirilmesidir.

· Bilgi yönetimi, organizasyonel performansın

yükseltilmesi ve değer yaratılması amacıyla

bilginin üretilmesi, sürdürülmesi, kullanılması,

paylaşılması, yenilenmesine ilişkin süreçlerin

uygulanması anlamına gelir.

29Mark LENGNICK-HALL, Cynthıa LENGNICK-HALL A., Bilgi Ekonomisinde
İnsan Kaynakları Yönetimi, Dışbank Kitapları, Mayıs 2004, s:90.
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· Bilgi yönetimi, verimlilik, yenilik ve daha hızlı,

daha etkin kararlar aracılığı ile rekabet avantajı ve

müşteri sadakati kazanmak amacı ile entelektüel

sermayenin ortaya çıkarılması ve kullanılması

uygulamasıdır.

Bilgi yönetiminin zor tarafı ve önemli olan tarafı ise

öncelikle bilginin doğru aktarılması ve alıcı tarafından

doğru algılanmasıdır. Farklı kullanıcıların aynı bilgiyi

farklı değişik amaçlarla kullanmaları ve paylaşabilmeleri

için iletişiminde önemi oldukça fazladır.

Bilgi teknolojileri bilgi yönetimi için en elverişli araçları

sağlamaktadır. Ancak bilinmesi gereken ayrıntı; bilgi

yönetiminin bilgi teknolojileri olmadığıdır. Günümüzde

hızlı değişen iş ortamı belirsizlikler ve risklerle doludur.

Bu belirsizlik ortamında çalışan yöneticilerinde işleri

zorlaşmıştır. İşletmeyi bu belirsizlik ortamında iyi

yönetebilmek için yöneticilerin en önemli yardımcıları

onların kullandığı teknolojik araçlardır.
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1.4. Bilgi Çağı

1.4.1. Sanayi Toplumu ve Bilgi Toplumuna

Geçiş

İnsanlık tarihi sürecinde bir yolculuğa çıkıldığında

toplumların hayat tarzında ve kültürel yapısı açısından

büyük dönüşüme neden olan teknolojik buluşlar; kâğıt,

matbaa, telgraf, buharlı makine ve bilgisayarın icadı

olduğu kabul edilmektedir. Kâğıt ve matbaanın icadı

insanlığın elde etmiş olduğu bilgi birikiminin yayılmasına

neden olurken buharlı makinenin icadı insanın maddeye

hükmetmesinde bir dönüm noktası olmuş ve insanların

üretim ve taşıma aracı olarak kullandığı canlılar yerine,

bu gelişmeden sonra makineleri kullanır olmuştur.

Telgraf, telefon, teleks ve internet gibi iletişim araçlarının

belli aralıklarla insanoğlunun emrine girmesiyle zaman ve

mekân kavramlarında önemli değişme olmaya başlamış

ve uzaklık kavramındaki değişme bilgi akışını olağanüstü
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bir hızla artırmış; ticarette, sanayide ve yönetimde köklü

değişiklikleri gündeme gelmiştir. 30

17. yüzyılın sonlarından itibaren buhar gücünün

hayatta kullanılması ile yeni bir döneme girilmiştir. Tarım

dönemi etkisini yitirmemişken Avrupa’da meydana gelen

bu değişim ile Sanayi Devrimi başlamıştır. Sanayileşme

adı verilen bu yeni süreçte ülkeden ülkeye, kıtadan kıtaya

yayılmaya başlamış başta Avrupa ve Kuzey Amerika

olmak üzere köklü değişikliklere yol açmıştır. Çoğu tarım

ülkesi demir çelik tesisleri, otomobil fabrikaları,

demiryolları kurma çabası içerisine girmiştir.

Sanayileşmenin en üst seviyesinde olunan bu dönem

devam ederken İkinci Dünya Savaşı patlak vermiştir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise yeni bir döneme

girilmiştir. Bu yeni dönemde iktisatçıların deyimiyle

üretim araçları sermaye, emek ya da doğal kaynaklar

değil bilgi olacaktır.

30 İsmail Hakkı YÜCEL, Türkiye’de Bilim Türkiye’de Bilim Teknoloji Politikaları
ve İktisadi Gelişmenin Yönü, DPT Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel
Müdürlüğü, Yayın No DPT 2690, Haziran 2006, s:6.
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Sanayi toplumu; sanayi devrimini meydana getiren

yeniliklerin ve icatların, üretimde bir başka deyişle

ekonomik alanda kullanılması gerek ekonomik gerekse

sosyal yapıların doğmasına yol açmıştır. Oluşan yeni

toplumsal yapı sanayi toplumu olarak adlandırılmıştır.

Tarıma dayalı geleneksel topluda üretim evlerde, el

tezgâhlarında gerçekleşmekte iken, sanayi devrimi

sonrasında imalat fabrikalarda yapılmaya başlandı. Ev ve

işyerlerinin birbirlerinden ayrılmaya başlanması evden

işe, işten eve gidiş geliş gerçekleşmeye başlandı. Bu

durum kentleşmeyi ve kent yapısını da değiştirmiştir.

Ekonomik alanda ise yeni teknolojilerin ve üretimde

kullanılması ile insanlığın hiç görmediği üretim artışlarına

sebep olmuştur. Ayrıca artan iş bölümü sayesinde üretim

sürecinde verimlilik artışı sürekli gelişme gösteriyordu.31

Nasıl ki sanayi toplumuna geçişin lokomotifi buharlı

makineler ise; bilgi toplumuna geçiş ve bilgi toplumunun

lokomotifini de bilgi teknolojileri ve bunun temelinde

bulunan bilgisayarlar yer almaktadır.

31 Hüsnü ERKAN, Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, Türkiye İşbankası Kültür
Yayınları, Haziran 1997, s:4.
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Bilgi toplumu, hızlı sanayileşme, yoğun teknolojinin

üst noktaya çıktığı bir dönemde özellikle 1940’lı yıllarda

günlük hayata girmeye başlayan bilgisayarlar yoluyla

gündeme gelmiştir. Tarım toplumundan sanayi toplumuna

geçişte yaşanan sıkıntıların benzerleri günümüzde de

yaşanmaktadır. Özellikle bilgisayar teknolojisinin

sağladığı hızlı iletişim olanakları bilginin çok kısa sürede

ulaştırılabilmesini sağlamıştır. Bu durum beraberinde baş

döndürücü bir hızla sağlanan bilgi artışına yol açmıştır.

Bilgi dalgası ile hemen her alanda hızla artan bilginin

üretimi, pazarlanması, ulaştırılması, en uygun bilginin

uygulamada kullanılması başlı başına bir iş alanı, bir

sektör olarak öne çıkmış bulunuyor. Böylece günümüz

insanının ilgisi sanayiden bilgiye yönelmiştir. Bilgi, temel

sermaye, ana güç haline almıştır. Bu dönemde yaşanmaya

başlanan uluslararası sorunlar ve savaşlar da bilgi

kaynağını elde etmek amaçlı olmuştur. Geçiş sürecinin

yaşanmaya başlandığı bilgi çağı beraberinde yeni

anlayışlar, yeni yönelmeler de getirmiştir. Globalleşme,

küreselleşme, post-modernizm gibi kavramlar öne

çıkmaya başlamıştır.32

32Mustafa MORTAŞ, “Örgütsel Faktörlerin Başarılı Bilgi Üretimine Etkisi:
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Sanayi toplumundan, bilgi toplumuna geçişi, eğitim,

ekonomi, iş hayatı ve üretim, aile hayatı, toplumsal

yaşam, üretim araçları ve yönetim anlayışı kriterlerine

göre karşılaştırmalı olarak Tablo:1.1’ de görmekteyiz. 33

Yüksek Teknoloji Sektöründe Bir Uygulama”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla 2005,
s:5.
33Mustafa MORTAŞ, a.g.t., s:6
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Toplumsal
Gelişme
Aşaması

Eğitim Ekonomi İş Hayatı Ve
Üretim Aile Hayatı Toplumsal

Yaşam
Üretim
Araçları

Yönetim
Anlayışı

Sanayi

Toplumu

-Hızlı

Okullaşma

-Belirli

Yaşlarda

Zorunlu

Eğitim

-Endüstri Ve

Makineye

Dayalı Sistem

-Kağıt Para
(Sembolik
Para)
Hakimiyeti

-Sanayi

Devrimi

-Endüstriyel

Organizasyonlar

-Büyük işçi

Sınıfı

-Büyük

Aile

Tipinden

Küçük Aile

Tipine

Yönelme

-Hızlı

Kentleşme

-Sanayiye

Dayalı

Büyük

Dünya

Savaşları

-Makineler

-Büyük
Fabrikalar

Endüstriyel

Üretim

Araçları Ve

Ekonomiye

Dayalı

Yönetim

Bilgi

Toplumu

-Yaşayarak

Öğrenme

-Öğrenmeyi

Öğrenme

-Kendi

Kendini

Eğitme

Sorumluluğu

-Okul

Duvarlarını

Aşan Her

Zaman Ve

Her Yerde

Eğitim

-Yaşam
Boyu
Öğrenme

-Bilgiye

Dayanan

Ekonomik

Sistemler

-Anında
Transfer
Olabilen
Enformasyona
Dayalı (Süper
Sembolik)
Para

-Bilgi Devrimi

-Bilgi
Organizasyonlar

-Azalan İş Gücü
İhtiyacı

-Bilgi
Çalışanları

-Ç e k ir d ek
Aile

-Bireysel
 Yaşam

-Soğuk
Savaş
Dönemi

-Bilgi
Hakimiyetine
Dayanan
Mücadele

-Bilgisayar

Teknolojileri

-Uluslararası
Pazarlar

-Profesyonel
Bir Meslek
Olarak
Yöneticilik

-Bilgiye

Dayalı

Yönetim

Tablo 1.1: Bilgi Toplumundan Sanayi Toplumuna Geçiş

Kaynak: Mustafa MORTAŞ, “Örgütsel Faktörlerin Başarılı Bilgi Üretimine Etkisi:

Yüksek Teknoloji Sektöründe Bir Uygulama”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla 2005, s:5
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1.4.2. Bilgi Toplumu ve Bilgi Çağı

Bilgi toplumunun tanımı ve özet çerçevesi şu şekilde

belirtilebilir:  Örneğin  C.  Dura,  bilgi  toplumunu;  sosyal

evrim çizgisinde sanayi toplumundan sonra gelinen,

ekonomideki tüm ağırlığın hizmet sektörüne kaydığı,

mesleki ve teknik araştırmacı sınıfın ön plana geçtiği, her

türlü politika ve yeniliklerin ilmi bilgiden kaynaklandığı,

entelektüel teknolojiye dayanan bir toplum safhası olarak

tanımlamaktadır.34

Bilgi toplumu, dinamikliğini kol gücü veya enerjiden

ziyade bilgiden alan, merkezi ve talep edilen insanı,

toplumun yeni değerleri ile belirlenmiş, yetenekli

uzmanların oluşturduğu, ana üretimin hizmetlerden

meydana geldiği bir toplum olarak tanımlanır. Bahsedilen

bu toplum, hayat standartlarının göstergesi olarak mal

miktarı ile tanımlanan sanayi toplumunun tersine,

hizmetlerde; sağlık, eğitim, dinlenme ve sanat

faaliyetlerinin bir göstergesi olarak hayatın kalitesi ile
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tanımlanır. Sanayi toplumu, gerek istihdam gerekse

üretim içinde sanayinin payının arttığı toplum biçimi

olmasına karşılık, bilgi toplumu hm üretim hem de

istihdam içinde bilgi sektörünün arttığı toplumdur.35

Bilgi teknolojileri tabanlı olarak şekillenen bilgi

toplumunun temel özelliklerinden birisi, sanayi

toplumunda öne çıkan maddi, somut ürünler yerine bilgi

toplumunda, bilgi teknolojileri sayesinde bilgi üretimi

önem kazanacaktır. Bilgi toplumuna ivme kazandıran ve

itici gücü bilgi teknolojilerinin ürünü olan bilgidir. Bilgi

toplumunda bilginin temel özellikleri, devamlı olarak

üretilebilmesi, çoğaltılabilmesi, iletişim ağları sayesinde

taşınabilir, bölünebilir ve paylaşılabilinir olması ile üretim

faktörlerine ikame edilebilmesi şeklinde özetlenebilir.

Bilgiye hızlı ulaşabilmek, taşıyabilmek ve paylaşmak için

iletişim ağlarına ihtiyaç duyulmakta olup, bunun için

iletişim ağı alt yapısının oluşturulması gerekmektedir.36

34Orhan SAVAŞ ve Himmet KARADAL, “Bilgi Toplumu Süreçlerinin Geleneksel
Maliyet Yönetimi Anlayışında Oluşturduğu Dönüşümler”, I. Bilgi, Ekonomi ve
Yönetimi Kongresi Bildirileri, Hereke, Kocaeli, 2002, s: 687.
35 Özcan YENİÇERİ ve Mehmet İNCE , a.g.e. s:256.
36 Hüsnü ERKAN, a.g.e. s:96.
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Bilgi çağı; bilginin temel kaynak olduğu, bilgi üretimi

ve iletişiminin yaygınlaştığı, bilgi çalışanlarının

çoğunlukta olduğu, sürekli öğreniminin kaçınılmaz bir

gerek haline geldiği yakın toplumsal ve ekonomik dönemi

temsil etmektedir.

Bilgi çağı, servet yaratmada bilginin öne geçtiği

dönemi tanımlamak için kullanılan bir kavramdır.

Böylece maddi sermayenin yerini zihinsel sermaye

almıştır. Zihinsel sermayenin belli bir yere sınırlanmayan

yapısı, bütün yönetim ve toplum ilişkilerini

değiştirmiştir.37

Bilgi Çağının önceki dönemlerden farklılaştıran

özellikler şu şekilde sıralanabilir:38

· Bilgi çağı bilgiye dayalı toplumun yükselişinden

meydana gelmektedir.

37Mahmut  TEKİN  ve  Ercan  ÇİÇEK,  “Bilgi  Çağında  Bilgi  Toplumu  ve  Bilgi
Ekonomisi”, I. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, Hereke, Kocaeli,
2002, s:236.
38Ömer  TURUNÇ,  “Bilgi Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Örgütsel
Performansına Etkisi Hizmet Sektöründe Bir Araştırma”, Süleyman Demirel
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Isparta, 2006, s:23.
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· Bilgi çağında işletmeler bilgi teknolojilerine

dayalı olarak faaliyet gösterirler.

· Bilgi çağında iş süreçleri verimlilik artışına

dönüşmektedir.

· Bilgi çağının başarısı bilgi teknolojilerinin

kullanımında etkinlik ile ölçülmektedir.

· Bilgi çağında pek çok ürün ve hizmet, bilgi

teknolojileri ile iç içe girmiş durumdadır.

1.4.3. İletişim Teknolojisi Gelişmeleri ve

Bilgisayarlar

İletişim alanındaki gelişmelere bakılacak olursa,

modern veri iletişimi çağından önce bilgi, fiziksel olarak

(örneğin kağıt, kart, kaset gibi) bir yerden bir başka yere

aktarılmaktaydı. Telgraf ve telefonun icadıyla bilgi

elektronik sinyallere dönüştürülerek kablolar vasıtasıyla

iletilmeye başlanmıştır. İkinci Dünya savaşından sonra ilk
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önce askeri amaçlı kullanılmaya başlanan teleteks daha

sonra işletmeler tarafından bilgi aktarımında yaygın bir

şekilde kullanılmaya başlanılmıştır. 1960’lı yıllarda ABD

Savunma Bakanlığı “İleri Araştırma Proje Birimi” farklı

yerlerdeki bilgisayarları birbirine bağlayan ARPA ağını

geliştirmiştir. Bu ağ vasıtasıyla ABD ve Avrupa’da ki çok

sayıda üniversite ve araştırma enstitülerinin bilgisayarları

birbirine bağlandı ve bu bilgisayarlar arasında veri

değişimi gerçekleştirildi. Aynı zamanda bir video ağı da

gelişmeye başlanmıştır. Kablolu televizyon vasıtasıyla

normal televizyon sinyalleri ile ulaşılamayan bölgelere

televizyon yayınlarının yapılması sağlanmıştır. 1970’ler

boyunca verinin, sesin ve görüntünün bütün dünyaya

aktarımını sağlayan iletişim uydularının dünya

yörüngesine yerleştirilmesi bilgisayar teknolojilerindeki

gelişmelere bağlı olarak hız kazanmıştır. 1980’lerin

sonlarına doğru ise, bilgisayarların iletişim alanında

yaygın bir biçimde kullanılmaya başlandığı görülmüştür.

Günümüzdeki eğilim ise görüntü, ses ve veri aktarımında

entegrasyonu sağlayabilmektedir. Bu amaçla, iletişim

aktarımının analog durumundan dijital hale getirilmesi ve



42

yüksek kapasiteli fiber optik ağların kullanılması iletişim

alanında yeni ufuklar ortaya çıkarmıştır.39

   Bilgisayarlar teknolojisinden daha eski olan iletişim

teknolojileri, bilgi iletiminde ve telekomünikasyonda

elektriğin kullanılmasıyla birlikte yaklaşık olarak 150

yıllık bir geçmişe sahiptir.1850’lere doğru telgraf, 1850-

1880 yılları arsında telefon, 1900’lü yıllara doğru

elektromanyetik dalgalarla iletim, 1920-1930 yılları arası

radyo, 1950-1960 yılları arası ise televizyon teknolojisi

gelişmiş olup, 1970’lerden itibaren ise medya

teknolojileri kullanılmaya başlanmıştır.40

İletişim teknolojileri, bireyler organizasyonlar ve

ülkeler arası iletişimi sağlayan ve etkileşimi hızlandıran,

küreselleşmenin oluşumunu sağlayan bilgi tabanlı

teknolojik gelişmeler olup, bu gelişmelerin mikro

elektronik alanındaki yenilenmelerle bağlantılıdır. Mikro

elektronik teknolojisinde meydana gelen değişiklikler,

ürün ve teknolojileri yenilerken iletişim donanımındaki

39Mahmut TEKİN, Hasan K GÜLEŞ ve Tom BURGESS, a.g.e s:111.
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gelişmeler, üretim alt yapısını oluşturmakta ve sağladığı

hızlı değişimle, ekonomide girdi temini ve verimliliği

hızla artırmaktadır.41

İletişim teknolojisinde meydana gelen en önemli

yenilikler mikro elektronikteki gelişmelerle yaşanmıştır.

İletişim alanındaki gelişmeler dijital teknoloji ile fiber

optik ve lazer teknolojisi sayesinde iletişimde meydana

gelen yenilenmelerin ve ofis donanımlarında yenilik

oluşturan akıllı telefon, terminal, faks ve diğer haberleşme

araçlarındaki gelişmelerle birlikte yaşanmıştır. Bilgisayar

ve iletişim teknolojisinde meydana gelen yenilikler,

üretim için gerekli olan her türlü bilgi akışını hızlandırmış

ve kolaylaştırmıştır. Sağladığı bu avantaj ile üretimde

etkinlik ve verimlilik artmıştır.42

40Tülay BEKTAŞ ŞEKER, “Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmeler Çerçevesinde Bilgiye
Erişimin Yeni Boyutları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:13, s:382.
41 Adem ÖĞÜT, Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Kasım 2001,
s:176.
42 Hüsnü ERKAN a.g.e. s:81.
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1.5.  Bilgi Teknolojileri

Yaşadığımız yüzyılda bilgi teknolojileri hayatımızın

her safhasında kendini hissettirmektedir. İşyerinde, evde,

sokakta dahi içe içe olduğumuz bilgi teknolojileri

yaşantımızı kuşatmış durumdadır, artık vazgeçilemez

parçası olmuştur. Teknoloji nasıl tanımlanırsa

tanımlansın, hayatımızı kolaylaştıran, verimliliğimizi

artıran değişim ve gelişimdir.

Bilgi teknolojileri; kavram olarak verilerin

kaydedilmesi, saklanması, belirli bir işlem sürecinden

geçirmek suretiyle bilgiler üretilmesi, üretilen bu bilgilere

erişilmesi, saklanması ve nakledilmesi gibi işlemlerin

etkili ve verimli yapılmasına olanak tanıyan teknolojileri

tanımlamada kullanılan terimdir. Bu teknoloji, sesli,

resimli, metinli ve sayısal verilerin elde edilmesi,

işlenmesi, saklanması ve dağıtımını yürüten mikro-
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elektroniğe dayalı hesaplama ve iletişim teknolojilerini de

içermektedir.43

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren teknolojideki

baş döndürücü değişimler ve gelişmeler ile ileri

teknolojilerin insan hayatına girmesiyle birlikte sanayi

toplumundan bilgi toplumuna geçiş gerçekleşmiştir.

Günümüzde, her gün yeni bir teknolojik ürün insanların

kullanımına sunulmakta, bu ürünler insan hayatını

kolaylaştırmaktadır.44

Teknolojik gelişmeler uzun yıllar değer artışı ve değer

gücünün tek kaynağı olmuştur. Bu sebeple işletmeler

açısından güç elde etmenin bir başka yolu da teknoloji ile

ilgilidir.

Bilgisayar, telefon, faks, modemler ve internet her

insanın ulaşabileceği bir şekilde bulunmaktadır. Bilgi

teknolojilerinde iki eğilim göze çarpmaktadır. Bunlar

43Durmuş ACAR ve Vesile ÖMÜRBEK, “Bilgi Teknolojilerinin Muhasebe Bilgi
Sistemi Kullanımı Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama:Gıda Sektörü”, Muhasebe
Finansman Dergisi, Ekim 2003, s:67.
44Tülay BEKTAŞ ŞEKER, a.g.m. s:378.
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minyatürleşme ve bütünleştirmedir. Minyatürleştirme ile

telefonlar ve bilgisayarlar küçülüp cebe sığacak hale

gelirken bütünleştirme ile ses, veri, görüntü ve formların

aynı yerde toplanmasını sağlayarak multi-medya internet

teknolojilerine imkân sağlamıştır.45

1.5.1. Bilgi Teknolojileri Gelişmeleri

İnsanlık tarihinin en büyük değişimlerinden biri olan

dijital devrim çok hızlı gelişmiştir. 1946 yılında dünyanın

ilk programlanabilir bilgisayarı ENIAC, üç metre

yüksekliğinde elli metre uzunluğundaydı ve maliyeti

milyon dolarlarla ifade ediliyordu. Saniyede 5000 işlem

yapabiliyordu. 1971 yılında Intel firması, ENIAC’ın 12

katı işlem kapasiteli 200 dolar maliyetli bir chip üzerinde

gerçekleştirdi. Günümüz pentium işlemcili bilgisayarlar

saniyede 400 milyonun üzerinde işlem yapabilmektedir.

İşlem kapasite hızlarının artmasına karşılık bilgisayar

hafızalarının maliyetlerin de büyük düşüş sağlanmıştır.

Yine iletişim teknolojilerinde de fark edilir derece

gelişmeler yaşanmıştır. 1980 yılında telefon konuşmaları

45 İsmet, BARUTÇUGİL a.g.e, s:26.
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saniyede bir sayfadan daha az bilgi taşırken günümüzde

ise bir saniye 90.000 ciltlik bir ansiklopediden fazla

bilgisi aktarılabilecek durumdadır. Uydu bağlantıları ile

dünyanın her yerinde işyerlerine, evlere, insanlara hızlı,

kaliteli ve ucuz iletişim sağlanmaktadır46.

      Bilgi ve iletişim teknolojileri; iletişim hızını

arttırıp maliyetleri düşürerek, daha hızlı ve ucuz etkileşim

sağlayarak, birçok ürünü ve faaliyeti bölgeselleştirip

entegre ağlar sayesinde dağıtımı kolaylaştırarak

küreselleşmeyi mümkün kılmıştır. Bilgi ve iletişim

teknolojileri doğrudan ve hızlı iletişim bağları kurarak,

ekonomik uzaklıkları azaltmış, iş dünyasının

faaliyetlerinin koordinasyonu için gereken zamandan

tasarruf sağlamış, değişim maliyetlerini düşürmüş ve

finans pazarlarını ülkeler ve kıtalar boyutunda 24 saat faal

konuma getirmiştir.47

Bilgi çağı olarak bugünün şekillenmesini sağlayan

teknolojide meydana gelen köklü değişikliklerin temeli;

46 İsmet BARUTÇUGİL, a.g.e. s:21.
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bilgi, bilgisayar ve telekomünikasyon – iletişim arasında

var olan ilişkiye dayanmaktadır. Mikro-elektronik

teknolojisinin bu üç faktörde hayata geçirilmesi, bunların

birbirlerine yakınlaşması ve birbirlerini desteklenmesi

sağlanmıştır. Bu üç faktörden bilgisayarlar, bilgiyi

yönetmede ve işlemede sürekli aktif bir rolü üstlenmiştir.

Bilgisayarlar insanoğlunun karar alma işlevini

desteklemek üzere zihinsel olarak bazı hesaplamalar

yapma kabiliyetini artırma çabası ile varlık bulmuş ve

giderek karmaşıklaşan sorunların çözümüne paralel olarak

sahip olduğu nitelikleri de artmıştır.48

1.5.2. Bilgi Teknolojisi Öğeleri

Bilgi teknolojileri; verilerin kaydedilmesi, saklanması,

belirli bir işleme tabi tutularak bilgi üretilmesi, üretilen bu

bilgilerin saklanması, bu bilgiyi kullanacak olanlara

sunulması ve aktarılması gibi işlemlerin etkili ve verimli

yapılmasını sağlayan teknolojileri tanımlamada kullanılan

47Necmi ODAKYAKMAZ, “Bilgi Teknolojileri, Küreselleşme ve Kalkınma”,
www.foreigntrade.gov.tr/ead/DTDERGI/tem2000/bilgi.htm. Erişim Tarihi: 11.05.2006
48Türksel BENSGHIR KAYA, Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim, Türkiye ve
Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara 1996, s:30.
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bir kavramdır. Bilgi teknolojileri; sesli, resimli, metinli ve

sayısal verilerin elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve

dağıtımının sağlayan mikro-elektroniğe dayalı hesaplama

ve iletişim teknolojilerini içerir.49

Bilgi teknolojileri; verilerin kaydedilmesini,

kaydedilen verilerin saklanması, işleme hazır hale

getirmek ve bilgi üretmek, üretilen yeni bilgilere

erişilmesini sağlamak, saklamak ve iletmek gibi

işlemlerin etkili ve verimli olarak yapılmasına olanak

saklayan teknolojileri tanımlamak üzere kullanılan bir

kavramdır. Bilgi teknolojileri; sesli resimli, metinli veya

sayısal verilerin elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve

dağıtımını yürüten mikro-elektroniğe dayalı hesaplama ve

iletişim teknolojilerini içermektedir50

Bilgi teknolojisi öğeleri; başta bilgisayarlar ve bunlara

destek sunan girdi ve çıktı donanımları olmak üzere faks,

mikrografik, doküman doldurma ve hazırlama makineleri

49 Türksel,BENSGHIR KAYA a.g.e., s:38.
50 Adem ÖĞÜT, a.g.e, s:138.
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ve basım makineleri vb. bilgi teknolojileri içerisinde yer

alan donanımlar olmaktadır.51

Bilgi teknolojileri; yazılım, donanım ve veri tabanı

olmak üzere başlıca üç alt öğeye sahiptir. Donanım;

bilgisayarların fiziksel yapısını oluşturan beş adet araç ve

teçhizatı oluşturmaktadır. Bunlar, girdi ve çıktı birimleri,

merkezi işlem birimi, veri ve programlar için ikincil

bellek ve bütün bu donanımlar ve kullanıcı arasında

işbirliği sağlayan iletişim birimleridir. Yazılım, donanım

faaliyetlerini yönlendiren komutların genel adıdır.

Yazılımlar, sistem ve uygulama olmak üzere iki farklı

amaç için geliştirilmektedir. Sistem yazılımları, donanıma

ait öğelerin hareketlerini kontrol ve koordine eder.

Uygulama yazılımları, kullanıcı ve yöneticilere yardımcı

olmak üzere veriler üzerinde işlem yapmak için

geliştirilen yazılımlardır. Veritabanı; uygulama

yazılımları tarafından kullanılacak tüm verileri

kapsamaktadır. Veriler ve bilgiler bilgisayar teypleri,

51 Durmuş ACAR ve Vesile ÖMÜRBEK, a.g.m., s:67.
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diskler, disketler ve buna benzer fiziksel araçlar

kullanılarak veritabanlarında tutulur.52

1.5.3. Bilgi Teknolojileri Gereksinimleri

Gün geçtikçe küçülen ve küreselleşen dünyamızda

işletmeler arasındaki rekabet artmaktadır. Bu zorlu

rekabet ortamında işletmelerin varlığını sürdürebilmesi

için teknolojik yeniliklere sahip olması gerekmektedir.

Bilgilerin vericilerden alıcıya aktarılmasında bilgi

teknolojilerinin önemi fark edilmektedir. Kâğıt üzerinde

aktarılan bilgilerin yerini artık elektronik ortamda

aktarılan bilgiler yer almaktadır. Elektronik ortamda

aktarılan bilgilere ulaşılması, çoğaltılması, değiştirilmesi,

yeni bilgilerin eklenmesi ve saklanması daha kolaydır.

Sanayi toplumunun ortaya çıkmasında en önemli

etkenin buhar makinesi, elektrik, içten yanmalı motor gibi

enerji teknolojilerinin bulunmasıdır. Bilişim

teknolojilerinin ortaya çıkıp hızla gelişmesi de benzer bir

etkiyi yeni toplumda oluşturmuştur. İletişim ve bilgisayar

52 Türksel BENSGHIR KAYA, a.g.e., s:39.
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teknolojileri yüksek eğitimli insan kaynaklarına

gereksinim doğurduğundan ve ulusal verimliliği arttırma

ve rekabetçi üstünlük elde etme yolunda daha yüksek

katma değer yaratan ürünlerin elde edilmesini

sağladığından iktisadi gelişme açısından en fazla önem

verilmesi gereken bilişim teknolojileri olarak

görülmektedir. Michael E.Porter günümüzde bir

işletmenin yönetilmesinde en temel faktör olarak bilişim

teknolojisini saymaktadır. Bilgi toplumu kavramı da yeni

teknolojilerin sebep olduğu iktisadi ve sosyal değişimler

anlamına gelmektedir. Bilgi Çağında işletmeler

faaliyetlerini sürdürebilmek ve piyasada kalabilmek için

büyük ölçüde bilişim teknolojileri kullanmak

durumundadır.53

Günümüzde ise bilgi teknolojileri pek çok işletme,

kurum ve kuruluş tarafından kullanılmakta, en basit

işlemden en karmaşık olanına kadar bütün problemler

bilgisayarlar aracılığı ile çözülmektedir.

53Mahmut, TEKİN, Muammer ZERENLER ve Mehmet YILDIZ, “Kriz Dönemlerinde
Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri Üzerine Bir
Uygulama”, I. Bilgi, Ekonomi ve Yönetimi Kongresi Bildirileri, Hereke, Kocaeli,
2002, s:668.
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Bilgi Teknolojileri özellikleri bilgi teknolojileri

bilgisayar ve iletişim teknolojilerini, verileri yönetme

açısından enformasyon ve bilgiye dönüştürme

yöntemlerini kapsayan bağlantılı ve etkileşimli

teknolojilerdir. Organizasyonlar için, uygun bilgi

teknolojileri seçimi ve etkin bilgi teknolojileri yönetimi

konusu, hizmet kalitesi ve kurumsal etkinlik amaçlarına

ulaşmak doğrultusunda, kurum insan kaynakları, kültür,

yapı ve rekabet öğeleri çerçevesinde önem arz

etmektedir.54

1.6. Bilgisayara Dayalı Bilgi Sistemleri

Bilgisayara dayalı bilgi sistemlerini beş ana başlık

altında incelemek mümkündür. Bunlar; yönetim bilgi

sistemleri, karar destek sistemleri,, ofis otomasyon

sistemleri, yapay zeka ve uzman sistemler ve son olarak

elektronik veri işleme sistemleridir.

54 Adem ÖĞÜT; a.g.e. s:183.
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1.6.1. Yönetim Bilgi Sistemleri

Yönetim bilgi sistemleri bir işletmenin muhasebeden

insan kaynaklarına kadar bütün fonksiyonları arasında

koordinasyon ve uyumu sağlayan ve bütün fonksiyonları

arasında bilgi alışverişine izin veren sistemlerdir.55

Yönetim bilgi sistemleri örgütün hayati faaliyetini

düzenleyen mekanizmasıdır. İnsanlar için kalp ne kadar

önemli ise örgütler içinde yönetim bilgi sistemleri aynı

değerdedir. Örgütün varlığını sürdürmesi için gerekli

bilgileri sürekli olarak üretir ve gerekli yerlere ulaşmasını

sağlamaktadır. Yönetim bilgi sistemi yöneticinin bir karar

organı olması, bilgilerin karar sürecinde kullanılması ve

alınan kararların örgütün iç ve dış çevresine gönderilmesi

halinde oluşmaktadır. Yönetim bilgi siteminin (YBS)

ortak özelliği, işletmelerin bilgi gereksinimlerini

karşılama amacına hizmet etmesidir.56

55 Can ŞIMGA ve Nazlı AKMAN, “Bilgi Sistemleri, Teknolojileri ve Muhasebe
Uygulamalarına ve Eğitimine Etkileri”, XIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi
Sempozyumu, Antalya, 2000, s:101.
56Özcan YENİÇERİ ve Mehmet İNCE, a.g.e. s:127
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 Örgütün yaşama ve gelişmesinin sağlanması ile

örgütsel faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi,

yürütülmesi ve denetimi için yönetimin gereksinme

duyduğu doğru, zamanlı ve anlamlı bilgiyi sağlayan ve

geliştiren sistem olan yönetim bilgi sistemleri; bir örgütün

yönetiminde kullanılan bilgilerin doğru olarak işlenmesini

ve doğru olarak zamanında gerekli olan yerlere

iletilmesini sağlayan bir sistemdir.57

Örgütlerin varlığını sürdürmesi için gerekli olan

bilgileri devamlı olarak üreten, ilgili birimlere ve kişilere

ulaşmasını sağlayan yönetim bilgi sistemine ilişkin farklı

tanımlar yapılmıştır.58 Bunlar:

· Yönetim bilgi sistemi; örgütsel kaynak olarak

bilginin elde edilmesi, üretilmesi, yönetilmesi,

işlenmesi ve kullanılması ile ilgili işlevler ve

sistemler bütünüdür.

57Halime İNCELER SARIHAN, Rekabette Başarını Yolu Teknoloji Yönetimi,
Desnet Yayınları, İstanbul, 1998, s:197.
58 Türksel BENSGHIR KAYA, a.g.e., s:57.
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· Yönetim bilgi sistemi; geçmiş, bugün ve gelecek

ile ilgili olarak örgüt ve çevresi ile ilgili bilgiler

elde eden bir işletme sistemi olarak

tanımlanmaktadır.

· Yönetim bilgi sistemi; yönetsel kararlar için

gerekli olan bilgilerin çeşitli kaynaklardan

sağlanarak bir araya getirilmesine yönelik

biçimlendirilen bir sistemdir.

· Yönetim bilgi sistemi; stratejik planlama ve

kontrol için yönetsel kararlar almada gereksinim

duyulan bilgileri sağlayan sistem olarak

tanımlanmaktadır.

· Yönetim bilgi sistemi; bir işletme yapılan

faaliyetlerden dolayı verileri elde tutma, çevrede

meydana gelen durumlarla ilgili verilere erişme ve

bunları izleme gibi işlevlere ek olarak, tüm bu

verileri süzme, düzenleme ve seçme yapmak
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suretiyle bilgi olarak yöneticilere sunan sistem

olarak ifade edilmektedir.

1.6.2. Karar Destek Sistemleri

Karar destek sistemlerine ilişkin ilk defa tanımlamayı

Scott Morton yapmıştır. Yapılan tanım ise; yarı yapısal ve

yapısal olmayan sorunların çözümünde karar alıcıya veri

ve model kullanmak suretiyle yardımcı olan etkileşimli

bilgisayar sistemleridir.59

Yönetim bilişim sitemleri, kararların rutin,

yapılandırılmış ve önceden tahmin edilen tiplerinde bilgi

sağlamada başarılı olmuştur. Bilindiği üzere

yapılandırılmış kararlarda, karar vermedeki metotlar ve

kurallar iyi tanımlanmış ve bilinmektedir. Buna karşılık

karar destek sistemlerinin amacı büyük ölçüdeki rutin

olmayan ve yapılandırılmamış problemlerin çözümünde

yöneticilere yardımcı olmaktır. Karar destek sistemleri,

yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış kararlarda

kullanılan bilgilerin elde edilmesinde bilgisayar ile karar
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alıcılar arasında karşılıklı direkt etkileşimi izin veren ve

insana yardım için kullanılan bilgisayar temelli bir sistem

olup, esas olan kararın alınması değil, kararın alınmasına

destek olmaktır. Örnek olarak karar destek sistemleri

işletmeler arası birleşmeler, yenileme yatırımları, yarı

mamul geliştirme ve pazarlama konularında karar

vermede yararlı olmaktadır.60

1.6.3. Ofis Otomasyon Sistemleri

Ofis  otomasyon  sistemleri  unsurları ofis  otomasyon

işlerini kapsayan öğelerden oluşmaktadır. Örgütün ihtiyaç

duyduğu andaki bilgiyi sağlamaya yarayan ofis

otomasyon sistemleri örgütün verimliliğini artıran bilgi

teknolojisi araçlarından oluşmaktadır.61

Ofis otomasyon sistemleri içinde en yaygını kelime

işleme olmakla beraber, masaüstü yayıncılık, e-posta,

faks, şekil işleme sistemleri gibi unsurları kapsamaktadır.

59 Türksel BENSGHIR KAYA, a.g.e., s:85.
60 Mahmut TEKİN, Hasan K GÜLEŞ ve Tom BURGESS, a.g.e. s:128
61 Ömer TURUNÇ, a.g.t., s:54.
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Şekil 1.1’de gösterildiği gibi belli başlı ofis otomasyon

sistemleri görülmektedir.62

Kaynak: Mahmut, TEKİN, Hasan K. GÜLEŞ, Tom BURGESS, a.g.e. s:123

62 Mahmut TEKİN, Hasan K. GÜLEŞ ve Tom BURGESS, a.g.e. s:123.
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Ofis otomasyon sisteminin temel amacı, çalışanların

kırtasiyecilik ile ilgili iş yüklerini azaltmak ve kurumsal

işlemleri bilgisayarlaştırmaktır. Ofis otomasyon

sistemleri, verileri elektronik ofis iletişimi formunda

toplayan, süreçleyen, saklayan ve iletimini sağlayan bilgi

sistemleridir. Bu sistemler, ofis iletişimini ve verimliliği

artırmak için belge-işlem ve telekomünikasyon

teknolojilerinden yararlanmakta ve her bir yönetici

yardımcısına kişisel bilgisayar tahsis edilmesi

zorunluluğunu ortadan kaldırarak teknoloji yatırımı

giderlerini azaltmaktadır. Ofis otomasyon sistemleri,

otomatik stok, sipariş kararları ve üretim kontrol kararları

gibi operasyonel süreçleri denetleyen rutin kararların

verilmesinde de etkinlikle kullanılır. 63

1.6.4. Yapay Zeka ve Uzman Sistemleri

Zaman 21. yüzyılı gösterdiğinde ortada aklın

makineleşmesi ya da makinelerin akıllaşması denen bir

kavram olduğu görülmektedir. Robotlaşma olarak da

63 Adem ÖĞÜT, a.g.e., s:148.
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adlandırılabilinecek yapay zekadan önce zeka kavramı

hakkında kısaca açıklama yapmakta fayda vardır.

Zeka: Zekanın ne anlama geldiği ve ne kadarının

ölçülebildiği konusunda henüz bir fikir birliği olmamakla

birlikte Latince “intellectus” kelimesinin karşılığı olan

zeka; yeni bir düzeneği veya kuralı keşfetme ya da bir

tahmin yürütme ile ilgili bir faaliyet olarak

açıklanabilineceği gibi beynin bilgiyi alıp, hızlı ve doğru

olarak analiz etmesi şeklinde de ifade edilebilir. Buna

karşılık biyologlar zekayı çevreye uyum kabiliyeti olarak

açıklarken, eğitimciler öğrenme, psikologlar ilişkileri

anlama, bilgisayarcılar bilgiyi işleme kabiliyeti olarak

açıklamışlardır. Zekanın evrensel bir tarifi yapılamadığı

gibi sadece dile iyi hakim olmak, hesapları çabuk

yapabilmek kişiyi zeki yapmaya yetmiyor. İnsan beyni

son derece karışık ve şaşırtıcı bir organ olduğundan,

sayısız yetenek ve fonksiyona sahiptir. Bu fonksiyonların

hepsini de elbette ki testlerle ölçmek mümkün

bulunmamaktadır. İnsan, beynin çeşitli yeteneklerini

kullanmada ne kadar başarılıysa o kadar zeki sayılıyor.



62

Yapay zeka insanlık tarihinde çok büyük bir

mühendislik projesidir. Aslında yapılan ve yapılmak

istenen şey, bilgisayar programından ibarettir. Yapay

zeka, bilgi ve davranışa dayalı sistemler oluşturur. Ve

zeki davranışlar üzerine araştırmalar yapar. 64

 Yapay zeka bazılarına göre, insanın yerini alacak

olan elektro-mekanik otomatlar üretme vizyonu

yaratmaktadır. Bazılar ise; bilgisayarların hiçbir zaman

insan gibi yaratıcı, duygu yoğun olamayacağını

açıklamaktadırlar. Ancak günümüzde bilgisayarlar

nesneleri kaldırma, istenilen yere yerleştirme, kavrama

gibi işlemleri yapabilmektedir. Belirli bir uzmanlık

alanına ilişkin işlemleri ise aynı insan beyni gibi

yapabilmektedir. Yapay zeka ile ilgili araştırma ve

çalışmaları; bilgi temelli uzman sistemler, doğal diller,

insanın duyu organı işlevlerinin simülasyonu ve robotlar

olmak üzere dört başlık altında toplanmaktadır. Ancak

günümüzde uzman sistemler bilgi sistemleri içinde ayrı

bir yere sahiptir. Uzman sistemler; belirli bir konuda

64 Abdullah D. DOĞAN, “Bilinmeyen Güç! Yapay Zeka: 21. Yüzyıl Teknolojisi”,
http://www.yapay-zeka.org/modules/icontent/index.php?page=57. Erişim Tarihi:
25.04.2007
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uzmanlaşmış kişilerin o konu ile ilgili bilgisayara

aktarılan bilgilerini kullanarak sorunlara çözüm getiren

sistemdir. Gelişmiş bir uzman sistem, bilgi elde etme

aracı (bilgi mühendisi veya uzman), bilgi temeli, veri

temeli, çıkarımlar yapan araç, çalışma hafızası, kullanıcı

arabirimi, açıklayıcı sistem ve bilgileri temizleyen

sistemlerden oluşan öğelere sahiptir.65

1.6.5. Elektronik Veri İşlem Sistemleri

Elektronik veri işleme sistemleri, kurumsal

faaliyetlere ilişkin rutin verilerin yürütülme faaliyetlerini

sağlayan bilgi sistemleridir. Satışlar, ödemeler, satın

alımlar biçiminde sıralanabilen rutin kurumsal faaliyet

işlemleri açısından, elektronik veri işlem sistemleri,

müşteri ürün, stok, sipariş gibi sınıflandırılmakta, gerekli

ve ilgili verileri bir araya getirmekte, işlemekte ve

kullanıma hazırlamaktadır. Elektronik ver işleme

sistemleri, kurumsal faaliyetlerin desteklenmesinde

yaşamsal rol oynamaktadır.66

65 Türksel BENSGHIR KAYA, a.g.e., s:123.
66 Adem ÖĞÜT, a.g.e., s.147.
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İKİNCİ BÖLÜM

2-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve MESLEKİ

VERİMLİLİK

2.1.  Verimlilik Kavramına İlişkin Tanımlar

Geçmişi çağdaş İktisat biliminin öncüleri sayılan

Fizyokratlara kadar uzanan verimlilik kavramı, bir üretim

ya da hizmet biriminin ürettiği çıktı ile bu çıktıyı üretmek

için kullanılan girdi arasındaki ilişki anlamına

gelmektedir. Yani verimlilik, çeşitli mal ve hizmetlerin

üretiminde kullanılan kaynakların etkin kullanımıdır.67

Kıt kaynaklarla kalkınma durumunda olan ülkelerin

hepsi için verimlilik büyük öneme sahiptir. Gerek miktar,

gerekse nitelik itibariyle maddi ve beşeri kaynakları

yeterli olmayan ülkeler için; emek, sermaye, makine,

malzeme, zaman, bilgi ve teknoloji gibi üretim için son

derece önemli olan kaynakları, en verimli bir şekilde

67Aziz KUTLAR ve Mahmut, KARTAL “Cumhuriyet Üniversitesinin Verimlilik
Analizi:Fakülteler Düzeyinde Veri Zarflama Yöntemiyle Bir Uygulama”, Kocaeli
Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Dergisi, Cilt:8, Yıl:2004, Sayı:2, s:51.
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kullanmaları büyük öneme sahiptir. Çünkü bir ülkenin

kalkınması, ister sanayi, isterse tarım ve hizmet

sektöründe olsun, sahip olduğu kaynakları verimli

kullanarak ekonomik gelişme kaydetmesine bağlıdır.

Dengeli bir ekonomik kalkınma, verimliliği artırmak

suretiyle ivme kazanabilir. Bu anlamda verimliliği

artırmak, üretim faktörlerini en etkili ve en çok ürün

sağlayacak şekilde kullanmak demektir.68

“Verimlilik” kavramı ve “etkinlik” kavramı çoğu

zaman eş anlamlı kullanılmasına rağmen farklı içeriklere

sahip kavramlardır. Bu nedenle, verimlilik ve etkinlik

kavramlarının taşıdıkları farklılıkların ortaya konulması

gerekmektedir. Verimlilik ile etkinlik arasındaki farkı

belirtmek için genellikle Drucker’ın ayrımı

kullanılmaktadır. Drucker’e göre, “verimlilik”, işlerin

doğru yapılmasıyla ilgili iken, “etkinlik” doğru işlerin

yapılmasıdır. Yani, verimlilik girdiler ve çıktılarla

ilgilenirken, etkinlik çıktılar, sonuçlar ve bunların

etkileriyle ilgilenmektedir. Gerçekten, verimlilik üretim

68Oğuzhan YAVUZ, “Örgüt Kültürü ile Verimlilik İlişkisi ve OSTİM Sanayi
Bölgesinde Bir Uygulama”, Gazi Üniversitesi Sos. Bil. Enst. İşletme A.B.D. Yönetim
ve Organizasyon Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006, s.75.
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kaynaklarının ne kadar iyi kullanıldığını ölçerken, etkinlik

amaçların ne ölçüde gerçekleştiğini belirlemektedir. Buna

paralel bir görüş olarak, verimlilik ölçütlerinin bir örgütün

üretim faaliyetlerinin etkinliğinin nesnel ölçütleri olduğu

belirtilmiştir. Verimlilik örgüt içi faaliyet sahalarının

tümüyle ilgili iken, etkinlik bunun yanında, diğer sosyal

yapılarda olduğu gibi işin gerçekleştirilmesiyle birlikte

başlar. Verimlilik her ne kadar ilk aşama olarak görülse

de etkinlik önceliklidir ve verimliliğin etkinliğe yardımcı

olarak kullanılması gerekmektedir. Bu açıdan

bakıldığında “etkinlik” kısa dönemli bir olgu iken,

“verimlilik” daha uzun dönemi ihtiva eden bir olgu olarak

algılanmaktadır.69

2.1.1. Verimlilik

Literatürde ilk kez 1530 yılında Agricola tarafından

“Re Metellica” adlı eserinde kullanılmış olan verimlilik

(Productivity) kavramı, iktisadi düşünce tarihindeki yerini

Francais Quesnay ile birlikte almıştır. Quesnay, “Tableau

69Orhan ÇOBAN, “Türk Otomotiv Sanayinde Endüstriyel Verimlilik ve Etkinlik”,
Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:29, Temmuz-Aralık 2007, s:21.
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de Economique” isimli eserinde “net hasıla” (produit net)

konusunu ele almıştır.70

Verimlilik kelimesi sözlük anlamı olarak; “bir

örgütün çıktılarının veya ekonomide her birim işgücü,

hammadde, sermaye vb. girdinin ölçülmesi” olarak

tanımlanmaktadır.71

Verimlilik, üretim faaliyetleri sonucunda meydana

gelen çıktının fiziki miktarının, yapılan bu üretim için

dahil edilen girdilerin (üretim faktörlerinin) fiziki

miktarına oranıdır. Bir işletmede kaynakların ne ölçüde

etkili kullanıldığını gösteren ölçüye verimlilik denir.72

Verimlilik geniş ve dar anlamıyla genellikle iki

biçimde tanımlanmaktadır. Geniş anlamda verimlilik

ekonomik amaçlara ulaşmada araçların duyarlılık ve

etkinliğini ölçen soyut bir kavramdır. Dar anlamda

70 Hüseyin AKYILDIZ ve Mevlüt KARABIÇAK, “Verimlilik Ücret İlişkisinin
Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, Yıl:2002, s:58.
71A Dictionary Of Business, Third Edition Oxford University Pres, New York,
Yıl:2002, s:407.
72Zeyyat SABUNCUOĞLU ve Tuncer TOKOL, İşletme, Ezgi Kitabevi, Nisan 2001,
s:26.
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verimlilik teknik açıdan verimlilik ile aynı anlama

gelmekte olup, üretim miktarı (Çıktı) ile üretim faktörleri

miktarı (Girdi) arasındaki fiziksel ilişkiyi belirtmektedir.

Verimlilik denilince gerek uygulamada gerekse literatürde

dar anlamda veya teknik anlamda kullanılmakta ve birim

üretim faktörüne isabet eden üretim miktarı veya o

faktörün ortalama ürünü olarak tanımlanmaktadır.

Verimlilik statik değil dinamik bir ölçüdür. Verimliliğin

ölçümü için belli bir üretim döneminde (saat, gün, hafta,

ay ve yıl gibi) üretime katılan her bir faktörün birimine

düşen üretim miktarının ölçülmesi ve ölçümü yapılan

çeşitli dönemler arasında faktör verimliliğinin birbiriyle

karşılaştırılması gerekmektedir.73

Genel bir tanımlama yapılırsa, verimlilik, bir üretim

ya da hizmet sisteminin ürettiği çıktı ile bu çıktıyı

yaratmak için kullanılan girdi arasındaki ilişkidir. Yüksek

verimlilik, aynı miktardaki girdi ile daha fazla çıktı elde

etmek ya da aynı miktarda çıktı için daha az girdi

73Muammer DOĞAN, İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, İstiklal Matbaası, İzmir 1989,
s:228.
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kullanmaktır. Bu ilişki genelde aşağıdaki gibi ifade

edilmektedir.74

 Verimlilik = Fiziki Çıktı / Fiziki Girdi

Verimlilik kavramı başka bir ifade ile; bir üretim

sürecinde elde edilen ürünle (output–çıktı) bu ürünü

üretmek için tüketilen kaynaklar (input – girdi) arasındaki

oran olarak tanımlanmaktadır.75

Verimliliğin tanımı uluslararası organizasyonlar

tarafından aşağıdaki şekilde yapılmıştır:76

· OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma

Teşkilatı): Verimlilik çıktının üretim öğelerinden

birine bölünmesine eşittir.

74Fatma OĞUZ, “İşletmelerde Verimlilik Artırımında İş Ölçümü Tekniği ve Bir
Uygulama”, Gazi Üniversitesi Sos. Bil. Enst. İşletme A.B.D. Üretim Yönetimi ve
Pazarlama Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007, s.3.
75H. Ahmet AKDENİZ ve Faruk DURMAZ, “Verimliliğin Genel Performans
Üzerindeki Yansımalarının Uygulanması”, Dokuz Eylül Üni. İkt. ve İdari Bil. Fak.
Dergisi, Cilt:13, Sayı:2, Yıl:1998, s:86.
76Kazım KÖROĞLU, Verimlilik Yönetimine Japon Yaklaşımı ve Kazukiyo
Kurosawa Modeli, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, No:507, Ankara 1993, s:2-3.
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· ILO (Uluslar Arası Çalışma Örgütü): Ürünler

başlıca dört öğenin bileşimi sonucunda üretilir:

Toprak, sermaye, işgücü, organizasyon. Üretimin

bu öğelere oranı verimlilik ölçüsüdür.

· EPA (Avrupa Verimlilik Ajansı): (1) verimlilik

her bir üretim öğesinin etkili kullanım derecesidir.

(2) verimlilik her şeyden önce düşünce tarzıdır ve

sürekli var olanı iyileştirmeye çalışır. (3) her şeyin

bugün dünden, yarın bugünden daha iyi

yapılabileceği inancına dayanır. Dahası değişen

koşullara ekonomik faaliyetleri adapte etmek yeni

teori ve yöntemler uygulamak için sonu olmayan

bir çabayı gerektirir. İnsanoğlunun ilerlemesi için

somut bir çabadır.

· JPC (Japon Verimlilik Merkezi): Her şeyden önce

verimlilik iyileştirmesinin amacı, üretim

maliyetini azaltmak, pazarı genişletmek, istihdamı

artırmak daha yüksek gerçek ücretler için çalışmak

ve işgücünün, yönetimin ve tüketicilerin yaşam

standartlarını iyileştirmek için kaynak
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yararlılığına, insan gücünü, varlıkları v.b. bilimsel

olarak en yüksek seviyeye çıkarmaktır.

Bu açıklamalarımız doğrultusunda verimlilik veya

üretkenlik/prodüktivite, en basit tanımıyla çıktının girdiye

oranıdır. Bu çerçevede, verimlilik kavramı göreli bir

kavram olmayıp, incelenen karar birimlerinin

verimliliklerini birbirlerinden bağımsız olarak ölçme

imkânı sağlamaktadır. Diğer taraftan verimlilik

işletmelerin ayrı ayrı, fakat birbiriyle yakın ilişkileri olan

işletme içindeki girdi akımı, yönetimin etkisi, ölçek

durumu diğer faktörlerin nispi önemi, çalışanların

“işbirliği ve çalışma azmi” gibi çeşitli faktörlerin

bileşiminin bir sonucudur.77

Ekonomik ve sosyal alanda verimlilik ise; ekonomik

faaliyetler yoluyla elde edilen birincil faaliyetlere, çalışma

ve yaşam kalitesine olduğu kadar fiziksel ve ruhsal

mutluluğa erişme derecesini temsil etmektedir. Teknik

anlamdaki verimlilik tanımlarından farklı olan ekonomik

ve sosyal verimlilik özünde zıt olmayıp, ondan daha üst
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bir kavramdır ve onu içerdiği gibi verimlilik ölçümünü

dışlamamaktadır. Teknik verimlilik ile işletme yönetimi

alanlarındaki basitleştirilmiş standartları maksimize etme

eğilimindedir. Ekonomik ve sosyal düşünce olarak

bakıldığı takdirde bu maksimizasyon; çalışma yaşamının

kalitesi, çevreyle uyum gibi insanı ve sosyal faktörleri

dikkate alan bir uygunluğu içermektedir. Bu sebeple

verimlilik yüksek insani standartları gerçekleştirmek için

teknik verimlilik yöntemleri veya uygulamaları ile

kombine edilmelidir. Böylece verimliliğin anlamını

verimi insana adapte etme ve medeniyeti kültürle

uyumlaştırma çabaları oluşturur.78

2.1.2. Verimlilik Türleri

Çıktıların toplam girdiye oranı toplam verimliliğini,

çıktının herhangi bir üretim faktörüne oranı ise kısmi

faktör verimliliğini verir. En sık kullanılan verimlilik

ölçüleri emek ve sermaye verimliliği gibi kısmi faktör

verimlilikleridir. Ancak bu ölçümler diğer girdilerin

etkisini önemsemeyerek tek çeşit girdi etkisi üzerinde

77 Orhan ÇOBAN, a.g.m., s.22.
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durduğu için bu ölçümlere çok fazla güvenilmemektedir.

Bu sebeple her bir girdi faktörüne göre kısmi faktör

verimliliğini hesaplama ve toplam faktör verimliliği

oranına ilişkin trende bakmak bir işletmede verimliliği

kontrol etmenin en iyi yöntemidir. Verimlilik trendlerinin

değerlendirilmesine ilişkin şema aşağıda verilmiştir:79

78Kazım KÖROĞLU, a.g.e., s:6.
79 SABUNCUOĞLU Zeyyat ve TOKOL Tuncer, a.g.e., s:26-27.
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  Pazarlama

Şekil 2.1. Verimlilik Trendleri Değerlendirilmesi

Arazi
DiğerBina,

Yeraltı ve
Yerüstü

Düzenleri

Tesis,
Makine,
Cihaz

Toplam Verimlik
Üretim Miktarı / Üretim Faktörleri Miktarı

Emek Verimliği
Üretim Miktarı / İşgücü

Sayısı

Sermaye Verimliliği
Üretim Miktarı / Sermaye

Miktarı

Türüne
Göre

Vardiyaya
Göre

Fonksiyonel
Alanlara Göre

Direkt    Endirekt ÜçüncüBirinci İkinci

Diğerleri

   Üretim Finansman Yönetim

Kaynak: Zeyyat SABUNCUOĞLU ve Tuncer TOKOL, İşletme, Ezgi Kitabevi, Nisan 2001, s:27
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Verimlilik çıktı ile bu çıktıyı elde etmek için

kullanılan girdi arasındaki orana denilmişti.

Ekonomistlere göre verimlilik; teknik verimlilik ve tahsis

verimlilik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:80

a) Teknik Verimlilik: Aynı şartlar altında, bir dizi

girdiden en yüksek düzeyde çıktı üretilmesi veya

aynı çıktının daha az girdi ile elde edilmesi olarak

tanımlanabilir.

b) Tahsis Verimliliği: Girdi maliyetlerini göz önünde

bulundurarak, belirli çıktıların sağlanmasında, en

uygun girdi bileşimini seçme başarısı olarak

tanımlanmaktadır. Farklı olarak verimlilik

sonuçlarla, bu sonucu elde etmek için harcanan

zaman arasındaki ilişki olarak da tanımlanabilir.

İçöz, verimlilik türlerinin aşağıdaki gibi açıklamıştır:81

80Aziz KUTLAR ve Mahmut, KARTAL a.g.m., s:52
81Yıldırım İÇÖZ, “Verimlilik”, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, T.E.A.E-
Bakış, Sayı 5, Nüsha 5,  Nisan 2004, s:1.
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a) Fiziki ve parasal verimlilik: Pay ve paydada fiziki

değerler varsa fiziki verimlilik, parasal değerler

varsa parasal verimlilik olarak ifade edilmektedir.

b) Ortalama verimlilik= Çıktı (belirli bir dönemde

üretilenin toplamı) / Toplam girdi (aynı dönemde

kullanılan)

c) Marjinal verimlilik: Belli dönemde çıktıda oluşan

artısın (değişimin), aynı dönemdeki girdide oluşan

artışa (değişmeye) oranı, marjinal verimlilik olarak

tanımlanmaktadır.

Marjinal Verimlilik = Çıktı üretimindeki oransal
değişim (belirli bir dönem) / Girdi kullanımındaki
oransal değişim (aynı dönem)

d) Mikro ve makro verimlilik: İşletme düzeyinde

belirlenen verimlilik mikro, ekonomi genelinde

belirlenen verimlilik ise makro verimlilik olarak

tanımlanmaktadır.
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e)  Kısmi  ve  toplam  verimlilik: Belli bir dönemde

elde edilen toplam çıktının, yine aynı dönemdeki

toplam girdiye oranına, toplam verimlilik

denilmektedir. Kısmi verimlilik; zaman içersinde

çıktı ünitesi basına belli girdilerde meydana gelen

tasarrufları ölçmektedir. Kısmi verimlilik oranının,

kısmi verimlilik ölçüsü olarak kabul edilebilmesi

için söz konusu girdinin, toplam girdi miktarındaki

payının büyük olması ve diğer girdi miktarlarında

herhangi bir değişme olmaması gerekmektedir.

Kısmi verimlilik hesaplanmasında emek verimliliği

kadar sermaye verimliliği de önem taşımaktadır.

Kısmi Verimlilik= İş gücü verimliliği= Çıktı / İş

gücü

Toplam Verimlilik= Çıktı / Kullanılan tüm

girdiler

f)Toplam Faktör Verimliliği: Bir üretim faaliyeti

sonucu elde edilen çıktının bu üretim faaliyetinde

kullanılan girdilere bölünmesiyle hesaplanmaktadır.
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Üretimde kullanılan tüm kaynakların etkinlik

dereceleri, toplam faktör verimliliğince

ölçülmektedir.

Toplam faktör verimliliği= Çıktı / Ana üretim

faktörleri

g)Çoklu Faktör Verimliliği: İçöz çoklu faktör

verimliliğini işgücü, sermaye ve arazinin

toplamından oluşan çıktıya; işgücünün, arazinin ve

enerji gibi girdi faktörlerine bölünmesi ile

bulunacağı belirtmiştir. Ve çoklu faktör verimliliğini

aşağıdaki gibi formüle edilebilineceğini

açıklamıştır;

Çoklu faktör verimliliği = Çıktı

işgücü+sermaye+arazi)/Girdi (işgücü+arazi+enerji

vb.)

Verimlilik ölçümlerinde ya toplam faktör verimliliği

ya da kısmi verimlilik kullanılmaktadır. Toplam faktör

verimliliği; belirli bir üretim faaliyeti sonunda elde edilen



79

ürünün, elde edilen ürünün üretilmesi için kullanılan

faktörlere oranı olarak tanımlanmaktadır. Kısmi verimlilik

ise çıktının, üretim için kullanılan girdilerden sadece

birine bölünmesiyle elde edilen sonuçtur. Uygulamada ise

genellikle işgücü verimliliğinin daha çok kullanılmakta

olup, bunun sebebi hem ölçülmesi kolay hem de katma

değer içindeki payın yüksek olmasıdır. İşgücü

verimliliğini, işgücünün bedeni, fikri ve gönül gücü

oluşturmaktadır. Çalışanın bedeni gücü beslenmesine ve

beslenme sistemine, fikir yapısına, gelirine bağlıdır. Fikri

gücü, genel olarak genel ve mesleki eğitim düzeyine

bağlıdır. Gönül gücü ise, çalışanın çalışma azmine,

iştahına sahip olmasını ifade etmektedir. Genellikle

işletme içindeki insan ilişkilerine bağlıdır.82

Verimlilik; işletmenin kaynaklarını belirli bir

dönemde nasıl harcadığını gösteren bir etkinlik ölçüsüdür.

Çıktıların bu dönem içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin

toplam değerini ifade eder. Verimlilik artışı, girdiye göre

82Sema ÖZÇER, Verimliliğe Etkileri Açısından Sanayi İşletmelerinde Örgüt
Yapıları ve Liderlik Biçimleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, No:369, Ankara
1998 s:40.
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çıktıdaki değişme oranıdır. Verimlilik türlerine göre

birkaç şekilde ifade edilebilir:83

Kısmi Faktör Verimliliği; Tek  bir  girdiyi  temeli

alan ölçüttür.

Kısmi Faktör Verimliliği = Toplam Çıktı / Kısmi

Girdi Miktarı

Ulusal alanda verimlilik hesaplamalarında genellikle

iş gücü verimliliği kullanılmaktadır.

İş gücü  Verimliliği  =  Toplam  Çıktı /  Harcanan  İş

Gücü Miktarı

Tek Faktör Verimliliği; tek bir girdi karşılığında elde

edilen kısmi bir çıktının oranı olup, aşağıdaki şekilde

formüle edilmektedir:

83H.Ahmet AKDENİZ ve Faruk DURMAZ, Verimliliğin Genel Performans Üzerindeki
Yansımalarının Uygulanması” Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, Cilt:13, Sayı:2, Yıl:1998,s:87.
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Tek Faktör Verimliliği = Kısmi Çıktı Miktarı / Kısmi

Girdi Miktarı

İşletme verimliliğinin yorumlanması oldukça güç olan

tek faktör verimliliğine karşılık; girdi maliyetlerinin

büyük bir kısmını oluşturan birkaç girdiyi temel alan

çoklu faktör verimliliği kullanılabilir:

Çoklu Faktör Verimliliği =Toplam Çıktı / Önemli

Kaynakların Girdi Miktarı

Yukarıdaki şekilde formüle edilen çoklu faktör

verimliliğinde kullanılan girdi birimleri aynı olmak

zorundadır. Bu da genellikle para birimi cinsinden

olmaktadır. Ancak tüketim malları bağımız ve toplanamaz

olduğundan genelde ideal sonuçlara ulaşmak zordur.

2.1.3. Verimliliğin Önemi

Üretimi yakından izlemek, sapmalar varsa düzeltmek,

zamandan, hammadde ve malzemeden artırımı sağlamak,

maliyeti düşürmek ve üretilen miktarı artırmak için
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verimlik ölçülür. 84 Sonuca göre tedbir veya teşvik

uygulanır.

Verimli çalışma ekonomik gelişmenin, ulusal refahın

ve bireysel yaşam standardının yükselmesi için olmazsa

olmazıdır. Çalışanlarının verimliliğini artıran ülkeler,

gelecek yüzyılda ekonomik yönden söz sahibi

olacaklardır. Bir başka ifade ile verimli çalışmayı öğrenen

ülkeler, bugünün ve yarının rekabet ortamına karşı daha

kolay ayakta duracaklardır.85

Verimlilik işletme yönetimi açısından ayrı bir önem

sahiptir. Yönetim bilgi sistemi olarak girdi-çıktı ilişkileri,

işletme yöneticisine sağlam bir denetim aracı olabilir. Her

yönetici değerlendirme ve işletmeyle ilgili çeşitli

kararlarda, birtakım verilere dayanmak ister. Verimlilik

oranları işletme yöneticilerine karar almada sağlıklı

veriler sunmaktadır. Verimliliğin arttırılmasında, sadece

üretimde verimliliğin arttırılması ile yetinilmemekte

ayrıca hammaddenin elde edilmesinden üretilen

84Zeyyat SABUNCUOĞLU ve Tuncer TOKOL a.g.e., s:26.
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mamullerin tüketiciye ulaştırılmasına kadar yapılan bütün

işlemlerde verimlilik artışı önemlidir. Verimlilik ölçümü,

çeşitli ekonomik sektörler arasındaki gelir ve yatırım

dağılımına etki eden faktörlerin belirlenmesine ve karar

almada kullanılacak önceliklerin saptanmasına yardımcı

olur. Verimlilik kazançlarının katkıları oranında

dağıtılması sonucunda verimlilik artışı yaşam

standartlarında doğrudan artış sağlar. Verimli çalışmak

artı değer yaratmayı doğuracağından işletmeler sermaye

birikimi sağlayabilirler.

İsletmelerde verimliliğe, üretim sürecinde kullanılan

sermaye, hammadde ve malzeme, işgücü, arazi, bina,

makine, donanım ve enerji gibi kaynakların ne ölçüde

etken kullanıldığını belirleyen bir gösterge olarak

bakılmaktadır. Her girdinin tek başına ya da diğer

girdilerle artırılıp azaltılması üretim düzeyi üzerinde etkili

olmaktadır. Bu amaçla bir yandan üretim süreçleri

geliştirilirken, diğer yandan verimlilik oranları isletmeler

arası karşılaştırmalarda önemli bir araç olmaktadır.

85Nusret EKİN, Küresel Bilgi Çağında Eğitim-Verimlilik-İstihdam, İstanbul Ticaret
Odası Yayını, Yayın No:1997-43, İstanbul 1997, s:160.
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Kurosavva'ya göre yönetimin diğer faaliyetleri, örneğin

üretim yönetimi, personel yönetimi, finansal yönetim,

pazarlama vb. gibi özel verimlilik kavramları yoktur.

İşletme düzeyinde verimlilik kavramı tüm yönetsel

faaliyetlerin temeli olan bir ilkedir ve isletme

faaliyetlerini verimli olarak nasıl yönetmek gerektiğine

ilişkin bir felsefe olarak anlaşılmalıdır. Verimliliğin

işletme boyutu açısından taşıdığı önemi şöyle

gruplandırabiliriz:86

· Stratejik Amaç: İsletmenin genel performansını

ölçmek, bunu rakip ve benzer isletmelerle

karsılaştırmak ve isletme stratejisini saptamak

için.

· Taktik Amaç: İşletme performansını isletme

birimleri düzeyinde kontrol etmek ve geliştirmek

için.

86Mustafa GERŞİL, “APC (Amerikan Verimlilik Merkezi) Çok Faktörlü Verimlilik
Ölçme Modeli ve Bir Uygulama”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Sayı:7, Cilt:2, 2007,
s:537.
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· Planlama Amacı: Çeşitli girdilerin veya aynı

girdinin değişik oranlarda kullanımı ile sağlanacak

göreli yararların karşılaştırılması için (girdi

kaynaklarının yüksek verimini sağlamak için).

Ölçümlerde sağlanan bilgilerle, üretim

kapasitesinin, çıktı tahminlerinin, kaynak

gereksinimlerinin dolayısıyla maliyet

tahminlerinin ve bütçelerin isletme amaçlarına

uygun olarak yapılabilmesi sağlanmış olur.

· İç Yönetim Amaçları: İşçi-İşveren ilişkilerini

düzenlemek, çalışma yaşamını iyileştirmek için.

Bu bağlamda verimlilik aşağıda yer alan beş adımda

artırılabilir:87

1) Üretimin ya da çıktının artması ve kullanılan

kaynakların ya da girdilerin azalması ile,

2) Çıktının artması ve girdiler aynı kalması ile,

87 Gerald RIVEST, “Verimliliğin Ölçülmesi ve Yönetim Aracı Olarak Analizi”, I.
Verimlilik Eğitim Semineri, 29-30 Nisan 1991, İstanbul, Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu, s:83.
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3) Hem çıktının hem de girdinin artması, ancak

çıktıdaki artış hızı daha yüksek olması ile,

4) Çıktı aynı kalırken girdilerin azalması ile

5) Hem çıktının hem de girdilerin düşmesiyle, ancak

girdilerin düşüş hızı çıktının düşüş hızından fazla

olması ile.

Ekonomilerini, dış ekonomilere açmak isteyen

ülkeler, verimlilik düzeylerini yükseltmek zorundadırlar.

Çünkü bir ülkede verimlilik arttıkça yatırımlar artar ve

sanayi gelişir. Dolayısıyla, tüm sektörde artan verimlilik

ekonomiye canlılık getirir. Verimlilik, aynı zamanda, bir

ülkenin mallarının uluslar arası pazarlardaki rekabet

gücünü de belirler. Az gelişmiş ülkelerde yatırımların

miktarının yetersiz olması, verimliliğinde düşük düzeyde

kalması sonucunu doğurmaktadır. Gelir artışının artması

sayesinde bireylerin marjinal tasarruf eğilimleri artmakta

bu durum yatırım artışıyla,  yatırım artışı da verimlilik

artışıyla sonuçlanmaktadır. Eğer yatırım artışı verimlilik

artışıyla gerçekleşmezse, yani girdiden daha fazla



87

miktarda çıktı elde edilmezse o durumda ulusal

ekonomide bir ekonomik değer yaratılamayacaktır.

Verimlilik artışı, ekonomilerin daha yüksek bir gelir

seviyesine ulaşmasında, insanların refah seviyelerinin

yükselmesinde başlıca faktörlerden biridir. Gelişmiş ve az

gelişmiş ülkeler arasındaki farkların nedeni, bu ülkelerin

verimlilik seviyelerinde aranabilir.

Verimliliği arttırmak demek girdileri tam, doğru ve

etkin kullanmak demektir. Doğru isleri doğru zaman ve

zeminde, doğru biçimde yapmak demektir. Bu

yapılmadığında üretim, istihdam, verim ve verimlilik

kayıpları büyük olmakta, bu da firmaların toplumların,

ülkelerin gelişme yarışında daha gerilerde kalmasına

neden olmaktadır.88

Verimlilik; sürekli değişime ayak uydurabilmek,

gelişmiş ve gelişme yolunda ilerleyebilmek için her birey

için, her işletme için ve her ülke için başarının en önemli

sebebini ve anahtarını oluşturmaktadır.

88 Mustafa GERŞİL, a.g.m., s:538.
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2.2. Örgütlerde Verimlilik

Çalışanların işletmenin örgütsel yapısına uyumu

verimliliği olumlu olarak etkilemektedir. Çünkü kişi,

örgütle uyumlu olduğu takdirde işletmenin amacını ve

örgütsel işleyişi benimseyecektir. Çalışanlar işletmenin

amaçlarını ne ölçüde benimserlerse gerçekleşmesi içinde

o ölçüde katkı sağlayacaklardı. Örgütlerde verimlilik

büyük ölçüde, çalışanların ve örgüt üyelerinin teşvik

edilmesi, davranışlarının örgüt amaçlarına doğru

yönlendirilmesi ile ortaya çıkacaktır.89

İşletmenin rekabet gücünü artırabilmek için bütün

işletme birimlerinde verimlilik anlayışının sağlanması

gerekmektedir. Verimliliği artırabilmek için;

makineleşmeyi artırmak, ileri teknoloji kullanmak,

standardizasyonu sağlamak, fire ve hurdaları azaltmak,

nakliyeyi kolaylaştırmak, ergonomik koşullar sağlamak,

iş etüdü yapmak, makine duruşlarını veya beklemelerini

azaltmak, işyeri düzeni oluşturmak, fiziksel çalışma

89Ömer DİNÇER ve Yahya FİDAN, İşletme Yönetimine Giriş, İz Yayıncılık, Birinci
Baskı, İstanbul 1995, s:60.
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ortamını iyileştirmek, eğitim imkânlarını artırmak, etkili

iletişimi sağlamak gerekmektedir. Ayrıca verimlilik

sadece ekonomik ve teknik olanakların en iyi biçimde

kullanılması ile değil, aynı zamanda iş görenlerin istekli

ve arzulu bir biçimde çalışmaları ile gerçekleştirilir. Bu

sebeple modern işletmelerde iş görenleri daha istekli

çalışmaya teşvik edici çeşitli sosyo-ekonomik olanaklar

sunumluktadır.90

     Çalışanlar, kendi amaçlarına ulaşmalarının,

örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesiyle ayrılmaz bir

bütün olduğu hissettirildiği zaman etkin bir biçimde

çalışma eğilimi göstereceklerdir. Eğer bu hissettirilmezse;

çalışanlar işlerini, kendi düşünceleri ve doğruları için bir

araç olarak göremeyecek, sadece işinde zaman dolduracak

ve işini, hayatını devam ettirebilmek için ihtiyacı olan

parayı sağlayan bir araç olarak göreceklerdir. Böyle bir

davranış örgütlerin verimliliğini olumsuz bir biçimde

etkiyecektir. Ama çalışanlar işletme amaçlarını

gerçekleştirmek için çalıştıklarında, işletmenin verimliliği

artacak; devamında ise personel de beklediği bir takım

90 Zeyyat SABUNCUOĞLU ve Tuncer TOKOL, a.g.e., s:31.
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sonuçları elde edecektir. Bu durum aşağıdaki şekilde

gösterilmiştir:91

 Örgütlerde verimlilik sürecini Şekil 2.2.’deki gibi

gösterilebilir. Buna göre personeli başarıya götüren işler

aynı zamanda örgüt amaçlarını oluşturacak örgüt amaçları

makro düzeyde işletmeye mikro düzeyde ise çalışana

ekonomik, kültürel ve sosyal fayda olarak geri besleme

sağlayacaktır.

91Ömer DİNÇER ve Yahya FİDAN, a.g.e., s:60.

   Başarıya Götüren İşler
Personel Örgüt Amaçları

Personele Geri Besleme (Feed-Back)
(Ekonomik, sosyal, kültürel,
psikolojik…)

Şekil 2.2. Örgütlerde Verimlilik Süreci

Kaynak: Ömer DİNÇER, Yahya FİDAN, “İşletme Yönetimine Giriş”, İz Yayıncılık, Birinci Baskı,
İstanbul 1995, s:60
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2.2.1. Verimliliği Etkileyen Faktörler

İşletmelerde verimliliği etkileyen birçok olumlu

faktörlerin yanı sıra işletmelerde verimliliği olumsuz

etkileyen birçok faktörde de vardır. Buna göre AR,

işletmelerde verimliliği olumlu ve olumsuz etkileyen

faktörleri aşağıdaki gibi belirtmiştir.92

· Yönetimin türü (Klasik, Liberal ve Demokratik

Yönetim)

· Yönetim fonksiyonlarının uygulama biçimi

· İş bölümü ve uzmanlık ilişkisi

· Zaman ve kaynak kullanımı

· Çalışanların moral ve motivasyonu

· Çalışanların eğitim durumu

· İşyerinde uygulanan ücret sistemi

92A. Fikret AR, Büro Yönetimi Teknikleri, Yargı Yayınları, Gözden Geçirilmiş 5.
Baskı, Ankara 1996, s:82.
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· Fiziksel koşullar (büroların havalandırılması, ısı,

ses-gürültü, ışık gibi)

· Estetik ve dekoratif koşullar çalışma masalarının

rengi, müzik, dekor, temizlik, çiçek gibi)

· Çalışma yönteminin etkisi (Geleneksel usullere

bağlılık, yenilik ve değişime ayak uyduramama)

APAN, verimlilik faktörlerini sınıflandırırken,

kontrol edilebilirlik (denetlenebilirlik) açısından

sınıflandırmaya tabi tutmuş, buna göre verimlilik

faktörleri iki ana sınıfa ayırmıştır.93

1.Dış (denetlenemeyen) faktörler

2. İç (denetlenebilen) faktörler

İşletmelerde verimliliği etkileyen faktörler iç ve dış

etkenler olmak üzere ikiye ayrılır. 94  Bu faktörler ve

içeriği Şekil 2.3.’te gösterilmiştir:

93 Caner APAN, “Prodüktivite Ölçümleri”, http://www.ytukvk.org.tr/, 05.03.2006.
94 Zeyyat SABUNCUOĞLU ve Tuncer TOKOL, a.g.e., s:29.
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Yukarıda verimliliği etkileyen faktörleri iç

(denetlenebilen) ve dış (denetlenemeyen) etkenler olarak

ele almıştık ve bunu şekil üzerinde de göstermiş

Şekil - 2.3. Verimliliği Etkileyen Faktörler Bütünleşmiş Modeli

Dış Etkenler

Yapısal
Kaynaklar

Doğal
kaynaklar

Devlet ve
Altyapı

Ekonomik

Nüfus ve
Sosyal
Yapı

İnsan
Gücü

Arazi

Enerji

Hammadde

Kurumsal
Mekanizmalar

Politika

Alt Yapı

Kamu
İşletmeleri

Verimliliği Etkileyen Faktörler

İç Etkenler

Katı
Etkenler

Esnek
Etkenler

Ürün

Teknoloji

Fabrika ve
Teçhizat

Malzeme ve
Enerji

İnsan

Organizasyon
ve Sistemler

Çalışma
Yöntemleri

Yönetim
Biçimleri

Kaynak: Zeyyat SABUNCUOĞLU ve Tuncer TOKOL, İşletme, Ezgi Kitabevi, Nisan 2001, s:29.
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bulunmaktayız. Dış faktörler tarafımızdan

denetlenemeyen bir faktör olması sebebiyle bu etkende

meydana gelen gelişmeler tarafımızdan

kaynaklanmamaktadır. Ancak iç etkenler tarafımızdan

denetlenebilen bir faktördür. Bu sebeple iç etmenleri

kısaca açıklamakta fayda bulunmaktadır:

“Katı Verimlilik Faktörleri”, Katı faktörler arasında

yer alan “ürün faktör verimliliği”, üretilen ürünün, üretim

süreci sonucunda elde edilen çıktı için gerekli özelliklere

uygunluk derecesidir.“Ürünün“ katı bir verimlilik faktörü

olması çok doğaldır, çünkü ürün özellikleri birçok dış ve

iç etken tarafından belirlenir. Bu sebepten dolayı bu

etkenlerin her biri için uygunluk sağlanması

gerekmektedir.

Fabrika ve teçhizat verimliliği, kullanım, yaş,

modernizasyon, maliyet, yatırım, fabrikada kullanılan

teçhizat, kapasiteyi artırma, stok kontrolü, üretim

planlama ve kontrolü, vb. gibi konulara özen

göstererek artırılabilir.
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Verimlilik artışında çok önemli bir rolü olan bir

diğer faktör, teknolojik yeniliktir. Gelişen teknoloji ile

birlikte artan otomasyon ve yaygın bilgi teknolojisi,

mal ve hizmet miktarlarındaki artış, kalite geliştirme,

yeni pazarlama yöntemleri gibi değişen koşullara

verimli bir şekilde uyumu sağlar.

Diğer bir katı verimlilik faktörü de malzeme ve

enerjidir. Daha önce de değinildiği gibi burada

yapılmaması gereken hata verimlilik ile maliyet

düşüşünün birbirine karıştırılmasıdır. Örneğin daha

düşük kaliteli bir malzeme kullanımı ile, ürün

maliyetinin düşebileceği açıktır. Böylece verimlilikte

de bir artış var gibi gözükebilir. Oysa gerçekte ürünün

kalitesinde de bir düşüş söz konusudur ki bu

verimliliği kötü etkilemektedir

“Esnek Verimlilik Faktörleri” Bir işletmede

verimlilik artırma çalışmalarının en temel kaynağı ve

ana faktörünün insan olduğu 20. yüzyılın sonuna

yaklaşırken herkesçe anlaşılmış olmasına rağmen, bu

husus, uygulama yaygınlığı ve nasıl başarıyla
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uygulanacağı konusunda diğer faktörlerin oldukça

gerisinden gelmektedir. Bunun başlıca sebebi, genelde

yöneticilerin bu konu hakkındaki bilgi ve tecrübe

eksikliğidir. Bu eksiklik, insan faktörünün hangi

amaçlarla ve nasıl denetlenebileceği konusundaki

bilgilerin yetersizliğinden ve  -basit gibi görünmesine

rağmen- yöntemlerin yeterince kavranamamasından

kaynaklanmaktadır.

Günümüz endüstrileşmiş toplumlarının

vazgeçilmez kurumları durumunda olan işletmeler,

belirledikleri hedeflere ulaşabilmek amacıyla çeşitli

faktörlere ihtiyaç duymaktadırlar. İşte insan, bu

faktörlerden belki de en vazgeçilmez olanıdır. İnsan

emeği, diğer üretim faktörleriyle birleşerek işletmenin

amaçlarına katkıda bulunur. Fakat üretim faktörleri

içinde en önemli ve kuşkusuz, en zor kontrol edileni

“emek” faktörüdür. Bununla birlikte insanoğlu, yapısı

gereği çalışmayı sevmeyen bir varlıktır. Bu nedenle,

çalışana iş ortamını ve çalışmayı sevdirmek, böylece

daha verimli bir çalışmaya yöneltmek, yöneticilerin en

fazla üzerinde durmaları gereken bir konudur.
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Çalışandan bekleneni alabilmek için onu en iyi

şekilde motive etmek gerekmektedir. Motivasyon,

çalışanları işletmenin amaçlarına yaklaştırmak,

inandırmak ve özendirmek için yapılan tüm eylem ve

uğraşlardır. Özellikle son yıllarda çalışanların

güdülenmesi olayı birçok yönetici ve bilim adamının

ilgisini çekmiş ve bu konuyla ilgili kuramlar

geliştirilmiştir. Bununla birlikte günümüz işletmeleri,

üretimde verimlilik artışı yanında daha birçok konuda

(endüstri ilişkileri, pazarlama, iş değerlendirme, vb.)

motivasyon araç ve tekniklerinden yararlanmaktadırlar.

Motivasyon sürecinde ise işletmelerde kullanılan

parasal veya parasal olmayan birçok özendirici araç

etkilidir.

Emek verimliliği, üst yönetimin, çalışanları, onların

yaratıcı yeteneklerini işletmeyi sarmalayan sorunların

çözümünde kullanmaları doğrultusunda teşvik ederse

ve buna uygun bir çalışma ortamının doğmasını

sağlarsa, en iyi biçimde artırılabilir.
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Genellikle maliyetlerde sağlanacak bir düşüş ile her

zaman verimliliğin artırılacağının beklenmesi işletmeyi

yanlış kararlara sürükleyebilmektedir. Bu bağlamda,

iyi planlanma yapılmadan gerçekleştirilen maliyet

düşüşlerinin sonucunda ürünün kalitesinin azaldığı

görülmektedir. Pazar koşullarının daha da zorlaştığı ve

gümrük duvarlarının ortadan kalktığı günümüzde,

verimlilik kavramının kalite ile olan ilişkisi daha iyi

anlaşılmaktadır. Buna göre, söz konusu sadece ürün

değil; aynı zamanda yönetimin, işgücünün ve çalışma

koşullarının kalitesidir.

Verimliliği artırmak için girdiler azaltılıp çıktıların

artırılması sağlanmalıdır. Ancak bu ifade her zaman

geçerli ve doğru olduğu söylenemez. Hizmet ya da mal

üretiminde zaman ve kalite de verimliliği etkilemektedir.

Temel olan mal ve hizmet üretiminin; (a) en kısa (veya

daha az) zamanda, (b) en (veya daha) kaliteli biçimde, (c)

en  (veya  daha)  daha  düşük  maliyetle  yapılmasıdır.  Bir

başka deyişle verimliliğin artırılabilmesi için maliyetin

düşürülmesine, üretim süresinin azaltılmasına, kalitenin
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yükseltilmesi gerekmektedir. Verimliliği etkileyen bu üç

faktör Şekil 2.4’te gösterilmektedir:95

İşletmelerin verimliliğini etkileyen birçok faktör

olduğunu belirtmiş ve bunlardan hem olumlu hem de

olumsuzlardan bazıları farklı yazarlara göre ifade

edilmiştir. Bununla birlikte işletmelerin verimliliğini

etkileyen faktörlerden bir başkası ise işletmelerin örgüt

yapısıdır.  Örgüt yapısı, işletmelerin o işi yapacak çalışan

tarafından zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasını,

çalışanların insiyatiflerini ve yaratıcılıklarını

95 A.Fikret AR, a.g.e.,s:81.

Kaynak: AR A. Fikret, “Büro Yönetimi Teknikleri”, Yargı Yayınları,
Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Ankara 1996, s:81

ZAMAN MALİYET

KALİTE

Şekil 2.4. Mal ve Hizmet Üretiminde Verimlilik Faktörleri
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kullanmalarına olanak vermesi, çalışmaya isteklendirici

olmasını etkilemesi sebebiyle verimliliğe etkilemektedir.

Örgüt yapısının büyüklüğü; yöneticiler ile çalışanların

birebir ilişkilerini azaltması sebebiyle birbirlerini tanıma

olanaklarını ortadan kaldırmıştır. Küçük işletmeler de ise

yöneticiler ve çalışanlar birbirini yakından tanıyabilmekte

ve personelin verimli olabileceği işlerde istihdam etmesi

söz konusu olacaktır. Örgütün karmaşıklığı ve

işbölümünün ve bölümleşmenin fazla olması; örgüt içinde

haberleşmeyi ve eşgüdümleşmeyi güçleştirir. 96

İşletmelerin verimliliğinin düşük olmasının nedenleri

arasında, verimlilik bilincinin yeterli ölçüde gelişmemiş

olması ve buna ek olarak çalışanların eğitim düzeylerinin

düşük olması, yeterli mesleki ve teknik eğitim görmemiş

olmasını ve organizasyon yapılarını sayabiliriz.97

Çalışanların moralinin düşük olması ve bölümler arası

koordinasyonun yeterince sağlanamaması verimliliği

olumsuz etkileyecektir. Ayrıca örgütlerin biçimselliği

96 Sema ÖZÇER,a.g.e., s:42.
97 Nusret EKİN, a.g.e., s:168.
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(örgütün ne ölçüde kural ve prosedürlere dayalı olduğu)

çalışanların davranışlarını düzenlemede bir araç olup,

biçimsellik derecesi yüksek olan işletmelerde kimin,

hangi işi nasıl yapacağı, ne kadar sürede yapacağı açıkça

belirlenmiştir. Bu tip örgüt çalışanlarının işe

kendilerinden bir şey katma olanakları yoktur.

Yaratıcılıklarını kullanamadıkları gibi kendilerini de

geliştiremezler. Bu durum çalışanların çalışma isteklerini

olumsuz etkilemektedir.98

2.3. Bilgi Teknolojilerinin Mesleki Verimliliğe

Etkisi

Tarihsel olarak verimlilikte gözlenen en yüksek

artışlar bazı özel sınıf teknolojilerle ilgili bulunmaktadır.

Bu tür teknolojilere “genel amaçlı teknolojiler” adı

verilmektedir. Genel amaçlı teknolojiler, özel amaçlılara

göre, daha çok olanak sunarlar. Diğer bir ifadeyle

teknoloji daha genel bir uygulama alanına sahipse,

ekonomik büyüme potansiyeli artmaktadır. Buhar

makinesi önemli genel amaçlı teknolojilerdendir. Bu

98 Sema ÖZÇER,a.g.e., s:42.
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teknolojinin fabrikaların mekanik dönen aksamlarını

çalıştırmaktan, ulaştırma sektöründe lokomotiflere güç

katmaya kadar uzanan çeşitli uygulama alanları

bulunmaktaydı. 1890’lı yıllarda birçok inovasyon

halkasının oluşmasına yol açan diğer bir anahtar nitelikli

teknolojide elektriktir.99

Teknolojinin iş yaşamına sağladığı avantaj, hız,

yönetimde kolaylık ve bunların sonucunda meydana gelen

verimlilik; günümüzde rekabetçi olmanın temel taşını

oluşturmaktadır. İşimizi daha az maliyetle yapmak,

işimizi daha hızlı yapmak, işimizi daha kolay yapmak,

işimizi daha iyi yönetmek, doğru kararlar almak ve en

önemlisi de mesleki verimliliği artırmak için

yararlandığımız en önemli parametre ise teknolojidir.

Teknolojik yenilikler ve değişimler verimliliği artırıcı

özellikleri ile dikkati çekmektedir.

Ekonomik büyüme süreci içerisinde kaynak

tahsislerinde yapılan değişiklikler ile etkinlik derecesinde

99Özgür ASLAN, “Enformasyon ve İletişim Teknolojileri (ICT) Gerçekten Verimli mi?
Verimlilik Paradoksu Üzerine Bir Değerlendirme”, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi
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kaydedilen kazançlar teknolojik gelişme sayesinde elde

edilen verimlilik artışları ile bütünleşmektedir. Ürün

çeşitliliği yanında kalite ve verimlilikteki artışlar ile

toplam üretimde sanayinin payının yükselmesi, teknolojik

bilginin sanayiye aktarılması ile elde edilmektedir. 100

Bilgi çağında bulunduğumuz bu zamanda meydana

gelen her türlü teknolojik yeniliklerin oluşmasında ve

gelişmesinde insan faktörü önemli bir görev

üstlenmektedir. Bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklar,

yönetim ve karar verme sorumluluğunda olan her

aşamadaki yöneticilerin ve çalışanların işlerini

kolaylaştırmıştır. Gerek iş gücü, gerek sermaye

kaynaklarının en etkin kullanma ilişkin veriler, gerek ise

dış kaynaklarla ilgili veriler artık kullanılabilir halde

yöneticilerin önüne gelmekte, kolaylıkla yorumlanılarak

en etkin kullanıma göre yönlendirme, değiştirme gibi

müdahalelere daha kolay olanak sağlamaktadır.101

ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005, s:43.
100İsmail Hakkı YÜCEL, Bilim-Teknoloji Politikaları ve 21. Yüzyılın Toplumu,
Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon  Genel  Müdürlüğü
Araştırma  Dairesi Başkanlığı Ankara, Temmuz 1997, s:20.
101Ömer TURUNÇ, a.g.t., s:157.
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Bilgi İletişim Teknolojilerinde meydana gelen

gelişmeler ekonomik büyümeye doğrudan katkıda

bulunur. Bu katkı bir yandan yazılım ve hizmetler dahil

toplam bilgi iletişim teknolojileri üretimi, öte yandan da

ekonominin genelinde bilgi iletişim teknolojileri

kullanımının sağladığı verimlilik artışıyla gerçekleşir.

Buna bilgi iletişim teknolojileri kullanımının mümkün

kıldığı ağ etkisini, özellikle de finans ve dış ticaret

ağlarının küresel ekonomi üzerindeki belirleyiciliğini de

eklersek, bu ilişkinin görünenden daha derin olduğu

anlaşılır. Ayrıca bilgi iletişim teknolojileri kullanımı ve ağ

etkisi, ekonominin işleyiş dinamiklerini de dönüştürerek,

özellikle iş modellerinde verimlilik artışı sağlayarak ya da

üretim süreçlerini inovatif bir tarzda iyileştirerek

ekonomik büyümeye dolaylı etkide bulunmaktadır.102

Teknoloji, pazarda rekabet üstünlüğünü sağlamak için

daha gelişmiş makinelerle, yeni yöntemlerle yeni

ürünlerin üretilmesi fırsatını vermektedir. Ayrıca, bilgi

toplumunun bacasız sanayilerinin üretime girmesiyle

102Özgür UÇKAN, “Bilgi Politikası ve Bilgi Ekonomisi: Verimlilik, İstihdam, Büyüme
ve Kalkınma”, Bilgi Dünyası Dergisi, Yıl:2006, Cilt:7, Sayı:1, s:29.
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birlikte bu sanayiler daha çok çevreyle bütünleşmekte ve

seri üretim yapan sanayilerin çevreyi kirletici özelliğini

taşımamaktadırlar. Bu yeniçağda, bilgi stokuna yapılan

her yeni ilave bilgi üretimde verimliliği artırarak üretim

maliyetlerinde reel düşüşlere yol açmakta ve daha kaliteli

daha standart daha kullanışlı yeni ürünler tüketicinin

hizmetine sunulmaktadır.103

Son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmeler

büyük bir ivme kazanarak gelişmesi sağlanmıştır. Bilgi

toplumu olma yolunda ilerleme ile birlikte birçok alanda

bilgi teknolojilerinin getirdiği verimlilik artışı sayesinde

olumlu yönde gelişme sağlanmıştır.104 Bilgi çağında

üretimde verimlilik artışı meydana gelmiştir. Böylece

üretilen veya ihraç edilen malın ortalama maliyeti

düşürülmüştür.

103 İsmail Hakkı YÜCEL, a.g.e., s:21.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3- BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ

MESLEKİ VERİMLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ:

KARAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE UYGULAMA

3.1 Araştırmanın Amacı

Dünyada ve ülkemizde iş yaşamında yoğun bir şekilde

rekabetin yaşandığı bu çağda bilgiye ulaşma ve

teknolojiyi kullanma hayati bir öneme sahiptir. Bilgiyi,

teknolojiyi kullanan işletmelerde ve ülkelerde, bilginin

daha hızlı ve daha çok üretilebilmesi ve iş yaşamında

kullanılması sonucu kişi başı verimlilik daha hızlı

artmakta ve daha az girdi kullanarak daha zengin ve daha

kaliteli ürünler yelpazesi ortaya koyabilmektedir. Bu

bağlamda çağımızın getirdiği teknolojik gelişmeleri takip

etmek rekabetin ve başarının ön koşuludur. İş yaşamının

her evresinde kullandığımız teknolojik ürünleri tanıma ve

kullanma bilgisi bütün çalışanlarının başlıca görevidir.

104Selim ŞANLISOY, “Bilgi Toplumunda Ortaya Çıkabilecek Sorunlar”, Dokuz Eylül
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 Uzun dönemde verimliliğin en önemli kaynağı yeni

teknolojiler üretmek ve kullanmaktır. Çalışmamızda bilgi

teknolojilerinin verimliliğe etkisi araştırılacak ve

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okullarında genel

olarak öğretmenlerin teknolojiyi kullanma ve yararlanma

derecelerinin ve etkisinin saptanması üzerine kurulan bir

çalışma olacaktır.

3.2 Araştırmanın Kapsamı

Çalışmada ana kütleyi Karaman İl Merkezinde görev

yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri

oluşturmuştur. Sadece Karaman İl Milli Eğitim

Müdürlüğünden alınan verilere göre, Karaman İl

Merkezinde ilköğretim ve orta öğretim okullarında toplam

1053 öğretmen görev yapmaktadır.

Anketimizi 984 öğretmen cevaplandırmıştır.

Anketimizin cevaplanma oranı % 93’tür. Anketlerin 97

tanesi uygun şekilde doldurulmadığı için değerlendirme

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:1999, Cilt:14, Sayı:2,
s:180.
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dışı bırakılmış ve 887 anket üzerinden değerlendirme

yapılmıştır.

3.3 Araştırmanın Yöntemi

Araştırmada kullanılan veriler anket formu aracılığı

ile elde edilmiştir. Çalışmada veri toplamak için

kullanılan anket formu toplam 28 sorudan oluşmuştur. Bu

sorular ise genel olarak dört ana grup altında toplanmıştır.

Birinci bölüm 1’den 5’e kadar olan sorulardan

oluşmaktadır. Bu kısımdaki sorular anketi dolduranların

genel kişisel özelliklerine yönelik sorulardır. İkinci kısım

6 ile 14. sorulardan oluşmaktadır. Bu sorularda genel

olarak öğretmenlerin bilgi teknolojilerini kullanımı

öğrenilmeye çalışılmıştır. Üçüncü kısım 15 ile 26.

sorulardan oluşmuştur. Bu kısımda da Bilgi

teknolojilerinin derslerde kullanılması ve mesleki

verimlilik ile olan ilişkisi tespit edilmeye çalışılmıştır.

Dördüncü ve son bölümde ise öğretmenlerin Milli Eğitim

Bakanlığından beklentileri ve mevcut durum hakkında

bilgi edinilmeye çalışılmıştır.
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Anketler okul müdürlüklerine gönderilerek

cevaplarının alınması sağlanmıştır.

Cevap verilen anket formlarından elde ettiğimiz veriler

SPSS for Windows 11 istatistik programı kullanılarak

analiz edilmiştir. Toplanan verilere birçok analiz yöntemi

uygulanmıştır. Ancak burada sadece tanımlayıcı

istatistiklerin bir kısmına yer vermekle yetineceğiz.

3.4. Araştırmanın Sınırlılıkları

Zaman ve maliyet engellerinden ötürü araştırma

sadece Karaman İl Merkezinde Çalışan öğretmenleri

kapsamaktadır, araştırmanın temelini teşkil eden anket

çalışması 4 Nisan -14 Nisan 2008 tarihleri arasında

yapılmıştır. Araştırmaya sadece Milli Eğitime Müdürlüğü

okullarındaki öğretmenler dahil edilmiştir. Genel olarak

devlet okullarının standartlarından farklı oldukları

düşünüldüğü için özel okullar, dershaneler ve bu

kurumlarda görevli bulunan öğretmenler çalışmanın

kapsamına dahil edilmemiştir.
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3.5 Araştırmanın Bulguları

Bilgi Teknolojilerinin çalışma hayatında verimliliğini

görebilmek için Karaman İl merkezinde görev yapan

öğretmenler üzerinde anket çalışması yapılmıştır. İl

merkezinde toplam 1053 öğretmen bulunmakta olup, bu

öğretmenlerin %93’üne ulaşılabilmiş, buna göre anketi

cevaplayan öğretmen sayısı 984’tür. Ankete katılan

öğretmenlerin %90’ı geçerli olarak kabul edilmiş, buna

göre ankete katılan öğretmenlerden alınan anketlerin

887’si geçerli olarak cevaplanmıştır.

Cevaplanan anketlere katılan öğretmenlere ait cinsiyet

yapılarına ilişkin frekans analizi Tablo 3.1’de

gösterilmiştir.

Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Bayan 325 36.6 36.6 36.6
Bay 562 63.4 63.4 100.0

Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.1 Cinsiyete ilişkin tablo
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Anketimizi cevaplayan öğretmenlerin %63,4’ü

(Frekans 562) Bay, %36,6’sı (Frekans325) Bayandır.

Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

22-26 37 4.2 4.2 4.2
27-31 163 18.4 18.4 22.5
32-36 266 30.0 30.0 52.5
37-41 208 23.4 23.4 76.0
42+ 213 24.0 24.0 100.0

Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.2 Yaşa ilişkin tablo

Anketimize katılan öğretmenlerin yaş dağılımı Tablo

3.2 de verilmiştir. Tablodan anlaşılacağı üzere

öğretmenlerimizin %4.2 si ile 37 kişi 22-26 yaş

aralığında, %18.4’ü 163 kişi 27-31 yaş aralığında, %30’u

266 kişi 32-36 yaş aralığında, %23.4’ü 208 kişi 37-41 yaş

aralığında, %24’ü 213 kişi ise 42 yaş ve üstündedir.

Öğretmenlerin İl merkezine atanabilmek için aranan

hizmet puanı ve merkezde bulunan kadroların genel

olarak dolu olması sebepleri ile 22-26 yaş aralığında

bulunanların öğretmenlerimizin sayısı diğer yaş

gruplarına göre azdır.
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Tablo 3.3 Eğitim Durumuna ilişkin tablo

Ankete katılanlardan 81 kişisi, %9.1’i ön lisans

mezunu, 780 kişi %87.9’u lisans mezunu, 26 kişi %2.9’u

yüksek lisans mezunudur.

Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

0-5 71 8.0 8.0 8.0
6-10 224 25.3 25.3 33.3
11-15 302 34.0 34.0 67.3
16-20 125 14.1 14.1 81.4
21+ 165 18.6 18.6 100.0
Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.4 Hizmet yılına ilişkin tablo

Yapılan ankete katılanların 71 kişi ile %8’i 0-5 yıl

hizmeti, 224 kişi ile %25,3’ü 6-10 yıl arası hizmeti, 302

kişi ile %34’ü 11-15 yıl hizmeti, 125 kişi ile %14,1’i 16-

Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Önlisans 81 9.1 9.1 9.1
Lisans 780 87.9 87.9 97.1
Lisans Üstü 26 2.9 2.9 100.0
Toplam 887 100.0 100.0
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20 yıl hizmeti, 165 kişiye karşılık %18,6’sı 21 yıl ve üzeri

hizmeti bulunmaktadır. Atanma kriterleri sebebiyle İl

merkezine yeni öğretmenlerin atanması bütün branşlar

için kolay olmamaktadır. Ancak İngilizce, matematik,

bilgisayar gibi bazı branşlar için ilk yıllarında il

merkezine atanabilmektedirler. Bu sebeple 0-5 yıl hizmeti

bulunan öğretmenlerin sayısı azdır.

Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Sınıf Öğretmeni 329 37.1 37.1 37.1
Matematik 56 6.3 6.3 43.4
Türkçe/Edebiyat 86 9.7 9.7 53.1
Fizik 21 2.4 2.4 55.5
Kimya 13 1.5 1.5 56.9
Biyoloji 30 3.4 3.4 60.3
Tarih 30 3.4 3.4 63.7
Coğrafya 17 1.9 1.9 65.6
Bilgisayar 14 1.6 1.6 67.2
İngilizce 53 6.0 6.0 73.2
Resim 13 1.5 1.5 74.6
Müzik 10 1.1 1.1 75.8
Diğerleri 215 24.2 24.2 100.0
Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.5 Branşa/Alana ilişkin tablo
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Anketin uygulandığı 887 öğretmenin 329’u buna

karşılık olarak %37,1’i Sınıf öğretmeni, 56 kişi ile %6,3’ü

Matematik öğretmeni, 86 kişi ile %9,7’si Türkçe/edebiyat

öğretmeni, 231 kişi ile %2,4’ü Fizik öğretmeni, 15 kişi ise

%1,5’i Kimya öğretmeni, 30 kişi ile %3,4’ü Biyoloji

öğretmeni, 30 kişi ile %3,4’ü  Tarih öğretmeni, 17 kişi ile

%1,9’u Coğrafya, 14 kişi ile %1,6’sı Bilgisayar

öğretmeni, 53 kişi ile %6’sı İngilizce, 13 kişi ile %1,5’i

Resim öğretmeni, 10kişi ile %1,1’i  Müzik öğretmeni,

215 kişi ile %24,2’sini diğer branş öğretmenleri

oluşturmaktadır. Diğer öğretmenler olarak

nitelendirdiğimiz branşlar; Beden Eğitimi, Rehberlik, Din

Kültürü Ve Ahlak Bilgisi, meslek liselerinde bulunan

Muhasebe, Mobilya ve Dekorasyon, Elektrik-Elektronik,

Metal İşleri, Arapça gibi branşlardır.

Tablo 3.5’den anlaşıldığı üzere anketimize katılan

öğretmenlerin %37,1 gibi büyük bir çoğunluğunu sınıf

öğretmenleri oluşturmaktadır.
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Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Deneyimsiz 17 1.9 1.9 1.9
Başlangıç 126 14.2 14.2 16.1
Orta 489 55.1 55.1 71.3
İyi 228 25.7 25.7 97.0
Uzman 27 3.0 3.0 100.0
Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.6 Bilgisayar deneyimlerine ilişkin tablo

Tablo 3.6’dan anketin uygulandığı öğretmenlerin

bilgisayar bilgisine bakıldığında %1,9’una karşılı gelen

17 kişinin deneyimsiz, %14,2’sine karşılık gelen 126

kişinin başlangıç seviyesinde, %55,1’ine karşılık gelen

489 kişinin orta seviyede, %25,7’sine karşılık gelen 228

kişinin iyi seviyede, %3’üne karşılık gelen 27 kişinin ise

uzman seviyesinde bilgisayar bilgisine sahip olduğu

anlaşılmaktadır.

Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

10-14 29 3.3 3.3 3.3
15-19 140 15.8 15.8 19.1
20-24 185 20.9 20.9 39.9
25-29 183 20.6 20.6 60.5
30+ 350 39.5 39.5 100.0
Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.7 Bilgisayar ile tanışma yaşlarına ilişkin tablo
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Tablo 3.7’de ankete katılan öğretmenlerin bilgisayar

ile tanışma yaşları gösterilmiştir. Buna göre

öğretmenlerimizin 29 kişi ile %3,3’ü 10-14 yaşında

bilgisayar ile tanışmıştır. 140 kişi ile %15,8’i 15-19 yaş

aralığında, 185 kişi ile %20,9’u 20-24 yaş aralığında, 183

kişi ile %20,6’sı 25-29 yaş aralığında, 350 kişi ile %39,5’i

30 yaş ve üzerinde bilgisayar ile tanışmıştır. Tablodan

anlaşılacağı üzere ankete katılan öğretmenlerimizin büyük

bir kısmı 30 yaş sonrası bilgisayar ile tanışmıştır.

Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Evet 852 96.1 96.1 96.1
Hayır 35 3.9 3.9 100.0
Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.8 Bilgi ihtiyacında internet kullanımına ilişkin tablo

Ankete katılan öğretmenlerin 852 kişisi %96,1’i bilgi

ihtiyacı olduğunda internete başvurmaktadır. Buna

karşılık olarak 35 kişi toplamın %3,9’u bilgi ihtiyacı

olduğu takdirde internete başvurmamaktadır.

 Tablo 3.9’a katılanlarda bilgi ihtiyacı olduğu zaman

interneti kullanan 852 kişi üzerinde uygulanmıştır.
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Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Hiçbiri 4 0.5 0.5 0.5
%25'den az 180 20.3 21.6
%26-50 261 29.4 30.6 52.2
%51-75 248 28.0 29.1 81.3
%76-100 159 17.9 18.7 100.0
Toplam 852 96.1 100.0
Cevapsız 35 3.9

887 100.0

Tablo 3.9 Bilgi ihtiyacının internetten karşılanmasına ilişkin tablo

Bilgi ihtiyacı olduğu zaman interneti kullanan

öğretmenlerin 4 kişi ve %0,5’i internetten bilgi ihtiyacını

karşılayamamaktadır. 180 kişi ve %20,3’ü  bilgi

ihtiyacının %25’ten az bir kısmını internetten

karşılamaktadır. 261 kişi ve %29,4’ü bilgi ihtiyacının

%26-50 arasında internetten karşılamaktadır. 248 kişi ve

%28’i bilgi ihtiyacının %51-75’ini internetten

karşılamaktadır. 159 kişi ve %17,9’u bilgi ihtiyacının

%76-100 kadarını internetten karşılamaktadır.

Öğretmenlerin %59,7’sine karşılık gelen 509 kişi bilgi

ihtiyacı olduğu takdirde internete başvurmaktadır. Bu
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sonuç bize internetin hayatımızda ne kadar yer taşıdığı ve

kullanım düzeyine genel bir bakış açısı yaratabilir.

Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Kullanmıyoru
m 125 14.1 14.1 14.1

1-3 653 73.6 73.6 87.7
4-6 86 9.7 9.7 97.4
7-9 13 1.5 1.5 98.9
10+ 10 1.1 1.1 100.0
Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.10 Günde ortalama internet kullanımına ilişkin tablo

Ankete katılan öğretmenlerin 125 kişiye karşılık

%14,1’i günlük olarak internete bağlanmamaktadır. 653

kişi ile %73,6’sı günde 1-3 saat interneti kullanmaktadır.

86 kişi %9,7’si günde ortalama 4-6 saat interneti

kullanmaktadır. 13 kişi %1,5’i günde ortalama 7-9 saat

interneti kullanmaktadır. 10 kişi %1,1’i günde ortalama

10 saat ve üzeri internete bağlanmaktadır. Tablo 3.10’dan

da anlaşılacağı üzere ankete katılan öğretmenlerin

%73,6’sı günde ortalama 1-3 saat interneti kullandıklarını

beyan etmişlerdir.
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Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Ev 413 46.6 46.6 46.6
İnternet Kafe 20 2.3 2.3 48.8
Arkadaşımın
Bilgisayarı 15 1.7 1.7 50.5

Okul 195 22.0 22.0 72.5
İnternet
Kullanmıyorum 3 0.3 0.3 72.8

Ev ve Okul 241 27.2 27.2 100.0
Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.11 İnternete erişim yerlerinin belirlenmesine ilişkin tablo

Ankete katılan 887 öğretmenimizin 413 kişisi ile

toplamın %46,6’sı internete evlerinden bağlanmaktadır.

20 kişi ile %2,3’ü internet kafeden, 15 kişi ile %1,7’si

arkadaşının bilgisayarından, 195 kişi ile %22’si okuldan,

3 kişi %0,3’ü internet kullanmamakta olup, 241 kişi

%27,2’si ev ve okuldan bağlanmaktadır. Buna göre

öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu internete evinden

bağlanmaktadırlar. Buda bize öğretmenlerin %46.6’sının

evinde internet olduğunu göstermektedir. Bilgisayar ve

internetin olması bilgiye kolay erişmelerini sağlamakta

olduğu gibi bilgisayar bağlantılı çalışmaların da

yapılmasına olanak sağlayacaktır.
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Frekans Yüzde Geçerli
yüzde

Toplam
Yüzde

Oyun Oynamak 11 1.2 1.2 1.2
Eğitici ve Öğretici
Programlar 590 66.5 66.5 67.8

Müzik ve Film 11 1.2 1.2 69.0
MSN ve Chat
Yapmak 14 1.6 1.6 70.6

İnternette
Dolaşmak 177 20.0 20.0 90.5

Ders Anlatımı 84 9.5 9.5 100.0
Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.12 Bilgisayar kullanım amaçlarının öncelik tespitine ilişkin
tablo

Tablo 3.12’de ankete katılanların bilgisayar kullanım

amaçları belirlenmiştir. Buna göre %1,2’si (11 Kişi) oyun

oynamak için bilgisayar başında iken %66,5’i (590 Kişi)

eğitici ve öğretici programlar için, %1,2’si (11 Kişi)

müzik ve film için, %1,6’sı (14 Kişi) sohbet ve chat için,

%20’si (177Kişi) internette gezinmek için, %9,5’i (84

Kişi) ders anlatmak için bilgisayar başına geçmekte

olduğu gözlemlenmiştir. Buradan öğretmenlerin

meslekleri, okulda öğrenciye verilecek olan bilgiyi elde

edileceği veya kalitesinin artırılacağı gibi eğitici ve
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öğretici programları kullanarak kendilerini geliştirdikleri

söylenebilir.

Öğrencilerin bilgisayar kulanım amaçları yapılan bir

araştırmada aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Metin
Yaratma

Metin
Kullanma

İletişim Teknik
Kullanım

Oyun Dışı
Faaliyetler

Oyun
Faaliyetleri

Boş Zaman
Faaliyetleri

Çalışmaya Yönelik
Faaliyetler

Eğlenceli
Görevler

Hedefli
Görevler

Şekil 3.1. Öğrencilerin Bilgisayar Kullanım Haritası

Kaynak: Şahin  GÖKÇEARSLAN,  “İlk Ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Evde Bilgisayar

Kullanımına İlişkin Öğrenci Ve Veli Görüşleri”, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara

2005, s:4
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Frekans Yüzde Toplam
Yüzde

Oyun Siteleri 58 6,5 6,5

Sohbet ve Arkadaşlık
Siteleri 57 6,4 6,4

e-Devlet uygulamaları
ve Banka işlemleri 259 29,2 29,2

Eğitim ve spor siteleri 364 41 41
Haber Siteleri 602 67,9 67,9
Bilgi ihtiyacı 753 84,9 84,9

Tablo 3.13 İnternet kullanım amaçlarına ilişkin tablo

Tablo 3.13 ile ankete katılanların internet kullanım

amaçları belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre ankete

katılanlardan %84,9’u bilgi ihtiyacını karşılamak için

interneti kullandığı tespit edilmiştir. Bunu %67,9 ile haber

siteleri, %41’i eğitim ve spor siteleri, %29,2’si banka

işlemleri ve e-devlet uygulamaları, %6,5’i oyun siteleri,

%6,4’ü sohbet siteleri takip etmiştir.
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Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Çok Yetersiz 48 5.4 5.4 5.4
Yetersiz 440 49.6 49.6 55.0
Fikrim Yok 144 16.2 16.2 71.3
Yeterli 248 28.0 28.0 99.2
Çok Yeterli 7 0.8 0.8 100.0
Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.14 Ülkemizde bilgisayar ve internet kullanımının
belirlenmesine ilişkin tablo

Ülkemizin internet ve bilgisayar kullanımında hangi

seviyede olduğu sorusuna ise %49,6’sı (Frekans 440)

yetersiz, %28’i (248 Kişi) yeterli, %16,2’si fikrim yok,

%5,4’ü (48 Kişi) çok yetersiz, %0,8’i (7 Kişi) çok yeterli

olduğunu belirtmişlerdir. Tablo 3.14’de görüldüğü gibi

ankete katılan öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu

ülkemizde bilgisayar ve internet kullanımının yetersiz

olduklarını belirtmişlerdir.
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Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Kesinlikle
Düşünmüyorum 112 12.6 12.6 12.6

Düşünmüyorum 345 38.9 38.9 51.5
Fikrim Yok 49 5.5 5.5 57.0
Düşünüyorum 321 36.2 36.2 93.2
Kesinlikle
Düşünüyorum 60 6.8 6.8 100.0

Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.15 Görev yerlerinde bilgi teknoloji araçlarının yeterliliğine
ilişkin tablo

Görev yaptıkları okulda bilgi teknolojilerinin yeterli

olup olmadığını tespit etmek için sorulan soruya karşılık

%12,6’sı (112 Kişi) yeterli olduğunu kesinlikle

düşünmediğini, %38,9’u yeterli olduğunu düşünmediğini,

%5,5’I (49 Kişi) yeterli olup olmadığı konusunda fikrinin

olmadığını, %36,2’si (321 Kişi) yeterli olduğunu

düşündüğünü, %6,8’I görev yaptığı okulda bilgi teknoloji

araçlarının kesinlikle yeterli olduğunu düşünmekte

oldukları saptanmıştır. Buna gore ankete katılan

öğretmenlerin toplamda %51,5’inin okullarında bilgi

teknoloji araçlarının yeterli seviyede olmadığını

açıklamışlardır.
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Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Kesinlikle
Düşünmüyorum 37 4.2 4.2 4.2

Düşünmüyorum 73 8.2 8.2 12.4
Fikrim Yok 10 1.1 1.1 13.5
Düşünüyorum 416 46.9 46.9 60.4
Kesinlikle
Düşünüyorum 351 39.6 39.6 100.0

Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.16 Derslerde bilgisayar kullanımının gerekliliğine ilişkin
tablo

Derslerde bilgisayar kullanımının gerekli olup

olmadığının tespiti için sorulan soruya verilen cevaplar

Tablo 3.16’da gösterilmiştir. Ankete katılan 887

öğretmenin %86,5’i ile 767 kişi derslerde bilgisayar

kullanımının gerekli olduğunu düşündüğünü, %12,4’ü ile

110 kişi gerekli olmadığını, %1,1’i ile 10 kişi fikrinin

olmadığını belirtmiştir. 767 kişi derslerde bilgisayar

kullanımının gerekli olduğu konusunda olumlu görüş

bildirmişlerdir.

Derslerde Bilgi Teknolojilerinin kullanımına ilişkin

Çelik; öğretim sürecini kısaltan ve öğrenci

motivasyonunu artıran, öğrencinin kendi öğrenme hızına
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göre yararlanabileceği, kendi kendine öğrenme ilkelerinin

bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş, daha

kalıcı bir öğrenme sağlayan bir öğretim yöntemi

olduğunu105 vurgulamıştır. Tablo 3.16’da görüldüğü üzere

887 öğretmenin 767’si derslerde bilgi teknolojileri

kullanımının gerekli olduğunu belirtmişlerdir.

Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Evet 420 47.4 47.4 47.4
Hayır 467 52.6 52.6 100.0
Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.17 Derslerde bilgisayar kullanılmasının belirlenmesine
ilişkin tablo

Derslerinde bilgisayar kullananların oranı tablo

3.17’de verilmiştir. Buna göre %47,4’ü derslerinde

bilgisayar kullanmakta iken %52,6’sı derslerinde

bilgisayar kullanmamaktadır. Tablo 3.16’da 767

öğretmenin derslerde bilgisayar kullanımının gerekli

olduğunu belirtmelerine rağmen 887 öğretmenin 420

kişisi derslerinde bilgisayar kullanmaktadır.

105 Ercan  ÇELİK,  “Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Bilgisayar Destekli
Animasyon Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi”, Marmara Üniversitesi Eğitim
Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Coğrafya eğitimi
Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007, s:17.
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Evet Hayır Toplam
Sınıf Öğretmeni 181 147 328
Matematik 9 47 56
Türkçe/Edebiyat 31 55 86
Fizik 7 14 21
Kimya 8 5 13
Biyoloji 12 18 30
Tarih 11 19 30
Coğrafya 9 8 17
Bilgisayar 14 0 14
İngilizce 18 35 53
Resim 3 10 13
Müzik 3 7 10
Diğerleri 114 102 216
Toplam 420 467 887

Tablo 3.18 Derslerinde Bilgisayar Kullanan Öğretmenlerin
Branşlarına ilişkin tablo

Yaptığımız araştırma neticesinde 887

öğretmenimizden %47.6 sı ile 420 öğretmenimiz

derslerinde bilgisayar kullanmaktadır. Tablo 3.18’de ise

derslerinde bilgisayar kullanan öğretmenlerimizin

branşlarına göre dağılımı verilmiştir. Buna göre 328 sınıf

öğretmeninin 181 kişisi derslerinde bilgisayar

kullanmaktadır. 56 matematik öğretmeninin 9’u, 86

Türkçe edebiyat öğretmeninin 31’i, 21 Fizik

Öğretmeninin 7’si, 13 kimya öğretmeninin 8’i, 30
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Biyoloji öğretmeninin 12’si, 30 tarih öğretmeninin 11’i,

17 Coğrafya öğretmeninin 9’u, 14 bilgisayar

öğretmeninin tamamı, 53 İngilizce öğretmeninin 18’i, 13

resim öğretmeninin 3’ü ve 10 müzik öğretmeninin 3’ü

derslerinde bilgisayar kullandığı tespit edilmiştir. Toplam

328 sınıf öğretmenimizden 181 kişi derslerinde bilgi

teknolojilerini kullanmakta olup, bu durum ise yarından

fazlasını oluşturmaktadır.

Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Sunu amaçlı 233 26,3 55
Video gösterimi
amaçlı 186 21 55,7

Görsel anlatım için 320 36,1 76,2
Sınav veya soru
çözme amaçlı 119 13,4 28,3

Tablo 3.19 Derslerde bilgisayar kullanım amacının belirlenmesine
ilişkin tablo

Tablo 3.17’de gösterilen derslerinde bilgisayar

kullanan 420 öğretmene, bilgisayar hangi amaçla

kullandıkları sorulmuştur. Sunu amaçlı kullanan

öğretmenler %55’ini, video gösterimi amaçlı kullanan

öğretmenler %55,7’sini, görsel anlatım için kullanan
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öğretmenler %76,2’sini ve soru çözme amaçlı kullanan

öğretmenler ise %28,3’ü oluşturmaktadır.  Tablodan da

anlaşılacağı üzere derslerinde bilgisayar kullanan

öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu görsel anlatım için

bilgisayar kullanmaktadır.

Frekans Geçerli Yüzde

Olumsuz
Etkilemektedir 2 0.4

Etkilememektedir. 15 3.6
Fikrim Yok 5 1.2
Olumlu Etkilemektedir 398 94.8
Toplam 420 100.0

Tablo 3.20 Derste bilgi teknolojilerini kullanımının, öğrenci
başarısına olan etkisine ilişkin tablo

Bir eğitim aracı olarak bilgisayarların eğitim açısından

şu noktalarda avantaj sağlayabilir106;

1- Öğrenciye bilgisayar karşısında denetim kullanmayı

öğreten etkileşimli bir araç,

2- Büyük esnekliğe sahiptir, sabrı sonsuzdur.

106 Filiz ARIKAN vd., “Bilgisayar Destekli Biyoloji Öğretiminin Öğrenci Başarısına
Etkisi” Milli Eğitim Sayı:171,Yaz 2006, s:185.
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3- Derste kullanılan birçok araç gibi geneldir, Yazı, çizim,

grafik, sayı, renk, ses vb. öğretim öğelerini durgun ya da

hareketli olarak kullanabilir.

4- Amaca uygun şekilde hazırlanmış her programı

kullanabilir.

5- Eğitimi zevkli ve çekici hale getirebilir.

6- Hem bireysel hem de grup öğretiminde faydalanılabilir

7- Öğrenci cevaplarını kaydeden, istenildiği zaman

sonuçları bildirebilen eşsiz bir sınav aracıdır

Eğitim aracı olarak kullanıldığında üstte bahsedilen

faydalara sahip bilgi teknolojilerini derslerinde kullanan

öğretmenlere, bilgi teknolojilerinin öğrenci başarısına

etkisi sorulmuş olup, Tablo 3.20’de gösterilmiştir. Buna

göre derslerinde bilgi teknolojisi kullanan öğretmenlerin

%0,4’ü (2 Kişi) derslerde bilgi teknolojileri kullanımının

öğrenci başarısı olumsuz etkilediğini, %3,6’sı (15 Kişi)

etkilemediğini, %1,2’si (5 Kişi) fikirlerinin olmadığını,

%94,8’i olumlu etkilediğini beyan etmişlerdir.



131

Tablo 3.20’de görüldüğü gibi derslerde bilgi

teknolojileri kullanan öğretmenler, öğrencilerin derslerde

başarısının arttığı belirtmişlerdir.

Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Olumsuz
Etkilemektedir 4 0.5 1.0 1.0

Etkilememektedir 16 1.8 3.8 4.8
Fikrim Yok 5 0.6 1.2 6.0
Olumlu
Etkilemektedir 395 44.5 94.0 100.0

Toplam 420 47.4 100.0
Cevapsız 467 52.6

887 100.0

Tablo 3.21 Derslerde bilgi teknolojileri kullanımının öğretmenler
açısından ders anlatımı ve bilgi aktarımına etkisine ilişkin tablo

Derslerinde bilgi teknolojileri kullanan öğretmenlere;

bilgi teknolojilerinin ders anlatımı ve bilgilerini

aktarımını ne yönde etkilendiği sorulmuş olup, ankete

verilen cevaplar Tablo 3.21’de gösterilmiştir. Buna göre

bilgi teknolojileri kullanımı bilgi aktarımını olumsuz

etkilediğini açıklayan öğretmenler %1’i (4 Kişi),

etkilemediğini açıklayan öğretmenler %3,8’i (16 Kişi),

fikrini beyan etmeyen öğretmenler %1,2’yi (5 Kişi),

Olumlu etkilediğini açıklayan öğretmenler %94’ü (395
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Kişi) oluşturmaktadır. Öğretmenlerin, derslerde bilgi

teknolojilerini kullanması durumunda derslerini daha

rahat ve bilgilerini aktarımında olumlu bir etki

bırakıldığını beyan etmişlerdir.

Bu bağlamda bilgi teknolojileri kullanımı

öğretmenlerin beyan ettiği gibi bilgi aktarımı ve ders

anlatımını olumlu bir şekilde etkilemekte ve daha verimli

olmalarını sağlamaktadır diyebiliriz. Tablo 3.21’e

bakıldığı takdirde ankete katılan 887 öğretmenin %44.5’i

derslerde bilgi teknolojisi kullanımını öğretmenlerin ders

anlatımı ve bilgi anlatımını olumlu yönde etkilediğini

açıklamışlardır. Aynı şekilde derslerinde bilgi teknolojisi

kullanan öğretmenlerimizin de %94’ü aynı görüşü

paylaşmıştır.
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Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Yeterli bilgi teknoloji
aracı bulunmaması 292 32.9 58.3 58.3

Bilgisayar bilgim
yetersiz 49 5.5 9.8 68.1

Ders ortamı kullanmaya
elverişsiz 111 12.5 22.2 90.2

Bilgi teknoloji araçlarını
kullanmaya gerekli
görmüyorum

14 1.6 2.8 93.0

Dersin niteliği bilgi
teknolojileri kullanmaya
uygun değil

35 3.9 7.0 100.0

Toplam 501 56.5 100.0
Cevapsız 386 43.5
Toplam 887 100.0

Tablo 3.22 Öğretmenlerin derslerinde bilgi teknolojilerinin
kullanmamasının sebebine ilişkin tablo

Tablo 3.17’de öğretmenlere derslerinde bilgi

teknolojileri kullanıp kullanmadıkları sorulmuştur.

Cevaplayan 887 öğretmenden 420 kişi derslerinde bilgi

teknolojileri kullanmakta,  467 kişi ise derslerinde bilgi

teknolojileri kullanmamaktadır. Derslerinde bilgi

teknolojileri kullanmayan öğretmenlere ise derslerinde

bilgi teknolojileri kullanmama gerekçeleri sorulmuş olup,

bu sorunun cevapları ise Tablo 3.22’de gösterilmiştir.
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Derslerinde bilgi teknolojilerini kullanmayan

öğretmenlerin %58,3’ü (292 Kişi) yeterli bilgi teknoloji

aracının bulunmadığını, %9,8’i (49 Kişi) bilgisayar

bilgisinin yetersiz olduğunu, %22,2’si (111 Kişi) ders

ortamının kullanmaya elverişsiz olduğunu, %2,8’i (14

Kişi) bilgi teknoloji araçlarını kullanmaya gerekli

görmediğini, %7’si (35 Kişi) dersin niteliğinin bilgi

teknolojileri kullanmaya uygun olmadığını beyan

etmişlerdir.

Tablo 3.17’de 467 kişi derslerinde bilgi teknolojisi

kullanmadığını beyan etmelerine rağmen, Tablo 3.22’de

501 kişi cevaplamıştır. Anketlerin incelenmesi neticesinde

derslerinde bilgi teknolojileri kullanan öğretmenlerinde

yeterli bilgi teknoloji aracının bulunmadığını özellikle

belirttikleri gözlemlenmiştir.

Derslerinde bilgi teknolojileri kullanmayan

öğretmenlerin %58 gibi büyük bir kısmı bilgi

teknolojilerinin eksikliğinden dolayı derslerinde

kullanmamaktadır.
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Konuyla ilgili olarak yapılan bir araştırmada,

öğretmenlerin bilgi teknolojilerine olan tutumunun da

derste bu araçlardan yararlanmasına etki ettiği belirtilerek,

ilgili teknolojilerin kullanımının en başta öğretmenlerin

kendi işlerini kolaylaştırıcı bir yapıya sahip olduğuna

inanma durumunda yaygınlaşacağı belirtilmektedir.

Ayrıca çalışmada bu noktada başarı sağlanması için

öğretmenlerin aşağıdaki bazı özellikleri taşıması gerektiği

hususuna da değinilmiştir. Buna göre,

· Öğretmenin özverili çalışarak kendisini eğitime

adaması ve mesleğini sevmesi

· Mesleğinde, alanında uzman olması

· Teknolojik gelişimleri yakından takip etmesi

· Sahip olduğu teknolojiyi kullanabilmesi

gibi faktörler derslerde teknoloji kullanımını

etkilemektedir107.

107 Nurhayat VAROL, “Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Kurumlarında Kullanımları Ve
Eğitimcilerin Rolü”, http://ab.org.tr/ab02/tammetin/41.doc  Erişim Tarihi: 27.06.2008
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Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Olumsuz
Etkilemektedir 586 66.1 66.1 66.1

Fikrim Yok 138 15.6 15.6 81.6
Olumlu
Etkilemektedir 163 18.4 18.4 100.0

Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.23 Derslerde Bilgisayar kullanılmadan anlatım tekniğinin
öğrenci başarısına etkisine ilişkin tablo

Ankete katılan öğretmenlere derslerde bilgisayar

kullanılmadan anlatım tekniğinin öğrenci başarısını

etkileyip etkilemediği sorulmuştur. Buna göre Tablo

3.23’de görüldüğü gibi, öğretmenlerin %66.1’i olumsuz

etkilediğini belirtirken %18,4’ü olumlu etkilediğini

belirtmişlerdir. Bu durum Tablo 3.34’e Bilgi Teknolojileri

kullanımından sonraki dönemler dikkate alınırsa öğrenci

başarısı önceki dönemlere kıyasla sizce nasıl bir değişim

göstermiştir sorusuna %76’sı arttığını belirtmiştir. Buna

göre bilgi teknolojileri kullanılarak anlatım tekniği

öğrencinin başarısını olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
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Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Kesinlikle
Etkilememektedir 28 3.2 3.2 3.2

Etkilememektedir 67 7.6 7.6 10.7
Fikrim Yok 85 9.6 9.6 20.3
Etkilemektedir 446 50.3 50.3 70.6
Kesinlikle
Etkilemektedir 261 29.4 29.4 100.0

Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.24 Bilgi Teknolojileri kullanımı öğrencilerin derse
katılımının etkileme önemine ilişkin tablo

  Bilgi teknolojileri kullanımının öğrencilerin derse

katılımını ne yönde etkilediği araştırılmış olup, Tablo

3.24’te gösterilmiştir. Buna göre anketi cevaplayan

öğretmenlerimizin %3,2’si (28 Kişi) kesinlikle

etkilemediğini, %7,6’sının (67 Kişi) etkilemediğini,

%9,6’sının (85 Kişi) Fikirlerinin olmadığını, %50,3’ü

(446 Kişi) etkilediğini, %29,4’ü (261 Kişi) kesinlikle

etkilediğini beyan etmişlerdir. 707 kişinin derslerde bilgi

teknolojileri kullanımının öğrencilerin derse katılımını

etkilediğini belirtmeleri sebebiyle derslerde bilgi teknoloji

kullanımının olumlu sonuçlar vereceği ifade edilebilir.
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Derslerde bilgi teknoloji kullanımı ve öğrencilere

ilişkin 9 soru sorulmuş ve aşağıdaki 9 tablo bu soruları

açıklamaktadır.

Frekan
s

Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Kesinlikle
Etkilememektedir 33 3.7 3.7 3.7

Etkilememektedir 44 5.0 5.0 8.7
Fikrim Yok 63 7.1 7.1 15.8
Etkilemektedir 436 49.2 49.2 64.9
Kesinlikle
Etkilemektedir 311 35.1 35.1 100.0

Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.25 Derslerde bilgi teknolojileri kullanımının ders
öğrenmelerini kolaylaştırmasına ilişkin tablo

Derslerde bilgi teknolojileri kullanımının öğrencilerin

derslerde öğrenmelerini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı

araştırılmış olup,  Tablo 3.25’te gösterilmiştir. Buna göre

anketi cevaplayan öğretmenlerin %3,7’si (33 Kişi)

kesinlikle etkilemediğini, %5’i (44 Kişi) etkilemediğini,

%7,1’i (63 Kişi) fikrinin olmadığını, %49,2’si (436 Kişi)

etkilediğini, %35,1’i (311 Kişi) kesinlikle etkilediğini

beyan etmişlerdir.
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Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Kesinlikle
Etkilememektedir 27 3.0 3.0 3.0

Etkilememektedir 53 6.0 6.0 9.0
Fikrim Yok 114 12.9 12.9 21.9
Etkilemektedir 454 51.2 51.2 73.1
Kesinlikle Etkilemektedir 239 26.9 26.9 100.0
Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.26 Derslerde bilgi teknolojileri kullanımının öğrencinin
derse aktif katılmalarını sağlanmasına ilişkin tablo

Anketi cevaplayan öğretmenlerin %3’ü (27 Kişi) bilgi

teknolojileri kullanımının derslere aktif katılmalarını

kesinlikle etkilemediğini, %6’sı (53 Kişi) etkilemediğini,

%12,9’u (114 Kişi) fikrinin olmadığını, %51,2’si (454

Kişi) etkilemektedir, %26,9’u (239 Kişi) kesinlikle

etkilediğini belirtmişlerdir.

Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Kesinlikle
Etkilememektedir 27 3.0 3.0 3.0

Etkilememektedir 31 3.5 3.5 6.5
Fikrim Yok 65 7.3 7.3 13.9
Etkilemektedir 435 49.0 49.0 62.9
Kesinlikle
Etkilemektedir 329 37.1 37.1 100.0

Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.27 Derslerde bilgi teknolojileri kullanımının
öğrencilerin derse olan ilgilerinin artmasına ilişkin tablo
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Derslerde bilgi teknolojileri kullanılması durumunda

öğrencilerin derse ilgisi artmaktadır. Şöyle ki; anketi

cevaplayan öğretmenlerimizden %49’u (535 Kişi)

etkilemektedir, %37,1’i (329 Kişi) kesinlikle

etkilemektedir, %7,3’ü fikirlerinin olmadığını, %3,5’i (31

Kişi) etkilemektedir, %3’ü (27 Kişi) kesinlikle

etkilememektedir şeklinde belirtmişlerdir.

Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Kesinlikle
Etkilememektedir

25 2.8 2.8 2.8

Etkilememektedir 28 3.2 3.2 6.0

Fikrim Yok 90 10.1 10.1 16.1
Etkilemektedir 405 45.7 45.7 61.8
Kesinlikle
Etkilemektedir

339 38.2 38.2 100.0

Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.28 Derslerde bilgi teknolojileri kullanımının öğrencilerin
bilgi teknolojilerini daha hızlı tanımalarına ilişkin tablo

Derslerde bilgi teknolojileri kullanımı öğrencilerin

bilgi teknolojilerini daha hızlı tanıdıkları belirlenmiştir.

Tablo 3.4.28’den de anlaşılacağı üzere %45,7’si (405

Kişi) etkilendiğini, %38,2’si kesinlikle etkilendiğini,

%10,1’i (90 Kişi) fikrinin olmadığını, %3,2’si (28 Kişi)
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etkilemektedir, %2,8’i (25 Kişi) kesinlikle

etkilememektedir şeklinde cevap vermişlerdir.

Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Kesinlikle
Etkilememektedir

180 20.3 20.3 20.3

Etkilememektedir 226 25.5 25.5 45.8
Fikrim Yok 206 23.2 23.2 69.0
Etkilemektedir 199 22.4 22.4 91.4
Kesinlikle
Etkilemektedir

76 8.6 8.6 100.0

Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.29 Bilgi teknolojileri kullanımının, bilgi teknolojileri
konusunda bilgisi olmayan öğrencilerin derse katılımını olumsuz

etkilemesine ilişkin tablo

Derslerde Bilgi teknolojileri kullanımı; bilgi

teknolojileri konusunda bilgisi olmayan öğrencilerin derse

katılımını olumsu etkilemektedir sorusuna ankete

katılarak geçerli anket olarak cevaplayan 887 öğretmenin

%25,5’i etkilememektedir, %22,4’ü etkilemektedir,

%20,3’ü kesinlikle etkilememektedir, %8,6’sı kesinlikle

etkilemektedir şeklinde beyan etmişlerdir.
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Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Kesinlikle
Etkilememektedir

227 25.6 25.6 25.6

Etkilememektedir 251 28.3 28.3 53.9

Fikrim Yok 156 17.6 17.6 71.5
Etkilemektedir 176 19.8 19.8 91.3
Kesinlikle
Etkilemektedir

77 8.7 8.7 100.0

Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.30 Derslerde bilgi teknolojileri kullanımının Öğrencilerin
araştırmacı yapısını engellemesine ilişkin tablo.

Bilgi teknolojilerinin öğrenciler üzerindeki etkisine

ilişkin olarak “derslerinizde bilgi teknolojisi kullanımının

öğrencilerin araştırmacı yapısını engellemektedir”

sorusuna geçerli anket olarak cevaplayan

öğretmenlerimizden %28,3’ü Etkilememektedir, %25,6’sı

Kesinlikle Etkilememektedir, %19,8’i etkilemektedir,

%17,6’sı fikrim yok, %8,7’si kesinlikle etkilemektedir

şeklinde cevaplamıştır.
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Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Kesinlikle
Etkilememektedir

146 16.5 16.5 16.5

Etkilememektedir 185 20.9 20.9 37.3

Fikrim Yok 165 18.6 18.6 55.9

Etkilemektedir 249 28.1 28.1 84.0

Kesinlikle
Etkilemektedir

142 16.0 16.0 100.0

Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.31 Derslerde bilgi teknolojileri kullanımının öğrencilerin
okumasını azaltmasına ilişkin tablo

Bilgi teknolojilerinin öğrenciler üzerindeki etkisine

ilişkin olarak “derslerinizde bilgi teknolojisi kullanımının

öğrenciler açısından okumayı azaltmaktadır” sorusuna

geçerli anket olarak cevaplayan öğretmenlerimizden

%28,1’i Etkilemektedir, %20,9’u Etkilememektedir,

%18,6’sı fikrim yok, %16,5’i kesinlikle

etkilememektedir, %16’sı kesinlikle etkilemektedir

şeklinde cevaplamıştır.
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Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Kesinlikle
Etkilememektedir

196 22.1 22.1 22.1

Etkilememektedir 265 29.9 29.9 52.0
Fikrim Yok 163 18.4 18.4 70.3
Etkilemektedir 183 20.6 20.6 91.0
Kesinlikle
Etkilemektedir

80 9.0 9.0 100.0

Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.32 Derslerde bilgi teknolojileri kullanımının Sınıf disiplini
sağlamakta güçlük çekilmesine ilişkin tablo

Bilgi teknolojilerinin öğrenciler üzerindeki etkisine

ilişkin olarak “derslerinizde bilgi teknolojisi kullanımının

sınıf disiplinini sağlamakta güçlük çekilmektedir”

sorusuna geçerli anket olarak cevaplayan

öğretmenlerimizden %29,9’u Etkilememektedir, %22,1’i

Kesinlikle Etkilememektedir, %20,6’sı etkilemektedir,

%18,4’ü fikrim yok, %9’u kesinlikle etkilemektedir

şeklinde cevaplamıştır.
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Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Kesinlikle
Etkilememektedir

63 7.1 7.1 7.1

Etkilememektedir 99 11.2 11.2 18.3
Fikrim Yok 130 14.7 14.7 32.9
Etkilemektedir 372 41.9 41.9 74.9
Kesinlikle
Etkilemektedir

223 25.1 25.1 100.0

Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.33 Derslerde bilgi teknolojileri kullanımının Öğrencileri
araştırmaya sevk etmesine ilişkin tablo.

Bilgi teknolojilerinin öğrenciler üzerindeki etkisine

ilişkin olarak “derslerinizde bilgi teknolojisi kullanımı

öğrencileri araştırmaya sevk etmektedir” sorusuna geçerli

anket olarak cevaplayan öğretmenlerimizden %41,9’u

Etkilemektedir, %25,1’i Kesinlikle Etkilemektedir,

%14,7’si fikrim yok, %11,2’si etkilememektedir, %7,1’i

kesinlikle etkilememektedir şeklinde cevaplamıştır
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Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Artmıştır 674 76.0 76.0 76.0
Değişim
Yoktur

163 18.4 18.4 94.4

Azalmıştır 50 5.6 5.6 100.0
Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.34 Bilgi Teknolojileri kullanımından sonraki dönemler
dikkate alınırsa öğrenci başarısı önceki dönemlere kıyasla değişimini

gösteren tablo

Derslerde bilgi teknolojileri kullanılmaya

başlanmasından sonraki dönemlerde öğrenci başarısı

araştırılmış olup, anketi cevaplayan öğretmenlerimizden

%76’sı (674 Kişi) arttığını, %18,4’ü (163 Kişi) değişim

olmadığını, %5,6’sı (50 Kişi) azaldığını beyan

etmişlerdir. Buna göre derslerde bilgi teknolojileri

kullanımı öğrencilerin başarısını etkilemektedir.

Son yıllarda ilimizde okullarda bilgi teknoloji

sınıflarını oluşturulması artmış, öğrencilerinde başarısı

arttığı gözlemlenmektedir. Nitekim, 2004-2007 yılları

arası ÖSS sonuç istatistiği incelendiği takdirde; Karaman

İli ÖSS iller bazında sıralamada 2004 yılında otuz beşinci,

2005 yılında otuzuncu, 2006 yılında yirmi sekizinci ve
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son olarak 2007 yılından EA Türkiye ikincisi, SAY

beşincisi, SÖZ üçüncüsü ve barajı geçen iller

sıralamasında ise dördüncü sırada yer almıştır.108 Bu

başarıda birçok faktör olduğu gibi derslerde bilgi

teknolojilerinin kullanılmasının da etkisi olabileceği

düşünülmektedir.

Öğretmenler ve velilerin izlenimleri sonucunda etkin

bir şekilde yürütülen teknoloji destekli eğitim gören

öğrencilerde,

· Teknoloji kullanımını benimseyen,

· Bilgi paylaşımından çekinmeyen

· Bilimsel ve mantıklı düşünebilen, araştırmacı,

sorgulayıcı  ve ahlaki yapıya sahip,

· Özgüven sahibi ve gerekli durumlarda risk

alabilen, iletişim kurma becerisi gelişmiş

· Kendisine ve başkalarına değer veren,

· Yeniliklere karşı yüksek alaka sahibi,

108 http://karaman.meb.gov.tr/istatistik/20072008.zip , Erişim Tarihi:14.04.2008
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· Eğitim ve öğretim kurumu ile bütünleşmiş ve ilgili

kurumlarını benimseyen,

· Zamanı verimli kullanma noktasında mahir,

belirtilen özelliklerin geliştiği sonucuna ulaşılmıştır109.

Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Evet 504 56.8 56.8 56.8
Hayır 383 43.2 43.2 100.0
Toplam 887 100.0 100.0

Tablo 3.35 Bilgi Teknolojileri kullanım sınıflarının
oluşturulmasına ilişkin tablo

Anketimizin sonunda öğretmenlerimizin Milli Eğitim

Bakanlığından beklentileri sorulmuştur. Ankete katılıp da

geçerli olan 887 öğretmenimizin %56,8’i Bilgi Teknoloji

sınıflarının oluşturulması yönünde görüş belirtmişlerdir.

Ankete katılan öğretmenlerimizin büyük kısmı bilgi

teknoloji sınıflarının oluşturulması için Milli Eğitim

Bakanlığından beklentileri bulunmaktadır. Milli Eğitim

109 Fırat FENDİ, “İlköğretim Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanım Yeterliliği”,
Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul 2007, s:28.
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Bakanlığının uygulamasında da bilgi teknoloji sınıflarının

oluşturulduğu ve önemli artışların meydana geldiği

gözlemlenmektedir. Karaman İli için istatistiklere

bakıldığı takdirde daha net olarak görülebilmektedir.

Karaman İl genelinde 2002-2003 eğitim öğretim

yılında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve

kurumlarda 583 adet bilgisayar bulunmakta ve internet

bağlantısı bulunmamakta iken, 2003-2004 eğitim öğretim

yılında 666 adet bilgisayar ve 6 adet internete bağlı okul

ve kurum bulunmaktaydı. 2004-2005 eğitim öğretim

yılında 758 adet bilgisayar bulunmakta ve 41 okul ve

kurum internete erişebilmekteydi. 2005-2006 eğitim

öğretim yılında 869 adet bilgisayar mevcut olup, 90 adet

okul veya kurumun internete erişimi sağlanmıştı. 2006-

2007 eğitim öğretim yılında 1.722 adet bilgisayar

mevcudunun yanı sıra 106 okul ve kurumda internet

bağlantısı sağlanmıştı. 2007-2008 eğitim öğretim yılında

ise okul ve kurumlarda toplam 2236 adet bilgisayar ve

115 okul ve kurum internet bağlantısı sağlandığı

anlaşılmıştır. Ayrıca bilgi teknoloji sınıflarının verimli
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olarak kullanılabilmesi için 30 okulda bilgi teknolojileri

formatör öğretmeni görevlendirilmiştir.110

110http://karamanformator.org/index.php?option=com-
content&task=view&id=76&ıtemid=70, Erişim Tarihi:14.04.2008
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SONUÇ ve ÖNERİLER

İçinde bulunduğumuz yüzyıl fırsatların bol olduğu,

küreselleşen dünyada geniş pazarlara ulaşabilmenin

kolaylaştığı, böylece yüksek karların elde edilebildiği

buna karşılık bilgi teknolojilerinin çalışma hayatında

yokluğundan söz edilemeyeceği bir dönemdir. Bilgi

teknolojileri iş yaşamının her safhasında olduğu gibi her

sektörde de ayrı bir öneme ve ayrı bir yere sahiptir.

Kullanılması durumunda işleri kolaylaştırdığı gibi zaman

ve iş gücünden de tasarruf ettirdiği aşikârdır.

Gün geçtikçe küçülen ve küreselleşen dünyamızda

işletmeler arasındaki rekabet artmaktadır. Bu zorlu

rekabet ortamında işletmelerin varlığını sürdürebilmesi

için teknolojik yeniliklere sahip olması gerekmektedir.

Bilgilerin vericilerden alıcıya aktarılmasında bilgi

teknolojilerinin önemi fark edilmektedir.

Sürekli olarak yaşanan değişime ayak uydurabilmek,

gelişmiş ve gelişme yolunda ilerleyebilmek için her birey

için, her işletme için ve her ülke için başarının en önemli

sebebini ve anahtarını verimlilik oluşturmaktadır. Bu
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sebeple ister özel sektör olsun isterse kamu kurumları

olsun verimliliğini artırmak için çaba harcaması

gerekmekte olup, yönetim politikalarını buna göre

düzenlemeleri mecburi olmuştur.

Verimliliği etkileyen faktörlerden olan teknolojiyi iş

hayatına adapte etmek kaçınılmaz olmuştur. Teknolojinin

iş yaşamına sağladığı avantaj, hız, yönetimde kolaylık ve

bunların sonucunda meydana gelen verimlilik;

günümüzde iş hayatının temel taşını oluşturmaktadır.

İşimizi daha az maliyetle yapmak, işimizi daha hızlı

yapmak, işimizi daha kolay yapmak, işimizi daha iyi

yönetmek, doğru kararlar almak ve en önemlisi de

mesleki verimliliği artırmak için yararlandığımız en

önemli parametre ise teknolojidir. Teknolojik yenilikler

ve değişimler verimliliği artırıcı özellikleri ile dikkati

çekmektedir.

Ülkemizde de son yıllarda teknolojiye gerekli

yatırımların yapıldığı gözlemlenmektedir. Nitekim

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfasında

bulunan verilerde 1999-2000 eğitim öğretim yılında il

genelinde 20 bilgi teknolojisi sınıfı bulunur iken 2008 yılı
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Mayıs ayı itibariyle il genelinde 67 ilköğretim okulu ve

tüm ortaöğretim okullarında bilgi teknoloji sınıfların

bulunduğu anlaşılmaktadır. 2002 yılında İl genelinde 583

bilgisayar bulunmakta iken 2008 yılı itibariyle 2236 adet

bilgisayar mevcut olduğu göze çarpmaktadır. 2002

yılından 2008 yılına kadar bilgisayar sayısının artışı

%383’tür. Bugün için 19 öğrenciye 1 bilgisayar

düşmektedir. Bu durumun iyi olduğu için değil iyi gittiği

için önemli bir noktadır. Sadece bilgisayar açısından değil

diğer bilgi teknoloji unsurlarında da alımların yapıldığı

fark edilmektedir.

Eğitim Öğretim sürecinde başta bilgisayarlar olmak

üzere bilgi teknolojilerinin birçok yararları vardır:111

· Bilgisayar, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif

katılımını sağlar ve öğrenciyi sürekli aktif tutar.

· Hareket, ses, renk, ışık, gibi görsel-işitsel

faktörlerin en etkin kullanıldığı yöntem bilgisayar

destekli öğretimdir. Bu özelliğiyle öğretime

111 Çiğdem ATMAN, “Matematik Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımına İlişkin
Yeterlikleri (Eskişehir İli Örneği)”, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Eskişehir, Kasım 2005, s:12
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canlılık ve çeşitlilik getirerek öğrenciyi motive

eder.

· Öğrencilerin kendi öğrenme hızlarına göre

öğrenmelerini sağlar.

· Yavaş öğrenen öğrenciler için çok sabırlıdır

Yukarıda anlatıldığı üzere bilgisayar ve diğer bilgi

teknolojilerinin öğrenci ve öğrenme üzerinde bu denli bir

etkiye sahipken ve Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü

tarafından teknolojiye verdiği öneminde etkisi ile

öğretmen ve öğrenciler üzerindeki etkisi ve öğretmenlerin

mesleki verimliliğine olan etkisi de araştırmamızın

konusunu teşkil etmiştir.

Karaman İli ÖSS iller bazında sıralamada 2004

yılında otuz beşinci, 2005 yılında otuzuncu, 2006 yılında

yirmi sekizinci ve son olarak 2007 yılından EA Türkiye

ikincisi, SAY beşincisi, SÖZ üçüncüsü ve barajı geçen

iller sıralamasında ise dördüncü sırada yer almıştır. ÖSS

istatistiklerinden de anlaşılacağı üzere öğretmenlerin

ankette, derslerde bilgi teknolojisi kullanımının öğrenci

başarısını artırdığı ve bilgi aktarımını olumlu etkilediği,



155

öğrenciler başarılarında meydana gelen artışla paralellik

görülmektedir. Bu artışta öğretmenlerin samimiyeti,

öğrencilerin zekası, dershane ve günümüz yaşam

şartlarının etkisi olduğu gibi derslerde bilgi

teknolojilerinin kullanımının etkisinin olabileceği

düşünülmektedir.

Bu açıklamalar doğrultusunda aşağıdaki önerileri

vermek mümkündür:

· Öncelikle dersler, öğrenci ve öğretmen bazında

başarıyı etkileyen faktörler üzerinde tekrar

kapsamlı bir araştırma yapılmasının uygun olacağı

düşünülmektedir.

· Sınıfların altyapıları teknoloji kullanılabilir hale

getirilmelidir,

· Yeteri kadar bilgi teknolojileri alınmalı ve bilgi

teknoloji sınıflarının sayıları artırılmalıdır.

· Milli eğitim bakanlığının teknoloji sınıflarına

ilişkin uygulamaları öncelikli olarak eğitimciler

üzerinde de gerçekleştirilmelidir.
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· Eğitimcilere sağlanılan teknolojik altyapı

olanakları arttırılmalıdır, pek çok eğitimci orta-üst

düzey bilgisayar bilgisine sahipken,

öğretmenlerimize sunulan imkanların

noksanlığından ötürü, eğitimcilerimizin sahip

oldukları bilgiyi derslerde kullanma oranları

yeterince yüksek değildir.

· Eğitimciler, lisans eğitimleri boyunca yeteri kadar

bilgi teknolojilerine yönelik eğitim

almamaktadırlar, bu nedenle de derslerde bilgi

teknolojileri kullanımında güçlükler

yaşamaktadırlar. Eğitim fakültelerinde, formasyon

dersleri gibi bilgi teknolojileri kullanım derslerinin

zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir,

· Öğrenciler ilköğretim 4. Sınıfta bilgi teknolojileri

dersleri ile karşılaşmaktadırlar bu iyidir ancak

kullanılan teknolojiler demode olmakta, yeni ve

güncel teknolojilerin hem bu tür sınıflarda takip

edilmesi hem de eğitimcilere bilişim

teknolojilerinden yararlanma konusunda finansal

destek sağlanmalıdır.
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· E- öğrenme sistemleri ile verilen eğitimler ve

kapsamları arttırılmalı,

· E-öğrenme sistemlerinde eğitimcilere, rehberlik ve

kontrol hizmetlerini yerine getirebilecek şekilde

donanım kazandırılmalıdır.

· Öğretmenlerin derslerinde bilgi teknolojilerinin

kullanımları teşvik etmeli, bu amaçla, ders

müfredatları bilgi teknolojileri araçları

kullanılabilecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.

· Gerektiğinde okulun türü (Meslek Lisesi, genel

Lise vb) göz önüne alınmalı ve okulun türüne

uygun teknolojik sistemler kurmalı ve

değişiklikler takip edilmelidir.

· Öğrencilerin teknolojiye uyumu ve kullanımlarının

etkinliğinin sağlanması, ilgili teknolojiye sahip

olmayan  öğrenciler (örneğin evinde bilgisayar

olmayan öğrenciler) için, bilgi teknolojileri

sınıflarının ders dışında kullanımı imkanlı hale

getirilmelidir.
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· Dersi ile ilgili olarak uygulayıcı konumundaki

öğretmenlerin konu ile ilgili yetersiz olabilme

ihtimalleri göz önünde alınarak öğretmenler

konuyla ilgili olarak ilk önce genel bir eğitime tabi

tutulmalı, ardından varsa kendi alanlarına özel

bilgi teknolojilikleri konusunda eğitilmeli,

gelişmeyi sürekli takip etmeleri, kendilerinin

değişimin dışında bırakmamaları sağlanmalıdır.
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Sayın Cevaplayıcı;

Cevaplayacak olduğunuz anket, “Bilgi Teknolojileri Kullanımının

Mesleki Verimlilik Üzerine Etkisi: Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Öğretmenleri Üzerinde Bir Uygulama” başlıklı Selçuk Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Sanayi ve Teknoloji Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek

Lisans tez çalışmasında kullanılacaktır. Çalışmanın başarısı sizlerin değerli

katkılarına bağlı olacaktır. Bu nedenle soruları dikkatli okumanız ve

cevaplamanız, anketin geçerliliği bakımından büyük önem taşımaktadır.

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Recep MORTAŞ

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sanayi ve Teknoloji Yönetimi Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans Öğrencisi

1) Cinsiyetinizi belirtiniz.

(   )   Bayan                 (   )  Bay

2) Yaşınızı aşağıda verilen aralıklardan uyanına göre belirtiniz.

(   ) 22-26      (   )  27-31        (   )  32-36      (   )   37-41       (    )  42 ve

üstü

3) Eğitim durumunuz (En son mezun olduğunuz okula göre işaretleme

yapınız)

 (  ) Ön Lisans        (   )Lisans           (   )   Lisans Üstü
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4) Hizmet yılınız?

(  ) 0-5          (  ) 6-10            (  ) 11-15             (  ) 16-20       (  ) 21 yıl ve

üzeri

5) Branşınız /Alanınız

(   ) Sınıf Öğretmeni              (  ) Matematik               (  ) Türkçe/Edebiyat

(  ) Fizik         (  ) Kimya       (  ) Biyoloji                   (  ) Tarih

(  ) Coğrafya                          (  ) Bilgisayar               (  ) İngilizce

(  )Resim                                (  ) Müzik                     (  ) Diğerleri

6) Bilgisayar deneyiminizi belirtiniz.

(   ) Deneyimsiz    (   ) Başlangıç     (   ) Orta      (   ) İyi      (   ) Uzman

7) Bilgisayar ile kaç yaşında tanıştınız?

(   )10-14    (   ) 15 - 19   (   ) 20 - 24  (   ) 25 - 29  (   ) 30 ve sonra

8) Bilgi ihtiyacınız olduğunda interneti kullanıyor musunuz? ( Cevabınız

“HAYIR” ise 10. soruya geçiniz)

(   )   Evet               (   )  Hayır

9) Bilgi ihtiyacınızın yüzde olarak ne kadarını internetten

karşılıyorsunuz?

(  ) Hiçbiri           (  ) %25’den az             (  ) %26-50            (  ) %51-75

(  ) %76-100

10) Günde ortalama kaç saat internet kullanıyorsunuz?

(   ) Kullanmıyorum       (   )   1-3        (   )  4-6

 (   ) 7-9       (   ) 10 ve daha fazla
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11) İnternete erişim yeriniz neresidir? (İnternete nereden

bağlanmaktasınız?)

(   ) Ev                         (   ) İnternet Kafe                   (   ) Arkadaşımın

Bilgisayarı                  (   ) Okul                          (   ) İnternet

kullanmıyorum                   (  ) Ev ve Okul

12) Bilgisayar kullanım amaçlarınız arasında hangisi sizin için öncelikli

geliyor?

(   ) Oyun Oynamak                    (   ) Eğitici ve Öğretici Programlar

(  ) Müzik ve Film                                          (   ) MSN ve Chat yapmak

(   ) İnternette dolaşmak                               (  ) Ders Anlatımı

13) İnternet kullanım amacınızı belirtiniz? (Birden fazla işaretleme

yapabilirsiniz)

(   )   Oyun siteleri                       (   ) Sohbet ve Arkadaşlık siteleri     (   )

E- Devlet Uygulamaları ve Banka İşlemleri                    (   ) Eğitim ve

Spor siteleri          (  ) Haber siteleri                               (   ) Bilgi İhtiyacı

14) Ülkemizin bilgisayar ve internet kullanımında hangi seviye de

olduğunu düşünüyorsunuz?

(   )  Çok yetersiz               (   )Yetersiz               (   ) Fikrim Yok

(   ) Yeterli                    (  ) Çok yeterli

15) Görev yaptığınız okulda bulunan bilgi teknoloji araçlarının yeterli

olduğunu düşünüyor musunuz?

(  ) Kesinlikle Düşünmüyorum             (  ) Düşünmüyorum

(  ) Fikrim Yok       (  ) Düşünüyorum          (  ) Kesinlikle Düşünüyorum
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16) Derslerde bilgisayar kullanımının gerekli olduğunu düşünüyor

musunuz?

(  ) Kesinlikle Düşünmüyorum              (  ) Düşünmüyorum

(  ) Fikrim Yok      (  ) Düşünüyorum          (  ) Kesinlikle Düşünüyorum

17) Derslerinizde bilgisayar kullanıyor musunuz? (Eğer cevabınız

“Hayır” ise 22. soruya geçiniz)

(  ) Evet       (  ) Hayır

18) Derslerinizde bilgisayarı hangi amaçla kullanıyorsunuz? (Birden

fazla işaretleme yapabilirsiniz)

(  ) Powerpoint sunu amaçlı kullanıyorum

(  ) Video gösterimi amaçlı kullanıyorum

(  ) Görsel anlatımın gerekli olduğu durumlarda kullanıyorum

(  ) Sınav veya soru çözme amaçlı kullanıyorum.

19) Derste bilgi teknolojilerini kullanma, öğrenci başarısını ne yönde

etkilemektedir?

(  ) Olumsuz Etkilemektedir         (  ) Etkilememektedir

(  ) Fikrim Yok                              (  ) Olumlu Etkilemektedir.

20) Derslerde bilgi teknolojileri kullanımı siz öğretmenler açısından

anlatımı ve bilgi aktarımını ne yönde etkilemektedir?

(  ) Olumsuz Etkilemektedir                (  ) Etkilememektedir

(  ) Fikrim Yok  (  ) Etkilemektedir    (  ) Olumlu Etkilemektedir



173

21) Hangi Derslerde bilgi teknolojilerinin kullanımının faydalı olacağını

düşünüyorsunuz? (Birden fazla işaretleme yapabilirsiniz)

(   ) Sınıf Öğretmeni            (  ) Matematik              (  ) Türkçe/Edebiyat

(  ) Fizik                               (  ) Kimya                    (  ) Biyoloji

(  ) Tarih                              (  ) Coğrafya                (  ) Bilgisayar

(  ) İngilizce                         (  ) Resim                     (  ) Müzik

(  ) Diğerleri   (  ) Hiçbiri

22) Derslerinizde bilgi teknolojilerinin kullanmamanızın sebebi nedir? (17.

soruya cevabınız “EVET” ise boş bırakınız)

(  ) Yeterli Bilgi teknoloji aracı bulunmaması

(  ) Bilgisayar bilgim yetersiz

(  ) Ders ortamı kullanmaya elverişsiz

(  ) Bilgi teknoloji araçlarını kullanmaya gerekli görmüyorum

(  ) Dersin niteliği Bilgi Teknolojileri kullanmaya uygun değil

23)Derslerde Bilgisayar kullanılmadan anlatım tekniği öğrenci başarısını

etkiliyor mu?

(  ) Olumsuz Etkilemektedir                                  (  ) Fikrim yok

(  ) Olumlu Etkilemektedir

24) Bilgi Teknolojileri kullanımı öğrencilerin derse katılımını ne ölçüde

etkilemektedir?

(  ) Kesinlikle Etkilememektedir (  ) Etkilememektedir

(  ) Fikrim Yok                             (  ) Etkilemektedir (  ) Kesinlikle

Etkilemektedir.
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25) Bilgi teknolojileri kullanımı ve öğrencilere ilişkin aşağıdaki

yargılardan size uygun olanı işaretleyiniz. Bu yargıları; (“1-Kesinlikle

Etkilememektedir,  2-Etkilememektedir, 3- Fikrim Yok, 4- Etkilemektedir,

5-Kesinlikle Etkilemektedir”) şeklinde işaretleyiniz.

26) Bilgi Teknolojileri kullanımından sonraki dönemler dikkate alınırsa

öğrenci başarısı önceki dönemlere kıyasla sizce nasıl bir değişim

göstermiştir?

(  )  Artmıştır        (  ) Değişim yoktur                         (  ) Azalmıştır

27) Milli Eğitim Bakanlığının ders müfredatı Bilgi Teknolojileri

kullanmaya ne derecede uygundur?

(  ) Hiç Uygun Değildir                         (  ) Uygun Değildir

(  ) Fikrim Yok                                      (  ) Uygundur

(  ) Kesinlikle Uygundur

YARGILAR 1 2 3 4 5

Derslerde öğrenmelerini kolaylaştırmaktadır

Derse aktif katılmaları sağlanmaktadır

Derse ilgileri artmaktadır

Bilgi Teknolojilerini daha hızlı tanımaktadırlar

Bilgi Teknolojileri konusunda bilgisi olmayan

öğrencilerin derse katılımını olumsuz etkilemektedir

Öğrencilerin araştırmacı yapısını engellemektedir.

Okumayı azaltmaktadır

Sınıf disiplini sağlamakta güçlük çekilmektedir.

Öğrencileri araştırmaya sevk etmektedir.
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28) Bilgi Teknolojilerinin kullanımında Milli Eğitim Bakanlığından

beklentileriniz nelerdir?

(  ) Bilgi Teknolojileri kullanım kurs açılması

(  ) Bilgi Teknolojileri kullanım sınıflarının oluşturulması

(  ) Bilgi Teknolojilerinde meydana gelen değişikliklerin yakından takip

edilerek uygulatılması

(  ) Yeni Bilgi Teknolojisi alımlarının artırılması

(  ) Diğerleri (Lütfen

Belirtiniz):……………………………………………………………..

Zaman Ayırdığınız İçin Teşekkür Ederiz….
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