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ÖZET 
 

21. yüzyılın son çeyreğinde teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve değişimler önemli 
ölçüde, örgüt yönetimlerini etkilemiştir. Bilginin önemi yaşamın çeşitli alanlarında üretimi, 
paylaşımı ve işbirliğini biçimlendiren bir gerçektir. Bilgi teknolojilerinin çok hızlı üretilmesi, 
kullanılması, paylaştırılması ve yaygınlaştırılması örgütlerin bilgi yönetimi stratejileri aramalarına 
neden olmuştur.  
 Küresel rekabet ortamında örgütler, değişimlere tepki göstermek ve beklenmedik fırsatlardan 
yararlanabilmek için hızlı ve doğru karar vermek durumundadır. Bilgiden daha etkin yaralanılması 
nedeniyle örgütler bilgi yönetim stratejilerine ihtiyaç duymaktadır. Teknoloji alanındaki 
ilerlemelerde eğitim kurumları da yaşanan değişime göre şekillenmektedir. Ülkemizin eğitim 
kurumlarının belirlenen hedeflere ulaşması etkili yönetim stratejileri uygulaması ile mümkün 
olacaktır.  
 Bu çalışma,  alan yazındaki bilgilerin incelenmesi ve konu ile ilgili  yapılmış olan 
araştırma sonuçlarına dayalı olarak, eğitim örgütlerinde bilgi yönetimi stratejilerini oluşturan 
“aktif bilgi yönetimi”, “bilgi ekibinin oluşturulması”, bilgi tabanının yaratılması”, “bilgi 
haritalama”, “kıyaslama yapma”, “şebekeler ve bilgi ağları”, “bilgi merkezleri”, ve “bilgi 
uygulamasından sorumlu bir yöneticinin atanması” boyutlarının okullarda etkili bir şekilde 
uygulanıp uygulanmadığını yönetici ve öğretmen görüşleri temelinde ortaya koymak amacını 
taşımaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar temelinde belirlenen stratejilerin etkili 
uygulanabilmesi için bir takım önerilere yer verilmiştir. 
  
Anahtar kelimeler: Bilgi yönetimi, değişim,  strateji, okullar. 
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ABSTRACT 
Developments and changes which had taken place in the field of technology in the last 

quarter of the 21st  century, affected the organizational management significantly. The importance 
of knowledge is a reality which shapes the production, sharing and cooperation in various fields of 
life. That the knowledge technologies are produced, used, shared and made widespread very rapidly 
caused the organizations to seek for knowledge management strategies.  
 In the environment of global rivalry, organizations have to decide accurately and rapidly to 
react to the changes and to benefit from unexpected opportunities. For this reason, organizations feel 
the need of knowledge management strategies for utilizing knowledge more efficiently. Educational 
institutions which have a share in the technological developments are also shaped according to the 
changes that are experienced. The educational institutions of our country need the implement 
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effective management strategies to achieve specified goals.  
Based on the literature review and some research results, this research was done to elicit 

how well the determined knowledge management strategies such as “active knowledge 
management”, “Building a knowledge team”, “Creating a Knowledge Base”, “Knowledge 
Mapping”, ‘Benchmarking”, “Knowledge Webs”, ‘Knowledge Canters”, “Attainment of A 
Manager Responsible for Knowledge Management” are managed at schools Based on research 
results, some recommendations are made for the above-mentioned strategies to be applied more 
effectively. 
Key words: Knowledge management, change, strategy, schools.   
 

GİRİŞ 
Bilgi çağı olarak da adlandırılan 21. yüzyılın önemli özelliği sürekli değişim ve gelişimin 

bu yeni toplumsal yapıyı biçimlendirmede itici rol üstlenmesidir. “Değişmeyen tek şey 
değişimdir” (SRDS, 2005), ifadesi günümüzde değişim olgusunun ne denli yer ettiğini 
göstermektedir. Bilgi ve değişim birbirini karşılıklı olarak etkileyen olgulardır. Toplumların 
ulaştığı bilgi düzeyleri ve bilginin sürekli olarak artması bir yandan değişimi gerekli kılarken, 
diğer yandan etkili bilgi yönetimi ile değişim süreci daha başarılı olarak  
gerçekleştirilebilmektedir.  

Bilgi teknolojilerinin yönetime hızla girmesiyle yönetimde değişim süreçlerinin 
yaşanmasına yol açmış, örgütün etkililiğini ve rekabetçi özelliğini yükseltmek için örgüt 
yöneticileri bilgi kaynaklarını etkili şekilde yönetmek ve bilgi yönetim sistemleri  oluşturmak 
ihtiyacını duymaya başlamışlardır (Bensghir, 1996, s. 17). Dünyadaki örgütler sürekli olarak 
değişme ve gelişmenin yollarını ararken, bilgi gelişmenin merkezinde yer almaktadır. 
Dolayısıyla eğitim kurumları bilgiye ulaşmada, gerekli bilgiyi kullanmada ve üretmede olduğu 
kadar, bilgi temelli bir teknolojiye dayanan yeni yüzyılın gereklerine yanıt verecek bilgili ve 
becerili nesilleri yetiştirmek bakımından da sorumluluk taşımaktadır. Bu durum eğitim örgütleri 
üzerinde yoğun baskı oluşturmakta, değişme ve gelişmeye zorlanmaktadır. Bu bakımdan 
gelişmiş ülkelerde dahi, eğitimde etkililiği sağlayabilmek açısından birbirini izleyen eğitim 
reformları gerçekleştirilmektedir. 

Bu araştırma, okullarda görevli yönetici ve öğretmenlerin “Eğitim Örgütlerinde Bilgi 
Yönetimi Stratejileri” hakkındaki uygulamalara dayalı görüşlerini elde etmek için yapılan 
betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evreni, Tunceli ili ve ilçelerindeki ortaöğretim ve 
ilköğretim okulları oluşturmaktadır. Örneklem olarak,  Tunceli il merkezindeki Genel Lise, 
Meslek ve Teknik Liselerin yanında rasgele yöntemle seçilen beş ilköğretim okulu 
oluşturmaktadır. 
  Araştırma  ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklar taranarak araştırmanın kuramsal çerçevesi 
oluşturulmuştur. Anket formu, araştırmanın içeriğine bağlı olarak, sekiz boyutlu olarak (Aktif 
Bilgi Yönetimi, Bilgi Ekibinin Oluşturulması, Bilgi Tabanın Yaratılması, Bilgi Haritalama, 
Kıyaslama Yapma, Şebekeler ve Bilgi Ağları, Bilgi Merkezleri, Bilgi Yönetiminden Sorumlu Bir 
Yöneticini Atanması) araştırmacıların kendileri tarafından geliştirilmiştir. Anket soruları 
geliştirilirken, faktör analizi yapılmış ve aracın güvenirliliği açısından Alpha değeri .94, KMO 
değeri ise .86 olarak bulunmuştur. Anket maddelerinde  yöneticilerin ve öğretmenlerin belirtilen 
ifadelere katılma düzeyleri “Daima”, “Çoğunlukla”, “Ara sıra”, “Nadiren”, “Hiçbir Zaman” 
şeklinde belirlenen beşli Likert tipi  ölçek ile alınmaya çalışılmıştır. Uygulama sonucunda 
toplanan veriler, sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Yönetici ve Öğretmenlerin 
Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi Stratejilerine ilişkin görüşleri çözümlenirken, olumlu 
maddeler 5, 4, 3, 2, 1 puan, olumsuz maddeler 1, 2, 3, 4, 5, puan şeklinde sıralanarak gerekli 
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istatistiksel işlemlere tabi tutulmuştur. 
 Deneklerin Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi Stratejileri hakkındaki görüşlerini 
değerlendirmek ve yorumlayabilmek için Yaş ve Okul Türü değişkenleri açısından deneklerin 
verdikleri yanıtlar arasında anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek için “Tek Yönlü 
Değişkenlik çözümlemesi” kullanılmıştır. Uygulanan değişkenlik çözümlemesi sonucunda P 
değeri anlamlı ise hangi gruplar arsında anlamlılık olduğunu ortaya koymak için “En Az Anlamlı 
Fark Sınaması” (LSD-Least Significance Degree) yapılmıştır. 
 Araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin katılma düzeyleri ve bu düzeyleri 
karşılayan rakamsal değerler aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Yönetici ve öğretmenlerin sorulara 
verdikleri yanıtlar .05 anlamlılık düzeyine göre değerlendirilmiştir. 
 
Deneklerin Anket Maddelerine Katılma Derecelerine Göre Belirlenen Düzeyler  

Puan Katılma Derecesi Sınırlar 
5 Daima 4.20-5.00 
4 Çoğunlukla 3.40-4.19 
3 Ara sıra 2.60-3.39 
2 Nadiren 1.80-2.59 
1 Hiçbir zaman 0-1.79 

  
Amaç 

Eğitim örgütleri dünyadaki gelişmelere paralel olarak çevreyle ve toplumla bütünleşmek 
ve çağın gereklerine uygun eğitimi gerçekleştirmek için gelişmek ve değişmek durumundadır. 
Kaldı ki eğitim örgütleri diğer örgütlere göre bilgi ile daha çok iç içe olan kurumlardır. Küresel 
rekabette ülkemizin kendisine iyi bir yer edinebilmesi için bilgi toplumunun oluşturulması 
gerekir. Bilgi toplumunu oluşturmada eğitim örgütlerine büyük görevler düşmektedir.  

Bu araştırma, alan yazındaki görüş ve yaklaşımlara ve yapılmış araştırmalardan elde 
edilen sonuçlara dayalı olarak, okullarda etkili eğitimin gerçekleştirilebilmesi ve okulların birer 
öğrenen örgüt haline getirilebilmesine yönelik olarak, bilgi yönetimi stratejilerini belirlemek; 
okullarımızın bu stratejileri uygulamada yöneticilerin etkililik düzeylerini öğretmen ve yönetici 
görüşleri temelinde ortaya koymak; ve ülkemiz okulları için öneriler geliştirmek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmaya çalışılmıştır. 
Okullarda: 
- Aktif bilgi yönetimi uygulanıyor mu? 
- Bilginin etkili yönetimi için oluşturulan bilgi ekibi var mıdır? 
- Bilgi tabanı yaratılmış mıdır? 
- Bilgi haritalama sağlanıyor mu? 
- Kıyaslama yapılıyor mu? 
- Şebekeler ve bilgi ağları var mı? 
- Bilgi merkezleri oluşturulmuş mudur? 
- Bilgi yönetiminden sorumlu bir yönetici var mıdır? 

 
BİLGİ YÖNETİMİ ALANINDAKİ SORUNLAR VE MEVCUT DURUM 

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, Türkiye’de de 1980’li yıllardan itibaren başlayan 
ve giderek hız kazanan bir değişim süreci yaşamakta, sosyal, politik, ve ekonomik alanlarda yeni 
uygulamalar yaşamaktadır. Ancak her değişimin ve yeniliğin başarıya ulaşması insan kaynağının 
iyi yetiştirilmesiyle mümkün olur. Bu bakımdan eğitim kurumlarımızda etkili eğitimin 
gerçekleştirilebilmesi büyük önem taşımaktadır. Buna karşın, eğitim kurumlarımızın etkililiğine 
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ilişkin olarak, göstergeler pek iç açıcı değildir. Eğitim örgütlerinde istenen etkililiğin 
sağlanabilmesi açısından sistem çapında değişime ihtiyaç vardır (Erdoğan, 2003, s. 261). Bugün 
Türk Eğitim Sisteminin en önemli sorununu yenilenme sorunu olarak belirten Çetin (2004, s. 
16), ülkemizin II. dalga toplumunun ihtiyaçlarına uygun insan modelini belirleyemeden  
dünyanın bilgi toplumuna geçtiğine işaret ederek, eğitim sistemindeki temel sorunun yeni 
gereksinimleri karşılayacak yeni yönetim stratejileri belirleyememesi olduğuna dikkat 
çekmektedir.  

Bilgi toplumu olmaya doğru ilerleyen bazı toplumlar geçiş sıkıntısı yaşamaktadır. Sürekli 
eğitim olgusu, geçmişte hiç olmadığı kadar uygulama alanı bulmuştur. Böylece eğitim 
kurumlarının fonksiyonlarını yerine getirmeleri değişim ve bilginin etkili kullanılması ile 
ölçülmektedir. Dünyada değişim ve yenileşmeler eğitim kurumlarını hem çıktılarının pazarlama 
hem de aldığı girdilerin beklentilerine cevap vermek açısından iki yönlü etkilemektedir. Türk 
eğitim örgütleri bunun dışında kalmakla eleştirilmektedir (Özdemir, 2000, s. 1).   

Etkili bilgi yönetimi karmaşık ve dinamik bir çevrede örgütün var olan kaynaklardan 
nasıl yararlanılacağını ve uzun dönemde kimler tarafından, nasıl ve ne zaman kullanılacağını 
belirler. Bilgi yönetiminde uygulanacak stratejiler günlük olarak tekrarlanan işlerin dışında, uzun 
dönemli geleceğe bağlı bir düzeni ilgilendirir. Böylece etkili bilgi yönetimi geleceği öngörerek 
örgütsel dinamizmi ve örgütsel gelişmeyi sağlamanın etkili aracı haline gelir (Barutçugil, 2004, 
s. 55). Bilgi yönetiminde ortaya çıkan önemli bir engel de bilginin üst kademelerde tutulmasıdır. 
Bilgi güçtür. Ancak bu güç paylaşıldıkça güçlenir. Okulda bilgi yönetiminin lideri olarak okul 
yöneticisi paylaşılan bir okul kültürü oluşturduğu zaman, bilginin paylaşılmasını ve davranışa 
dönüştürülmesini başarabilir (Çelik, 1999, s. 60). İlköğretim okullarının örgütsel öğrenmesine 
yönelik yapılan bir araştırma sonucu sürekli öğrenme boyutunun diğer boyutlara göre daha zayıf 
olduğunu göstermektedir (Celep, 2004, ss. 557-575). 

Okullarda çağın gereklerine uygun etkili eğitimin gerçekleştirilmesinde okul yöneticiliği 
mesleği literatürde daha önce olmadığı kadar önem kazanmıştır. Okulun bir öğrenen örgüt haline 
gelmesini sağlayan, okul ve çevresiyle birlikte bir okul topluluğu oluşturan, öğretmenlerin 
mesleki gelişimlerini ve öğrencilerin bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkaracak ortamları 
oluşturan  kişi liderlik nitelikleri taşıyan okul yöneticileridir. Okul müdürleri okullarda 
öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlarla olduğu kadar okul çevresiyle de etkili iletişim ve işbirliği 
oluşturarak, okulun gelişmesi ve etkili eğitim için bilginin etkili yönetimini sağlayabilir. Buket 
Çetin’in 2002 yılında, bilgi yönetimi açısından ilköğretim okul yöneticilerinin gösterdikleri 
davranışlara ilişkin öğretmen algılarını konu alan araştırmasında, ilköğretim okullarında bilgi 
merkezlerinin oluşturulmasına yönelik olarak, deneklerden elde edilen veriler eşliğinde şu 
sonuçlara ulaşılmıştır. Öğretmenlerin %34,9’u okulda bilgi kaynak merkezinin bulunmadığını, 
%31,2’si çok az bulunduğunu, %15,8’i ise ara sıra bulunduğunu dile getirmişlerdir. Aynı 
araştırmada, öğretmenlerin %66,7’si okullarında, ilgili bütün yayınlara yer veren iyi bir biçimde 
kataloglanmış bir kütüphanenin olmadığını ya da çok az olduğunu; %81’i okullarında eğitim-
öğretimle ilgili bilgi haritasının oluşturulmasında ve bunun sürekliliğinin sağlanmasında sorumlu 
bir merkezin veya bir grubun olmadığını ya da çok az olduğunu dile getirmişlerdir (Çetin, 2004). 

TİSK’in 2002 yılında 49 ülkede yaptığı ve Türkiye’nin bilgi ekonomisi yarışındaki yerini 
gösteren  anketinde Türk  örgütler, değişime uyum sağlama yeteneği açısından dünyanın en 
başarılı örgütleri arasında yer almıştır. Değişimlere uyum yeteneğinde Türkiye, 49 ülke arasında 
dünya 4.’sü olmuştur. Aynı araştırmada birinci sırada olan Çin, 2002’de milli gelirinin % 2’ye 
yakınını telekomünikasyon yatırımlarına harcamıştır. Telekomünikasyon yatırımlarında Türkiye 
2000 yılında 13. sıradayken 2002 yılında 43. sıraya gerilemesi yatırımlar açısından olumsuz bir 
durum olarak görülmektedir. ABD, internet yatırımları, bilgisayar kullanımı ve bilgisayar gücü 
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açısından diğer ülkelerden oldukça ileri konumda bulunmaktadır. 49 ülke içinde ABD’den sonra 
İsveç, Finlandiya, Japonya ve Almanya gelmektedir ki, bu ülkelerin de ileri pozisyonları AR-GE 
faaliyetlerine ve teknolojiyi ekonomik hayata yansıtmayı amaçlayan reformların başarısına 
bağlanmaktadır. Türkiye, teknolojik rekabette 33. sırada yer almaktadır (TİSK, 2002, s. 4). 

MEB (2005, s. 3) verilerine göre, Türkiye'de okullarda 250 bin civarında bilgisayar ve 
yaklaşık yüzde 50-60 oranında bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. MEB projesine göre 2005-
2006 eğitim öğretim yılında bilgisayar laboratuarı bulunmayan hiçbir okul kalmayacaktır. Yine 
MEB verilerine göre İstanbul’da 15-17 yaş grubundaki gençlerin yüzde 33.7'si interneti hiç 
kullanmamaktadır. Türkiye genelinde okullarda 240 bin bilgisayar bulunmakta, fakat 17 milyon 
öğrenci göz önüne alındığında, yaklaşık 71 öğrenciye bir bilgisayar düşmektedir. Bu durum, 
gösterilen gayretlere rağmen, okullarımızın teknoloji açısından  ihtiyacının ne denli büyük 
olduğunu ortaya koymaktadır.  

Bununla birlikte, MEB desteği ile yeni teknolojik donanım ve yazılımların 
kullanılmasının teşviki için etkili olabilecek uygulamalar da görülmektedir. Ülkelerin 
kalkınmasında önemli unsur olan eğitim kurumlarımızın çağdaş eğitim ortamlarını 
oluşturabilmesi, bilişim teknolojisinin eğitim bilimlerinin hizmetine sunduğu olanaklardan 
yararlanarak yeni sınıf donanımlarının kurulması ve eskilerinin düzenlenmesinin gerekli olduğu 
düşünülerek, 2005/23 sayılı genelgede yayımlandığı şekli ile MEB ve Türkiye Bilişim 
Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜBİSAD) işbirliği ile 'Bilgisayarlı Eğitime Destek' projesi 
başlatılmıştır. Bunun yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı, bilişim sektörünün önemli isimleri 
arasında yer alan İNTEL Firması ile 2004 yılında öğretmenlere kurs verilmesi hususunda bir 
anlaşma oluşturmuştu. Bu kurslarda bir kısım öğretmenlerin formatör öğretmen olarak, 
bilgisayar konusunda eğitimden geçirilip diğer öğretmenleri eğitmesi amaçlanmıştı. Ancak  çok 
fazla sayıda öğretmeni kısa zamanda eğitmenin güçlüğü nedeniyle, uzaktan eğitim adı verilen 
ve Microsoft tarafından yazılımı hazırlanan yeni bir eğitim portalı ile öğretmenlerin eğitilmesi 
amaçlanmaktadır. Her öğretmenin en azından bir bilgisayar-okur yazarı olması hedeflenen bu 
projede öğretmenin kendisine ait şifresiyle uzaktan eğitime ilişkin  eğitimi bitirmesinin ardından 
bakanlık tarafından oluşturulacak komisyonlarda sınava tabi tutulmaları ve sınavı başarıyla 
geçenlere  bilgisayar sertifikası verilmesi planlanmaktadır (memurlar.net., 2004S). 

Eğitim sisteminin bugünkü yapı ve süreçlerinden, bilgi toplumunun insanını beklemenin 
yanlış olacağını belirten Bilgen (1993, s. 128) eğitim sisteminin, yönetim başta olmak üzere 
eğitimin diğer süreçlerinde (amaç, muhteva, örgenci-öğretmen...) değişiklik yapılmasını önemli 
bir gereklilik olarak belirtmektedir. 
 

BİLGİ YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM 
Bilginin örgütsel süreçlerde etkili kullanılması örgütlerin gelişmesini sağlamakta ve 

küreselleşen iş ortamında rekabet gücü oluşturmaktadır. Artık örgütlerin gerçek sermayesi 
entelektüel sermaye olarak da bilinen bilgi ve beceri olarak iyi yetişmiş insan gücüdür.  Bireysel 
ve örgütsel bilginin iyi yönetilmesinin  çarpıcı boyutta yarışmacı avantaj sağladığını ve özellikle 
iş örgütlerinin Pazar ortamında karlılıklarını ve meydan okuyuculuklarını artırdığını belirten  
Friehs,(2004, ss. 4-5), genellikle kar amacı gütmeyen eğitim örgütlerinin bilgi yönetimi 
meselesiyle fazla ilgili görünmediklerine dikkat çekerken, bu örgütlerin etkili bilgi yönetimi 
stratejileri yaşama geçirmeleri  ile performanslarının  artacağını öne sürmektedir.  

Bilgi yönetimi literatürde birçok şekilde tanımlanmaktadır. Bazen “İnsanların 
kullanabilecekleri bilginin elde edilmesi ve iletilebilmesi için sistemli bir süreç” şeklinde 
tanımlanırken; bazen “bilgi hazinelerinin neler olduğunu anlamak ve bunlardan nasıl 
yararlanılacağının yollarını aramaktır” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımlarda vurgulanan 
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husus, bireysel uzmanlıkla sahip olunan bilginin paylaşımını sağlayarak örgüt yararına 
kullanmaktır (OSD, 2002). 

Bilgi teknolojilerinin örgütlerde yaygın kullanımıyla birlikte, örgütün merkezi yada 
yerel olması, otorite ve kontrol mekanizması, alınan kararlar vb. örgüt yapısında değişik 
boyutlarda yeni oluşumlar sağlanmıştır. Bilgiye dayalı değişim örgütün girdi ve çıktısını sıkı 
bir şekilde denetlerken kendi oto kontrolünü gerçekleştirmekte ve örgütlerde doğrudan 
iletişime olanak sağladığı için iletişim olumsuzluklarını da ortadan kaldırmaktadır (Bensghir, 
1996, ss. 325-326). Bazı araştırmacılara göre bilgi teknolojileri bilgi yönetimi için bir 
anahtardır. Bilgi teknolojileri yönetimde istenilen bilgi kapasitesini yaratmada ve 
desteklemede önemli rol oynamaktadır (Yahya & Keat Goh, 2000, s. 340).  

Örgütler yaşamak için bilgiyi kullanmak, üretmek ve paylaşmak zorundadır. Büyümek ve 
rekabet edebilmek için de değişmek ve yenileşmek gereklidir. Özdemir’in (2000, ss. 6-7) Tye ve 
Tye’den aktardığına göre günümüzde örgütleri değişmeye zorlayan faktörler şu şekilde 
sıralanmaktadır:  

- Küreselleşme: 20-30 yıl gibi kısa bir zaman öncesine kadar yakın yerlere gitmeye 
çekinirken, bugün dünyanın her yerinde eğitim imkanları aranmaktadır. 

- Ekonomik sistem: Ekonomideki küreselleşme dünyayı tek bir ülke konumuna 
sokmuştur. Bununla birlikte uluslar arası rekabet de artmıştır. 

- Çevresel sistem: Sanayi araçları tarafından kirletilen çevre bütün insanlığın sorunu 
olmuş ve dünya ülkeleri bu konunun önemle üzerinde durmaktadır. 

- Politik sistem: Dünyadaki siyasal sistemlerin çöküşü (SSCB) ile politik sistem yeniden 
şekillenmektedir.  

- Kültürel sistem: Ekonomik sistem, çevresel sistem, politik sistem ve teknolojik 
sistemdeki gelişmeler kültürel oluşumları etkilemektedir.  

- Teknolojik sistem: Teknolojide yaşanan çok hızlı değişim insanlığın yaşama biçimini 
etkilemektedir.  

Diğer yandan Drucker (1993, s. 50), bilginin, bireyler ve toplum açısından birincil 
kaynak olduğunu belirterek, bilginin giderek önem kazanmasının temel nedenlerini  aşağıdaki 
gibi sıralamaktadır: 

- Pazarlarda rekabetin artması ve yenilikçi olma oranın yükselmesi; 

  - Günümüzde refah yaratan endüstrilerin büyük bir kısmının bilgi yoğun olması; 

- Rekabet baskısıyla maliyetlerini düşürmesi gereken işletmelerin öncelikli olarak 
personel indirimine gitmesi nedeniyle informal bilgi ile biçimsel metotların ikame 
gereksiniminin ortaya çıkması; 

-  Erken işten ayrılmalar ve artan işgücü hareketliliğinin bilgi kaybına yol açması; 

- Küçük ve orta boy işletmelerin uluslar aşırı kaynak bulma imkanlarına kavuşmasıyla 
artan karmaşıklığın yönetilmesine gereksinim duyulması; 

- Stratejik yönlendirmelerdeki değişimlerin, birtakım alanlarda bilgi kaybıyla 
sonuçlanması; 

- Bilgi varlıkları ticaretinin yapıldığı pazarlarda yeni gelişmelerin yaşanması (Internet’in 
ortaya çıkışıyla elektronik ticaretin gelişmesi ve çeşitlenmesi); 
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- Örgütlerin bilgi ekseninde rekabet etmesi ve işin büyük bir kısmının (yaklaşık %70’i) 
bilgiye dayalı olması; 

- Ömür boyu öğrenme gereksiniminin kaçınılamaz olmasıdır. 
 Günümüz örgütleri özellikle de iş çevresi sürekli ve radikal değişimlerle kendini 

göstermektedir. Böyle değişken bir ortamda eğitim örgütleri, öğrencilerinin olduğu kadar, tüm 
üyelerinin öğrenme potansiyelini artırmak, günün gereklerine uygun bilgi ve beceriyle 
donatmak zorundadır. Öğrenen örgüt, örgüt mensuplarının öğrenmeye karşı istekli ve öğrenme 
yeteneği olan kişilerden oluşmasına dayanır. Bireysel bilgi paylaşılarak, geliştirilerek örgütsel 
bilgiye dönüştürülür. Bu bilginin etkili şekilde uygulanması ise örgütsel zekanın gelişmesine 
yol açar. Ancak bunu sağlayabilmek için bilgiden etkili şekilde yararlanma ve hızlı bilgi 
yaratmaya dayanan  yeni yaklaşım ve tutumlara ihtiyaç vardır. Bilgi toplumunda bilginin hızlı 
tüketilmesi ve yeniden üretilmesi nedeniyle örgütler dinamik bir hale  gelmiştir. Böylece 
yenilenen bilgiye uyum sağlamak zorunda olan örgütler, özellikle okullar, daha bağımsız 
davranması gerekli örgütlerdir (Friesh, 2004, s. 2). 

Toplumun yenileşmesine öncülük eden eğitim örgütleri bilgiyi yönetime uygularken 
bilginin kullanılmasını ve üretilmesini örgütün ve çevrenini ihtiyaçlarını da göz önünde 
bulundurarak  dengelemek zorundadır (Valdez, 2004, s. 6). Yaşanan hızlı gelişmeler bilginin 
transfer edilmesi yerine örgüt içinde bilginin üretimini gerekli kılmıştır. 1980’lerden sonra 
bilginin stratejik güç olarak görülmeye başlamasıyla birlikte örgütlerin yönetimleri bilgi üretme 
ve yönetmede etkili araçlar ve sistemler üzerinde oldukça fazla eğilmeye başlamışlardır.   

Bilgi toplumunda maddi üretim değil bilgi üretimi önceliklidir. Bilginin kaynağını 
bilimsel düşünce ve bilgi teknolojisi oluşturmaktadır. Bilgi toplumunda bilginin etkili bir şekilde 
kullanılması anlayışının ve değişmelerin eğitim örgütlerinde yaşanması kaçınılmazdır. Bilginin 
üretildiği, öğretildiği ve sunulduğu yerler olan eğitim örgütleri bilgi toplumunun vazgeçilmez 
kurumlarıdır (Can, 2002, s. 2).  

Bilginin paylaşımı etkili bilgi yönetiminde diğer önemli bir husustur. Bilgi paylaşımı  
için bilgiyi oluşturan ve bilginin gücüne inanan  toplumunun oluşması gerekir. Bilgi toplumu,  
örgütler toplumudur ve temel amacı, bilgiyi bir görevle bütünleştirerek gerekli paylaşımı 
sağlamaktır (Öğüt, 2001, s. 20). 1996 yılında New York Times’ın yaptığı bir araştırma, iş 
görenlerin sadece % 20’sinin diğerleriyle işbirliğine girdiğini, yöneticilere ise çoğu zaman 
gerekli çözümler yerine, yöneticilerinin duymak istediklerinin verildiğini ortaya koymaktadır. 
Bu bağlamda bilgi yönetimini uygulayan örgütlerin, bilgiyi paylaşmayı bir öncelik haline 
getirerek, çalışanların performanslarını iyi düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerekmektedir 
(Özmen, 2003, s. 5). 

Bu nedenle okulda bilgi paylaşma kültürü meydana getirilmelidir. Okul kültürü açısından 
bilgi temel bir kaynak olarak görülmelidir. Bilgiyi ön planda tutan bir okul kültüründe bilgi okul 
yöneticisinin mülkiyetinden çıkmakta, bilgiye ihtiyaç duyan herkes ondan yararlanabilmektedir. 
Bilgi temelli bir okul kültüründe okul yöneticisi de bilgiyi temel bir değer ve güç olarak görür, 
bunun etkin paylaşımını sağlar (Çelik, 1999, s. 61).  Karadal ve Özçınar’ın (2004, s. 3) 2000 
yılında örgüt içi bilgi paylaşımını belirlemek için yapmış oldukları örnek olay çalışmasında; 
çalışanların büyük çoğunluğunun (%84) bilgiyi bir güç olarak gördükleri;  %73’ünün bilgiyi 
paylaşmak zorunda olduğunu düşündüklerini; %68’inin örgüt sayesinde kazandıkları bilginin 
kendilerine özel olmayıp, örgütün bir değeri olduğunu algılamadıklarını; %57’sinin ise, bilginin 
kendi pozisyonlarını koruduğunu düşündüklerini göstermektedir. 
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EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE BİLGİ YÖNETİMİ STRATEJİLERİ 
Bilgi yönetimi, White’ın (2002, s. 1) Liebowitz ve Beckman’dan aktardığı şekliyle, 

sürdürebilir bir rekabet  ve özellikle entelektüel sermaye varlıklarıyla ortaklaşa olarak yoğun bir 
çaba ile en olumlu sonucu alabilmesi için bilgi varlıklarının en iyi şekilde elde edilmesiyle, 
güvenliliğin sağlanmasıyla, dağıtılmasıyla, koordinasyonuyla, depolanmasıyla ve yönetimiyle 
ilgilenir. Strateji ise örgütün tüm amaçlarını elde etmek için sahip olduğu yeterlilik ve 
kaynaklarını yaymaya yönelik genel bir plan olarak tanımlanabilir. Strateji genel olarak kısa ve 
orta dönemde formüle edilebilir. Bilgi yönetimi anlamında ise strateji, bilgi politikasının kısa ve 
uzun dönemli olarak ortaya konulmasıdır (Celep ve Çetin, 2003, s. 47). Barutçugil’e göre (2002, 
s. 101) strateji,  bir amaca ulaşmada izlenebilecek ana yoları ifade eder. Bir örgütün ana 
stratejisi, onun ürün-pazar durumunu, büyüme ve değişme arzularını, kullanabileceği rekabet 
araçlarını, yeni pazarlara girme yollarını, kaynakları kullanma biçimini dikkate alarak 
yararlanmak isteyeceği güçlü yönlerini ve gidermek isteyeceği zayıf yönlerini belirleyen bir 
kavramsal çerçevedir.  

İlk olarak, 1986 yılında Dr. Karl Wiig tarafından işletme literatürüne kazandırılan Bilgi 
Yönetimi Stratejisi, örgütsel performansı arttırmak için bilgiyi eyleme dönüştürmeye yönelik 
bilinçli bir uygulamadır (Özgener, 2004, s. 3). Örgütler son zamanlarda kendilerinin sahip 
oldukları stratejik değeri olan entelektüel kıymetleri -değer, fikir, eser, yazı, belge, yaklaşım vb. 
adlandırmalar ile- dikkate almaya başladılar. Bilgi yönetimi, bir girişimin modellenmesi ve 
çözümlenmesi ile onun stratejik nesnelerinin birleştirilmesi üzerine temellendirilen gelecekteki 
evrimini kuşatır. Bilginin yönetimi yaklaşımı, bir gelişen girişim sistemi olarak, satın alma, 
depolama, yayma ve faydalanma bilgileri üzerine odaklanarak, varlık modelleri, problem 
çözümü, yeniden kullanım, stratejik planlama ve karar verme tarzındaki bir süreç şekillendirerek 
yönetimin etkili olmasına yardımcı olur (Kuswara, 2001, s. 1). 

Yönetimde izlenecek stratejiler  belirlenirken örgütün kapalı ve açık bilgi boyutu dikkate 
alınmalıdır. Açık bilgi söyleyebileceğimiz şeylerden oluşur; dil olarak kodlanıp iletilebilen 
bilgidir. Sadece şu ana değil, aynı zamanda geleceğe de uygulanabilen evrensel bir gerçek ve 
teorik bilgidir (Barker, 2001, s. 201). Kapalı bilgi kişinin örgüt yaşantıları sonucunda belli 
durumlara göre uyguladığı bilgidir. Kişiye özel bilgidir (Kuhlen, 2003, s. 9). Nonaka ve Takeuchi 
örgütsel bilgi yaratımına, kapalı ve açık bilgi arasındaki bir karşılıklı etkileşim olarak 
bakmaktadır. Kapalı ve açık bilginin devamlı akış ve hareket olmak üzere iki yönde çalıştığını 
düşünmektedirler. Bilgi dönüşümü olarak adlandırılan bu süreç soysal ve genel bir süreçtir 
(Allee, 1997, s. 46). 

 
Etkili bilgi yönetimi için genel prensipleri Wiig (1999, s. 16) şu şekilde özetlemektedir: 
- Örgütün girişimciliğini sürdürebilmesi için kapalı bilgi yönetimini üst düzeyde tutmak; 

- Örgütte uzun süre devam edecek bilgi tabanlı vizyon oluşturmak; 

- Mevcut bilgi oluşumunda, kişisel fonksiyonları belirlemek için bilgi gereksinimlerini 
tanımlamak; 

-TFZG (Tehditler, Fırsatlar, Zayıflıklar, ve Güçlü yanlar) (TOWS-Threats, Opportunities, 
Weaknesses, Strengths) tanımı, öncelikleri, ihtiyaç duyulan bilgi yönetimi görevlerini 
geliştirmek; 

-  Sistemli hale gelmiş  bilgi çalışmaları ile etkili bilgi yönetimi uygulamaları yapmak; 
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- Kullanılmayan bilgiyi azaltmak, değerli olan bilgiyi üst düzeye çıkarmak. 

Keat Goh ve Yahya’nın (2000, s. 6) Hansen’den aktardığına göre bir örgütte bilgi 
yönetimi stratejisi geliştirilmek istendiği zaman üç önemli soruya cevap bulunmalıdır: 

-Pazar ne ister? 

- Örgüt lideri nasıl olmalıdır? 

- Hangi yatırım en iyi sonuçları sağlayabilir? 
Örgütlerde bilgi yönetimi stratejilerine ilişkin bazı uygulamaları bir araya getiren  

Özgener (2004, s. 4) şu bilgi yönetimi stratejilerinden söz etmektedir:  
 
Aktif Bilgi Yönetimi: Bilgi yönetimi, sanki bilgi işleme veya bilgi alışverişi sürecini sağlayan 
bir  araçmış gibi yanlış anlaşılmamalıdır. Bilgi yönetimi, örgütle ve örgütün çevresiyle etkili 
olarak ilgilenmek zorundadır. Bu bakımdan  Friesh (2004, s. 3): 

 
- Örtülü, gizli bilgiler seferber edilmeli, 
- İç ve dış bilgiler  takip edilerek, aktarılmalı ve bütünleştirilmeli, 
- Bilgi ulaşılabilir hale getirilmeli, 
- Yeni bilgi geliştirilmeli, 
- Öğrenme ve deneyim kültürü tesis edilmelidir, demektedir. 
 
Dünyadaki bir çok örgüt aktif bilgi yönetimini uygulama gayretlerinden önemli yaralar 

sağlamışlardır. Deneyimler daha iyi bilinir hale geldikçe, bilgi yönetimi hakkındaki belirsizliğin 
kaybolacağı ve yönetim liderleri için de neye nasıl yaklaşacaklarını tanımlamanın kolay olacağı 
öne sürülmektedir.  Bununla birlikte, bir örgüt dahilinde kapsamlı ve sistematik bir bilgi 
yönetimine nasıl girişileceği hakkında genel bir anlayış bulunmadığı;  bu nedenle bilgiyi daha 
etkili yönetmek için yeni bir örgüt teorisine ihtiyaç hissedildiğine dikkat çekilmektedir (Wiig, 
1999, s. 6).  

 
Müşteri Bilgisi Yönetimi: Bilgi yönetimi, doğru zamanda doğru kişiye en iyi bilginin dağıtımını 
kolaylaştırarak, sorunlara etkin bir biçimde çözüm getirme, karar verme, müşteri sorunlarına 
cevap verme imkanı sağlar.  
 Süreçlerdeki Bilginin Yönetimi: Etkili Bilgi Yönetimini kurabilmek için uzun dönemli 
yatırımların yapılması; insanların bu alanda işlevsel olarak görevlendirilebilmesi; sürekli olarak 
değerlendirme yapılması; ve aksayan yönlerin telafi edilmesi gerekmektedir. 

İnsanlardaki Bilginin Yönetimi: Bilginin kolektif ve sistematik bir şekilde üretildiği geliştirildiği 
paylaşıldığı ve etkili bir şekilde kullanıldığı bir örgüt yaratmak gerekir (Barutçugil, 2004, s.107). 
İnsanlardaki  bilginin genelde etkin bir şekilde paylaşılması, etkili bir iletişim ve güven gerektirir. 
Ortak güven duygusu bilgi paylaşımına yol açmaktadır. Bu durum iletişimin artmasına yol açar 
ve artan iletişim de bilgi paylaşımını sağlar.  

İlişkilerde Bilgi Yönetimi: Örgütler değişime gittiklerinde ilişkilerdeki bilgi kolayca 
kaybedilmektedir. Paydaşlar ve diğer kuruluşlarla işbirliğinin önem kazanması, örgütlerin 
ilişkilerle ilgili daha fazla bilgiyi elinde bulundurmasını gerektirmektedir.  
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Bilgi Ekiplerinin Oluşturulması: Toplumsal değişimlerinin örgütlerdeki belirleyici rolü 
niteliksiz işgücünü açığa çıkarırken diğer yandan iyi oluşturulmuş bilgi ekibine ihtiyaç 
yaratmıştır.   İyi oluşturulmuş bilgi ekibi örgütün üretim kültürüne önemli katkıda bulunur. Bu 
ekipte, bilgi yöneticilerini yanı sıra iletişim uzmanları, insan kaynakları uzmanları, ağ 
uzmanlarının yer alması gerekmektedir (Barutçugil, 2003; Çapar, 2003; Celep, 2004; Özgener, 
2004; ve diğ.)  

Bilgi Tabanının Yaratılması: Küreselleşen örgütler bilgi  teknolojilerinden en üst düzeyde 
yararlanarak yönetim ve üretimde verimliliklerini  artırmayı amaçlamışlardır. Bununla birlikte 
örgüt üyelerinin ihtiyaç duyduğu bilgiye anında ulaşmaları örgütün birçok sürecinde (karar 
verme, iletişim , müşteriye ulaşma...) önem taşımaktadır. Örgütler toplumu olarak adlandırılan 
bilgi toplumunda örgütler böylece  birimlerini bilgi temelli olarak yapılandırmaktadır.  

Bilgi Haritalama: Örgütün amaçlarına ulaşması için bir birikim olan yararlı bilgiye nasıl 
ulaşılacağını ve nerede bulunacağını tanımlayan bir bilgi haritasına ihtiyaç vardır. Bilgi haritaları, 
bilgi yönetimi stratejilerinin uygulamasının bir parçası olarak, periyodik aralıklarla gözden 
geçirilecek olan çalışmaların ilk geçişidir. Haritalama süreci tekrarlanan güncel tartışmalarla ve 
kapalı bilginin dahil edilmesi ile değer olarak artar.  

 Kıyaslama yapma (Benchmarking): Kıyaslama herhangi bir işin yapılış şekliyle ilgili 
dünyadaki en iyi uygulamaların örnek alınmasını öngörür. Kıyaslama doğu uygulanırsa örgütün 
verimliliği yükselir, örgütün ileriye dönük hedeflerinde olumlu gelişmeler yaşanır. Kıyaslama ile 
örgüt içi ve örgüt dışı ‘en iyi uygulamalar izlenebilir. Kıyaslama taklit etme değil, başkalarının 
yaptıklarından bir şeyler öğrenmeyi amaçlamalıdır (Nickols, 2000, s. 5).     

 Şebekeler ve Bilgi Ağları: Günümüz örgütlerinin, küresel rekabet koşulları karşısında 
varlıklarını sürdürebilmeleri için az ya da çok mutlak bir şebeke tasarımcısı ve uygulayıcı 
olmasını zorunlu hale getirmiştir. Örgütlerin teknolojik ve çevresel değişimlere uyum sağlaması  
işbirliği yaparak ilerleyebilmeleri için örgütün bulunduğu sınırları aşan bilgi şebekesine ihtiyaç 
vardır. Özellikle belirsizliğin yaygın olduğu örgütler için bu önemli bir şarttır (Öğüt, 2001, s. 98).  

Bilgi Merkezleri: Bilgi toplumunda oluşan örgütlerde yönetimlerin en önemli özelliklerinden 
birisi bilgi merkezlerinin oluşturulmasıdır. 1990’lı yılların başlarında birçok örgütte, örgüt 
kütüphaneleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Ayrıca internet teknolojisinin okullara girmesiyle okul 
içindeki ve okul dışındaki bireylerin etkileşimi; okul, çevresi ve diğer alanlarda bilgiye erişmek 
kolaylaştırılabilir  
Bilgi Uygulamasından Sorumlu Bir Kıdemli Yöneticinin Atanması: Çok büyük örgütlerde 
genelde tam gün çalışan yüksek düzeyde bir bilgi yöneticisi bulunmaktadır. Küçük yapıdaki 
örgütlerde ise, genelde zamanın büyük bir kısmını bilgi uygulamalarını yönetmeye ve 
geliştirmeye ayıran bir yönetim kurulu üyesi görev yapmaktadır (Özgener, 2004, s. 3).  Yapılan 
araştırmalar, eğitim kurumlarında aynı zamanda bilgi yöneticisi konumunda olan okul liderlerinin 
görev ve sorumluluklarının okul liderliği, grup süreçleri (takım kurma, kalite geliştirme, örgütsel 
bütünleşme, sosyalleşme gibi..) program geliştirme, öğrenme-öğretme süreçleri, performans 
değerlendirme gibi çok farklı başlıklar altında değiştiğini göstermektedir (Şişman ve Turan, 2004, 
s. 103). Bilgi yönetimi ve teknolojisinde ABD Kongresi, kritik görev yapan bölümler ve şirketler 
için, daha etkin bir liderliğe duyulan ihtiyaçtan yola çıkarak, 1996 yılında çıkarılan bir kanun ile 
Üst Bilgi Memuru (Chief Information Officer) pozisyonunu ortaya çıkardı. Bu Üst Bilgi 
Memurları (CIO) güvenilir örgütleri oluşturmak ve görevlerin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç 
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duyulan bilgi yönetimi yeteneklerini geliştirmek için meydan okuyabilen kişilerdir. Örgütün 
özelliğine göre, bazı durumlarda üst bilgi memurları  bir değişim ajanı gibi görev yaparken, bazı 
durumlarda operasyon uzmanı, veya politika yöneticisi olarak değişen görevler 
yapabilmektedirler.  
 

BULGULAR VE YORUM 
 Yaş ve okul türü değişkenlerine göre verilerin çözümlenmesi ile elde edilen bulgular 
aşağıda tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. 
1. Yaş değişkenine göre verilerin dağılımı (Tablo 1), aktif bilgi yönetimi boyutunda “20-30” 

ve “41 ve üzeri” yaş gruplarının görüşleri arasında anlamlı farklılık oluştuğunu 
yansıtmaktadır. 20-30 yaş grubunun  “ara sıra”, 31-40 yaş grubu ile 41 yaş ve üzeri yaş 
grubunun “çoğunlukla” düzeyinde görüş belirttikleri görülmektedir. Bu durum genç ve 
yaşlı eğitimcilerin bilgi yönetimine bakışlarının farklılık gösterdiği; genç eğitimcilerin 
mevcut durumdan hoşnut olmadıkları ve daha yüksek beklenti içinde oldukları şeklinde 
yorumlanabilir. 31-40 ve 41 ve üzeri yaş grubu deneklerin bilginin aktif yönetilmesi 
boyutuna “çoğunlukla” düzeyinde katıldıklarını göstermektedir.  

Bilgi haritalama boyutunda tüm denek  görüşlerinin ara sıra düzeyini yansıtmasına 
karşın, 20-30 ve 31-40 yaş grubu denek görüşleri arasında anlamlı bir farklılık oluştuğu 
anlaşılmaktadır.  20-30 yaş grubu bilgi haritalama boyutunun daha çok gerçekleştiği 
yönünde görüş belirtmektedir. Benzer şekilde, şebekeler ve bilgi ağları boyutunda da tüm 
denek görüşleri “ara sıra” düzeyini göstermesine karşın, 20-30 yaş grubu denek görüşleri   
31-40 yaş grubu denek görüşlerinden anlamlı şekilde farklılaşmakta, 20-30 yaş grubu 
şebekeler ve bilgi ağları boyutunun daha fazla gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Diğer 
yandan bilgi uygulamasından sorumlu bir yöneticinin atanması boyutunda, yine tüm 
boyutlar “ara sıra” düzeyinde görüş belirtmektedir.  Bununla beraber, 41 ve üzeri yaş 
grubundaki deneklerin, 20-30 yaş grubu ve 31-40 yaş gruplarından anlamlı şekilde 
farklılaştığı, 41 ve üzeri yaş grubundaki deneklerin okulda bilgi uygulamasından sorumlu 
bir yöneticinin bulunduğu yönünde daha çok görüş belirttikleri görülmektedir. Veriler 
incelendiğinde yaş oranı yükseldikçe, bilgi uygulamasından sorumlu bir yöneticinin 
atanması boyutuna ilişkin olumlu tutumun arttığı görülebilir.  
Bilgi ekibinin oluşturulması, bilgi tabanın yaratılması, bilgi haritalama, kıyaslama yapma, 
şebekeler ve bilgi ağları ve bilginin yönetiminden sorumlu bir yöneticinin atanması 
boyutlarında deneklerin tamamı “ara sıra” düzeyinde  görüş belirtmektedir. Bilgi 
merkezleri boyutunda ise deneklerin tümü “nadiren” düzeyinde görüş belirtmektedir. 41 ve 
üzeri yaş grubunun bilginin aktif yönetilmesi boyutunun yanı sıra bilgi uygulamasından 
sorumlu bir yöneticinin atanması boyutu ile ilgili olarak da olumlu bir tutum 
sergilemişlerdir. 20-30 yaş grubundaki denekler aktif bilgi yönetimi ve bilgi yönetiminden 
sorumlu bir yöneticinin atanması boyutlarında “ara sıra” düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
Bu durum okulun belirlenen boyutlardaki bilgi yönetimi açısından yetersiz olduğu yönünde 
fikir verebilir.  
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  TABLO 1. YAŞ DEĞİŞKENİNE GÖRE, BOYUTLARA İLİŞKİN VERİLERİN DAĞILIMI 
Boyutlar Yaş Grupları N X  SS SH Ort. Sırası  K -Kare P farklılık 

20-30  (1) 124 3.38 .63 .05 101.89 

31-40 (2)  71 3.42 .67 .08 108.96 
41 ve üzeri (3)  19 3.74 .55 .12 138.66 

    5.89 .05* 1-3 
Aktif Bilgi 
Yönetimi 

Toplam            214       
20-30 (1) 124 3.04 .66 .05 11.44 

31-40 (2) 71 2.85 .66 .08 96.26 
41 ve üzeri (3) 19 3.21 .68 .16 123.82 

4.17 .12  
 Bilgi Ekibinin 

Oluşturulması 
Toplam            214        
20-30 (1) 124 3.15 .66 .05 112.12 

31-40 (2)   71     3.03 .70 .08 99.58 
41 ve üzeri (3) 19 3.16 .67 .15 106.95 

1.86 .39  Bilgi 
Tabanının 

Yaratılması 
Toplam            214        
20-30 (1) 124 3.03 .68 .06 116.69 

31-40 (2) 71 2.75 .70 .08 92.54 
41 ve üzeri (3) 19 2.88 .59 .13 103.42 

7.00 .03* 1-2 
Bilgi 

Haritalama 
Toplam           214        
20-30 (1) 124 3.14 .77 .06 107.30 

31-40 (2) 71 3.11 .75 .08 106.64 
41 ve üzeri (3) 19 3.27 .95 .21 112.00 

.11 .94  
 
 

Kıyaslama 
Yapma 

Toplam            214        
   20-30  (1) 124 3.04 .74 .06 118.04 

31-40  (2) 71 2.75 .73 .08 93.78 
41 ve üzeri  (3) 19 2.73 .77 .17 89.97 

8.62 .01* 1-2  
 

Şebekeler Ve 
Bilgi Ağları Toplam            214           

20-30 (1) 124 2.49 .86 .07 109.29 

31-40 (2) 71 2.40 .65 .07 107.54 
41 ve üzeri (3) 19 2.32 .73 .16 95.56 

.80 .67  
Bilgi 

Merkezleri 
Toplam            214        
20-30 (1) 124 2.63 .89 .07 102.37 

31-40 (2) 71 2.68 .82 .09 106.66 
41 ve üzeri (3) 19 3.22 .85 .19 144.29 

7.74 .02*  
 

3(1-2) 

Bilgi Uyg. 
Sorumlu Bir 
Yöneticinin 
Atanması Toplam              214          

 
*P<.05 
 
2. İlköğretim, Genel Lise, ve Mesleki ve Teknik Liseler olarak belirlenen okul türü değişkenine 
göre verilerin dağılımı (Tablo 2), denek görüşleri arasında anlamlı farklılıkların oluşmadığını 
göstermektedir. Denekler, aktif bilgi yönetimi boyutuna “çoğunlukla”; bilgi ekibinin 
oluşturulması, bilgi tabanının yaratılması, kıyaslama yapma, şebekeler ve bilgi ağları, bilgi 
uygulamasından sorumlu kıdemli bir yöneticinin atanması boyutlarına “ara sıra”; bilgi merkezleri 
boyutuna ise “nadiren” düzeylerinde katılmaktadırlar. Bilgi haritalama boyutunda, ilköğretim ve 
genel liselerin ara sıra düzeyinde, Teknik ve Meslek Liselerinin ise nadiren düzeyinde katıldıkları 
görülmektedir.  Tüm okullar aktif bilgi yönetimi dışındaki diğer boyutların okulda genellikle ara 
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sıra düzeyinde olduğunu  ifade etmektedirler. Bu durum, okulların tümünde belirlenen boyutlara 
ilişkin olarak etkili bir bilgi yönetiminin gerçekleşmediğini düşündürmektedir. 

 
TABLO 2 -A OKUL TÜRÜ DEĞİŞKENİNE GÖRE, BOYUTLARA İLİŞKİN 

VERİLERİN DAĞILIMI 
Boyutlar Okullar N X  SS SH Ort. Sırası  K Kare P 

İlköğretim (1) 50 3.47 .73 .10 107.51 
Genel Lise (2)    102 3.42 .63 .06 108.64 
M. L./ T.L. (3) 62 3.40 .61 .08 105.61 

.09 .96 
Aktif Bilgi 
Yönetimi 

Toplam          214       
İlköğretim (1) 50 3.03 .86 .12 109.92 
Genel Lise (2)   102 2.93 .63 .06 101.87 
M. L./ T.L. (3) 62 3.07 .56 .07 114.81 

Bilgi Ekibinin 
Oluşturulması 

Toplam          214     

1.79 .41 

İlköğretim (1) 50 3.13 .69 .10 112.02 
Genel Lise (2)  102 3.05 .63 .06 100.04 
M. L./ T.L. (3) 62 3.20 .72 .09 116.13 

Bilgi 
Tabanının 

Yaratılması 
Toplam           214     

2.97 .22 

İlköğretim (1) 50 2.86 .83 .12 100.14 
Genel Lise (2) 102 2.92 .67 .07 106.68 
M. L./ TL.. (3) 62 2.10 .61 .08 114.78 

Bilgi 
Haritalama 

Toplam           214     

1.60 .45 

İlköğretim (1) 50 3.24 .94 .13 114.78 
Genel Lise (2) 102 3.12 .64 .06 106.19 
M. L./ T.L. (3) 62 3.11 .86 .11 103.78 

Kıyaslama 
Yapma 

Toplam           214     

.97 .62 

İlköğretim (1) 50 2.83 .94 .13 99.08 
Genel Lise (2) 102 2.92 .65 .06 108.28 
M. L./ T.L. (3) 62 3.00 .75 .09 113.01 

Şebekeler Ve 
Bilgi Ağları 

Toplam        214        

1.44 .49 

İlköğretim (1) 50 2.48 1.00 .14 102.87 
Genel Lise (2) 102 2.43 .63 .06     109.51 
M. L./ T.L. (3) 62 2.47 .84 .11 107.93 

Bilgi 
Merkezleri 

Toplam  214           

.39 .82 

İlköğretim (1) 50 2.81 1.09 .15 112.23 
Genel Lise (2) 102 2.71 .79 .08 107.85 
M. L./ T.L. (3) 62 2.62 .84 11 103.10 

Bilgi Uyg. 
Sorumlu Bir 
Yöneticinin 
Atanması Toplam          214     

.62 .73 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma verileri yaş değişkenine göre incelendiğinde,  tüm deneklerin “bilgi ekibinin 
oluşturulması”, “bilgi tabanının yaratılması”, “bilgi haritalama”, “kıyaslama yapma”, “şebekeler   
ve bilgi ağları” “bilgi uygulamasından sorumlu bir yöneticinin atanması” boyutlarında katılımı 
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“ara sıra düzeyini göstermektedir. “Aktif bilgi yönetimi” boyutunda 20-30 yaş grubunda olan 
deneklerin katılımlarının “ara sıra”; 31-40 yaş ve 41ve üzeri yaş grupları ise “çoğunlukla” 
düzeyindedir.  Genç neslin bilgi teknolojileri ile daha iç içe olmaları “aktif bilgi yönetimi” için 
beklenti düzeylerinin daha yüksek olduğunu düşündürebilir. Diğer yandan yaş gruplarına göre 
anlamlı farklılık oluşturan bilgi haritalama, şebekeler ve bilgi ağları boyutlarında 20-30 yaş grubu 
daha çok katılmaktadır. Bu durum, genç eğitimcilerin mevcut uygulamaları daha iyi takip 
ettikleri, veya daha yaşlı grupların mevcut uygulamalardan hoşnut olmadıkları şeklinde 
yorumlanabilir. Üç yaş grubu da okulda “bilgi uygulamasından sorumlu bir yöneticinin 
bulunması” durumunu  “ara sıra” düzeyinde belirtmektedirler. Mesleğinde kıdemli denekler 
okulda “bilgi uygulamasından sorumlu bir yöneticinin bulunması” durumuna daha çok 
katılmaktadırlar.  

Okul türü değişkenine göre, araştırma kapsamına alınan tüm okulların “bilgi haritalama” 
dışındaki diğer  boyutlardaki görüşleri paralellik göstermektedir. “Aktif bilgi yönetimi” boyutuna 
tüm okulların “çoğunlukla” düzeyinde katılmaları okullarda bilgi yönetimi alanında çalışmaların 
arttığı şeklinde düşünülebilir. Çünkü “aktif bilgi yönetimi”nin uygulandığı okullarda bilgi sadece 
enformasyon ve veri olarak düşünülmez örtülü bilgiye de önem verilerek bilginin paylaşımı ve 
üretilmesi artırılmaya çalışılır. Ayrıca bu durum okullarda bir örgüt kültürünün oluşturulmaya 
çalışıldığını da ifade edebilir. “Aktif bilgi yönetimi” boyutunda deneklerin büyük bir kısmının 
“çoğunlukla” düzeyinde katılmaları Bilgi Yönetim Stratejilerinin uygulanmasında sevindirici bir 
gelişme olarak görülse de, bilgi yönetimi stratejilerine yönelik diğer  boyutlarda yanıtların 
çoğunluğunun “ara sıra” düzeyinde gerçekleşmesi bilgi yönetimi stratejilerinin etkili biçimde 
uygulanamadığı, yöneticilerin ve öğretmenlerin değişim ve yenileşmelere açık olmadıkları, 
yöneticilerin okulda bilgi temelli bir eğitim altyapısı oluşturmada yetersiz kaldıkları, 
öğretmenlerin bilgi paylaşımı konusunda gerekli özveride bulunmadıkları şeklinde açıklanabilir.  
           “Bilgi merkezleri oluşturma” boyutunda,  deneklerin tümünün yanıtlarının “nadiren” 
düzeyini göstermesi okulda bilgi deposunun ve bilgi bankasının oluşturulmadığı, istenilen bilgiye 
anında ulaşma konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığı şeklinde yorumlanabilir. Bu alanda yapılan 
diğer bir araştırma (Celep; Çetin, 2003) sonucu bu araştırmayla uyuşan sonuçlar ortaya 
koymaktadır. Öğretmenlerin çoğunluğu gereksinme duyduklarında ulaşmalarını sağlayacak bilgi 
kaynak merkezlerinin olmadığını, ilgili bütün yayınlara yer veren kataloglanmış bir kütüphanenin 
hiçbir zaman bulunmadığını yada çok az bulunduğunu dile getirmişlerdir. 

Hızlı bir şekilde gelişen bilgi temelli değişim, bilgi yoğun örgütler  olan okullar için çok 
önemlidir. Bu bağlamda, etkili okul ve etkili bilgi yönetimi alanındaki iyi uygulamalar izlenmeli 
ve değişim ve yenilikler okul yönetimine uyarlanarak yararlanmaya çalışılmalıdır. Eğitim 
örgütlerinin etkili bilgi yönetimini gerçekleştirebilmeleri için, her şeyden önce, bilgiyi 
değerlendirme, kullanma ve sürekli geliştirmeyi hakim kılan  bir örgüt kültürünün 
benimsenmesini sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra yapısal birtakım değişikliklerle, 
karar verme mekanizmalarında çeşitli fikir ve uygulamaların meydana çıkmasına zemin yaratacak 
esnek, katılımcı ve paylaşımlı işleyişleri hayata geçirmek zorundadır. Araştırmadan elde edilen 
sonuçlar ışığında ayrıca şu önerilere yer verilebilir: 

1. Genç öğretmenlerin “aktif bilgi yönetimi” boyutunun gerçekleşmesine ilişkin görüşleri, orta 
yaş ve daha yaşlı öğretmen görüşlerinden daha düşüktür. Bu durum, genç öğretmenlerin aktif 
bilgi yönetimi boyutunda beklentilerinin daha yüksek olması nedeniyle, daha etkin rol almalarına 
zemin hazırlayabilir. Diğer yaş grubu deneklerin de aktif bilgi yönetimi boyutunda daha çok yer 
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almaları için uygun ortamlar oluşturulmalıdır.  Öğretmen ve yöneticilerin bilgi teknolojilerini 
etkili şekilde kullanabilecekleri   fırsatlar yaratılmalı,  hizmet içi eğitimler, aydınlatıcı seminer ve 
konferanslar aracılığıyla bilgi teknolojilerinin kolaylaştırıcı ve üretici yanlarını görebilmeleri 
sağlanmalıdır. Yönetim öğretmenlerin yaptıkları çalışmaları  (öğrenci notları,  öğretilen konulara 
ilişkin kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiler, yapılan çalışmalarla ilgili tutanaklar, vb.) okulun 
web sitesine internet aracılığı ile göndermelerini isteyebilir. Okula gerekli bilgi teknolojisinin 
temininde, kullanımında ve programların yapılmasında öğretmenlerin yönetim tarafından 
görevlendirilmeleri durumu, bilgi yönetimi alanında sorumluluk almalarını ve yeni gelişimlerden 
haberdar olmalarını sağlayabilir. 

2. Araştırmaya katılan tüm okulların (İlköğretim-Genel Lise-Meslek ve Teknik Lise) “aktif  bilgi 
yönetimi” boyutuna ilişkin olumlu  görüş içinde olmaları okullarda etkili bilgi yönetimi için 
birtakım yeterliliklerin var olduğunu düşündürmektedir. Fakat, bilgi haritalama haricindeki diğer 
boyutlarda  okulların tümünün “ara sıra” düzeyinde görüş belirtmeleri, bilgi yönetimi 
stratejilerinin etkili düzeyde gerçekleştirilemediğini de  göstermektedir. Bilgi haritalama 
boyutunun ise, Genel Liseler ve İlköğretim Okulları “ara sıra” düzeyinde gerçekleştiğini 
belirtirken, teknoloji ile daha iç içe olması gereken Meslek Liseleri ve Teknik Liseler “nadiren” 
düzeyinde gerçekleştiğini dile getirmişlerdir. Bilgi yönetiminde stratejilerin etkili şekilde 
uygulanabilmesi için, her şeyden önce, okulun mevcut durumu, çevrenin olanakları, okulun 
gelecek hedefleri gibi konularda okul yönetimi ve öğretmenlerin bir araya gelerek tartışmaları ve  
uygun bilgi yönetimi stratejilerinin belirlemeleri gerekir. Bilgi yönetimi alanında hangi 
stratejilerin nasıl uygulandığının bilinebilmesi, diğer okullar, yükseköğretim kurumları, bakanlık 
gibi birçok kurum ve kuruluşların iletişim içinde bulunulmasını; bu konuda araştırma ve inceleme 
yapılmasını zorunlu kılar. Mevcut durumla yetinmek yerine değişim ve yenileşmeye açık bir okul 
kültürünün oluşturulması bu konularda harekete geçmeyi kolaylaştırır. Okullarda çok da 
bilinmeyen bir kavram olan “bilgi haritalama” okulun amaçlarına ulaşmasında önemli bir 
adımdır. Okulda problemlerin keşfedilmesi ve çözümü için kullanılan bilgiyi tanımlayan, 
düzenleyen ve üzerine yeni bilgiler eklenen etkileşimli ve açık bir sistem olan bilgi 
haritalandırılması mutlaka yapılmalıdır. İhtiyaç duyulduğunda okulun eski bilgilerine 
ulaşılabilmeli,  yeni ve güncel bilgiler de sürekli ve düzenli bir şekilde belirlenerek eklenmelidir. 
Okulda oluşturulacak bilgi ekiplerin çalışmaları ile okul internet siteleri oluşturulabilir. Bu sitede 
herkesin ulaşabileceği bağlantılar (okulun faaliyetleri, başarı durumu, özel olmayan yönetici, 
öğrenci, öğretmen- bilgileri, ders bilgileri...) olacağı gibi okula  ve öğretmenlere ait şifreli 
dosyalar adres bilgi ekibinde bulunan kişilerce yapılabilir. Yönetim ya da öğretmen okul dışı 
zamanlarda da kendi adresine girerek bilgi eklemeleri yapabilir.   
3. Örgütsel boyutların tümünde daima ve hiçbir zaman düzeyinde bir katılım görülmemiştir. Bu 
durum  üst düzeylerde bir etkilik ve etkisizlik bulunmadığının bir göstergesi olarak düşünülebilir. 
Etkili bilgi yönetiminin oluşturulması aşama aşama (bilgi ekibinin oluşturulması, bilgi tabanının 
yaratılması, bilgi ağının kurulması...) belli bir süreç dahilinde gerçekleştirilmelidir. Bu ise yeterli 
ve sürekli olabilecek maddi kaynağın bulunması, nitelikli yetiştirme etkinliklerinin devam etmesi 
gibi durumları beraberinde getirebilir.  
 
4. İyi oluşturulmuş bilgi ekibi okulun üretimine dolayısıyla başarısına büyük katkı sağlar. Okulda 
bilgi yöneticisi (okul lideri yada bir öğretmen olabilir), bilgi teknolojileri konusunda yeterli 
düzeyde bilgi ve becerisi olan istekli öğretmenlerden oluşan bir bilgi ekibi oluşturmalıdır. 
Dışardan gelen iletişim uzmanları, insan kaynakları uzmanları, ağ uzmanlarından oluşan bir bilgi 
ekibi okul için pahalıya mal olabilir. Okul bünyesinde oluşturulacak bilgi ekibi yeni bilgileri 
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sağlama ve uygulama konusunda yönetime, diğer öğretmenlere, öğrencilere ve velilere rehberlik 
yapabilir. Bilgi ekibi değişim ve yeniliklerle ilgili olarak hizmet-içi eğitim aracılığıyla  
desteklenmedirler.  
5. Okullarda “bilgi tabanının oluşturulması” sürecinde okula gelecek bilgi teknolojileri okulun 
gelişmesinde katkı sağlayacak yönde iyi seçilmeli ve etkili şekilde kullanılmalıdır. Yapılan 
çalışmalar göstermektedir ki, okullarda yer alan yeni teknolojilere ilişkin araç ve gereçler 
(bilgisayar, internet vb.) öğrenci, öğretmen ve yöneticiler tarafından etkili kullanılamamaktadır 
(Celep & Çetin, 2003; MEB, 2005). Okullarda, bilgi elde etmek ve üretmek amacına yönelik 
mevcut olan tüm teknolojik araç ve gerecin etkili kullanımı sağlanmalıdır. Özellikle bu tip 
teknoloji çok çabuk yenilendiği ve eski teknolojinin daha fazla kullanılma olanağı kalmadığından 
dolayı, tüm okul üyelerinin bu tip teknolojiyi en etkili şekilde kullanması ve yararlanmasına 
yönelik olanaklar oluşturulmalı, ve insanlar kullanmaları yönünde teşvik edilmelidir. Örneğin, bir 
okulda bir bilgisayar varsa, bu bilgisayar müdür odasında bulunmasından çok, herkesin 
yararlanabilmesini sağlayacak şekilde, kütüphanede, veya öğretmenler odasında yer alabilir. 
Ayrıca baş döndürücü bir şekilde değişen bilgi teknolojilerinin sağlanması konusunda okul-aile 
birliğinin, okul çevresinden diğer kurum ve kuruluşların desteği temin edilerek bilgi alt yapıları 
değişimleri takip edecek şekilde esnek bir yapılandırma üzerine kurulabilir. 

6.Okulda öğretmenler ve yöneticiler en iyi uygulamaları örnek almalıdırlar. Bu nedenle başarılı 
okulların değişik uygulamaları okulda denenebilir. Yapılacak denemeler ilk olarak sonuçlarının 
hemen görüleceği denemeler olabilir. Kısa zamanlı proje denemeleri, yarışmalar gibi. Ayrıca iyi 
bir kıyaslama yapabilmek için karşılıklı olarak okullara gözlemci öğretmen ve öğrenci 
gönderilebilir. Yönetim, okul içi ve okul dışı kaynakların etkin olarak değerlendirilmesi 
sağlayacak bilgi ağları kurmalıdır. Bununla bağlantılı olarak okullarla MEB desteğiyle ücretsiz 
olarak sağlanan ADSL bağlantısı etkili olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca yönetim öğretmen, 
öğrenci ve okulla ilişkili  bireylerle (öğretmen, öğrenci, veli..) nitelikli ilişkiler kurarak maddi 
destek sağlayıp bir iletişim ağı kurabilir.  

7. Kişiye has kodlanmamış bilgi denilen örtülü bilgi uygulama ve deneyim sonucunda elde 
edildiğinden bilginin geliştirilmesi açısından son derecede önemlidir.  Bunun için okulda kişiler 
arası ilişkilere önem verilmeli, deneyimlerin paylaşılması sağlanmalıdır. Yönetim okul dışında 
özel günler düzenleyerek ilişkileri canlı kılabilir. Bu tür etkinlikler öğretmenlerin ve yönetimin 
birbirlerine da içten davranmalarını sağlayacak ve güven verici yaklaşımları beraberinde 
getirecektir.  
8. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin yakından takip edilebilmesi için nitelikli hizmet-içi eğitim 
kursları verilmeli, yönetimin ve öğretmenlerin verimli bir şekilde yaralanmalarını sağlayacak 
planlar yapılmalıdır. Öğretmenler derslerinde bilgi teknolojilerinden etkili biçimde 
yararlanmalıdırlar. Bu durum öğrenci merkezli bir yaklaşımı teşvik eder ve öğrenci gelişiminin 
yakından izlenmesi açısından yararlı olur. Bilgi ağı aracılığı ile, öğrenciler dersle ilgili olarak 
bilgilerden ve etkinliklerden anında haberdar olabilir ve yeni bilgileri etkileşimli bir ortamda 
paylaşabilirler. 

21. Yüzyılda eğitim örgütlerinin bilgiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda geliştiren ve 
yaratan örgütler olmasını gerektirmektedir. Ancak bu şekilde geleceğe yön verecek olan yeni 
nesillerin iyi yetişmesi sağlanabilir. Bunun için, eğitim örgütlerinin, sürekli bir araştırma ve 
geliştirme anlayışı içinde, okul çevresiyle bütünleşerek, etkili bilgi yönetimi stratejileri 
uygulayarak amaçlarını gerçekleşmesi kaçınılmaz bir  zorunluluktur.  
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