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Öğrenmek bilgiyle başlar…

Her gün yeni şeyler 
öğreniyoruz… Öğrenme, 
insanoğlunun doğumuyla başlayan 
ve hayatının sonuna kadar süren 
davranış oluşturma ve geliştirme 
yeteneği… Öğrenmek ve bilgi 
hayatımızın iki önemli bileşeni… 
Öğrenmek bilgiyle başladığı gibi 
her öğrenme sonucu da bir başka 
bilgi de oluşuyor… Öğrenmek için 
önce bilgiye ulaşmak gerekiyor… 
Dijital çağda öğrenmek üzere bilgiye 
ulaşmak için bilgisayar ve interneti 
anlamak ve amaca uygun olarak 
kullanabilmek önemli…! Bunu nasıl 
ve ne şekilde yapabiliriz…? Hızla 
değişen küresel bir dünyada Endüstri 
4.0 ile birlikte Akıllı Toplum 5.0’da 
öğrenme artık bireysel ve bağımsız 
olarak bilişim teknolojileriyle 
gerçekleşiyor… Her şey kişiye 
özel olarak (mass customisation) 
tasarlanıyor… Endüstri 5.0 
özelleştirme dönemi… Kişiye özel 
ürün, hizmet, süreç ve sistemlerin 
ağ yapılanması akıllı teknoloji ve 
araçlarla üretimi, pazarlaması ve 
yönetimi… Örneğin; kişiye özel tatil 
paketi, kişiye özel eğitim paketi, 
kişiye özel sağlık paketi,  kişiye 
özel yemek paketi, kişiye özel 
giysi, kişiye otomobil, kişiye ev ve 
benzerleri… Öğrenme süreçlerine 
göre sistemler kişiye özel olarak 
tasalanarak pazarlanıyor… Örneğin; 
yabancı dil öğrenme, kodlama 
eğitimi gibi… Kişisel olarak akıllı 
teknolojilerin kullanılarak öğrenme 
için; bilgi, bilgisayar ve teknoloji 
okuryazarlığı artık hayatımızın 
vazgeçilmez bir parçası olmuştur… 

Karşılaştığımız sorunlara ve 
durumlara göre tepki vererek 
davranış oluşturma yeteneği 
olan öğrenme hayatımız 

boyunca sürüyor… Biz öğrenme 
yeteneğimize göre değişen 
koşullara göre davranışlarımızı 
değiştirerek yerine yenileri 
edinebiliyoruz…  Öğrenme bireyin 
yalnız başına bağımsız olarak kendisi 
tarafından geliştirilen bir davranış 
olabiliyor…  Bireyin grup içerisindeki 
konumuna ve ilişkisine bağlı olarak 
geliştirdiği bir davranış yeteneği 
de olabiliyor… Öğrenme bireyin 
içinde bulunduğu koşullara ve 
kişinin kişilik özelliklerine göre 
değişebiliyor… Ayrıca öğrenme her 
canlının türüne, yaşına, cinsiyetine 
ve diğer özelliklerine göre farklılık 
gösterebiliyor… Çeşitli öğrenme 
yöntemleri vardır… Becerilerinin 
alışkanlığıyla gelişen davranış 
yoluyla psikomotor öğrenme (dans 
etmek)…  Bireyin hayatındaki aynı 
olayları tekrar ederek kazandığı 
davranış yeteneği olan deneme 
ve yanılma yoluyla öğrenme… 
Bireyin daha önce tepki vermediği 
duruma ödül veya ceza verilerek 
tekrarlanması halinde tepki davranışı 
kazanmasıyla koşullanma yoluyla 
öğrenme… Sözel öğrenme, farkında 
olmadan öğrenme, kavrayış yoluyla 
öğrenme ve model alma yoluyla 
davranışı geliştirmeyle öğrenme 
oluşan öğrenme… 

Öğrenme süreçleri bilgiyi 
paylaştığımız herkesle yapılan 
iletişime göre şekilleniyor… 
Bu noktada girdi olarak bize 
aktarılan veri veya bilgi bizim bu 
girdiyi öğrendiğimiz bilgilerimiz 
ve deneyimlerimize göre analiz 
ederek karar vermemize göre anlam 
kazanıyor… Sonuç başarı veya 
başarısızlık… Elbette bu aşamada 
bizim öğrenme yeteneğimize bağlı 
olarak kazanmış olduğumuz öngörü 
ve hislerimizde bu sonucu belirleyici 
oluyor… Günün her anında ağ 

yapılanmasına (networking) 
cep telefonları ve bilgisayarlar 
ile iş ortaklarımız, arkadaşlarımız, 
ailemiz, akraba ve dostlarımız 
bizimle sürekli iletişim halinde 
olarak veriyi ve bilgiyi paylaşarak 
yeni şeyler öğreniyoruz… Bu 
bağlamda öğrenme süreçlerimiz 
günlük hayatın akışı içinde sürekli 
medyadan ve iş hayatından bize 
gelen mesajlar ve bilgilerle başlıyor... 
Biz öğrenmek üzere; mesajları 
ve bilgileri zamanında doğru bir 
şekilde okuyup, analiz ederek 
ve çözümleyerek hayatımızı ve 
işlerimizi yönetmeliyiz… 

Bunun içinde derin okuma 
ile mesajların içindeki kodları ve 
bağlantılı alt mesajları çözerek 
anlamamız ve anlamlandırmamız 
gerekiyor… İşte öğrenme ve 
öğrenmeyi öğrenme bu aşamada 
işe yarıyor… Zamanında, doğru, 
akıllı ve etkili kararlar vererek 
işi başarmak…  Hayat boyu 
öğrenme süreçleri… Anlamak… 
Anlamlandırmak… Anlatabilmek… 
Tasarlamak… Akıllı bilgi çağında, 
işimiz en önemli kısmı büyük verileri 
işleyerek bilgilere dönüştürerek 
işimizi yönetmek… Örneğin; 
Şirketin Satınalma Bölümündeki 
lojistik, depo, ürün, sipariş, tedarikçi, 
kalite ve standart verilerini bilgiye 
dönüştürerek en iyi satınalma 
kararını vermek..! Ve satınalma 
işlemlerini yönetebilmek… Bu kararın 
verilmesinde geçmişte öğrenilen 
bilgilere göre oluşan deneyimlerin 
ve öğrenilmişin bilgilerin önemi 
kritik… En iyi kararı vermek kolay 
mı…? Elbette değil…! Bu büyük 
ölçüde öğrenme ve öğrenmeyi 
öğrenme ve öğretmeyle ilgili 
olarak örgütsel olarak öğrenen 
organizasyon yapılanmasından 
bağlı… 

ÖĞRENEN ORGANİZASYONLA BAŞARMAK   

P r o f .  D r .  M a h m u t  T E K İ N  
S e l ç u k  Ü n i v e r s i t e s i  B ö l g e s e l  A r a ş t ı r m a  v e  

U y g u l a m a  M e r k e z i  M ü d ü r ü 
m a h t e k i n @ s e l c u k . e d u . t r ,  m a h t e k i n s @ g m a i l . c o m , 

m a h m u t t e k i n . c o m . t r  
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Akıllı teknolojiyle öğrenme 
çok kolay…

Öğrenmenin gelişim süreci 
incelendiğinde bilgisayarları 
gelişiminin çok önemli olduğu 
görülüyor… Bilgisayar bilgiyi 
işleyen makine… Bilgi, ise 
öğrenmenin nedeni ve sonucu… 
Bu bağlamda temel işlevi; bilginin 
toplanması, işlenmesi, saklanması 
ve karşılaştırılarak çoğaltılması 
olan bilgisayarlar, öğrenmenin en 
önemli aracı olmuştur…  İnsanların 
elinde bilgisayarlar, bilgiyi işleyerek 
öğrenmeyi kolaylaştırmıştır… 
Bilgisayarların gelişmesi ile birlikte 
daha çok bilgi toplanabilmekte, 
saklanabilmekte ve 
kullanılabilmektedir. Bilgisayarların 
cep telefonuna aktarılarak akıllı cep 
telefonları yapay zekâ uygulamaları 
her şeyi sil baştan değiştirmiştir… 
Şüphesiz bilgisayarların cep 
telefonu boyutunda küçülmesi 
ve ağ yapılanmasıyla çok yaygın 
kullanılması öğrenmenin gelişimiyle 
birlikte E-Öğrenmeye dönüşümünü 
sağlayan bilgi çağının en önemli 
gelişmesidir… Elbette bu durum 
kişiler, işletmeler ve kuruluşlar için 
öğrenmeyi kolaylaştırmıştır… 

E-öğrenme ekosistemi öğrenci, 
eğitmen ve diğer kullanıcılara 
uzaktan öğretim sağlıyor… 
Bireyler ve şirketler için bilgi son 
derece önemli konuma gelmiştir… 
Bilgiden bireysel ve kurumsal olarak 
beklenen faydanın sağlanabilmesi 
ancak bilginin öğrenme süreçleriyle 
bireyler tarafından anlaşılması ve 
amacına uygun kullanılmasıyla 
mümkün olabilecektir… Şirketler için 
yenilikçi ve girişimci olabilmek ancak 
insan kaynaklarının öğrenmeyi 
öğrenmesiyle sağlanabiliyor… 
Bu bağlamda E-Öğrenme, iletişim 
teknolojileriyle birlikte önemli 
kazanımlar sağlıyor… Gelişen 
teknolojilerle birlikte bilginin hızla 
değişmesi ve gelişmesi sonucunda 
bilgiyi kullanacak olan öğretim 
sistemi ve bireyde buna bağlı 
olarak değişmiştir… Bu bağlamda 
internet ortamında öğrenim, öğrenci 
odaklı olarak açık sistemle kolay 
erişilebilir ve bağımsız olarak 
tasarlanmıştır…  

E-Öğrenme sistemiyle 
öğrenmeyi amaçlayan bireyler 
kişiselleştirilmiş eğitimle kariyer 
hedeflerine uygun öğrenim 
görüyorlar… E-Öğrenme sistemiyle 
öğrenciler online (çevrim içi) olarak 
öğreticilere ulaşarak onlardan 
eğitimle ilgili destekleri alabiliyorlar… 
E-Öğrenme sistemiyle öğrenciler, 
internet ortamında eğiticilerle ve 
diğer öğrencilerle işbirliği yaparak 

bilgi alışverişinde bulunuyorlar… 
E-Öğrenme sistemi zaman, yer ve 
konu esnekliğiyle bir işte çalışan 
kişiler için eğitim imkânı sunuyor…  

Akıllı bilgi çağında öğrenmeyle 
ilgili her şey artık mobil ve online 
olarak anlık ve hızlı…! Akıllı 
teknolojiyle öğrenme çok kolay… 
Elbette siz de mobil olarak her 
yerden ağ yapılanmasıyla her 
şeyi kısa sürede, hızlı ve anlık 
olarak öğrenebiliyorsunuz… Akıllı 
telefonunuzun internet paketiyle 
sürekli online bir şekilde mobil olarak 
dünyanın çeşitli üniversitelerine 
ve araştırma merkezlerine ulaşarak 
örneğin; yapay zekâ konusunda 
eğitim alabiliyorsunuz… Network 
yapılanmasıyla Örneğin; sosyal 
medyada facebook,  twitter, 
instagram, linkedln ve msn gibi 
sosyal ağları kullanarak yeni şeyleri 
öğrenebilirsiniz... Akıllı telefonunuzla 
internet sitelerini gezerek hava ve 
yol durumu, trafik, sinemalar, eczane, 
gezi, yemek, bilet, banka bilgilerinizi 
öğrenerek çeşitli işlemlerini 
yapabilirsiniz… Akıllı telefon Google 
veya Yandex haritalar ile dünya 
üzerinde istediğiniz bir adres 
kolaylıkla bulunabiliyorsunuz… Bu 
programlar sayesinde tüm 3 boyutlu 
panoramik gezintiler yapabilirsiniz… 
İsterseniz kaliteli divx filmler 
izleyebilirsiniz veya çektiğiniz bir 
videoyu internete yükleyebilir ya da 
sevdiklerinizle paylaşabiliyorsunuz… 

Öğrenmenin artan önemi…

Bireyin bilgiye olan ihtiyacı 
insanlık tarihinden günümüze 
kadar sürekli olarak artarak 
gelmiştir. Buna bağlı olarak bireyler, 
işletmeler ve toplumlar açısından 
stratejik bir kavram olarak bilginin 
önemi giderek artmıştır…  Artık, 
bilgi önemli bir güç… Çünkü Bilgi 
olmadan, hiçbir şey olmaz…  İlk 
çağdan beri bu güç her şeyi 
doğrudan etkilemişti… Örneğin; 
avlanma bilgileri, inşaat bilgileri, 
yemek yapma bilgileri, güvenlik 
bilgileri insanları yaşaması ve hayatta 
kalmaları için bilgi kritik öneme 
sahip olmuştur… Elbette her bilgi 
ve bilim insanların öğrenme ve 
öğrenmesinin eseridir… İnsanların 
hayatında bilginin yerinin ve 
öneminin artmasıyla birlikte 
öğrenmenin önemi de artmıştır... 
Bilgi öğrenmenin nedeni ve 
sonucudur… Örneğin; insanoğlu 
ev ve bina inşaatında kullanacağı 
taş, kum, kireç ve çimento işleme 
ve üretme tekniklerini öğrenerek 
ve bilgiye dönüştürerek tarihin her 
döneminde muhteşem binalar ve 
saraylar yapmıştır… Öğrenmeden 
bilgiye, bilgiden öğrenmeye ve 

bilgiye doğru giderek çığ topu gibi 
büyüyerek artan sarmal… Elbette 
öğrenme süreçlerinde ham verinin 
işlenerek bilgiye dönüşmesinde 
anlama, kavrama ve bilinç bilimsel ve 
kişisel gelişim için kritik önemde… Ve 
bunlara bağlı olarak kazanılan bilgi 
ve deneyim altın değerinde… Yeni 
öğrenme, bilgilenme ve bilinçlenme 
için… Taş devrinden, aydınlanma 
çağına ve günümüze kadar olan 
her dönemde öğrenme, anlama ve 
bilinç (idrak-şuur) her şeye kaynaklık 
etmiştir… 

İnsanlık tarihinin ilk 
dönemlerindeki doğrudan kas 
gücü kullanılırken sonradan akıl 
ürünü olan bilgi gücü kullanılmaya 
başlanmıştır… Bu gelişmelerle 
sonucu Sanayi Devrimiyle birlikte 
fiziksel gücün yerini kısmen bilgi 
ürünü olan buhar gücüyle çalışan 
makineler almıştır… Artık işlerin 
yapılmasında buharla çalışan 
makineler kullanılıyordu. Bu 
makinelere sahip olabilmek için 
bilgiye ve bilgi teknoloji olarak satın 
alınabildiği içinde paraya ihtiyaç vardı. 
Çünkü; teknoloji, bilginin hayata 
ve üretime uygulanması sonucu 
ortaya çıkan ürün ve hizmetti… 
Örneğin; makine ve bu makinelerin 
kullanımı ve bakımı için gerekli 
servisti… Bundan dolayı para önemli 
bir güç kaynağı haline geldi. Bugün 
para her ne kadar önemli bir güç olsa 
bile para gücü yerini bilginin gücüne 
bırakmıştır. Elbette bilgi ve para gücü 
teknoloji olarak her şeyi doğrudan 
etkiliyor… Örneğin; kuvars, silisyum, 
plastik, bakır, kurşun ve altın gibi ve 
elementler kullanılarak bilgi gücü 
olan teknolojiyle üretilen bilgisayarlar 
satılarak para gücüne dönüşüyor… 

İnsanoğlunun doğasında olan 
merak etme dürtüsü onun tarihin 
her döneminde öğrenmesinin 
arkasında yer alan en önemli 
itici güç olmuştur. Bu güce bağlı 
olarak insanoğlu doğaya karşı 
önemli bir güç kazanmak üzere 
bilgiyi kullanmıştır… Öğrenmenin 
nedeni ve sonucu olan bilgi ve 
onun eseri olan bilim eski çağlardan 
beri insanların ilgisini çeken önemli 
bir konu olmuştur. Eski çağlarda 
bilgiden çok fiziksel güç önemliydi. O 
dönemin koşullarında insanlar işlerini 
daha çok fiziksel güç (kas gücü) 
kullanarak yapıyordu… Bu gücün 
yetersiz kalması sonucu sonraları bu 
durum kas gücü ile birlikte kısmen 
bilgiye dayalı doğa gücü olan; su 
gücü, buhar gücü, rüzgâr gücü ve 
hayvan gücü gibi güçleri kullanarak iş 
yapmaya doğru gelişmiştir… Örneğin; 
suyla çalışan su değirmenleri, 
hayvanların çektiği arabalar gibi… 
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Bilginin stratejik gücü… 

Bilgi, artık tüm şirketler, ülkeler 
ve kuruluşlar için stratejik bir güç 
haline gelmiştir. Bilginin güç haline 
gelmesi ile işletmelerde bu bilgiye 
sahip olacak ve onu kullanacak 
insan kaynakları ve onların eğitim 
faaliyetleri de önem kazanmıştır. 
Eğitimin temel amacı, insan 
kaynaklarının öğrenmesi ve kuruluşun 
öğrenen organizasyon olabilmesidir... 
Artan rekabet koşullarına bağlı olarak 
sadece öğrenen organizasyon 
olabilen şirketler başarabiliyor… 
Öğrenme sonucu elde edilen 
bilgilerin insanın hayatında kalıcı 
sonuçlar elde edebilmesi ancak 
eğitimle mümkün olabiliyor… Tüm 
bunların farkında olan önde gelen 
başarılı Japon şirketleri yılda 500 
saat kurum içi eğitim alıyorlar… 
Neredeyse her gün iki saat… Bilgiyi ve 
öğrenmeyi hayatın merkezine alarak 
teorik bilgilerle, uygulamalı bilgileri 
birleştiren… Üniversite öğrenmeyi 
öğrenme ve öğretme… Kurumsal 
kültürü yaşatarak başarılı olmak 
için… Şirketler bireysel ve örgütsel 
öğrenme rekabet için stratejik bir 
araç… Şirket üniversiteleri… General 
Electric Üniversitesi… Motorola 
Üniversitesi… McDonald’s Hamburger 
Üniversitesi… Apple Üniversitesi… 
Unilever Üniversitesi… Toyota 
Üniversitesi… Artık sanki her şirket bir 
üniversite, fakülte ve yüksekokul gibi 
öğrenmeyi ve öğretmeyi esas olarak 
alan bir merkez olmak zorunda… 
Değişerek gelişmek, dönüşmek ve 
büyümek için… Şirket üniversiteleriyle 
Öğrenen organizasyon, Anlayan 
organizasyon, Bilen organizasyon 
ile yenilikçi ve yaratıcı çözümler 
sağlanıyor…  

Bilgi nedir…?

Bilgi, insan 
zekâsının ortaya 
koyabildiği metotlar 
bütünüdür. Türkçe’de 
bilgi kavramının çeşitli 
anlamları vardır. Bunlara 
göre bilgi; İnsan aklının 
erebileceği olgu, gerçek 
ve ilkelerin bütünü, 
bili, malumat (Tdk)… 
Öğrenme, araştırma 
veya gözlem yolu ile 
elde edilen gerçek, 
malumat, vukuf, İnsan 
zekâsının çalışması 
sonucu ortaya çıkan 
düşünce ürünü, 
malumat… İngilizce’ 
de bilgi kavramı 
information kavramı; 
danışma, bilgi, haber 
olarak tanımlanırken 
knowledge kavramı; 

bilgi, malumat, haber olarak ta 
tanımlanmaktadır. Bu açıklamalardan 
sonra Bilgi: insan zekâsının 
öğrenme, araştırma veya gözlem 
sonucu ortaya çıkan düşünce 
ürününe denir… Buradaki bilgi 
kavramının öznesi insandır… Bilgi 
insan tarafından öğrenilerek üretilir… 

Günümüze gelince de 
toplumlar, insanlar ve işletmeler 
için en önemli zenginlik kaynağı 
bilgi olduğunu açıkça görebiliriz… 
Zenginliğe kaynaklık eden bilgi, 
kavramı insan aklının ürünü 
olan öğrenmenin sonucudur… 
Dolayısıyla bu zenginliğin kaynağı 
geniş bir donanımla bu bilgiye 
sahip olan, onu; kullanan, üreten 
işleyen ve öğrenerek çoğaltan 
insan kaynaklarıdır. Bilgi, insanın 
öğrenmesine bağlı olarak ortaya çıkan 
bir değerdir… Bilginin tarihi gelişim 
süreci içerinde çeşitli aşamalardan 
geçerek günümüze geldiği 
görülmektedir. 

Bilginin oluşum süreci…

Bilginin oluşum sürecinin 
temelinde bilgiye kaynaklık eden 
veri yer alıyor… Bilgi, verinin işlenmiş 
halidir… Bilginin temelinde de veri 
(data) girdi olarak kullanılır… Girdi 
olarak veri dönüştürme sürecinde 
insan ve bilgisayar tarafından 
işlenerek bilgiye dönüştürülür… Bilgi, 
işlenmiş “veriler”dir. Veri; olguların 
ve olayların harf, sayı, renk gibi 
sembollerle ifade edilmesidir. 
Bilgi, herhangi bir konudaki 
verilerin toplanarak işlenmesi 
ve yorumlanmasıyla ortaya 
çıkan ifadelerden oluşur. Örneğin; 
enflasyon verilerinin işlenerek aylık 
ve yıllık enflasyon oranı, türü ve seyri 
hakkında bilgiler verilebilir. Bilginin 

yaygınlaşarak genişlemesinde bir 
bilgi başka bilgilerin üretilmesinde 
veri olarak kullanılabilir… Örneğin; 
aylık enflasyon bilgilerine göre göre 
üretici fiyat indeksi hesaplanabilir. 
Bilgi, bir karar verici tarafından bazı 
verilerin işlem sürecinden geçirerek 
bilgi haline getirilmesi şeklinde ortaya 
çıkarken, bir başka bilgi, başka karar 
verici tarafından önceki aşamada 
ortaya çıkan bilgiyi veri olarak 
kullanarak elde edilebilir. Verinin 
bilgiye dönüşüm süreçlerinin her 
aşamasında girdi, işlem ve sonuç 
olarak öğrenme kritik önemdedir…  

      
Bilgiyle ilgili bir başka kavramda 

bilimdir... Bilim; bilginin işlenerek 
insanlığa faydalı sonuçlar sağlayan 
süreçlerle ürün/hizmet şekline 
dönüşmesine denir. Bu bağlamda 
bilgi kavramının bilim kavramıyla 
da yakın bir ilgisi vardır. Bilim, bilgi 
sonucunda elde edilmektedir… 
Bilime kaynaklık etmesi bakımından 
bilgi ve veri önemlidir. Veri işlenerek 
bilgiye dönüşüyor ve bilgide insanlığa 
faydalı sonuçlar sağlamak üzere 
bilime dönüşüyor… Bu dönüşümün 
her aşamasında bilgiyi üreten, 
çoğaltan, paylaşan, kullanan ve 
yöneten insanoğlunun; öğrenme, 
anlama ve bilinç düzeyi bilimsel 
gelişimin temelini oluşturuyor… 
Toplumsal gelişme ancak bilginin 
işlenerek katma değerli ürün/
hizmete dönüşümü sağlayan bilimsel 
araştırma ve gelişmelere bağlı olarak 
sağlanabilir. Bilginin faydalı sonuçlarla 
bilime dönüştüğü bilgi toplumları 
ile gelişmemiş toplumları ayıran en 
önemli fark ta budur. Bu bağlamda 
gelişmiş bilgi toplumlarında bilgi 
ar-ge ve teknolojiyle birlikte bilime 
dönüşerek topluma faydalı sonuçlar 
sağlar… 
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Bilgi çağında öğrenmek…! 

Bilgi çağında yaşıyoruz…! Bilgi çağında yaşamanın 
gereği en önemli güç olan bilgiyi; kişisel, kurumsal ve 
toplumsal amaçlarımıza uygun olarak kullanabilmekten 
geçiyor… Bilgiyi amacımıza uygun yöneterek kullanabilmek 
te öğrenmeden geçiyor… Öğrenmek, hemen her şeyi… 
Bunun içinde önce düşünmek… Sonra anlamak… Ve 
sonrada algılamak ve anlamlandırmak… Düşünsenize 
bilgi çağında karmaşayı yaşıyoruz… Yoğun bir bilgi 
bombardımanı altında neredeyse elimizdeki bilgiyi 
seçemeden, öğrenemeden, değerini anlamadan, 
algılayamadan, uyarlayamadan, kullanamadan neredeyse 
“bilgisiz” olarak yaşıyoruz… Her zamankinden daha kıymetli 
neredeyse altın değerinde… Bu çağda bir taraftan karmaşa, 
yoğun bilgi trafiği ve bombardımanı, kaos ve bilinmezlik… 
Diğer taraftan  büyük veriye göre (big data) artan bilgi 
ihtiyacı ve gerekli olan bilgiye nasıl ve ne şekilde kolayca, 
hızlı ve en ucuz şekilde ulaşabileceği sorusu …?  Elbette 
çoğu zaman kafamız karışık olarak, ne yapacağımızı 
bilemeden… Düşünmek, anlamak ve öğrenmek…  Bilgi 
çağında yaşıyoruz, “Ancak öğrenmenin karmaşayı 
yönetmede etkin verimli bir araç olduğunun farkında 
mıyız…? Yoğun bilgi yığınından doğru bilgiyi doğru biçimde 
kullanabilmeyi öğretebiliyor muyuz…?  Acaba bilgi çağında 
bilgilenmede öğrenmenin öneminin bilincinde olarak bilgiyi; 
seçerek, katılımcı ve bilinçli olarak, etkin bir öğrenme aracı 
olarak kullanabiliyor muyuz”…?  

Şüphesiz tüm bu ve benzeri soruların cevabı, öğrenici 
kişinin bilgi yığınından doğru bilgiyi doğru biçimde 
bulabilmesi ve onu amacına uygun kullanabilmesi için 
onun iyi bir “bilgi okuryazarı” olmasına bağlıdır… Bunun 
için kişinin öğrenmeye açık olarak öğrenmeyi öğrenmesi 
gerekiyor… Bu durum her şeyden önce aileyle başlayan, iş 
ve arkadaş çevresiyle genişleyen ve toplumla bütünleşen 
bir öğrenme ekosistemi ve öğrenme kültürünün varlığına 
gelişimine bağlı… Bir bakıma bunun yolu her şeyden 
önce öğrenmeyi etkileyerek gelişimini sağlayan bilgi 
okuryazarlığından geçiyor… Bu iki kavrama baktığımız 
zaman Bilgi; insan aklının erebileceği olgu, gerçek 
ve ilkelerin bütünü... Okuryazarlık, bir dilin eserlerini 
okuyarak ögeleri algılama, anlama ve kavrama yetisine 
sahip olarak  bilgi üretmek ve mevcut bilgileri etkili ve 

verimli bir biçimde değerlendirerek kullanabilmek… 

Okuryazarlık, bir mesajı anlama ve 
çözme becerisidir.  Elbette konu ve kapsama 
bağlı olarak her alanda okuryazarlık olabilir… Örneğin; bilgi 
okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı, 
finans okuryazarlığı, sinema okuryazarlığı, entelektüel 
okuryazarlık ve politik okuryazarlık gibi… Okuryazarlığın 
temelinde farklı alanlardaki hedeflerin gerçekleştirilmesi 
yatmaktadır. 

Öğrenme sürecinin önemli bir unsuru olarak Bilgi 
okuryazarlığı ise; bilgi kaynaklarını 
ulaşmayı bilerek bilgi araçlarını 
kullanabilme becerisine sahip 
olabilmektir. Bilgi okuryazarlığının temelinde bir 
problemi çözebilmek için çeşitli kaynaklardan bilgiye 
erişerek bilgilenmenin sürekliliğini sağlayabilerek bilgiyi 
etkin verimli bir şekilde kullanabilmektir. Bunun içinde 
öğrenme en önemli unsur… Karşılaştığımız koşullara 
göre  tepki vererek davranış oluşturma yeteneği olan 
öğrenmede elde edilen bilgiyi yorumlama ve anlamlı 
sonuçlar çıkarak kullanabilme önemli.. Tüm okuryazarlık 
kavramlarına kaynaklık etmesi bakımından bilgi okuryazarlığı 
öğrenmede çok önemli… Bu bağlamda bilgi okuryazarlığı 
diğer okuryazarlık türlerine kaynaklık etme bakımından 
bireysel ve kurumsal olarak öğrenmeyi, öğrenme ve 
öğretmeyi sağlamaktadır. 

Öğrenmenin temelinde ve öğrenmeye aracılık 
etmede bilgi temel işlev görür. Bilgi okuryazarlığı kişiye 
hayatı sürecinde karşılaştığı sorunların çözümü için doğru 
bilgiye doğru biçimde nasıl ulaşacağını ve bu bilgini 
nasıl kullanılacağını öğretir...  Bilgi okuryazarlığı kişisel ve 
kurumsal gelişim, toplumsal ve ekonomik büyüme ile 
kalkınma ve gelişme için de son derece önemlidir… Bu, bir 
bakıma bilinçlenme ve gelişme sorunudur. Bu bağlamda 
bilgi okuryazarlığı; bilinçli olarak bilgi gereksinimini 
bilerek bilginin elde edilerek etkin ve verimli bir biçimde 
değerlendirilmesi için gerekli yeteneklerdir… Zaten gelişmiş 
toplumlara baktığımızda Örneğin; Almanya, Japonya, Kore 
ve ABD gibi ülkeler eğitim seviyelerine bağlı olarak bilgi 
okuryazarlığına  göre öğrenme düzeyi yüksek ülkelerdir…
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Öğrenen Organizasyon…!

Öğrenme ve öğrenmeyi 
öğrenme… Ve öğrenmeyi öğretme… 
Bir şirketin işlerini başarılı olarak 
yönetilmesi için çok önemli… Artık 
değişen koşullara göre değer zincirine 
hızla dönüşen sistemlerin hâkim 
olduğu bir dünyada tedarikçi seçimi 
ve tedarik yönetiminin değer yaratan 
sistemlere uyum gösterebilme 
yeteneği kritik önemde… Örneğin; 
işlerimiz ve süreçlerimizi akıllı tedarik 
sistemi, akıllı fabrika ve akıllı üretim 
sistemleriyle uyumlu olacak şekilde 
tasarlamak… Bunun için öğrenen 
organizasyon ve bilen organizasyona 
gereksinim var… Yaşayan bir şirket 
olarak öğrenen organizasyonun amacı 
nedir…? Diye bir soru sorulduğunda 
bu sorunun sadece bir tek cevabı var; 
şirket içinde öğrenmeyi öğrenmek 
ve öğrenmeyi öğretmek… Her an ve 
sürekli olarak…

Öğrenen organizasyon ile şirket 
her şeyi; yalın olarak yönetebilmeyi 
öğrenebiliyor… Yalın bir şekilde, israf 
olmadan en basit ve kolay şekilde… 
Yalın üretim, yalın fabrika, yalın 
yönetim, yalın cfo, yalın tedarik, yalın 
pazarlama, yalın lojistik ve vb ile… 
Böylece örneğin; her şeyi sıfır hata, 
sıfır zaman kaybı, sıfır stok, sıfır kırtasiye 
ve sıfır kaynak kaybı ile yaparak 
üretebilmeyi öğrenebiliyor… Öğrenen 
organizasyona göre bu durum şirketin 
değişen koşullara göre en iyi davranış 
geliştirebilme yeteneği kazanmasıyla 
birlikte her şeyi başarmasını sağlıyor…  
Şirketin öğrenen organizasyon ile 
öğrenmeyi öğrenmesi işlerin; daha 
akıllı olarak, daha değerli, daha 
kaliteli, daha hızlı, daha yenilikçi, 
daha farklı ve daha rekabetçi 
yapılmasını sağlıyor… 

Öğrenen organizasyon akıllı 
olarak tanımlanabilen bu çağa 
damgasını vurmuştur… Öğrenen 
organizasyon olarak yapılanan 
şirketlerin rekabetin tüm kuralları akıllı 
olarak tanımlanan araç, makine ve 
sistemlerdeki ve süreçlerin önceden 
belirlendiği, sonuçlarının ölçülebilir 
olduğu işleri başarıyla yaptıkları 
görülüyor… Yine bu şirketler her 
şeyi zamanında başarıyla yaparak 
sonuç odaklı çalışmaktadırlar… 
Öğrenen organizasyon şirketin,  akıllı 
bilgi çağında öğrenme zaten “akıllı” 
olarak tanımlanan ve hayatımıza 
giren pek çok şeyin (araç/eşya/cisim..) 
temel işlevini anlayarak buna uyum 
göstererek başarılı olmasını sağlıyor… 
Çevremizde görülen her şeyi gözlem 
yaparak, anlamaya çalışarak ve ona 
uyum sağlamayı düşünerek uygun 
davranış geliştirmeyi öğrenme…  
Örneğin; akıllı telefonlar, akıllı 
otomobiller, akıllı evler, akıllı şehirler, 
akıllı fabrikalar, akıllı depolar, akıllı 
marketler, akıllı hastaneler, akıllı okullar, 

akıllı bürolar, akıllı traktörler  ve akıllı 
gözlükler, akıllı olarak hayatımızda olan 
tüm araç, gereç, eşya cisim, sistem 
ve bunların tümünü kullanabilme 
ve onlarla iletişim geliştirmeyi 
öğrenmeden başka bir şey değil…!  

Öğrenen Birey…!
Gelişen bilişim teknolojileriyle 

birlikte toplumda herkesin 
öğrenebilmesi kültürel, sosyal ve 
ekonomik gelişme için çok önemli… 
Öğrenen birey gelişmiş toplum 
için önemli bir faktör…  Öğrenen 
bireyin eğitiminde E-Öğrenme 
modeli kullanılmaktadır… E-Öğrenme, 
öğrenmenin elektronik ortamda 
yapılmasıdır… E-Öğrenme, öğrenci 
merkezli olarak öğrenme ekosistemine 
bağlı olarak süreçlerin online ve mobil 
olarak yapılmasıyla önemli avantajlar 
sağlamaktadır… E-Öğrenmeyle 
internet üzerinden web tabanlı 
uygulamalarla uzaktan öğrenme 
imkânı sunulmaktadır.  Öğrenen birey 
bağımsız olarak günün herhangi bir 
zamanında (gündüz, gece, dakika, 
saat..) sınırlama olmaksızın her 
konuda eğitim alarak E-Öğrenmeyi 
sağlayabiliyor… E-Öğretimle, 
E-Öğrenme gerçekleşiyor… Öğrenen 
birey için E-Öğretimle eğitim 
içeriklerine internet ortamını kullanarak 
erişebiliyor… 

Öğrenen birey olarak bilgi ve 
öğrenme etkileşiminin farkındalığını 
anlamak önemli… Bu iki kavram 
ayrılmaz iki bütündür… Öğrenme, elde 
edilen verilerin bilgiye dönüşümüyle 
birlikte bireyin bu bilgileri kavrama 
ve anlamasına bağlı olarak oluşan 
içselleştirme süreciyle ortaya çıkan 
bilinç… Öğrenme sürecindeki değişim 
ve dönüşüme göre artık sadece bir 
üniversite diplomasının yeterli olmadığı 
ikinci bir diploma ve kariyerinde kişisel 
gelişim için son derece önemli olduğu 
ortaya çıkmıştır… Artık üniversite 
eğitimiyle elde edilen bilgiler en fazla 
üç dört yıl içerisinde eskimekte ve 
yok olmaktadır… Bunu önlemenin 
yolu öğrenmeyi öğrenerek kişisel 
gelişim sağlamak üzere sürekli 
kariyer yol haritası çizerek hedefleri 
yenilemektir… Değişen koşullara 
bağlı olarak artık insanlar kariyerlerini 
birkaç kez değiştirmek durumunda 
kalıyorlar…  Bu bağlamda geleneksel 
olarak bir seferlik öğrenme sistemi 
yerini sürekli ve tekrarlı olarak yeni 
şeyler öğrenmeye dayalı sisteme 
bırakmıştır… Bu sistem hayat boyu 
öğrenme düşüncesine dayalı 
öğrenmeyi öğrenme ve öğrenmeyi 
öğretme sistemidir… 

Aslında hepimiz bilgi çağında bir 
öğreniciyiz (learner)… Hemen her an, 
her gün… İşbaşında, kariyer geliştirme, 
yetenek geliştirme ve kişisel gelişim 
için yeni şeyler öğrenen… Değişimi 
uyum sağlamak ve hayatta başarılı 

olmak üzere… Her zamankinden çok 
daha fazlasını… Öğrenilen bilgiyle 
bilgeliği geliştirmenin hazzıyla… Büyük 
bir hızla hareket ederek dönen değişim 
rüzgârlarının ve ikliminin yaşandığı 
bir dünyada öğrenme ve hayat boyu 
öğrenme hava, su ve ekmek gibi 
hayatın vazgeçilmezi… Bizler için 

olmazsa olmaz… Sürekli yeni ve 
farklı şeyler öğrenmenin 
heyecanı, keşfi, sevinci 
ve mutluluğuyla 
hayatı anlamaya ve 
anlamlandırmaya 
çalışıyoruz… 

Öğrenme herkes için, evreni ve 
içindeki sonsuz yetenekleri keşfetmek 
üzere insanın genetik kodlarında 
saklı olan merak dürtüsüyle yapılan 
araştırma ve keşfin heyecan ve 
sevinciyle bir yaşam biçimi olmuştur 
artık… İnsanoğlu öğrenmeyle 
kendisinin yaptığı işleri makinelere 
yaptırarak işleri daha kolay, daha 
hızlı, daha verimli ve daha az kaynak 
kullanarak daha güçlü olabilmiştir… 
Öğrenmede gelinen son aşama 
insan makine iletişiminde silikon 
beyinle derin öğrenmeyle insan gibi 
hissederek öğrenmek mümkün…  
Üstelik gelişen teknolojilerle birlikte 
örneğin; Silikon Beyinle öğrenmede 
insan aklını kullanılıyor… Bu 
öğrenme şeklinde inanılmaz bir şekilde 
yapay zekâ kullanarak insan aklının 
üstüne geçiyoruz…  Yaşayan bir 
birey olarak kişinin en önemli amacı 
nedir…? Diye bir soru sorulduğunda 
bu sorunun sadece bir tek cevabı var; 
kişisel olarak öğrenmeyi öğrenmek 
ve öğrenmeyi öğretmek… Her an ve 
sürekli olarak…

Kurgusal olarak baktığımızda 
öğrenme, her gün bilişim 
teknolojileriyle ortaya çıkan insan 
ve makine etkileşimi sonucu 
sürekli değişiyor… Yenileniyor… 
Gelişiyor… Buna göre iş yapma 
modellerimiz şekilleniyor… Her 
şeyden önce küresel tedarikçilerimiz 
ve iş ortaklarımız değer yaratan 
süreçlere odaklı bir sistemle çalışmayı 
istiyor…! Öğrenen organizasyona 
göre ağ yapılanmasıyla işbirliği 
içinde olduğumuz küresel aktör 
durumundaki tüm oyuncuların 
iş yapma modelleri buna göre 
kurgulanmış ve başarıyla çalışıyor…! 
Öğrenen organizasyonla artık bizlerde 
her gün işlerimizin pek çoğunu akıllı 
teknolojileri kullanarak yaparak yeni 
şeyler öğrenmiyor muyuz…? Böyle 
bir dünyada akıllı tedarikçilerle ve akıllı 
sistemlerle çalışmak ve her gün yeni 
şeyler öğrenmek ve öğretmek sizleri 
de heyecanlandırmıyor mu…?  Sanki…! 

Sevgiyle ve sağlıcakla kalınız…


