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KISALTMALAR 

CEO : (Chief Executive Officer) Yönetim kuruluna bağlı, şirketin tüm 

sorumluluğunun üzerinde olduğu kişidir. 

ERP  : (Enterprise Resource Planning) Bir kurumsal kaynak planlama 

programıdır. Bir firmanın satış, muhasebe, üretim, insan kaynakları, 

envarter, CRM ve diğer tüm fonksiyonlarını içeren bütünleşik bir bilgi 

sistemidir. 

CRM  : (Customer Relationship Management) Müşteriyi tanımak, 

gereksinimlerini tespit etmek ve müşteriye uygun ürün ve hizmet 

geliştirmek, bilginin firma içinde paylaşılmasını sağlayan bir 

programdır. 
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İNŞAAT PROJELERİNDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ÖNÜNDEKİ 

ENGELLERİN KALDIRILMASININ FİRMA PERFORMANSINA 

ETKİLERİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ 

ÖZET 

Teknolojinin ve yapım sistemlerinin hızla geliştiği inşaat sektöründe, firmaların 

rekabet avantajı sağlamak ve sektörde tutunabilmeleri için bilgi yönetim sistemlerini 

kullanmaları gerekmektedir. Geçmiş zamanlarda sonuç ürün değerli ve önemliyken, 

günümüzde sonuç ürün kadar sonuç ürünü elde edene kadar geçen süreçte edinilen 

deneyimler de önemli ve değerli hale gelmiştir. Başka bir deyişle, firmalar bilginin 

öneminin farkına varmaya başlamışlardır. Bilgi yönetim sistemlerinin gelişmesi, bu 

anlamda firmalara ve tüm sektöre ışık tutmaktadır. Bilgi yönetim sistemleri diğer 

sektörlerde daha etkin kullanılırken, inşaat sektöründe sektörün parçalı ve dağınık 

yapısı nedeniyle daha az kullanılmaktadır.  

Bilginin yönetimi için bilginin elde edilmesi, sınıflandırılması, depolanması, 

uygulanması, denenmesi, paylaşılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bilgi 

yönetim sistemlerinin kullanım amacına ulaşması için bilginin gelecek projelerde de 

kullanılabilir olması gerekmektedir.  

Bilgi yönetim sürecinde gördüğümüz üzere, bilgi paylaşımı, bilgi yönetim sürecinin 

sadece bir parçasıdır. Elde edilen bilgi firma içinde uygun kişilerle 

paylaşılmadığında, bilginin elde edilmesinin de bir anlamı olmamaktadır.  

Bu tez çalışmasında, bilgi yönetim süreçlerinden “bilgi paylaşımı” alt başlığı, proje 

süreçlerinden “yapım süreci” alt başlığı ile birlikte düşünülmüş, bilgi paylaşımının 

projenin yapım aşamasında firma performansına ve proje sürecine nasıl etki ettiği 

araştırılmıştır.  

Araştırmalarda öncelikle literatür taraması yapılarak konu derinlemesine incelenmiş, 

uygulama alanından bir örnekle, bilgi paylaşımının günümüz şantiyelerinde ne 

ölçüde kullanıldığı araştırılmıştır. Tez çalışmasında kullanılan araştırma yöntemi, 

nitel araştıma yöntemidir. Bu tez çalışması kapsamında uygulama alanından bir 

firmanın yalnızca bir şantiyesindeki yönetici ve mimar-mühendislerle görüşülmüş, 

projenin yapım aşamasında bilgi paylaşımının proje yapım sürecine ve firma 

performansına nasıl etkileri olduğu araştırılmıştır.  

Tezin ilk bölümünde problemin belirlenmesi kısmında, tez konusu oluşurken hangi 

problemlerin tezi yazmamıza öncülük ettiği açıklanmıştır. Tezin arka planı kısmında, 

konu hakkında önceden yapılan çalışmalardan bahsedilmiş, uygulama alanındaki 

örneklerin azlığından dolayı bu tezin yapıldığı açıklanmıştır. Tezin yöntemi kısmında 

ise tez hazırlanırken hangi yolun izlendiği ele alınmıştır.  

Tezin ikinci bölümünde, literatür çalışması yapılarak bilgi, veri, enformasyon 

kavramları açıklanmış, bilginin sınıflandırılmasında açık ve örtülü bilgi kavramları 

ele alınmıştır. İnşaat sektöründe bilginin tarihçesinden kısaca bahsedildikten sonra, 
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inşaat sektöründe bilgi yönetimi konusu ele alınmıştır. Bilgi yönetim süreçleri, 

bilginin elde edilmesinden bilgi yönetim sürecinin değerlendirilmesine kadar 

incelenmiştir.  

Tezin üçüncü bölümünde, inşaat sektöründe bilgi paylaşımı konusu ele alınmıştır. 

Bilgi paylaşımı ile ilgili genel tanımlar yapıldıktan sonra, projenin uygulama 

aşamasında bilgi paylaşımının nasıl yapıldığı, proje yapım süreci ve firma 

performansına faydaları anlatılmıştır. Bilginin paylaşılmasına engel olan nedenler 

derinlemesine incelenmiş, bu engeller dördüncü bölümün de kaynağını 

oluşturmuştur. 

Tezin dördüncü bölümünde projenin uygulama aşamasında bilgi paylaşımının firma 

performansına etkilerinin araştırılması için uygulama alanından bir firmanın bir 

restorasyon şantiyesi seçilmiştir. Tez kapsamında yüz yüze görüşmelerin yapıldığı bu 

firma, Türkiye’de restorasyon işlerinde kendini ispatlamış, 30 yıla yakın deneyimi 

olan bir ana yüklenici firmadır. Yaklaşık 4 senedir devam etmekte olan bir 

restorasyon şantiyesinde çalışan 3’ü yönetici, 7’si mimar ve mühendis olan toplam 

10 katılımcı ile görüşülmüştür. Görüşmeler şantiyenin toplantı odasında 

gerçekleşmiş, yaklaşık 30-45 dakika sürmüş, görüşmelerde katılımcıların ses 

kayıtları alınmıştır.  

Yüz yüze görüşmelerin tercih edilmesinin nedeni katılımcıların görüşme esnasında 

kendi deneyimlerini de aktarabilmelerine olanak tanımak içindir. Restorasyon 

projeleri yeni yapım projelerine göre daha karmaşıktır, yapım süreleri daha uzundur. 

Eski yapıya dair bilgilerin elde edilip depolanması ve paylaşılması, restorasyon 

projelerinin temel amacıdır. Başka bir deyişle, restorasyon projelerinde bilgi 

paylaşımının diğer projelere göre daha çok önemi vardır. Uygulama alanında 

restorasyon projesinin seçilmesinin ilk nedeni restorasyon projesinin bilgi 

paylaşımının önemini daha iyi açıklamasıdır. İkinci nedeni ise 3 senedir bu projede 

alt yüklenici firmada görev aldığım için tez çalışmamın kendi gözlem ve 

deneyimlerimi de içermesi içindir.  

Yüz yüze yapılan görüşmelerde katılımcılara yaş, cinsiyet, eğitim durumu, iş 

deneyimlerini (toplam iş deneyimi ve bu firmadaki iş deneyimi) içeren kişisel sorular 

sorulup, katılımcıların daha iyi tanınması amaçlanmıştır. Sonraki bölümlerde bilgiyi 

elde etme şekilleri, bilgiyi saklama yöntemleri ve bilgi paylaşımını nasıl yaptıklarına 

yönelik sorular yöneltilmiştir. Katılımcıların kendi deneyimlerini paylaşmaları rica 

edilmiştir. Soruların son bölümünde bilgi paylaşımına engel olan nedenler üç gruba 

ayrılarak katılımcılara yöneltilmiştir. Engeller, bireysel engeller, örgütlerden 

kaynaklanan engeller, teknolojik nedenlerden kaynaklanan engellerdir. 

Projenin uygulama aşamasında bilgi paylaşımının proje yapım sürecine ve firma 

performansına etkisi araştırılırken, bilginin soyutluğu göz önünde bulundurulmuştur. 

Bilgi, ölçümü kolay olan bir kavram değildir. Tez kapsamında bilginin performansa 

etkileri entelektüel sermaye ve elle tutulan-tutulamayan başarılar olarak 

değerlendirilmiş, finansal ölçüm ve dengeli başarı göstergesi tez kapsamının dışında 

tutulmuştur.   

Tezin beşinci bölümünde, yapılan görüşme sonuçlarının değerlendirilmesi ile, 

literatür araştırması da göz önünde bulundurularak tezin sonuç kısmı 

oluşturulmuştur.  Görüşme sonuçları değerlendirildikten sonra, projenin uygulama 

aşamasında bilgi paylaşımının yapılıp yapılmadığı tespit edilmiştir.  Firma 

çalışanlarının çalışılan şantiye özelinde olduğu kadar firmanın genel yönetim anlayışı 
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hakkında da fikirleri ortaya çıkmıştır. Sonuçlar olumlu/geliştirilebilecek durumlar ve 

olumsuz/önlenmesi gereken durumlar olmak üzere iki bölümde incelenmiştir. 

Şantiye çalışanlarının bilgi paylaşımını önemsemesi, projenin yapım sürecinin daha 

planlı ve programlı ilerlemesinin önünü açmaktadır. Firmanın veri tabanının olması 

bilginin depolanmasına ve gelecek projelerde kullanılmasına olanak tanımaktadır. 

Bilgi paylaşımının takım çalışmasına teşvik etmesi nedeni ile çalışanlar ortak 

hedefler doğrultusunda ortak hareket edebilmektedirler. Çalışma ortamında 

çalışanların birbirine karşılıklı güven duyması bilgi paylaşımının kolaylıkla 

gerçekleşmesini sağlamaktadır. Şantiyede iş birimlerinin belirli olması iç rekabeti 

düşürmekte, bilgi paylaşımını arttırmaktadır. Firmada bilgi paylaşımının etkin bir 

şekilde sağlanması firmanın diğer firmalarla rekabet avantajını arttırmıştır. Firma, 

bilgi yönetim sistemlerini geliştirmek için çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu durum 

firma geleceği için olumludur. Firma veri tabanına erişimin daha esnek olması, bilgi 

paylaşımının daha kolay sağlanması açısından önemlidir. Firmada kullanılan bilgi 

yönetim programının daha fazla alanda kullanılması gereklidir. Bu programın 

kullanımında çalışanlara aldırılacak eğitimler, bilgi kirliliğinin oluşmasına engel 

olacaktır.  

Firma çalışanlarının ve firma yönetiminin bulunduğu, haftalık işlerin görüşüldüğü 

toplantıların artması, çalışanların motivasyonu ve bilgi paylaşımı açısından 

önemlidir. Sahada yapılan ayaküstü sohbetlerin sonradan anlaşmazlıklara yol 

açmaması için firma çalışanlarının yazılı iletişime teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Sonuç olarak, firma çalışanları ve yöneticileri projenin uygulama aşamasında bilgi 

paylaşımının öneminin farkındadırlar. Firmanın bilgi yönetim sistemlerini daha etkin 

kullanmasıyla, bütün şantiyeler arasında bilgi paylaşımı yapılabilecek, bilgi 

paylaşımı firmanın kültürü haline gelebilecektir. Projenin uygulama aşamasında bilgi 

paylaşımının proje yapım sürecine ve firma performansına etkileri olumludur. Firma 

yönetimi ve firma çalışanlarının ortak çabasıyla, inşaat sektöründe bilgi paylaşımı şu 

an olduğu noktadan daha ileri bir noktaya taşınabilecektir.   
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THE EFFECTS OF ELIMINATING KNOWLEDGE SHARING BARRIERS 

IN THE CONSTRUCTION PROJECTS ON THE FIRM’S PERFORMANCE: 

A CASE STUDY 

 

SUMMARY 

In the construction industry where technology and construction management systems 

have been improving so fast, companies need to use the knowledge management 

system to gain a place in the market and provide them with a competitive advantage. 

While the outcome was valuable and important before, now the lessons learnt during 

the outcome process are as important as the outcome itself. In other words, 

companies have started to take into consideration the importance of this information. 

In this sense, improvements in the knowledge management system shed new light on 

the companies and the industry as a whole. The construction industry has been using 

the knowledge management system less than other industries because of its 

fragmental and dispersed structure. 

To be able to manage the information, it is required to be classified, stored, applied, 

tested, shared and valued first. The information should be usable for future projects 

in order to achieve the knowledge management system’s objective. 

As we see during the knowledge management period, sharing the knowledge is a part 

of the knowledge management process. If the acquired information were not shared 

by the right people at the company, obtaining the information has no meaning at all. 

The broad subject of this study is to investigate how the knowledge management 

subtopic of knowledge sharing affects the project’s progress, its enterprise’s 

performance and the project as a whole, along with the project process subtopic of 

the construction process. 

This study examines to what extent knowledge sharing is being used in modern 

construction sites, with a detailed example from the application area and applying 

literature review. The research method used in the thesis study is qualitative research 

method. Within the study, there has been consultations with a manager, architects 

and engineers at just one construction site of the enterprise, and research on how 

knowledge sharing effects both the production process and the enterprise 

performance. 

The first section of the thesis analyses the problems which gave rise to the writing of 

the thesis on this topic. The background of the thesis describes previous studies, and 

also explains how it could improve understanding in these areas because of the lack 

of examples in the construction industry. The method section analyses which 

approaches have used during the writing of the thesis. 

The second section focuses on knowledge, data and information concepts via 

literature review, and explicit and tacit notions have been discussed on the 
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classification of the knowledge. After mentioning briefly the history of the use of 

knowledge in the construction industry, the study goes on to explain knowledge 

management within the industry. The knowledge management process has been 

examined from the acquisition of the knowledge, to the evaluation of the knowledge 

management process itself. 

The third section handles the subject of knowledge sharing in the construction 

industry. Following the general information on knowledge sharing, the study 

describes the application of knowledge sharing, the project process and the benefits 

of knowledge sharing for the enterprise’s performance. The reasons that often block 

knowledge sharing have been analyzed down to the smallest detail, and these reasons 

are the source of the forth section for the study. 

A restoration site of an enterprise has been picked to investigate the effects of 

knowledge sharing on the enterprise’s performance during the application process of 

the project. This enterprise, with which face-to-face interviews have been made 

within the scope of the thesis, is a main contractor company with nearly 30 years of 

experience proving itself in restoration works across Turkey. There were interviews 

with three architects who are also project managers and seven engineers-architect 

who works in construction site and also design office, ten participants in total, that 

were working on the restoration site which has been in operation for about four 

years. 

The reason why face-to-face interviews are preferred is to allow attendees to share 

their experiences during those interviews. Restoration projects are more complicated 

than other construction projects and the construction process is longer. The main 

purpose of the restoration project is to retain and share the information about the old 

structure. In other words sharing knowledge in restoration projects is more important 

than other projects. The first reason for the selection of the restoration project is that 

the project reveals the importance of knowledge sharing better. The second reason is 

that I have been working for a subcontractor company in this project for three years 

so I can contribute my own observations and experiences to this thesis. 

During the face-to-face interviews, personal questions including participant’s age, 

gender, education status and work experience (total work experience and also work 

experience at this company) were asked in order to understand them better. In the 

subsequent sections, questions were asked about how to obtain the information, how 

to store the information and how to then share the information. The participants were 

also asked to share their own experiences. In the last section of the questions, the 

reasons for obstructing the sharing of knowledge were divided into three groups and 

directed towards participants. The obstacles stem from individual and organizational 

problems, as well as technological reasons 

While the impact of knowledge sharing on the project implementation process and 

the enterprise’s performance was investigated, the abstraction of information was 

taken into consideration. The knowledge is not a concept that is easy to measure. In 

the thesis, the effects of knowledge on the performance are evaluated as intellectual 

capital and hand held non-retentive achievements. Financial measurement and a 

balanced scorecard are excluded from the thesis. 

In the fifth section of the thesis, the conclusion of the thesis is formed with the 

evaluation of the interview results considering the literature review. After interview 

results were evaluated, it was determined whether knowledge sharing was carried out 

during the application phase of the project. As the enterprise’s employees have been 
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working on site, their ideas about general management approach have emerged as 

well. The results are examined in two sections: positive / developable situations and 

negative / avoidable situations. 

The site workers attach an importance to knowledge sharing and by doing so they 

open the way for more a planned and programmed progress of the project 

construction process. The enterprise’s database allows storage of the knowledge and 

its use in the future projects. Knowledge sharing encourages teamwork, so that the 

employees are able to act jointly in line with common goals. Mutual trust among 

employees in the work environment makes knowledge sharing easy. The specificity 

of business units at the head office reduces internal competition and increases the 

sharing of knowledge. Applying knowledge sharing effectively within the enterprise 

increases the competition with other enterprises. The company has accelerated their 

efforts to improve their knowledge management systems. This is beneficial for the 

enterprise’s future. When access to the database is more flexible, then knowledge 

sharing is easier. The knowledge management program used in the enterprise needs 

to be used in more areas. The training that will be given to the employees in the use 

of this program will prevent the occurrence of knowledge pollution. 

The increase in weekly meetings, where enterprise employees and enterprise 

management can talk, is important for employee motivation and knowledge sharing. 

It is necessary to encourage communication between the employees of the company 

so that up-to-date conversations held in the field do not lead to disagreements later 

on. As a result, the enterprise’s employees and managers are aware of the importance 

of sharing the knowledge during the application process of the project. With the 

enterprise’s more effective use of information management systems, there can be 

knowledge sharing among all the sites and the sharing of this knowledge can become 

a culture of the enterprise. 

Knowledge sharing during the application process has a positive impact on the 

project construction process and the enterprise’s overall performance. With the joint 

efforts of the enterprise management and the employees, knowledge sharing in the 

construction industry will continue to develop, thus further yielding better results. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

1. GİRİŞ 

Günümüzde teknoloji hızla gelişmektedir. Teknolojiye ayak uydurmak için birçok 

firma bilgi yönetimi kavramını önemsemeye başlamıştır. Önceleri, bu sistemin inşaat 

firmalarında uygulanamayacağı, rekabet avantajı sağlamayacağı düşünülmekteydi. 

Ancak, bilgi yönetimi uygulamalarının birçok sektörde (örneğin otomotiv, bilişim) 

başarılı sonuçlar vermesiyle, firma performansının artmasıyla, inşaat sektörü de bu 

konuyu önemsemeye başlamıştır [1] . 

Bilginin etkin kullanılması kişiler, firmalar ve projeleri olumlu etkiler. Bilginin etkin 

kullanılması kolay bir iş değildir, günümüzde bu konuyla alakalı birçok araştırma 

yapılmış, yeni teknikler geliştirilmiştir. Çok paydaşı bulunan inşaat sektörü gibi bir 

sektörde, hedeflenen etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi için insanların birlikte 

sorunsuz bir şekilde çalışabilmeleri gereklidir. Bu da bilginin doğru yerde, doğru 

kişiyle, doğru zamanda paylaşılması ile mümkün olur. 

Günümüzde başta inşaat sektörü olmak üzere bütün sektörlerde, ürün tabanlı 

ekonomiden (ü-ekonomi) bilgi tabanlı ekonomiye (b-ekonomi) geçiş süreci devam 

etmektedir. Ürün tabanlı ekonomide rekabetin temeli mal ve hizmet üretimindeki 

finansal sermayenin kontrolü iken, bilgi tabanlı ekonomide rekabetin temeli mal ve 

hizmet üretiminde bilginin nasıl yönetildiğidir [2]. Bu durum b lg y  esk s nden daha 

değerl  hale get rmekted r. B lg n n yönet ld ğ  ve paylaşıldığı s stemler n varlığının 

örgütler  ç n öneml  olduğu söyleneb l r [3]. 

İşletmeler, örgüt içerisinde iletişimin sağlıklı gerçekleştirilebilmesi, ortaya 

çıkabilecek sorunların hızlı bir şekilde çözülebilmesi, doğru karar verilmesi için 

bilgiyi bir araç olarak kullanabilmelidirler [4]. 

Bu tezin ana önermesi, inşaat projelerinin uygulama aşamasında bilgi paylaşımına 

yönelik engeller kaldırıldığında firma performansında artış olacağıdır. Bu önerme, 

devam eden bir restorasyon projesinde yapım işlerini üstlenmiş olan bir ana yüklenici 

firmada çalışan yönetici ve teknik kadro (mimar, mühendis) ile yapılan yüz yüze 

görüşmelerle test edilmiştir. Ana yüklenici firma, restorasyon ve yeni yapım işlerinde 
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otuz yıla yaklaşan deneyime sahip bir firmadır. Türkiye’deki en önemli restorasyon 

işlerinde ana yüklenici firma olarak sorumluluk almaktadır. Firmanın deneyimli bir 

firma olmasının görüşmeler için firma seçimi aşamasında katkısı olmuştur. Bilgi 

yönetim sistemlerinin kullanılması açısından daha iyi bir örnek olacağı ve tez 

araştırmasının sorularına yanıt alınabileceği düşünülmüştür.   

Araştırma sonucunda şantiye çalışanlarının bilgi paylaşımına açık oldukları ortaya 

çıkmıştır. Bilgi paylaşımının etkin yapılmasının proje sürecine ve firma 

performansına katkılarının olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar, sadece bir firmanın 

bir şantiyesi için geçerlidir. Firma bazında daha genel sonuçlara ulaşabilmek için 

firmanın bütün şantiyelerinde, sektör bazında daha genel sonuçlara ulaşabilmek için 

araştırmanın en az 30-40 firma üzerinde yapılması gereklidir.  

Literatür araştırmasının yapılmasında ve örnek olay incelemesi için soruların 

belirlenmesinde kullanılan anahtar kelimeler, inşaat projelerinde bilgi paylaşımı, 

bilgi paylaşımı önündeki engeller, bilgi paylaşımı önündeki engellerin kaldırılması, 

bilgi paylaşımı önündeki engellerin kaldırılmasının firma performansına etkileridir. 

1.1 Problemin Belirlenmesi 

Bilgi, firmalar için çok önemli bir kaynaktır. Bilginin etkin yönetilmesi firmaların 

rekabet edebilmesi, sektörde tutunabilmesi, gelişmelerin gerisinde kalmaması için 

günümüzde zorunlu hale gelmiştir. Bilgi, bilginin elde edilmesiyle başlayan bir süreç 

sonucunda firmaya dâhil edilir ve firmanın entelektüel bir varlığı haline gelir. Bu 

süreçte, bilginin iç veya dış kaynaklardan elde edilmesi, bilginin işlenmesi, 

yorumlanması, denenmesi, paylaşımı, bilginin kaydedilmesi, değerlendirilmesi, 

örgütsel bellek oluşumunun sağlanması, bilgi sürecinin değerlendirilmesi gibi 

aşamalar bulunur. Bilginin elde edilmesi yeterli değildir. Doğru bir şekilde 

yorumlanmadığı ve firma içinde bütün ilgililere paylaşılmadığı sürece bilginin elde 

edilmesinin bir anlamı olmayacaktır. Bilgi paylaşımının projenin her aşamasında çok 

büyük etkileri vardır. 

Değişen ekonomik şartlar içerisinde bilgi kilit rol oynamaktadır. Bilgi sermayedir, 

üretim faktörüdür, rekabet unsurudur ve ekonomik bir girdidir. Hızlı bir devinim 

içerisinde olan ekonomik hayata uyum sağlanmasındaki önemli unsurlardan birisi de 

bilgidir. Bilgi, ekonomik yaşam içerisinde işletmelerin dinamik kalmasının 
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koşuludur. Tüm bu nedenler, işletmelerde bilginin doğru bir şekilde yönetilmesini 

gerektirmektedir [5]. 

Bilginin yönetimi gün geçtikçe daha önemli bir konu haline gelmiştir. Eski tip genel 

müdür ve CEO’lar tüm bilgiyi kendilerine toplar ve bilgiyi paylaşmamanın 

kendilerini güçlü kıldığını düşünürlerdi. Ama artık günümüzde, yöneticilerde aranan 

en önemli özelliklerden biri bilgiyi paylaşmaktaki cömertlik olmuştur. Hafta başında 

tüm profesyonellerin katıldığı bir toplantıda, devam eden işler hakkında 

konuşulması, başka bir bölümde çalışan kişinin kendisi ile ilgisi olmasa bile 

konularla ilgili bilgi edinmesini sağlar. Bilgi paylaşıldıkça firma çalışanlarının 

güveni artar, şeffaflık gerçekleşir [6]. 

İnşaat sektörünün parçalı ve dağınık yapısı, sektörün bu konuda çok yavaş ivmeyle 

hareket ettiğini göstermektedir. İnşaat sektörü, bilgi yönetimi gelişmelerinden 

etkilenmekte diğer sektörlere kıyasla geride kalmıştır. Birçok disiplinin (mimar, 

mühendis, müşavir, işletmeci, vb) bir arada çalışması zorunlu olan bu sektörde 

bilginin yönetilmesi daha önemli bir konu haline gelmiştir. İnşaat sektörünün çok 

parçalı ve dağınık yapısı, bilginin bilinçsiz, rastgele kullanımına elverişlidir. Eskiye 

göre bilgi yönetimi daha çok üzerine çalışılan ve önemsenen bir konu olsa da, inşaat 

sektörü bu konuda daha ivmeli bir gelişime gereksinim duymaktadır.  

İnşaat sektöründe bilgi paylaşımının yeterince önemsenmediği, bilgi paylaşım 

tekniklerinin yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Bilgi paylaşımı, bilgi yönetiminin 

vazgeçilmez bir parçasıdır. Firmada mevcut bilginin tüm çalışanlar tarafından 

paylaşılması gereklidir. Bu paylaşım firma içindeki iletişimi ve katılımı güçlendirir. 

Çünkü; bilgi güçtür ve paylaştıkça çoğalır. Bilgi depolanmadığı sürece kaybolmaya 

mahkumdur. Geçmiş projelerden elde edilen deneyimler yeni projeye, yeni kişilere 

aktarılmadıkça kazanılan deneyimler boşuna kazanılmış olur. Firma ve proje için 

kısa vadede büyük kayıplar doğar. Uzun vadede düşünülecek olursa, gerekli bilgiye 

sahip kişinin artık o firma veya projede çalışmıyor olması bütün kazanılan bilginin 

kaybolması demektir. Bu da firmanın bu konuyu firma kültürü içine katamadığını 

gösterir. Her projede, “Amerika’yı yeniden keşfetmek” zorunda kalınır.  

Bilgiyi doğru depolamak da tek başına yeterli değildir, bilgiyi arayan kişinin de 

aradığı bilginin nerede olduğunu kolaylıkla bulabilmesi gereklidir. Bunun için de 

sistemli ve bilinçli hazırlanmış bir bilgi tabanı gereklidir. Bilgi paylaşımını firma 
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kültürüne dâhil etmemiş firmaların, bunu profesyonelce uygulayan firmalarla rekabet 

edemediği görülmüştür. Bu rekabet ortamının oluşabilmesi için bilgiyi daha etkin 

paylaşmak ve bilgi üretimine katkı sağlamak gereklidir. Accenture CEO Summit’te 

yabancı konuşmacılar, son 10 senede sadece bilgiyi iyi kullanarak milyar dolarlık 

değere ulaşmış firmalardan örnekler vermişlerdir  [6]. 

Bu tezde, şu an uygulaması devam eden bir restorasyon projesi üzerinden bir örnek 

olay inceleneceği için, bilgi paylaşımının sadece projenin yapım aşamasındaki önemi 

üzerinde durulacaktır. Genel olarak bir projenin uygulama aşaması, birçok paydaşın 

söz sahibi olduğu, işlerin belirli bir programa göre yürüdüğü, zincirin halkaları gibi 

iç içe geçmiş üretimler ve süreçler bütünüdür. Bu süreçlerde bilgi paylaşımının 

eksikliğinden kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar bireylerden 

kaynaklanan sorunlar, örgütlerden kaynaklanan sorunlar ve teknolojik olanakların 

eksikliğinden kaynaklanan sorunlar olabilir. Bu sorunların her birinin çözümü farklı 

ve kendine özgüdür. Bilginin paylaşımındaki bu olumsuzluklar projeyi zaman, 

maliyet ve kalite bakımından geriye götürmektedir. Doğru bilgi, doğru zamanda, 

doğru kişiye aktarıldığında ise, program aksamadan, zamandan kayıp olmadan, 

maliyette değişiklik olmadan hatta bazen planlananın da altına düşülerek, kalite 

olarak hedeflenen kaliteye ulaşılan projeler ortaya çıkacaktır.  

Projenin yapım aşaması, planlama aşamasına göre mekânsal olarak daha zor 

koşulları gerektirir. Açık alanda işlerin yürütülmesi işlerin daha hızlı bir şekilde 

planlanıp uygulamaya konmasını gerektirmektedir. Belli bir zaman aralığında 

bitirilmesi taahhüt edilmiş olan yapım işleri, yapım sırasında şantiyede ve yapıda 

ortaya çıkabilecek aksiliklerin en az düzeyde olmasını gerektirmektedir. Bununla 

birlikte, ortaya çıkabilecek ani sorunlar karşısında hızlı çözümler üretebilmek için ve 

işin zamanında eksiksiz tamamlanabilmesi için bilginin en doğru şekilde yönetilmesi 

ve paylaşılması zorunluluk haline gelmektedir. 

Örnek olay incelemesinde katılımcılara, bilgi yönetim süreçlerine yönelik sorular 

sorularak bilgiyi elde etme, saklama ve paylaşma konusundaki düşünceleri 

öğrenilmiş, daha sonra bilgi paylaşımı önündeki engellerin nelerden kaynaklandığı 

açıklanmış, engellerin önüne geçmek için ne gibi uygulamalar yapılması gerektiği 

sorulmuştur. Katılımcıların konuyla ilgili deneyimlerini paylaşmaları rica edilmiştir. 

Bu tez çalışmasını literatür araştırması ve uygulama alanından bir örneğin 

incelenmesi olarak ikiye ayıracak olursak, tezin amaçlarını, literatür araştırması 
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kısmında, bilgiyi ve bilgi yönetim sistemlerini tanıma, bilgi paylaşımı hakkında bilgi 

sahibi olma, uygulama kısmında ise, şantiye yaşamında bilginin paydaşlar arasında 

paylaşılmasında ne tür engeller olduğunu tespit etme, söz konusu engellerin nasıl 

aşılabileceğine dair fikirler geliştirme ve engellerin aşıldığı noktada projenin 

performansına nasıl etkiler yapacağını araştırma olarak özetleyebiliriz. 

1.2 Tezin Arka Planı 

Bilgi yönetimi sadece inşaat sektöründe değil, her alanda oldukça önemli bir konu 

haline gelmiştir. Bilgi yönetimine ilişkin diğer sektörlerde çokça çalışma yapılmıştır. 

Akademik alanda hazırlanan çalışmalar sayıca daha fazladır. Firmaların kendi 

sistemlerini geliştirmek için yaptıkları çalışmalar ve firmalarla görüşülerek 

hazırlanan çok sayıda örnek olay incelemesi (vaka etütü) vardır. Bu tez çalışmasında, 

literatür araştırması kısmında bilgi gelişim süreci incelenirken bilgi yönetimiyle ilgili 

temel kaynaklara başvurulmuş, bilgi paylaşımı önündeki engellerin belirlenmesi ve 

örnek olay incelemesi sırasında görüşme sorularının hazırlanmasında, güncel 

kaynaklardan yararlanılmıştır. 

İnşaat sektöründe gerekli bilginin ölçeği büyük ve kapsamlıdır. Bu sebeple bilgiyi 

elde etmek, sonradan kullanmak üzere depolamak ve gerektiği zaman ortaya 

çıkarmak, inşaat sektörü gibi çok kalemin olduğu sektörlerde daha da önemlidir. 

Önceki projede kazanılan bilgi daha önce deneyimlendiği için çok değerlidir ve 

sonraki projenin verilerini oluşturmalıdır. 

Bilgi yönetimi konusu ülkemizde, yabancı ülkelerden daha sonra araştırılmaya 

başlanmış ve değer kazanmıştır. Bu konuda Avrupa ülkelerinde, özellikle İngiltere'de 

çokça araştırma yapılmıştır. 

Örneğin, sadece İngiltere’deki ofisinde 3000, dünya çapındaki ofislerde toplam 7000 

çalışanı bulunan, inşaat sektöründe tasarım, planlama ve proje yönetimi hizmetleri 

veren ARUP firması, kuruluşundan itibaren bilgi yönetimi konusuna önem vermiş, 

kurucu Ove Arup sayesinde günümüzde bilgi yönetimi konusunda çok iyi bir 

noktaya gelmiştir. Kurucu Ove Arup’un firmasına bilgi yönetimini dâhil etme 

çalışmaları 1940 gibi çok erken bir tarihte başlamıştır. Çalışmaların erken tarihte 

başlaması, günümüze gelene kadar çok yol katedilmesini sağlamıştır. Firma 

bünyesindeki “bilgi yöneticisi” Tony Sheehon, firma içinde çalışma grupları 
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kurduklarını, bu gruplarda hikaye anlatma (storytelling) tekniğiyle bilgiyi 

oluşturduklarını, kodladıklarını ve paylaştıklarını aktarmıştır. ARUP için 1940’larda 

başlayan bu çaba, 1960’lara gelindiğinde firmanın rutini haline gelmiş, firma 

kültürüne tamamen dâhil olmuştur. Firmanın günümüzde hâlâ, bilgi yönetim 

sistemlerini nasıl geliştireceklerine yönelik çalışmaları devam etmektedir [7]. 

Akademik alanda yapılan başka bir çalışma üzerinde duracak olursak, Türkiye’de 

inşaat sektöründe bilgi yönetim sağlayıcılarının ve bilgi yönetim süreçlerinin firma  

performansı üzerindeki etkilerini araştıran Karaman, iki model üzerinde durmuştur. 

Birinci modelde bilgi yönetimi sağlayıcıları ve bilgi yönetim süreçlerinin firma 

performansına etkilerini incelemiş, ikinci modelde ise bilgi yönetim stratejilerini 

çalışmasına dâhil etmiştir. Çalışmasını anket yöntemiyle 105 firma üzerinde yapan 

Karaman, bilgi yönetim sağlayıcılarının, bilgi yönetim süreçlerinin ve bilgi yönetim 

stratejilerinin firma performansını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır [8]. 

İnşaat sektöründe bilgi yönetimine dair çok fazla çalışmayla karşılaşılsa da, proje 

ölçeğinde bilgi paylaşımına yönelik yüz yüze görüşme içeren çalışmalara 

rastlanmamıştır. Mevcut çalışmaların çoğu bilgi yönetim süreçlerine ilişkin konuları 

içermektedir. Bilgi yönetimi sağlayıcıları, bilgi yönetimine karşı firmanın bakış 

açılarını araştıran çalışmalara da rastlanmıştır. Bilgi paylaşımına yönelik literatür 

araştırmaları mevcuttur, fakat inşaat projelerinde uygulama alanındaki örnek olay 

incelemeleri yeterli değildir. Bu yetersizlikten yola çıkarak, bu tezde yüz yüze 

görüşmeler yapılarak firmada yönetici, saha mimarı-mühendisi ve teknik ofis 

mimarı-mühendisi görevlerindeki çalışanların inşaat projelerinin uygulama 

aşamasında bilgi paylaşımına nasıl yaklaştıklarıyla ilgili bilgi almak hedeflenmiştir. 

Şantiyede projenin yapım aşamasında bilgi paylaşımının ne ölçüde yapıldığı, 

eksikliğinde ne gibi sorunların ortaya çıktığı, ya da çıkacağı araştırılmıştır.  

1.3 Tezin Yöntemi 

Bu tezde öncelikle literatür incelemesi yapılmış, bu incelemede elde edilen bilgiler, 

örnek bir olay incelemesi ile desteklenmiştir.  Bilgi paylaşımı konusunda literatür 

taraması “inşaat projelerinde bilgi paylaşımı, bilgi paylaşımı önündeki engeller, bilgi 

paylaşımı önündeki engellerin kaldırılması, bilgi paylaşımı önündeki engellerin 

kaldırılmasının firma performansına etkileri” anahtar kelimeleri kullanılarak 

yapılmıştır. Kaynaklara elektronik ortamdan ulaşılmıştır. Konu ile ilgili kitaplar 
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incelenerek sırasıyla bilgi paylaşımı, inşaat sektöründe bilgi paylaşımı, proje 

uygulama aşamasında bilginin paylaşılması üzerinde durulmuştur. Bu tez 

çalışmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme 

ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algılandığı ve 

olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik 

bir sürecin izlendiği araştırma türüdür. Nitel araştırmada amaç, insanların kendi 

toplumsal dünyalarını nasıl kurmakta, oluşturmakta olduğunu anlamak ve içinde 

yaşadıkları toplumsal dünyayı nasıl algıladıklarını yorumlamaya çalışmaktadır [78].  

Bu tez çalışması kapsamında, ana yüklenici firmanın yürütmekte olduğu bir 

restorasyon projesinin yapım aşamasındaki bilgi paylaşımı hedef alınmıştır. Ana 

yüklenici firmalar, projelerde işveren ve alt yükleniciler arasındaki bağı kurarken, 

aynı zamanda yapım işlerini üstlenerek projenin yönetimini gerçekleştirirler. Alt 

yükleniciler sorun yaşadığında işverene değil, ana yükleniciye başvururlar. Veya 

işverenin projeyle alakalı soruları olduğunda işveren alt yüklenicilere değil, ana 

yükleniciye danışır ve ondan bilgi alır. Ana yüklenici firmalar genellikle alt 

yüklenicilere oranla daha büyük ve kurumsal firmalar olur. Bilgi yönetiminin 

uygulanma ihtimali alt yüklenicilere kıyasla daha fazladır. Projenin yönetiminden ve 

iş programından ana yüklenici firma sorumludur. Bu sebeple tez kapsamında, halen 

yapımı süren, birçok şantiyesi bulunan bir ana yüklenici firmanın yürütmekte olduğu 

bir restorasyon projesi seçilmiştir. Ana yüklenici firmada projenin yapım aşamasında 

bilgi paylaşımına verilen önem, bilgi paylaşımının özelde söz konusu proje ve 

dolaylı olarak da firmanın genel performansı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

Yapım aşamasında önemli yer tutan tasarım ofisleri (mimarlık ve mühendislik 

firmaları), alt yükleniciler ve malzeme tedarikçilerinin projenin uygulama 

aşamasında bilgi paylaşımına etkileri bu çalışmanın kapsamında değildir.  

Projenin uygulama aşamasında bilgi paylaşımının firma performansına etkileri 

incelenirken, firma performans ölçüm kriterlerinden finansal ölçüm ve dengeli başarı 

göstergesi ölçümü, tez kapsamı dışında tutulmuş, entelektüel sermaye ölçümü (insan 

sermayesi, yapısal sermaye, ilişkisel sermaye, sosyal sermaye) ve elle tutulan-

tutulamayan başarılar yönünden ölçümler teze dâhil edilmiştir. Yüz yüze 

görüşmelerde görüşülen katılımcılar şantiye yönetiminde ve saha/teknik ofiste 

görevli mimar ve mühendislerdir. Finansal ölçümlere ulaşabilmek için firma merkez 

ofislerinde çalışan, firmanın finans işleriyle ilgilenen yetkilerle görüşmek gerekirken, 
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dengeli başarı göstergesinin ölçümü için, firmanın stratejisini belirleyen yöneticilerle 

görüşmek gerektiğinden kapsam dışında tutulmuştur. Bu tez çalışmasında, şantiyede 

çalışan yönetici, mimar-mühendislerle yapılan görüşmeler sonucu elde edilen 

bilgiler, sonuç bölümünde, firma performans ölçüm kriterlerinden sadece entelektüel 

sermaye ve elle tutulan-tutulamayan başarılar aracılığıyla değerlendirilmiştir.  

Örnek olay incelemesi, şu anda uygulaması devam etmekte olan bir restorasyon 

projesini yürütmekte olan ana yüklenici firmada çalışan yönetici, mimar ve 

mühendisler ile görüşülerek gerçekleştirilmiş, bilgi paylaşımının proje ve firma 

performansı üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Restorasyon projesi 

üzerinde çalışmak istenmesinin iki sebebi vardır. Birincisi, bu projede üç senedir 

çalışıyor olmam nedeniyle projeyi iyi bilmem ve yaptığım araştırmanın gözlemlerimi 

objektif olarak içermesidir. İkincisi, bilindiği gibi, restorasyon projeleri özel 

projelerdir, seri üretim yapılan inşaat projeleri gibi değildir. Daha çok profesyonel 

bilgi, deneyim ve spesifik çözümler gerektirir. Süre olarak da, diğer projelere oranla 

daha uzun süreçler olarak planlanır. Çünkü, yapı santim santim analiz edilir, yapım 

aşamasında bir dizi kontrolden geçer ve aslına sadık kalınmadığında öngörülen süre 

sürekli olarak artar. Sürenin artması, daha çok problemin çıkmasına neden olur. 

Bilginin yönetimi ve etkin paylaşımı da bu kısır döngünün çözümlenmesi için 

anahtardır. Restorasyon projesini incelemek, bilgi paylaşımının etkileri konusunda 

daha spesifik sonuçlar elde etmemiz açısından önemlidir.  

Yöntem olarak yüz yüze görüşmenin tercih edilmesinin nedeni, daha gerçekçi 

sonuçlar elde etmek, katılımcıların mutlaka sorular dışında kendi görüşlerini de 

bildirecekleri bir ortam yaratmak, yüz yüze görüşmelerde satır aralarından edinilen 

bilgileri çıkarılan sonuçlara dâhil etmektir. Katılımcılar; üst düzey yöneticiler, teknik 

ofiste görev alan mimar, mühendisler, ayrıca sahada görev alan mimar, 

mühendislerdir. 

İş arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin bilgi paylaşımını nasıl etkilediği, çalışma 

ortamının bilgi paylaşımına elverişli olup olmadığı, üstlerle olan ilişkilerinin bilgi 

paylaşımını nasıl etkilediği, kendi mesleki gelişiminin bilgi paylaşımına etkileri gibi 

konularda kendilerinin görüşleri alınmıştır. Yapılan görüşmeler sonunda, şantiye 

yaşamında, projenin uygulama aşamasında bilgi paylaşımının yeri saptanmaya 

çalışılmış, bilgi paylaşımının nasıl geliştirilebileceği ile ilgili öneriler getirilmiştir. 
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2. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ 

Tezin ikinci bölümünde veri, enformasyon ve bilginin tanımı yapılarak, aralarında ne 

gibi farklılıklar olduğundan bahsedilmiştir. Bilgi sınıflandırıldıktan sonra, bilgi 

yönetimi, proje aşamasında bilgi yönetim süreçleri anlatıldıktan sonra, projenin 

uygulanması aşamasında bilginin paylaşılması konusuna, bir başka deyişle, tezin ana 

konusuna geçiş yapılmıştır. Projenin uygulama aşamasında bilgi paylaşımının 

faydaları ve bilgi paylaşımı önündeki engeller üç başlık altında incelenmiştir.  

2.1 Tanımlar 

Bu bölümde veri, enformasyon ve bilginin tanımları yapılmış, bilginin tarihten 

günümüze hangi aşamalardan geçtiğinden bahsedilmiş, veri, enformasyon ve bilginin 

farklılıklarından söz edilmiştir. 

2.1.1 Veri 

Veri (data), olaylar hakkındaki birbirinden ayrı, nesnel gerçeklerdir [9,10]. Bilgiye 

ulaşmak için ilk adımdır. Bilgiyi oluşturan ve enformasyonun da oluşmasına ön ayak 

olan yapı taşıdır. Ham bilgi, analiz edilmesi ve daha ileriki süreçlerde kullanılabilir 

hale getirilmesi gereken bir ön malzemedir [8]. 

2.1.2 Enformasyon 

Enformasyon (information), verinin düzenlenmiş  halidir. Düzenlemeyi kim yaptıysa 

onun için anlamlıdır. Veriye göre daha zengin bir içeriğe sahiptir. Yazılı, sözlü veya 

görsel bir mesajdır [11]. Enformasyon karmaşık, bilgi düzenli ve sistemlidir [12]. 

2.1.3 Bilgi 

Bilgi (knowledge), bireyin veriye ve enformasyona anlam verme süreci yoluyla, veri 

ve enformasyonu yorumlama yeteneğidir. Firmalarda yeni bilgiler bu şekilde üretilir; 

görevler bu sayede yerine getirilir. Bu yeterlilik mevcut enformasyon kaynaklarının, 

deneyimin, becerilerin, kültürün, karakterin, kişiliğin ve duyguların bir sonucudur 

[13]. 
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Bilgiyi anlama çalışmaları 1960'larda başlar. Bilgi, bütün firmalarda önemli bir 

kaynak olarak görülür [14,15]. Firma başarısı ve hatta firmanın varlığını 

sürdürebilmesi, firmanın bilgiyi firma içinde ve dışında ne kadar etkin yönettiğine 

bağlıdır [16-18]. Şekil 2.1, veri, enformasyon ve bilgi arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir. 

Şekil 2.1 : Veri-enformasyon-bilgi arasındaki ilişki. 

Şekil 2.1’de görüldüğü gibi, bu ilişki doğrusal bir ilişkidir [19]. Veri ile enformasyon 

arasındaki uzaklık, enformasyon ve bilgi arasındaki uzaklıkla aynıdır. Bir başka 

deyişle, verinin enformasyona dönüşmesi için gereken çabayla, enformasyonun 

bilgiye dönüşmesi için gereken çaba aynıdır [19]. Bilginin oluşması için önce verinin 

olması gerekir. Veri zihnimizdekilerle birleşerek önce enformasyonun oluşmasını 

sağlar. Enformasyonun oluşmasından sonra, bilinenler ve deneyimlerle birleşerek 

bilginin oluşması sağlanır. 

Çizelge 2.1’de, 1990’lı yılların sonu, 2000’li yılların başında, bilgi yönetimi üzerine 

hatırı sayılır çalışmalar yapmış araştırmacıların bilgi tanımları gösterilmiştir. Bilgiye 

dair birçok farklı bakış açısı vardır. Bu bakış açılarına göre bilgi deneyime dayalıdır. 

Bilgi, gerçek ve ispatlanmış olandır. Bilgi sürece dayalı oluşur. Bilgi hata ve 

başarıları içerir. Bilgi mutlaka veri ve enformasyonun deneyimlerle birleşmesi ile 

ortaya çıkar. Bilgi organizasyonlar içinde sadece belgelerde ve depolarda saklı 

kalmaz, rutin uygulamalarda  ve süreçlerde de kendini gösterir. Bilgi aynı zamanda 

firma çalışanlarının ürünleri, müşterileri ve üretim süreçleri ile ilgili hataları ve 
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başarıları yorumlayabilmesidir. Bilgi, sonuçlara, kavramlara, yorumlara, fikirlere ve 

gözlemlere bağlı kişiselleşmiş enformasyondur. 

Çizelge 2.1 : Bilginin tanımları. 

ARAŞTIRMACILARA GÖRE BİLGİNİN TANIMLARI 

Araştırmacılar Tanımlar 

Nonaka ve Takeuchi, 1995 Bilgi, gerçek ve ispatlanmış inançlardır [20]. 

Leonard ve Sensipar, 1998 
Uygun, faaliyete dönüşebilen ve kısmen 

deneyime dayanan enformasyondur [21]. 

Davenport ve Prusak, 1998 

Bilgi, belirli bir düzen içindeki deneyimlerin, 

değerlerin, amaca yönelik enformasyonun ve 

uzmanlık görüşünün yeni deneyimlerin ve 

enformasyonun bir araya getirilip 

değerlendirilmesi için bir çerçeve oluşturan 

esnek bir bileşimidir. Bilgi, bilenlerin 

beyinlerinde ortaya çıkar ve orada 

uygulamaya geçirilir. Organizasyonlarda 

genellikle yalnızca belgelerde ya da depolarda 

değil, rutin çalışmalarda, süreçlerde, 

uygulamalarda ve normlarda kendisini gösterir 

[22]. 

O'Dell ve Grayson, 1998 

Bilgi bir firmada çalışan insanların ürünleri, 

müşterileri, üretim süreçleri, hataları ve 

başarıları hakkında ne bildikleridir [23]. 

Alavi ve Leidner, 2001 

Sonuçlara, kavramlara, yorumlara, fikirlere, 

gözlemlere ve yargılara bağlı kişiselleşmiş 

enformasyonlardır [24]. 

Krogh, 2002 

Bilgi, gerekçelendirilmiş gerçek inançtır. 

İnsanlar kendi deneyimlerine göre doğru 

buldukları inançlarına sürekli olarak 

gerekçeler bulur ve doğruluklarını kendilerine 

göre tekrar tekrar kanıtlarlar [25]. 

Brakensiek, 2002 

Bilgi, deneyim, değerler, enformasyon ve 

uzman görüşlerine yeni bir çerçeve sağlamak 

için, deneyim ve enformasyonun 

bütünleştirilmesi, anlamlı hale getirilmesi 

sürecidir [26]. 

Çizelge 2.1’i de göz önünde bulundurarak, söyleyebiliriz ki genel olarak bilgi, 

enformasyonun deneyimlerle ve amaçlarla birleşmesinden oluşan, uzmanlık 

görüşlerini de içeren, sadece belge veya elektronik ortamda değil, insanların 
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beyinlerinde de var olan, uygulamaya geçirilebilen, yorum, fikir ve gözlemlere göre 

yargılanabilen, gerçek bir kavramdır. 

Bilgi ve enformasyon farklıdır. Çoğu zaman bu durum göz ardı edilir. Bilgiyi 

enformasyondan farklı kılan temel özellikler şunlardır [27]. 

-Bilgi bir insan faaliyetidir. 

-Bilgi düşüncelerden geriye artan kalıntıdır.  

-Bilgi anlık olarak yaratılır. 

-Bilgi topluluklara, gruplara, cemiyetlere aittir.  

-Bilgi topluluklarda birçok farklı yoldan dolaşır. 

-Yeni bilgiler eski bilginin sınırları içinde üretilir. 

Bilgi, veri ve enformasyonla aynı anlama sahip değildir, fakat veri ve 

enformasyondan türeyen bir kavramdır. Veri ve enformasyonun zihnimizde geçirdiği 

yolculuktan sonra, onları nasıl yorumladığımızla alakalıdır. Bilgi, firmanın en 

birincil kaynağıdır, kişilerin deneyimlerinin, firma kültürünün bir sonucudur. 

Firmanın sektörde kalabilmesi, yükselen ivmeyle gelişebilmesi bilginin nasıl 

kullanıldığına bağlıdır. Projenin uygulama aşamasında bilgi, yapımın 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan ve herkesin kolayca ulaşabileceği açık bilgi 

ile, her çalışanın kendisinde saklı olan örtülü bilginin birleşmesiyle oluşan  

bütünleşik bir sistemdir.   

2.2 Bilginin Sınıflandırılması 

Bilginin sınıflandırılmasına yönelik birçok farklı sınıflandırma yöntemi vardır. 

Bilginin iki türü vardır. Bunlar; açık bilgi ve örtülü bilgi olarak adlandırılır. İnşaat 

sektöründe ve inşaat projelerinde açık bilginin kullanım ve gelişim alanları, örtülü 

bilgiye oranla daha fazladır. 

2.2.1 Açık bilgi 

Açık bilgi; formel (resmi olan) ve sistematik bir yapıya sahip, kelimelerle, 

matematiksel formüllerle ve sayılarla kolayca ifade edilebilen, ulaşılabilen ve 

aktarılabilen bilgi türüdür [20]. Firmaların arşiv birimlerinde dokümanlar halinde 

saklanabilir [21]. Açık bilgiye örnek olarak, organizasyon şemaları, iş ayrışım yapısı 
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(work breakdown structure), belge yönetim sistemleri, ortak iç ve dış iletişim ağları 

verilebilir [28,29]. Veri tabanları, prosedürler, el kitapları da bu tip bilgilere örnektir. 

Açık bilgi, kişiye özgü değildir ve sahibinden bağımsızdır. Açık bilgi kayıt altına 

alınabilir olduğu için çalışanların işten ayrılmalarıyla firmada bilgi kaybı olmaz. 

Enformasyon teknolojilerinin açık bilginin kayıt altına alınması ve paylaşımında 

önemli rolü bulunmaktadır [30]. Açık bilgi, daha ulaşılabilir olduğu için firmanın 

ortak sermayesi olarak düşünülebilir. Herkesin aradığında ulaşabileceği, 

kullanabileceği, kolaylıkla anlayıp aktarabileceği bilgidir. Kağıda dökülebilen 

bilgidir. Örtülü bilgiye göre somuttur. 

İnşaat projelerinde açık bilgi, herkes tarafından kolayca ulaşılabilen, kolayca ifade 

edilebilen ve paylaşılabilen bilgi türüdür. İnşaat projelerinde kullanılan açık bilgi 

örnekleri arasında, proje çizimleri, analizler, ihale bilgileri, hakediş bilgileri, veri 

tabanları ve iş programları gelmektedir.  

2.2.2 Örtülü bilgi 

Örtülü bilgi “farkında olduklarımızdan daha fazlasını bilmek” olarak ifade edilmiştir. 

Örtülü bilgi anlatımı ya da kayıt altına alınması ve elde edilmesi güç, deneyimle 

öğrenilebilen, bireye özgü olmasının yanı sıra, sonuçları kalite, güvenilirlik, 

süreklilik ve üretim maliyeti gibi değişik kriterler açısından test ve kontrol edilebilen 

bilgi türüdür. Örtülü bilgi, teknik becerilerin bir bütünüdür. Kişi bu tür örtülü bilgiyi 

tamamen sezgisel olarak deneyimler ve öğrenir. Bu tür bilginin altında yatan bilimsel 

veya teknik ilkeleri kişi çoğu zaman açıklayamaz ve başkalarına aktaramaz [31]. 

Örtülü bilgi tamamen kişilerin bakış açısına, olayları yorumlama yeteneğine bağlıdır. 

İki kişinin aynı enformasyonu kullanılarak ürettiği bilgide, enformasyonu ne kadar 

farklı yorumladıkları görülecektir. Burada örtülü bilginin öznelliği söz konusudur. 

Örtülü bilgi açık bilgiye göre soyuttur, insanların aklındadır, bu sebeple ortaya 

çıkarılması, kullanılması, paylaşılması ve depolanması daha zordur. Açık ve örtülü 

bilginin bilgi paylaşımını nasıl etkilediğine ilerleyen bölümlerde değinilecektir.  

İnşaat projelerinde örtülü bilgi, projede görev alan kişilerin deneyimlerini ifade eder. 

Söz konusu deneyimlerin kayıt altına alınması zordur. Örtülü bilgi kişilere özeldir. 

İnşaat projeleri için örtülü bilgi örnekleri dendiğinde, bir stajyerin veya daha az 

deneyimli mimar ve mühendisin birlikte çalıştığı deneyimli mimar ve 

mühendislerden öğrendikleri, bir mimarın tasarlamakta olduğu projesinde çıkan bir 
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sorunu, daha önceki projelerinde karşılaştığı sorunla kıyaslandığında hiçbir kaynağa 

başvurmadan çözebilmesi, inşaat kalfasının ustasından öğrendikleri akla gelebilir. 

2.3 Bilgi Yönetiminin Tarihçesi 

Bu bölümde bilgi yönetiminin zaman içindeki değişiminden bahsedilecektir. Bilgi, 

insanlığın başından beri var olan bir kavramdır, insanların bilgiyi keşfetmesi zamanla 

olmuştur. 1960’lardan sonra ise bilginin başarı için vazgeçilmez bir kaynak olduğu 

kesinleşmiştir. 

Toplumlar, tarihten günümüze sürekli değişim geçirmektedirler, değişimler, toplum 

gereksinimlerine göre şekillenmektedir.  Toplumların geçirdikleri süreçler: 

-1.Dalga: Tarım toplumu : İnsan gereksinimlerinin giderilmesinde tarım temel 

dayanak noktasıdır.  

-2.Dalga: Sanayi toplumu : Temel dayanak noktası makineleşmedir. 

-3.Dalga: Bilgi toplumu: Hâlâ içinde bulunduğumuz dalgadır. Bilgi artık bir başarı 

kriteridir. Toffler’in (1980) çalışmasında, kalite ve rekabette bilginin ulusal rekabet 

avantajı elde edilebilmesi için gerekli olduğu, sistemsel bir bakış açısıyla ortaya 

koyulmuştur [32]. 

Görüyoruz ki, 2.dalgadan 3. dalgaya geçişte aslında endüstri toplumundan bilgi 

toplumuna geçiş olmuştur. Bilginin önemi ortaya çıktıktan sonra, çoğu iş alanında 

bilgi yönetimi uygulamaları başlamış, firmalar olumlu gelişmeleri gördükçe bu 

sistemleri daha da geliştirmişlerdir. 

İlk olarak Dr. Karl W  g tarafından  şletme/yönet m l teratürüne kazandırılan b lg  

yönetimi, firma performansını arttırmak  ç n b lg y  eyleme dönüştürmeye yönel k 

b l nçl  b r stratej  olarak tanımlanmıştır [33-34]. Firmanın rekabete uyum sağlaması, 

çalışanların ortak paydada firma amaçlarını gözeterek firmanın değerini arttırması, 

ancak bilginin etkin bir şekilde yönetilmesi ile mümkündür. Firmaların bilgi 

yönetimi uygulamalarına geçişleri zor olabilir. Dışarıdan veya firma iç 

kaynaklarından elde edilen bütün bilgilerin firmanın faaliyetleriyle bütünleştirilerek 

toplanıp düzenlenmesi, çalışanların hepsine ulaştırılması, bireysel ve bütünsel çaba 

gerektirir.  Firmada var olan kayıt altındaki (potansiyel) bilginin ortaya çıkarılması 

ve iş süreçlerine dâhil edilmesi bilgi yönetiminin ilk adımıdır. Çalışanların var olan 
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bilgiye ulaşımını sağlayarak bilgi kaynaklarından yeni bilgi üretilmesi, bilgi 

yönetiminin başlıca amaçlarından biridir. Daha önceki deneyimlerden elde edilen 

bilginin örgüt içinde yeniden kullanılması, problem çözmede zaman kaybını 

minimize ederken, projenin kalitesini arttırır [35]. Kurumsal bilgi elde edildikten 

sonra her ilgiliye dağıtılmalıdır. Fakat her bilgi, dağıtılacak ve bir daha kullanılacak 

kadar değerli olmayabilir. Burada önemli olan bilginin elde edildikten sonra 

geçireceği değerlendirme sürecidir. Bu değerlendirme süreci sonunda bilginin yararlı 

mı yoksa gereksiz mi olduğu ortaya çıkacaktır. Bilgi yönetiminde yönetilen olgu 

belgedir. Belge, bilginin kayıt altına alınmış, çeşitli ortamlarda varlık bulmuş halidir 

[36]. Bilginin gelecek projelere aktarılmasında belgelerin gerekliliği şarttır. 

İnşaat sektörünün karmaşıklığı nedeniyle inşaat sektöründe bilgi yönetimi, diğer 

sektörlere göre daha sonra uygulanmaya başlanmıştır. İnşaat sektöründe bilgi 

yönetimi, ürün, hizmet ve süreç üzerinde profesyonel alan bilgisinin ortaya 

çıkarılması, düzenlenmesi ve uygulanması ve firma içinde korunması süreçlerini 

kapsayan bütünleşik bir yaklaşım olarak tanımlanmıştır [2]. 

2.4 Bilgi Yönetimi 

Genel anlamda bilgi yönetimi, firma verimliliğinin artması için firmanın amaç ve 

hedefleri yönünde  bilgi elde etmesi, bilgiyi değerlendirmesi, bilgiyi kullanması, 

bilgiyle yarar sağlayacak bütün çalışanlara iletilmesi, bütün çalışanlardan 

geribildirim alınması, geribildirimler yardımıyla da bilgilerin veri tabanlarına 

eklemeye değer olup olmadığının tespiti, daha sonraki projelerde kullanımı için 

depolanması süreçlerinden oluşur. Bu sürecin sistemli ilerlemesi sonucunda, 

firmanın veriminin artması, verimin sürekli olarak korunması, yeni projelerde eski 

deneyimlerin kullanılması, yanlış bilgilerin değer kaybetmesi, yararlı bilgilerin değer 

kazanması ve firmaya ışık tutması, çalışanların daha huzurlu bir ortamda çalışması, 

proje süreçlerinin aksamadan ilerlemesi mümkün olacaktır.  

Şekil 2.2’de bilgi yönetim süreci aşamaları bulunmaktadır [8]. Bilginin elde 

edilmesinden, işlenip kaydedilmesine kadar geçen süreçte hangi aşamalardan geçtiği 

anlatılmıştır. Bu aşamalarda her sektör farklı aşamalarla daha çok ilgilenir. Örneğin, 

bir araştırma enstitüsünde bilginin elde edilmesi, işlenmesi, dağıtılması ve 

değerlendirilmesi kapsamlı bir şekilde üzerinde durulması gereken bir konu iken, 
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inşaat sektöründe bilgiyi firma kültürüne dâhil etme, bilginin yorumlanması ve 

denenmesi aşamaları daha çok önemsenir. 

  

Şekil 2.2 : Bilgi yönetim süreci. 

Bilgi yönetim aşamaları (süreci) şunlardır: 

-Bilginin elde edilmesi (üretilmesi) 

-Bilginin dönüşümü (sınıflandırılması ve depolanması) 

-Bilginin uygulanması 

-Bilginin korunması 

2.4.1 Bilginin elde edilmesi (üretilmesi) 

Bazı araştırmacılar bilgiyi elde etmenin bireysel düşünce süreçlerinden oluştuğunu 

düşünürken (örneğin Crossan, 1999), bazı araştırmacılar da bilginin öğrenilebilir ve 

öğretilebilir olduğunu savunurlar. (örneğin Marakas & Elam , 1997) [37,38]. Bazıları 

ise, bilgi elde etmenin planlanamaz ve kontrol edilemez bir süreç olduğunu 

düşünürler [39,40]. 

Bilgi yönetiminin ilk adımı bilgiyi elde etme aşamasıdır. Bilgi kaynağı içten veya 

dıştan olabilir. Firmalar edindikleri bilgilerle daha fazla gelişir, daha iyi stratejiler 

kurabilir, ürün, teknoloji, hizmet alanında firmayı daha ileri götürebilirler. 

Firma mevcut bilgilerle yeni bilgi elde ederken, mevcut bilgiye dayalı birçok metafor 

oluşur. Benzer olarak, firma dışarıdan bilgi elde ederse de, kendi bünyesinde bilgiyi 

kullanabilmek için bilginin şekil değiştirmesi gereklidir [41]. Firmalar için tek bir 
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yolla bilgi edinmek mümkün olmamaktadır. Çünkü; çevre hızla değişip 

gelişmektedir. Her firmanın kendine özgü bilgi elde etme yöntemleri olmalıdır. İçsel 

ve dışsal bilginin kaynaşması da önemlidir. Genellikle yeni bilgiler (dış kaynaklardan 

elde edilen) firmanın kendi bilgisiyle çatışır, kolay kabul edilemez. Yeni bilgiye karşı 

bir direnç gösterilir [42]. Bilginin elde edilmesi bilgi yönetimi için ilk adımdır, fakat 

tek başına yeterli değildir. Bilginin etkin kullanımı için diğer süreçlerden de geçmesi 

gerekir. 

2.4.1.1 Dış kaynaklardan bilginin elde edilmesi 

Firmanın kendi bilgisinin yeterli olmadığı durumlarda, firma başka kaynaklara 

gereksinim duyar. Bilginin dış kaynaklardan elde edilmesi büyük güvensizlik ve risk 

içeren, ayrıca oldukça pahalı bir yöntemdir. En önemli kısım, elde edilen bilginin 

faydalı olup olmadığı hemen anlaşılamaz, ancak zaman geçtikçe, firma çalışanlarının 

ona uyum sağlayıp onu geliştirmeleriyle belli olur [43-45]. 

Çizelge 2.2’de firmalar için dış kaynakların hangi kaynaklar olabileceği 

gösterilmiştir. Firma rakipleri, firmanın geçmişteki ya da gelecekteki müşterileri, 

firmanın malzeme tedariğini sağlayan tedarikçi firmalar, firmanın kalite kontrol 

amaçlı danışmanlık hizmeti aldığı danışmanlık firmaları firmanın dış kaynaklarını 

oluşturur. 

Çizelge 2.2’de görüldüğü gibi, firmanın rakipleri, en önemli dış kaynaktır. Firma 

süreç içerisinde daima kendini rakipleriyle kıyaslamalı, ne kadar zamanda ne kadar 

yol aldığını ölçmelidir. Bu bir kere yapılacak bir uygulama değildir, belirli aralıklarla 

tekrar edilmelidir. Rakiplerin başarılı uygulamaları örnek alınmalı, kopyalanmamalı, 

onların geliştirdikleri sistemler üzerine yeni bilgiler ekleyerek sistemler 

geliştirilmelidir.   

Çizelge 2.2 : Bilginin elde edilmesinde dış kaynaklar. 

BİLGİNİN ELDE EDİLMESİNDE DIŞ KAYNAKLAR [43-45] 

Rakipler 
Firma kendini rakiplerle kıyaslamalı (benchmarking) 

Rakiplerin başarılı uygulamalarını örnek alınmalı 

Müşteriler Müşteri talepleri takip edilmeli 

Tedarikçiler Teknik bilgilerinden faydalanılmalı 

Danışmanlar Teknik bilgilerinden faydalanılmalı 

Firma dış kaynaklarından ikincisi, firmanın geçmişteki ve gelecekteki müşterilerdir. 

Müşteri talepleri firmanın yol haritasında nasıl yol alacağını işaret eden çok önemli 
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bir dış kaynaktır. Firmalar hedeflerini müşteri beklentilerine göre belirlerlerse, hem 

müşteri memnuniyeti artacak, hem firma performansı artacaktır. Çünkü; her müşteri 

ve her proje özeldir, proje bazında öğrenilen bilgiler çok büyük bir kaynak teşkil 

etmektedir.  

Bir diğer dış kaynak, firmaya malzeme tedariği sağlayan tedarikçi firmalardır. 

Tedarikçi firmalar kendi alanlarında uzman firmalardır. Tedarikçi firmaların 

verdikleri bilgilere göre ürün ve malzeme bilgisi ortaya çıkar, uygun malzeme 

belirlemekte tedarikçi firmanın bilgisinden faydalanılır. Tedarikçi firmalar hakkında 

önceden bilgi sahibi olmak, karşılaşılabilecek riskleri büyük oranda azaltır. Tedarikçi 

firmalardan alınan bilgilere göre oluşturulan veri tabanında, gelecekteki projeler için 

kullanılabilecek bir bilgi birikimi elde edilebilir.  

Kalite kontrol için danışmanlık hizmeti alınan danışmanlık firmaları da firmanın 

bilgi elde ettiği diğer dış kaynakları oluşturur. Danışman firmalar projenin kalite 

kontrolünü yaparken, hata ve uygunsuzlukları belirtirler. Bir sonraki projede aynı 

hataların tekrarlanmaması için danışmanlardan gelen uyarılar ve öneriler 

önemsenmeli, kayıt altında tutulmalı, gelecek projelerde kullanılmalıdır. 

İnşaat projelerinde bilginin dış kaynaklardan elde edilmesine örnek olarak, projede 

kullanılması düşünülen bir malzeme/ürün bilgisine gereksinim duyulduğunda 

tedarikçi firmadan bilgi alınması, gerekirse teknik föy istenmesi, proje çizim ve 

uygulama aşamasında müşterinin tercihlerini öğrenmek ve ona göre hareket etmek 

için müşteriden bilgi alınması, firma ölçeğinde eksikliği hissedilen konularla alakalı 

rakip firma uygulamalarının takip edilmesi ve edinilen bilgilerin firmaya uyarlanması 

gösterilebilir. 

2.4.1.2 İç kaynaklardan bilginin elde edilmesi 

İçsel kaynaklardan bilgi elde edilmesi süreci, firmada mevcut ama şu ana kadar 

kullanılmamış hammaddelerin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. “Bilginin 

yaratılması” olarak da tanımlanabilir. Firmalarda, zaten örtülü bilgi mevcuttur, ama 

henüz kolektif bilgi tabanına ulaşılmamıştır. Birçok çalışanın, deneyimlerini şirketin 

genel bilgisinin içine dâhil etmemesi bunun en önemli nedenidir. Firmalarda, her 

zaman örgütteki bilginin örgütsel bilgiden daha fazla olması, iç kaynaktan bilgi elde 

ediniminin varlığının en önemli göstergesidir. Dolayısıyla, örgütlerin en önemli bilgi 

kaynağının belli kısmı sürekli atıl durumdadır [43-45].  
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Deneyimler, insanların kendi yaşadıkları olay ve durumlar sonucu ortaya çıkan 

sürekli etkileşim halidir. Deneyimler sadece düşünceleri değil, duygu, eylem, 

algılamayı da kapsar. Bireylerin deneyimleri, firmaların deneyimleri demektir. Tüm 

başarı ve hatalar firma içinde değerlendirilmeli, sistematik olarak ele alınmalı, daha 

sonra çalışanların kolaylıkla ulaşabileceği kayıtlarda saklanmalıdır [46]. 

Firmalar için, deneyimli çalışanların bulunması bilgi elde etmek için önemli bir 

kaynaktır. Yeni deneyimli çalışanların firmaya katılması, onların bilgilerinin de 

firmaya aktarılacağı anlamına gelmektedir (personel transferi-aşılama). Bazı firmalar 

deneyimli çalışanları bünyelerine katmayı bir strateji haline getirmişlerdir. Deneyimli 

çalışanlar sayesinde bilgi iç kaynaklardan elde edilmiş olacaktır.  

İnşaat projelerinde bilginin iç kaynaklardan elde edilmesi dendiğinde, firmanın 

mevcut bilgi tabanının kullanılabilir duruma getirilmesi anlaşılabilir. Sahada 

meydana gelen bir sorun karşısında mimarın-mühendisin sorunu, kendi yöntemleri 

ve deneyimleriyle çözmeye çalışması, çözüm bulamaması durumunda firma 

ölçeğinde enformasyon sistemi, forum, tartışma ortamı vb. araçlardaki mevcut 

bilginin çağrılması yine proje ve firma ölçeğinde örneklerdir. Firmanın bir biriminde 

eksik olan bir pozisyonun firma içindeki insan kaynağı ile doldurulması, yeni işe 

alınan çalışanın firma bünyesinden olması, o çalışanın deneyimlerinin de firma 

bünyesine kaldığı anlamına gelir ve iç kaynaklardan bilgi elde edilmesine örnek 

oluşturur. 

2.4.2 Bilginin dönüşümü (sınıflandırılması, depolanması) 

Bilgi dönüşümü, eski ve yeni bilgilerin sistemde bir araya getirilmesi demektir. 

Bilginin yorumlanması, bilgi dönüşümünün alt sürecidir. Bilgiler elde edildikleri gibi 

ham halleriyle kullanılamazlar, firma gereksinimine göre şekillenir, dönüşüm 

geçirirler. Aynı zamanda bilginin dönüşümü, mevcut bilginin firma için faydalı hale 

gelmesidir. Bilgi, firma tarafından organize edilir, bütünleştirilir, yapılandırılır. Eski 

bilgiler güncellenerek günümüze uygun hale getirilir. Böylece firmanın verimi artar. 

Bilginin, çalışanların tekelinden çıkıp firma bütününe yayıldığını düşünürsek, bilgi 

türüne, kullanım amacına ve firma hedeflerine uygun olarak sınıflandırılmalı, 

gelecekte yeniden kullanılmak üzere depolanmalıdır.  Bilgi elde edildikten sonra, 

zihinlerimizde yeniden anlamlanır. Bu süreç, bilginin yorumlanması sürecidir. Bu 

süreçte zihnimiz bilgiyle tamamen aynı, benzer veya farklı yorumlar yapabilir. 
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Çizelge 2.3’te bilgiyi yorumlamamızda hangi faktörlerin etkili olduğu gösterilmiştir 

[43-45]. Zihinsel haritalar, iletişim araçlarının çeşitliliği, gereksiz bilgilerin fazlalığı 

ve azlığı bilgiyi yorumlamamızı etkileyen faktörlerdir. Zihinsel haritalar kişinin nasıl 

yetiştiğiyle alakalıdır. Kişiden kişiye değişir. İletişim araçları arttıkça iletişim daha 

kolay sağlanır. Bu nedenle iletişim araçlarının sayısı ve gelişmişliği önemlidir. 

Gereksiz veya gerekli bilgi edinilip edinilmemesi de bilginin yorumlanmasını 

etkileyen faktörlerdendir. Bilgi gereksizse zihinlerde boşuna yer tutar. 

Çizelge 2.3 : Bilginin yorumlanmasını etkileyen faktörler. 

BİLGİNİN YORUMLANMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER [43-45]. 

Zihinsel haritalar 
Çevreye ve inanç yapısına göre değişebilir. 

(kültür, değerler, çalışılan birim) 

İletişim araçlarının zenginliği 

Yeni bilginin firma diline çevrilmesidir. 

İletişim aracı en az bilgi karmaşıklığı kadar 

ileri düzeyde olmalıdır. 

Gereksiz bilgi edinilip 

edinilmemiş olması 

Bilginin yorumlanmasını olumsuz etkileyen 

bir faktördür. Resmi veya resmi olmayan alt 

sistemler arasındaki iletişim ve bilgi 

alışverişi aşırı bilgi edinmeye neden olur. 

Çizelge 2.3’te görüldüğü gibi, zihinsel haritalar bilgiyi yorumlamamızı etkileyen 

önemli bir faktördür. Zihinsel haritalar çevreye ve inanç yapısına göre değişir, kişinin 

kültürü, değer yargıları bilgiyi yorumlama şekliyle yakından ilgilidir. Örneğin, 

fikirlerin açıkça ifade edildiği bir aileden gelen bir çalışan, firma içinde kolaylıkla 

bilgisini paylaşabilir, fikrini söyleyebilir. Ailesi içinde baskı gören bir çalışanın ise 

tam tersi şekilde hareket edeceği, bilgisini paylaşmaktan çekineceği düşünülebilir. 

Bilgiyi yorumlamakta etkili olan bir başka faktör de iletişim araçlarının zenginliğidir. 

Elde edilen bilgi, yorumlanma sürecinden sonra eğer gerekli ise firmaya dâhil olur. 

Firmaya dâhil olması da, öncelikle firmaya uyarlanmasıyla mümkündür. Firmanın bir 

dili vardır, tarzı vardır. Bilginin de firma diliyle aynı dilde olması gereklidir. 

Bilgiyi firma bilgisine çevirmek için gereken iletişim araçlarının en az bilgi kadar 

karmaşık olması gereklidir ki, bilgi ayrıştırılıp parçalara bölünebilsin ve firma 

bilgisine dâhil edilebilsin. 
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Gereksiz bilgilerin varlığı ve yokluğu da bilgi yorumlamamızı etkileyen faktörlerden 

biridir. Gereksiz bilgi karmaşaya yol açar, bilginin ayrışması daha da zorlaşır. Esas 

gereken bilginin elde edilmesi zorlaşır. 

İnşaat projelerinde bilginin dönüşümü ve yorumlanmasına örnek olarak, daha önceki 

projelerde kullanılan bir malzemenin uygulama detayındaki zorluklardan dolayı 

ortaya çıkan sorunları yok etmek için tedarikçi firma tarafından uygulama detayının 

güncellenmesi veya çalışanlar tarafından daha kolay bir uygulama yönteminin 

bulunması gösterilebilir. 

2.4.3 Bilginin uygulanması (kullanılması)  

Bilgi elde edilip firmaya uygun şekilde dönüştürüldükten sonra sıra bilgiyi 

kullanmaya gelir. Bilgi kullanılmadan, denenmeden, paylaşılmadan ve 

değerlendirilmeden kalırsa, bilgiyi elde etmenin bir anlamı olmaz. Firma 

verimliliğinin artması ve maliyetlerin düşmesi bilginin etkin kullanılmasıyla 

mümkün olur. Firmanın alması gereken stratejik kararlarda, bilgi kullanımını 

önemsemesi, kararların doğru kararlar olmasına yardımcı olacaktır. 

Firmada veri tabanının olması bilginin depolanması için şarttır, bilgi depolandıktan 

sonra hem güncel projede hem de gelecekteki projelerde uygulanabilir. Firma 

genellikle yeni projelerin uygulamasına geçtiğinde yeni bir ekip oluşturur, eski 

çalışanları başka bir projede çalışmaya devam etmiyorsa onları da yeni projeye dâhil 

eder. Eski/yeni çalışan oranının tahmin edilememesi nedeniyle, bilgilerin depolanmış 

olması, yeni çalışanların da eski bilgilere ulaşıp sahada uygulayabilmesi açısından 

önemlidir. Firmada veri tabanı yoksa, yeni çalışanlar önceki proje bilgilerine 

ulaşamayacak, sorunu çözmeleri daha uzun zaman alacaktır. Daha önceki projelerde 

elde edilen bilgiler sadece önceki proje özelinde kalacak, yeni projeye katkı 

sağlayamayacaktır. Çalışanların bilgi elde etme süreci de uzayacak, işgücü boşuna 

harcanmış olacaktır.  

Projenin uygulama aşamasında, firmanın bilgi kapasitesi ve bilgiyi uygulama gücü 

ne kadar fazlaysa yapım süreci o kadar sağlıklı ilerleyecek, zamandan tasarruf 

edilecek, maliyet azami düzeyde tutulabilecek ve sahip olunan bütün bilgi       

kullanılarak daha kaliteleri yapılar elde edilecektir.  

İnşaat projelerinin uygulama aşamasında bilginin uygulanmasına örnek olarak, bir 
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detayın projeye göre uyarlanması, sözleşmedeki birim fiyatlar kullanılarak 

hakedişlerin hazırlanması verilebilir.  

2.4.3.1 Bilginin denenmesi  

Yeni bilginin yararlı olup olmaması, firmadaki mevcut bilgilerle bütünleştirildikten 

sonra anlaşılır. Deneme küçük çaplı veya büyük çaplı olabilir. Hata yapmaktan 

korkmak, bilginin denenmesi sürecini olumsuz etkiler. Yeni bilginin denenmesi 

rekabet avantajı sağlarken, aynı zamanda krizlerin engellenmesini de sağlar. Bilginin 

denenmesi rastgele değil, sistemli bir şekilde yapılmalıdır. Örneğin; kalite grupları, 

karma çalışma gruplarının oluşturulması gibi [43-45]. 

İnşaat projelerinde bilginin denenmesine örnek olarak, örnek olay olarak seçilmiş 

olan restorasyon projesinde, “inşaat ustalarının belirli saat aralıklarında mola vererek 

çalışması daha verimli çalışmaları açısından pozitif etki yaratır” bilgisinin sahada 

denenmesi sonucu, ustaların motivasyonunun arttığı gözlemlenmiştir. Bilginin 

denenmesi olumlu sonuç yaratmıştır. Olumsuz sonuç yaratacak olsa bile denemekten 

kaçınılmamalıdır. Bir başka örnek ise, “şantiyede ana yüklenici ve alt yüklenici firma 

arasında çıkan anlaşmazlıklara çözüm olması amacıyla, yazılı iletişime daha çok 

önem verilmesi gerektiği” bilgisinin denenerek yazılı iletişimin güçlendirilmiş 

olması, karşılıklı olarak hazırlanan günlük raporlarla anlaşmazlıkların önüne 

geçilebilmiş olması verilebilir. 

2.4.3.2 Bilginin paylaşılması  

Firmalarda bilgi kaynaklarının mevcut olmasından çok, bilginin paylaşılması 

önemlidir. Bilgi paylaşıldıkça değer kazanır. Fakat paylaşılması da oldukça güçtür. 

Bilgi işleme sürecinin en önemli aşaması bilginin firma çalışanlarınca 

paylaşılmasıdır. Buradaki en önemli nokta, bilgi akışının mümkün olduğunca az 

durması veya hiç kesilmemesidir [43-45]. Farklı projelerden elde ed len aynı veya 

farklı formattak  b lg ler paylaşılarak, o f rmanın b lg  varlığını oluşturmaktadır. 

Farklı kaynak ve türdek  b lg ler n paylaşılması, f rmadak  b lg  varlığını arttıracaktır. 

Farklı projelerden elde ed len aynı veya farklı formattak  b lg ler n düzenlen p 

organ zasyonunun yapılması, o b lg lere tekrardan er ş m  kolaylaştıracaktır. İnşaat 

sektörü sürekl  gel şmekte ve farklı teknoloj ler sektöre g rmekted r. Bu nedenle, 

farklı yapım tekniklerinin, yeni ekipmanların ve yapılan projelerden elde edilen 

bilginin sürekli güncellenmesi gerekmektedir [8]. 
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Bilgi paylaşımına ilişkin daha detaylı bilgilere ilerleyen bölümlerde yer verilecektir. 

2.4.3.3 Bilginin değerlendirilmesi  

Bilgiyi değerlendirmek zordur, çünkü bilgi doğrudan olmayan yollardan elde 

edilmiş, soyut olarak nitelendirilen bir kavramdır. Bilginin değerlendirilmesinde bilgi 

içeriğinin değerlendirilmesi ve bilgi sürecinin değerlendirilmesi olmak üzere iki 

aşama vardır. Bilgi içeriğinin değerlendirilmesi bilgiyi gerekli veya gereksiz olmak 

üzere ayırmak, geliştirilebilecek kısımlarını belirlemektir. Bilgi sürecinin 

değerlendirilmesi ise, bilginin ayrıştırıldıktan sonra, firma bilgisine nasıl dâhil 

edileceğini araştırmaktır. Çalışanlar örgütsel bilginin temelini anladıklarında, bilgiyi 

modifiye edebilir, yeniden gözden geçirebilir ve detaylandırabilirler [47]. Başka bir 

deyişle, çalışanlar bilginin temellerine dayanarak bilgiye şekil verirler. Bilgi 

değerlendirilip modifiye edilmezse, firmaya uyum sağlayamaz, kullanılamaz, 

pasifleşir [48]. 

İnşaat projelerinde bilgi yeterince değerlendirilmeden, uygunluğu kesinleşmeden 

sahada uygulandığında ekonomik zararlar, kalitede düşüş ve sürede artış meydana 

gelir. İşlerin aciliyetinden dolayı bazen bilginin değerlendirilmesi kısmı atlanabilir. 

Bu durum olumsuz sonuçlara yol açar.  

Deneyimli çalışanlar değerlendirmenin öneminin farkındadır ve daha hızlı 

değerlendirme yapabilirler. Deneyimsiz çalışanların bilgiyi değerlendirmeden 

vereceği kararların önüne geçilmesi açısından deneyimli çalışanlar tarafından 

denetlenmeleri gereklidir. Deneyimli çalışanların bu noktada sorumluluk almaları 

projenin gidişatı açısından önemlidir.  

Bilginin değerlendirilmesi konusuna farklı bir çerçeveden baktığımızda, inşaat 

projesinin sonunda yapılacak değerlendirmenin de uygulama aşamasında yapılan 

değerlendirme kadar önemli olduğu söylenebilir. Uygulama aşamasında işe yarayan 

bilgilerin değerlendirip depolanması, şantiyenin kapanacağı ve ekiplerin değişeceği 

düşünülerek bilginin yeniden kullanımına olanak sağlayacaktır. Proje sonunda 

değerlendirme yapılmaması, proje süresince elde edilen bilgi  ve deneyimin gelecek 

projelere aktarılamamasına neden olur, bu durum  bilgi yönetimine ters düşen bir 

durumdur.  
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2.4.4 Bilginin korunması 

Bilgiye gereksinim olduğunda kolaylıkla ulaşılabilmesi için bilginin nasıl saklandığı 

çok önemlidir. Bilginin firmaya ne derece katkı sağladığının ölçülmesi, 

geribildirimle mümkün olmaktadır. Bu süreçte de bilgi yönetim sürecinin 

değerlendirilmesi büyük önem taşır. Bilginin korunmasının amacı, yeni bilginin eski 

bilgiyle birleşerek sağlamlaşması, bilgi kayıplarının kaybolmasının önüne geçilmesi, 

bilgilerin konuyla alakasız kişiler tarafından ele geçirilmesini engellemektir.  

Firmanın bilgisi yasal olmayan kullanımlardan ve bilgi hırsızlığından korunmalıdır. 

Firmalar arası rekabet üstünlüğünün sağlanması için bilginin korunması önemlidir. 

Çalışanlarla işin başında yapılan sözleşmelerle çalışanların işten ayrıldıklarında bile 

başka firmalara bilgi aktarmasının önüne geçilmelidir. Bilgi eşsiz ve taklit edilemez 

olmalıdır [49]. Firmada her bilgi her çalışanın erişimine açık olmamalıdır. Çalışanlar, 

sadece kendi konularıyla ilgili bölümlere erişebilmelidir. Bilginin rekabet avantajı 

yaratmak için korunması ve saklanması şarttır. Ama bu sadece firmanın çok özel, 

kendi buluşu olan konularla alakalı olabilir. Kullanılan sistemler, yöntemler, yönetim 

biçimleri saklı tutulursa sektörün gelişmesine engel olunmuş olur. 

2.4.4.1 Bilginin saklanması  

Bilginin açık ve ulaşılabilir şekilde saklanması gereklidir. Bilgiye kısa sürede 

ulaşılması da önemlidir.  Bilginin üretilmesi ve bu bilginin kullanılarak ondan değer 

elde edilmesi, sadece geçmişten gelen bilgi birikimi ile mümkündür. Bu açıdan, 

örgütlerin sahip olduğu bilgiyi yeniden kullanabilecek şekilde saklaması önemlidir 

[50]. 

İnşaat sektörünün karmaşıklığı, projelerin bir kerelik olması, ekiplerin projelere özgü 

olup yeni bir projede değişmesi, tedarikçilerin her projede değişmesi gibi faktörler 

bilginin saklanmasını zorlaştırır. Ancak bilgi yönetim sistemleri kullanılarak bilginin 

saklanması mümkündür. Firma yönetimi, projenin başından sonuna kadar aynı bakış 

açısıyla devam etmeli, bilgiyi elde etmeye önem verdiği kadar bilgiyi korumaya da 

önem vermelidir. Firma yönetimi çalışanları da bilgiyi depolamaya ve gelecek 

projeler için saklamaya yönlendirmelidir. Böylelikle ekipler değişse de bilgi kaybı 

yaşanmadan yeni gelen ekiplerin bilgiyi kullanması mümkün olur. Bilginin 

saklanması için firmanın veri tabanı özelleştirilmeli, aranan bilginin kolayca 

bulunması için düzenlenmesi gereklidir. Her çalışanın bilgiyi nasıl depolayacağını 
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bilmesi gerekir. Eğer çalışanlar bilgiyi doğru şekilde depolayamazsa veri tabanında 

bilgi kirliliği meydana gelir. Çalışanlar bu konuda eğitilmelidir.  

2.4.4.2 Bilgi yönetim sürecinin değerlendirilmesi  

Bu aşama, bilgi yönetimi sürecinin son aşamasıdır. Günümüzde, hızlı çevresel 

değişimin de etkisiyle, bilginin kaydedilmesi ile süreç tamamlanmış olmamaktadır. 

En önemli eksiklik olan, bilgi yönetimi sürecinin değerlendirilmesi (geri besleme 

alma) aşaması eksik kalmaktadır. Bu aşama, dinamik ve kendini geliştiren bir bilgi 

yönetimi sürecini garanti etmektedir. Bu aşama, aslında değişimin yaşandığı her 

süreçte söz konusu olmaktadır. İşletmeler, hangi bilgi yönetimi sürecinin faydalı 

olduğunu ve ne tür değişimlere gereksinim olduğunu tespit etmek için, örgütsel bilgi 

tabanını sürekli sorgulamalı ve değerlendirmelidirler [43-45]. Bu süreçlerin sistemli 

bir şekilde ilerlemesi, firmanın bilgi yönetiminin bildiği anlamına gelir, sonucunda 

firma, çalışanlar ve proje yararına sonuçlar doğar [8]. Bilgi yönetim sürecinin 

değerlendirilmesinin firmaya faydaları şunlardır: 

-Firmada alınan kararlar doğru kararlar olur : B lg  yönet m , f rmada etk n karar 

alınab lmes   ç n gerekl  b lg n n türünü ve kal tes n  bel rleyerek, bu b lg ye er ş m  

kolaylaştırır, kararların daha hızlı ve daha doğru alınmasını sağlar. Kararların daha 

hızlı ve doğru alınması projenin kalitesi, kısa zamanda bitmesi ve maliyeti aşmaması 

açısından önemlidir.  

-Firma içinde esnekliğe olanak sağlanır: Firma çalışanları çalıştıkları konuya daha 

hâkim olur, böylece daha yaratıcı ve yenilikçi çözümler ortaya çıkar. Yaptıkları işi 

daha özgürce yapabilmelerine, daha az denetim altında olmalarına olanak sağlar. 

-Firmadaki bilgi kaybının önüne geçilir: Bilgi yönetimi sayesinde örgütsel bellek 

oluşumu sağlanır. Böylece işten ayrılma, emeklilik, küçülme gibi durumlarda 

oluşabilecek bilgi kayıpları önlenerek, firmaya değer katan deneyim ve uzmanlık 

korunmuş olur. Firmanın bilgi kaybının önüne geçilmesi, her elde edilen yararlı 

bilginin kümülatif olarak gelecek projelere aktarılmasına olanak sağlar. 

-Firmada insan faktörünün öneminin anlanması sağlanır: Bilginin elde edilmesinden 

firma kültürüne dâhil edilmesine kadar geçen bütün süreçlerde çalışanların emeği 

vardır. Bu durum da insan faktörünün firmalarca önemsenmesi gerektiğini ortaya 

koyar. Bilgiyi elde eden ve kullanan insandır. Bilgi yönetim sistemlerinin başarılı 

uygulanabilmesi için insan en önemli faktördür.  
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-Rekabet avantajı sağlar: Bilgi yönetiminin doğru uygulanması firmaların sektör 

içindeki yerini kavraması ve olası müşterileri belirlemesinde önemlidir. Firmalar 

bünyelerinde barındıkları sistem ve bilgileri yeniden gözden geçirip geliştirdiğinde 

rekabette hatrı sayılır avantajlar elde edebilirler.  

-Proje kalitesinde gelişme sağlanır: Proje, ürün ve hizmetten oluşan bir bütündür. 

Bilginin derinliği ve kullanımı arttıkça ürünün ve hizmetin, dolayısıyla projenin 

değeri artar.  

-Müşterilerle olan ilişkilerin düzenlenmesinde yardımcı olur: Müşterilere yönelik 

bilgilerin değerlendirilip güncellenmesi, firmanın müşteriler odaklı çalıştığını 

gösterir. Müşterilerin sorunları, gereksinimleri ve şikayetlerine çözüm olacak şekilde 

hareket edildiğinde firma ve proje performansında artış olur, müşteri memnuniyeti 

artar.  

Tezin ikinci bölümünde bilgi kavramsal olarak açıklanmış, veri ve enformasyondan 

ayrıldığı noktalar belirtilmiştir. Bilgi, açık ve örtülü olarak sınıflandırılmış, bilginin 

açık veya örtülü olması ile bilgi paylaşımının nasıl değişeceği anlatılmıştır. Bilgi 

yönetiminin tarihçesinden söz edildikten sonra, bilgi yönetim süreçleri inşaat 

projelerinden örnekler verilerek açıklanmıştır. Bilgi yönetim süreçlerinden, bilginin 

uygulanması başlığının altında yer alan bilginin paylaşılması alt başlığı, tezin üçüncü 

bölümünde inşaat projeleri kapsamında incelenmiştir.  
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3. İNŞAAT PROJELERİNDE BİLGİ PAYLAŞIMI 

Tezin üçüncü bölümünde inşaat projelerinde bilgi paylaşımı konusuna değinilmiştir. 

Bilgi paylaşımı projenin bütün süreçlerinde önemlidir, fakat inşaat sektörünün çok 

paydaşlı yapısı projenin yapım sürecini etkilediği için, projenin uygulama 

aşamasında bilgi paylaşımının önemi daha da artmaktadır. Projenin uygulama 

aşamasında bilgi paylaşımı genel olarak, proje teknik bilgisinin paylaşımı ve firma 

içi kişiler arası bilgi paylaşımı olmak üzere iki grupta incelenmiştir. Projenin 

uygulama aşamasında bilgi paylaşımının faydalarından söz edilmiştir. Bilgi 

paylaşımının önündeki engeller üç başlıkta incelenmiştir. Bilgi paylaşımının 

önündeki engeller, kişilerden kaynaklanan bireysel engeller, firmalardan 

kaynaklanan örgütsel engeller, teknolojik olanakların azlığı, çokluğu ve 

yeterliliğinden kaynaklanan teknolojik engellerdir. 

3.1 Bilgi Paylaşımı Süreci ve Bilgi Paylaşımı Türleri 

Bilgi paylaşımı konusu 1900’lü yılların ortasında çok önemsenen bir konu haline 

gelmiş, 2000’li yıllarda ise bilginin önemi daha da fark edilerek, firma başarısı için 

kaçınılmaz olduğu anlaşılmıştır [51,52]. 1960’larda başlayan bilgiyi tanımlama 

çalışmalarından sonra araştırmacılar konuyu daha da derinleştirmiş, bilgiyi nasıl elde 

ederiz, nasıl çoğaltırız, nasıl paylaşırız, nasıl koruruz diye düşünmeye başlamışlardır. 

Bilgi paylaşımı konusunda yapılan çalışmalar Çizelge 3.1’de görülmektedir. 

Çizelge 3.1’e göre, bütün araştırmacılar eğer bilgi paylaşımı önündeki engeller 

kalkarsa, firma performansının ve proje kalitesinin artacağını savunmuşlardır. Bu 

çalışmalar sonucunda, bilgi paylaşımının firmaları ve çalışanları, dolayısıyla projeleri 

etkilediği görülmüştür. 

Çizelge 3.1 : Bilgi paylaşım sürecine ilişkin çalışmalar. 

BİLGİ PAYLAŞIM SÜRECİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR 

Polanyi (1962,1967) Açık ve örtülü bilgiyi incelemiştir [51,52]. 
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Çizelge 3.1 (devam) : Bilgi paylaşım sürecine ilişkin çalışmalar. 

Nonaka (1994,1995) ; Nonaka & 

Takeuchi (1995) 

Örgütlerde elde edilen bilgiyi araştırmışlar, 

yapılan araştırmalarda bilgi paylaşımına engel 

teşkil eden etmenlerin kavramsal ve davranışsal 

tabanlı olduğunu tespit etmişlerdir [51,52]. 

Bennett & Gabriel (1999);                                       

Broadbent, Weill, & St. Clair 

(1999);                                       

Davenport & Prusak (1998);                                   

Purvis, Sambamurthy, & Zmud 

(2001) 

Bilgi yönetim sistemlerinin etkinleştirilmesi 

gerektiğini vurgulamışlardır[51,52]. 

Chow, Deng, & Ho (2000);                                        

Gupta & Govindarajan (2001);   

Hofstede  (1980);                                                        

Hofstede, Neijen, Ohayv, & 

Sanders, 1990; Okunoye  (2002) 

Yaptıkları küreselleşme çalışmasında, milli ve 

örgütsel kültürün önemini açıklamışlardır. 

[51,52]. 

McDermott & Odell (2001) 

Bilgi paylaşımının örgütler için önemini 

açıklamışlardır [51,52]. 

Herrgard, 2000 

Organizasyon içi örtülü bilgi paylaşımında, 

bilgiyi kavrama, dil, zaman, bilginin değeri ve 

mesafe gibi hususların önemini vurgulamıştır 

[53]. 

Karadal ve Özçınar, 2003 

Çalışanların bilgiye bakış açıları, bilgi 

paylaşımını, bilgi paylaşımında örgüt içi 

kanalları ve çalışanların bilgi paylaşımını 

engelleyen hususları ortaya koymuşlardır [51]. 

Connelly ve Kelloway, 2003 

Çalışanların bilgi paylaşım kültürünü 

algılamalarının önemli olduğunu 

vurgulamışlardır [54]. 

Lin ve Lee, 2004 

Bilgi paylaşım davranışı ve bilgi paylaşımı 

üzerine tutumları araştırmışlardır [55]. 

Bock ve Lee, 2005 

Bilgi paylaşımında davranışsal tutumun etkisini 

açıklamışlardır [56]. 

Lin, 2006 

Bilgi paylaşımını kolaylaştırmada, kişiler arası 

güvenin, organizasyonel desteğin ve niyetin 

etkisini vurgulamıştır [57]. 

Literatürdeki çalışmalarda, bilgi paylaşımının önündeki engeller bakımından, 

çalışanların davranışsal ve kavramsal tabanlarının eksikliğinin önemi vurgulanmıştır. 

Örtülü bilginin firma içinde paylaşımı zordur, bu yüzden bilgiyi kavramak, paylaşımı 

gerçekleştirecek kişilerin konuştukları dil, bilginin paylaşılacağı zaman dilimi, 

paylaşılacak bilginin niteliği ve değeri, iki kişi arasındaki samimiyet gibi kavramların 
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önemi vurgulanmıştır. Çalışanların bilgiye nasıl baktıkları da bilgi paylaşımına 

direnmemeleri açısından önem taşımaktadır. Çalışanların bilgi paylaşım kültürünü 

yöneticilerinden örnek alarak gerçekleştirecekleri ortaya koyulmuştur. Elbette sosyal 

ve psikolojik faktörler de bilgi paylaşımı açısından çok önemlidir, ama firma 

çalışanları teşvik etmedikçe, çalışanlar da bu konuyu önemseme gereksinimi 

duymayacaklardır. Bilgi paylaşım sistemleri yöneticiler tarafından hazırlanmalıdır. 

Yöneticiler, kişiler arası iletişim, kişilerin davranış biçimleri ve motivasyonuna özen 

göstermelidir. Yapılan araştırmalarda bu fikrin desteklendiği gözlemlenmiştir. Bilgi 

paylaşımı iki birey veya daha fazla birey arasında bilinçli olarak gerçekleştirilen bir 

süreçtir; deneyime dayalı olarak bir sohbet ortamında veya toplantı sırasında 

karşılıklı etkileşim sonucu ortaya çıkabilir[58]. 

Firmadaki bilgi paylaşımı, firma kültürüne ve firmadaki açık bilginin miktarına 

bağlıdır. Geleneksel ve otoriter yapıdaki firmalar bilgi paylaşımını uygulaması zor 

bulurlar. Çünkü, yönetim mekanizması denetime bağlıdır, resmiyet aranır, sosyal 

üniteler veya grupların bir araya gelmesine olanak verilmez, bu nedenle içsel bilginin 

örgütsel bilgiye çevrilmesi mümkün olmaz [59]. 

Bilgi paylaşımı her firmada farklı seviyelerde gerçekleşir. Bilgi, firma çalışanları 

arasında paylaşılabileceği gibi, firmalar ve müşteriler arasında da paylaşılabilir [60]. 

Bilgi paylaşımı ve bilgi transferi aslında birbiri yerine kullanılır fakat ikisinin anlamı 

farklıdır. Bilgi transferi belirli bir odak ve amaç olmadan, çok yönlü bir şekilde 

bilginin aktarılmasıdır. Bilgi paylaşımı ise sistemli ve bilinçli olarak gerçekleştirilen, 

planlanan bir eylemdir. Bilgi paylaşımı, bireyler arasında, ekip içinde ve ekipler 

arasında, firma içinde ve firmalar arasında olabilir. Bireyler arasında bilgi paylaşımı, 

eğer bireyler geçici hedefler için bir araya geldiyse, (örneğin; sahada eksik yapılan 

bir imalatın tamamlanması gibi) çeşitli problem çözme takımları, kendini ifade etme 

takımları veya sanal ekipler (virtual teams) kurularak bilgi paylaşımı sağlayabilirler. 

Bu ekipler elektronik ortamı kullanarak bilgi paylaşımı sağlayabilirler [61]. 

Bilgi paylaşımının başlıca araç ve yolları şöyle ifade edilmektedir: Resmi sosyal 

iletişim ağları, gayri resmi sosyal iletişim ağları, takım çalışması, uygulama 

toplulukları, örgütsel öğrenme, dedikodu, resmi yapılanmış teknolojik iletişim 

ağlarının oluşturulması ve kullanımı (e-posta, mobil teknolojiye dayalı ağlar, 
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telekonferans, video-konferans, intranetler (yerel ağlar), extranetler (geniş ağlar), vb 

[62]. 

Bilgi paylaşımı genel olarak iki bölümde incelenmiştir. Bunlardan ilki, proje teknik 

bilgisinin paylaşımıdır. Proje teknik bilgisi açık bilgidir. Bilgiye ulaşmak, saklamak 

ve paylaşmak kolaydır. İkincisi ise (firma içinde) kişiler arası bilgi paylaşımıdır. 

Kişiler arası bilgi paylaşımı, proje teknik bilgisi gibi somut değildir, örtülü bilgidir. 

Bu nedenle elde edilmesi, saklanması ve paylaşılması zordur. Aşağıdaki bölümlerde 

bu iki paylaşım türü açıklanmıştır.  

3.1.1 Proje teknik bilgisinin paylaşımı 

Proje teknik bilgisi, projenin sonuç ürününe ulaşabilmek için çalışanların ihtiyaç 

duyduğu bütün belge ve tariflerdir. Önceden hazırlanan prosedürlerdir. Çalışanların 

proje teknik bilgisine ulaşmaları mümkündür. Bu sebeple, proje teknik bilgisi açık 

bilgidir. Açık bilginin öğrenilmesi, öğretilmesi, paylaşılması ve saklanması örtülü 

bilgiye göre kolaydır [64]. 

Proje teknik bilgisi açık bilgi olduğu için firma içinde çalışanlar tarafından kolaylıkla 

paylaşılmaktadır. Paylaşılmasa bile çalışanlar kendi çabalarıyla proje teknik bilgisine 

ulaşabilmektedirler.  

3.1.2 Kişiler arası bilginin paylaşımı 

Çalışanlar bilgi paylaşma davranışını farkında olmadan bilginin açık veya örtülü 

olmasına göre beyinlerinde kodlayabilirler. Örneğin; açık bilgiyi firmanın onlara 

belgelemesi için para ödediği rapor ve notlar olarak düşünebilirler. Örtülü bilgi ise, 

akıllarında olan ve onlara ait olan bilgidir. Bu düşünce bilgi paylaşımını etkileyen bir 

faktör olarak gösterilebilir. Şekil 3.1’de, açık bilgi ve örtülü bilginin firma içindeki 

yeri bir buzdağına benzetilerek gösterilmiştir [64]. 

Şekil 3.1’e göre firmanın sahip olduğu bilgi bir buzdağı olarak tanımlanırsa, açık 

bilgi suyun üzerinde, örtülü bilgi de suyun altındadır. Kurumsal inovasyon için, 

çalışanlar örtülü bilgiyi paylaşmalıdır. Örtülü bilginin paylaşılabilmesi için önce açık 

bilgi haline gelmesi gerekir. Yüz yüze görüşmelerle (sosyalleşme), bilgi örtülü 

halden açık bilgi haline gelerek daha fazla bilgi ile birleştirilerek (birleştirme) 

deneyimlere dâhil edilebilir (içselleştirme) [20]. 
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Şekil 3.1 : Açık ve örtülü bilgi gösterimi. 

Şekil 3.2’de, Nonaka’nın “Bilgi Yayılım Modeli” gösterilmiştir [20]. Bu modele göre 

bilgi sırasıyla sosyalleştirme (algılama), dışsallaştırma (açıklama), birleştirme 

(ilişkilendirme), içselleştirme (kapsama) aşamalarından geçerek yayılır. Şekil 3.2’ye 

göre, bilgi yayılımını oluşturan süreçler birbiri arkasını izler, sürekli devam eder.  

-Sosyalleştirme (Algılama) : Deneyimler örtülü bilgilerdir. Sosyalleştirme, 

deneyimlerin zihinsel bir model ve teknik beceriler olarak paylaşımını sağlama 

sürecidir. Deneyimler paylaşılınca, örtülü bilgi yakalanmış olur [65]. Örtülü bilgi 

başkalarından öğrenildiği için, şekillendirilmesi zordur. Deneyimler paylaşarak elde 

edilebilir. Böylece örtülü bilgi, bireyler arasında paylaşılarak bilgi yönetiminin ilk 

adımı atılmış olur.  

-Dışsallaştırma (Açıklama) : Sosyalleştirmeyle sağlanan bilgi, dışsallaştırmayla açık 

bilgi şeklinde ortaya koyulabilir. Örtülü bilginin açık bilgi haline dönüşmesi, bilginin 

modeller, prosedürler, talimatlar, hipotezler veya kavram şeklini almasıdır [8]. 

-Birleştirme (İlişkilendirme) : Farklı kaynaklardan toplanan açık bilgiden yeni açık 

bilgilerin üretilmesi safhasıdır. Açık bilgi, firma iç veya dış kaynaklarından elde 

edilir. Birleştirilir, değerlendirilir ve yeni bilgi oluşturma sürecine tabi tutulur. 

Üretilen bilgi, firma çalışanlarınca paylaşılır. 

-İçselleştirme (Kapsama) : Ortaya çıkan yeni bilginin çalışanların her birinde 

deneyimlere dönüşmesi, içselleştirilmesidir. Uzun uğraşlar sonucu elde edilen açık 

bilgi, kişilerin zihinlerinde yeniden örtülü hale gelmiştir. İçselleştirme sürecinde açık 
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bilgi örtülü bilgiye dönüşür. İçselleştirme, “yaparak öğrenme” tekniğiyle 

bağlantılıdır [20,8]. 

 

Şekil 3.2 : Nonaka’nın bilgi yayılım modeli. 

Bilgi üretilmesi ve dönüştürülmesi, kendini sürekli devam ettiren bir süreçtir. Bütün 

aşamalar birbirini etkiler. Bu süreçler firmanın içinde veya dışında oluşabilir. Firma 

mevcut bilgisi, firma dışındaki farklı kaynaklarla birleşir. Bu farklı kaynaklar 

müşteriler, tedarikçiler, birlikte çalışılan firmalar gibi dış kaynaklardan oluşur. 

Böylece bilgi yer değiştirmiş olur.  

3.2 İnşaat Projelerinde Bilgi Paylaşımı 

İnşaat projelerinde üstesinden gelinmesi gereken başlıca iki önemli konu vardır. 

Bunlardan ilki, projenin istenilen kalite, belirlenen bütçe ve istenen sürede 

tamamlanması, ikincisi ise projenin, müşterinin, bir başka deyişle son kullanıcının 

gereksinim, istek ve arzularına cevap verebilmesidir. Bu iki ana hedefin 

gerçekleştirilmesi için firmanın sahip olduğu bütün kaynakları en verimli şekilde 

kullanması gereklidir. Söz konusu kaynakların verimli kullanılabilmesinin 
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yollarından biri de, bilgi yönetimi sisteminin mevcut olması ve etkin bir şekilde 

kullanılmasıdır. 

Proje devam ederken sistematik bir raporlama ve bilgi paylaşımı yapıldığında, 

yukarıda beliritlen iki ana hedefe daha kolay ulaşılabilecektir. Bilgiye kolay erişim, 

bilgi akışının sürekli ve etkili şekilde yönetilmesi, zamandan kâr etmenin dışında, 

doğru raporlamalar yapılarak sürecin daha iyi yönetilmesine katkıda bulunur. 

Projenin uygulama aşamasında zaman çok önemlidir, bu süreçte proje yöneticileri 

yönetim işleriyle boğuşup, planlama süreçlerinde zaman kaybederlerse, işgücü, 

malzeme tedariği ve müşteri ilişkileri konularında sıkıntılar yaşanabilir. Bütün bu 

planlama bir sistem içinde gerçekleştirilirse, projenin zamanında ve belirlenen 

bütçeyle, istenen kalitede bitmesine büyük katkıda bulunacaktır. Ek olarak, karar 

verme süreci kısalacak, bilgi akışı hızlı ve doğru olduğu için projeler istenen hızda 

ilerleyebilecektir. 

İnşaat sektörünün karmaşık ve dinamik yapısı nedeniyle projelerde her gün yeni bir 

sorunla karşı karşıya kalınmaktadır. Söz konusu sorunlara bulunan çözümler 

genellikle sadece bireylerin akıllarında kalır, paylaşılmaz, bu nedenle bu çözümün 

gereksinim olan başka bir zamanda veya projede kullanılması söz konusu 

olamamaktadır. Yeni bilginin paylaşımı, insanı esas alarak bilgi yönetimini 

gerçekleştirebilen firmalar tarafından yapılabilecektir. Firmada mevcut olan 

bilgilerin firmanın tüm çalışanları tarafından paylaşılması önemlidir. Bilginin 

paylaşılması firmada katılımı ve iletişimi son derece güçlendiren bir uygulamadır. 

Gelişmiş ülkelerde, firmalar bilgilerini daha etkin ve verimli paylaşarak rekabete 

olanak sağlamaktadırlar. 

3.3 İnşaat Projesinin Uygulama Aşamasında Bilgi Paylaşımı 

Projenin uygulama aşamasında, şantiye ortamında bilgi paylaşımının 

gerçekleştirileceği sistemler, tasarım ofislerine göre daha geride kalmış durumdadır. 

Resmi sosyal iletişim ağları (firma e-posta grubu) ve gayri resmi sosyal iletişim 

ağları (mobil uygulamalar) şantiyede bilgi paylaşımının yapıldığı araçlardır. Takım 

çalışmaları örgütsel öğrenmenin gerçekleşmesi için gereklidir, şantiyede bazen 

planlanarak bazen de planlanmadan, doğal yolla oluşan takım çalışmaları 

yapılmaktadır.  Takım çalışması yapılan işlerde bu grupların takım üyelerini içeren 

şekilde yapılanması mevcuttur. Şantiyede, sadece o şantiyenin imalat bilgilerini ve 
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çalışanların haberleşmelerini içeren intranet (yerel iç ağ) vardır, fakat diğer 

şantiyelerin de bilgilerine ulaşılabilmesi için firmanın bütün proje dökümanlarını 

içeren extranet (geniş dış ağ) yoktur.  

Projenin uygulama aşaması yeni yapım projelere göre restorasyon projelerinde daha 

özenli bilgi paylaşımı gerektirir. Restorasyon projelerinde bazen sorunların çözümü 

yeni yöntemlere değil eski yöntemlere dayalı çözülmek zorunda kalınabilir. Örneğin, 

yapının söküm aşamasında yapıdan sökülen parçalar künyelenerek gruplara 

ayırılmış, onarımdan sonra künye numaralarına uygun olarak sahada yeniden 

yapılmıştır. Sökümü yapan ekip tarafından yeniden yapımı kolaylaştıracak eskizler, 

uyarılar hazırlanmıştır. Yapımı gerçekleştirecek olan ekip, sökümü yapan ekibin 

hazırladığı uyarı ve notları dikkate alarak yeniden yapımı gerçekleştirmiştir. Sökümü 

yapan ekibin unutacağı bir ayrıntı, yeni yapım sistemleri çok gelişmiş olsa da, eski 

sistemim püf noktalarına gereksinim duyulacağı için yanlış imalatlara neden 

olacaktır. Bilgi paylaşımının gerekliliği daha yapının söküm aşamasından 

başlamıştır.  

Söküm ve yapım aşamaları daha önce başka restorasyon projelerinde çalışan mimar 

ve mühendisler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalar daha önce restorasyon 

projesinde deneyimi olmayan mimar ve mühendislere bırakılsaydı daha çok sorunla 

karşılaşılacaktı, çünkü deneyimin eksikliği ortaya çıkacaktı. Deneyimli mimar ve 

mühendisler, deneyimsiz mimar ve mühendislerle doğru bilgi paylaşımı 

gerçekleştirerek deneyimlerini aktarırlarsa, yanlışların daha çok önüne 

geçilebilecektir. Projenin yapım aşamasında genç çalışanların doğru eğitilmesi, 

gelecek projelere sağlam zeminler hazırlayacaktır.  

3.3.1 Proje uygulama aşamasında teknik bilginin paylaşımı 

Proje teknik bilgisi, projenin uygulama çizimlerinden, görsellerinden, teknik 

şartnamelerden oluşur. Restorasyon projelerinde teknik bilgi, rölöve, restitüsyon, 

restorasyon projelerinde yer alır. Proje teknik bilgisi, açık bilgi olarak tanımlanabilir. 

Söz konusu açık bilginin yorumlanması kişiden kişiye değişir, ama somut olarak 

niceliklere bağlı bir bilgidir. Yapım sürecinin sonunda ürün, proje ve şartnamelerde 

tarif edildiği gibi olacaktır. Açık bilginin paylaşımı, örtülü bilginin paylaşılmasından 

daha kolaydır. Projeler zaten bir tasarımcı tarafından çizilmiştir, çalışanlar ile bunu 

paylaşmakta sakınca yoktur.  
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İnşaat f rmalarında b lg  kaynakları  y  düzenlenmel d r. F rma  ç ndek  tekn k b lg , 

tekn k becer  ve problem çözme yöntemler  çalışanların kullanımına açık olmalıdır. 

Bu b lg ler kayıt altında olmalı ve gerekt ğ nde kolaylıkla elde ed leb lmel d r. 

Firmada proje toplantılarının sonuçlarının kayıt altına alınması, o f rmadak  b lg  

varlığını arttırmaktadır. Kayıt altına alınan bu b lg ler n paylaşımı, f rmadak  

çalışanların kullanımı açısından öneml d r. Açık b lg n n çalışanlar tarafından 

kullanılabilir olması, firmanın bilgi düzeyini arttıracaktır [63]. 

Sahadan bir örnek vermek gerekirse, bilindiği gibi yapım sürecinde projeler birden 

fazla kez revizyona uğrar. Revize edilen projelerin paydaşlar arasında zamanında 

paylaşılması çok önemlidir. Projelerin revize edildiği paylaşılmadığında, bu durum 

doğrudan iş programına yansır. Sahaya malzemesini ve ustasını önceki projeye göre 

planlayıp getiren taşeron, sahaya geldiğinde daha farklı bir tablo ile karşılaşacaktır. 

Yeni eklenen bir detay nedeniyle kendi imalatı üç gün sonra yapılabilecektir. Bu 

durumda taşeron planladığı işi planladığı tarihte yapamayacak, bu durum zincirleme 

olarak iş programının değişmesine sebep olacaktır. Sadece projenin revize olduğunun 

paylaşılmaması bile, sahada böyle büyük aksiliklere neden olabilmektedir. Bu örnek 

şantiye için çok küçük, ama çok fazla aşamayı etkileyen bir örnektir.  

3.3.2 Proje uygulama aşamasında kişiler arası bilgi paylaşımı 

Proje uygulama aşamasında kişiler arası bilgi paylaşımı, kişilerin deneyimlerini veya 

yapım aşamasında öğrendikleri bilgileri diğer çalışanlarla paylaşmayı ifade eder. 

Restorasyon projelerinde kişiler arası bilgi paylaşımı, daha önceki projelerde edinilen 

deneyimlerin paylaşılması anlamına gelir. Kişiler arası bilgi paylaşımı, örtülü 

bilginin paylaşılması olarak tanımlanabilir. Söz konusu örtülü bilginin yorumlanması 

kişiden kişiye değişir, örtülü bilginin yorumlanması, açık bilginin yorumlanmasına 

göre soyuttur. Örtülü bilginin paylaşımı, açık bilginin paylaşılmasından daha zordur. 

Kişiler belirli nedenlerle örtülü bilgilerini paylaşmaya istekli olmayabilirler. 

İnşaat projelerinde çalışanların deneyimleri yıllar geçtikçe, daha çok projede görev 

aldıkça artar. Bu deneyimlerin, başka bir deyişle örtülü bilginin firma içinde açık 

bilgiye dönüştürülmesi gereklidir. Bilgi, açık bilgiye dönüştürüldükten sonra 

çalışanların zihinlerinde yorumlanır ve yeniden örtülü bilgi oluşur. Her çalışanın 

zihninde oluşan örtülü bilgi değerlidir. Söz konusu örtülü bilgilerin paylaşılması, 

proje yapım sürecine ve firmanın performansına katkı sağlaması, kayıt altına 
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alınması ve gelecek projelerde kullanılması için firma yöneticilerinin ve 

çalışanlarının çaba göstermesi firmanın yararına olacaktır.  

Sahadan bir örnek vermek gerekirse, deneyimli mimar ve mühendisler, proje yapım 

aşamasındaki günlük problemlerin çözümünde, öne çıkmak ve statülerini korumak 

için daha deneyimsiz çalışanlarla bilgilerini paylaşmadığında, çözümler sadece  

kendi akıllarında kalır. Deneyimsiz çalışanların, deneyimli çalışanlar tarafından 

desteklenmesi ve teşvik edilmesi firma için bilginin sürekli yer değiştirmesi ve her 

çalışana katkı sağlaması anlamına gelmektedir. Uzun vadede düşünülecek olursa, 

deneyimli çalışanın örtülü bilgisi zaman içinde bütün deneyimsiz çalışanların 

zihinlerinde yeni örtülü bilgiler oluşmasına katkı sağlayacak, bu örtülü bilgilerin 

açığa çıkıp depolanmasıyla da firma ve proje için olumlu sonuçlar doğacaktır.  

3.4 Bilgi Paylaşımının Faydaları 

Bilgi paylaşımı genellikle organizasyon ve toplumlara faydalı olurken sık sık içten ve 

dıştan motive edilmelidir. İç motivasyon, bireyin benlik bilinci, değer yargıları, 

sosyal normlara bakış açısı, sosyal olup olmamasıyla alakalıdır. Birey iç motivasyon 

dengesini ancak kendi kurabilir. Dış motivasyon ise parasal fayda, tanınma isteği gibi 

konularla alakalıdır, firma tarafından desteklenerek elde edilebilecek dış faktörler bu 

tanımın içine girer. İç ve dış motivasyon, firma içindeki bilgi paylaşımını 

desteklemekte çok büyük yer tutar [61]. 

İnsanlar sadece dışa dönük ve konuşkan oldukları için bile bilgi paylaşımına diğer 

insanlara göre daha eğilimlidirler. Matzler, 2008’de yaptığı çalışmasında insanların 

geçimli ve uyumlu olma, dürüstlük ve açıklık özelliklerinin bilgi paylaşımı ile 

olumlu bir bağlantı kurduğunu ortaya çıkarmıştır [76]. 

3.4.1 Arup firması örneği 

Dünyada bilgi yönetim sistemini en verimli uygulayan firmalardan biri olan ve inşaat 

sektöründe tasarım, planlama ve proje yönetimi hizmetleri veren ARUP firması, 

1940’larda başlayan bilgi yönetimi sistemini 2000’li yıllarda iyice geliştirmiş, yeni 

sistemleri firma kültürlerine eklemiştir. Amaçları müşteriye en iyi hizmeti sunmaktır, 

bilgi yönetiminin verimliliği ve yaratıcı düşünceyi geliştirdiği ve firma değerlerini 

geçmişten geleceğe taşıdığının farkındadırlar. Firmada: 
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-2004 yılından sonra çalışanlarına ödül-teşvik sistemi uygulayarak firma içinde 

uzmanlaşmış kişilerin tespitini yapmayı hedeflemişlerdir.  

-Projelerde edinilen deneyimler ve görsellerin daha profesyonel hazırlanmasına 

dikkat çekmişlerdir.  

-İletişim ağlarını yenileyerek, dünyanın diğer ucunda başka projelerde çalışan, ama 

ortak konularla ilgilenen çalışanlarının aralarında bilgi paylaşımında bulunmasını 

sağlamışlardır.  

-İntranet sistemini geliştirerek, geniş arama motoru bulunan, örgütsel ve projeye 

özgü sınırları kaldıran, herkesin rahatlıkla erişebileceği bilgi paylaşım sistemini 

geliştirmişlerdir.  

-Davranış değerlendirmeleri için bir değerlendirme sistemi geliştirmişlerdir.  

Bu çalışmaların amacı, teknik konularda eğitim ve rehberlik edebilmek, hataların 

önüne geçmek, uzmanlık değerini maksimize etmek, yenilikçi çalışmalar üretmek ve 

deneyimleri paylaşmaktır. İlk pilot projeleri olarak sağlık ve spor projelerini 

gruplamış, yetkili kişilerle görüşmeler yapıp, ortak teknik sorunlar belirlenmiştir. 

Daha sonra seriler halinde devam eden görüşmelerde teknik raporlar, belgeler ve 

deneyimler de bu görüşmelere dâhil olmuştur. Bu belgelerden elde edilen bilgiler, 

Arup projelerini içeren veri bankasına aktarılmış ve firma genelinde paylaşılmıştır. 

Buna paralel olarak, her alanda aktif topluluklar ve bölge liderleri belirlenmiştir. Bu 

bütünleşme, bilgi paylaşımı için uzun vadede faydalı olmuştur. Farklı ülkelerde 70, 

İngiltere’de 19 ofisi bulunan Arup firmasının, bu uygulamalarıyla yetkin kişiler tespit 

edilmiş, deneyim paylaşmadaki verimlilik artmış, katma değer ve müşteri ilişkileri 

gelişmiş, iş odaklı bilginin Arup çapında paylaşılması artmıştır.  

Arup firması bilgi yönetim sistemlerini geliştirirken iki yöntem uygulamıştır. 

Bunlardan ilki hikaye anlatmadır. Hikaye anlatma, bilginin yakalanması, 

eşleştirilmesi ve paylaşılmasında en iyi yöntemlerden biridir. İkinci yöntem ise ortak 

veya benzer iş tanımlarına sahip çalışanların gruplandırılarak bilgi paylaşımına teşvik 

edilmeleridir. Aşağıda bu iki yöntem incelenmiştir [7]. 

Hikaye anlatma (Storytelling) : Geliştirilen sistemlerden ilki hikaye anlatma 

(storytelling) sistemidir. Bilginin yakalanmasında (capture) ve eşleştirilmesinde 

(combine) önemli bir teknik olduğu ortaya çıkmıştır. Steve Danning , The World 

Bank, David Snowden, IBM tarafından hikaye anlatmanın, en iyi bilgi paylaşım 
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tekniği olduğu düşünülmektedir. Arup için, birden fazla grubun proje deneyimlerini 

tartışmak, paylaşmak önemli bir yaklaşımdır. Bu yöntemi verimlilikle 

kullanmışlardır.  

Ortak alanları bulunan kişilerin gruplara ayrılması (Facilitated workshops): Ortak 

hedefleri bulunan kişilerin grup çalışması yapması sağlanarak, çalışanlar bilgi 

paylaşmaya teşvik edilmiştir. Olumlu deneyimlerin paylaşılması kadar, olumsuz 

deneyimlerin de paylaşılması önemlidir. Bu paylaşım, daha sonra ortaya çıkacak 

sorunların azalması için önemlidir. Yapılan grup çalışmalarında, her projede 

gerçekleşmesi mümkün olan ana problemler belirlenmiş, gelecekteki projelerde 

çözümlerin kullanılması için çabalamışlardır. Bazı sorunlar teknik problemlerden 

kaynaklanırken, bazıları iletişim yetersizliğinden ve müşteri beklentilerini 

yönetememekten kaynaklanmaktadır. Uygulanan bu iki bilgi paylaşım tekniği de, 

mevcut sistemle uyumlu hareket edildiği için çok faydalı olmuştur. Kısa zamanda 

Arup çalışanlarının bu sistemleri en iyi şekilde kullanması, hem sanal hem gerçek 

motivasyonun sağlanması yoluyla, insan-bilgisayar bütünleşmesinin daha iyi olacağı 

düşünülmektedir. 

3.5 Bilgi Paylaşımının Önündeki Engeller 

Nonaka, öncelikle bilginin örgütlerdeki yerini araştırmış, Takeuchi ile birlikte 

yürüttüğü çalışmalarda, bilgi paylaşımının önündeki engellerin çoğunun zihinsel, 

davranışsal ve algısal olduğunu ortaya koymuştur. 

Çizelge 3.2’de araştırmacıların bilgi paylaşımı önündeki engellere yaptıkları tanımlar 

gösterilmiştir [48]. Araştırmacılara göre çalışanların kültürel bakış açısı, teknolojik 

olanakların yeterliliği, teknolojik sistemlerin basitliği, kullanılabilir olması ve 

erişiminin kolay olması bilgi paylaşımı için önemlidir. Motivasyon, bütün 

araştırmacıların üzerinde durduğu bir konudur. Çevresel faktörlerin doğru 

yönetilmesi, çalışanların uyum içinde çalışması, bilgi paylaşacak yeterli zaman 

olması bilgi paylaşımına teşvik edecek unsurlardır.  

Çizelge 3.2’ye göre, araştırmacıların ortak olarak savunduğu görüş, çalışanların bilgi 

paylaşımına teşvik edilmesi olmuştur. Katılıma olanak sağlayan teknolojik 

sistemlerin varlığıyla teşvik daha da artabilir. 

Bilgi paylaşımının önündeki engelleri kaldırmak için öncelikli olarak bilgiyi 

tanımlamak gereklidir. Bilgi ancak tanımlanırsa, akış içinde bilgiyi yönetmek 
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mümkün olabilir. Bilgi doğru yönetilirse, bütünleşik bir şekilde örgütsel karar 

vermede kullanılabilir. Bilgi paylaşımının etkinliğini geliştirmek, çok büyük bir 

hedef olmalıdır, gerçekleştirilebildiği takdirde işlerin daha sistematik ilerlemesi 

sağlanmış olur.  

Çizelge 3.2 : Araştırmacılara göre bilgi paylaşımı önündeki engeller. 

ARAŞTIRMACILARA GÖRE BİLGİ PAYLAŞIMI ÖNÜNDEKİ ENGELLER 

APQC (1996) Kültür, teknoloji 

Buckman Model (1998) Basitlik, erişim, kullanılabilirlik, katılım için motivasyon 

Okunoye (2002) Çevresel faktörlerin yönetilmesi, milli kültür ve inanç, uyum 

Bock & Kim (2002) Dernekler, katkılar (ödül değil) 

Fraser, Marcella & 

Middleton 
Bilgi paylaşım merkezlerinin eksikliği 

Weiss (1999) 
Zamanın sınırlı olması, ödül eksikliği, profesyonel alanlarda 

ortak uygulamalar, teşvik eksikliği 

Ellis (2001) Katılım eksikliği, doğruluk-dürüstlük 

Dixon (2002) 
İçeriği anlama, kazanılan bilginin değerini anlama, bilgiye 

güvenme, bilginin doğru yere ait olduğunu bilme 

Hall (2001) Sistemlerin kullanım kolaylığı 

Levina (2001) 

Güvendeki eksiklik, bağlamsal ipuçlarının eksikliği, hafıza 

kaybı, amaca giden yolda devam edememe, dinlemeye istekli 

olmama, farklılıkları dile getirememe, dil, kültürel faktörler  

Dyer & Nobeoka (2000) 
Katılıma olanak sağlayan ağ sistemlerinin eksikliği, ödül-teşvik 

sisteminin eksikliği 

McDermott & Odell (2001) 

Problemler, bilgi paylaşımını destekleyen araç ve 

organizasyonların eksikliği, ödül ve tanınınırlık sistemlerinin 

eksikliği 

Barson (2000) 

Kişisel: iç direnç, kişisel çıkar, güven, risk, sömürü korkusu, 

şüphecilik, ortak tabanın azlığı veya eksikliği, güven kaybetme, 

kaynak kaybetme, ceza korkusu                                                                                                       

örgütsel: hedefleme eksikliği, maliyetler, mesafe                                                   

teknolojik: mevcut teknolojinin yetersizliği, eski sistemler, 

sistemin verimliliği, sistemin uyumluluğu                                                                            

çok boyutlu: kültür, ödüller, mevcut kaynaklar 

Cabrera & Cabrera (2002) 
Güçlendirilmiş grup kimliği, kişisel sorumluluk alma eksikliği, 

ödemelere katkı sağlamadaki eksiklik  

Bilgi üzerine çalışan kişiler, bilgi paylaşımının temel özelliklerini “kalıcı”, bilgi 

paylaşımı önündeki engelleri ise “geçici” olarak tanımlamışlardır. Engellerin geçici 

olarak tanımlanması, daha iyi örgütsel çalışmalarla bu engellerinin giderilebileceği 
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anlamına gelmektedir. Engellerin azaltılabilmesi için öncelikle yalıtılması, bir başka 

deyişle bireysel, örgütsel ve teknolojik olarak gruplandırılması gereklidir [52]. Bilgi 

yönetiminin “insanlar için insanlarla birlikte” yapılan bir uygulama olduğu 

unutulmamalıdır. Bu uygulamanın en etkili şekilde hayata geçirilmesi, insanları bu 

uygulamaya dâhil etmekle mümkün olur. İnsanlar bilgi paylaşımının faydalarını 

kendi gözleriyle gördüklerinde, bu sisteme daha sıkı bağlanırlar.  

Her araştırmacıya göre bilgi paylaşımı önündeki engeller farklılık göstermektedir. 

Bilgi paylaşımının önündeki engeller, kimi zaman bilginin kendi doğasından 

kaynaklanır, kimi zaman da birey ve firma kültüründen kaynaklanır. Her engelin 

çözümünün farklı ve kendine özgü olması en büyük sorunu teşkil eder. Bilgiyi bütün 

çalışanların paylaşımına sunmak çok zordur. Bunu sağlamak için geliştirilmiş bilgi 

yönetim sistemleri, bilginin çalışanlar arasında paylaşılmasını kolaylaştırır. Kişisel 

önyargılar, kişilerin deneyimleri ve zekâ kapasiteleri, bilgi paylaşımındaki bireysel 

engeller kısmını oluştururken; yapı, süreç ve işlemler, kültür ve iletişim de örgütsel 

engeller kısmını oluşturur. 

Bilgi yönetimi, insanlara uygulanan bir sistem değildir. İnsanlar bu sistemin 

avantajlarını, ancak bu sistemin bir parçası olduklarında görürler [13]. 

3.6 Proje Uygulama Aşamasında Bilgi Paylaşımının Önündeki Engeller 

Projenin uygulama aşamasında çalışanların bilgilerini paylaşmalarına engel olan bazı 

nedenler vardır. Bu engeller çalışanların kişisel özelliklerinden kaynaklanan engeller 

olabilir. Söz konusu engeller tez içinde “bireysel engeller” başlığı altında 

gruplanmıştır. Çalışanların bireysel olarak bilgi paylaşmakta bir sakınca 

görmemeleri, firma içinde bilginin paylaşılması gerektiği gibi paylaşıldığı anlamına 

gelmemektedir. Firmanın yapısından, yönetim sisteminden kaynaklanan engeller, tez 

içinde “örgütlerden kaynaklanan engeller” başlığı altında gruplanmıştır. Bilgi 

paylaşımına engel olan bir diğer neden ise firmanın teknolojik engelleridir. Bu 

engeller tez içinde “teknolojik nedenlerden kaynaklanan engeller” başlığı altında 

gruplanmıştır. 

Çizelge 3.3’te çeşitli kaynaklarda sözü edilen engeller gözönüne alınarak, inşaat 

projelerinin uygulama aşamasında bilgi paylaşımının önündeki engel oluşturabilecek 

maddeler görülmektedir [13,77]. Çizelge oluşturulurken yararlanılan kaynaklar 

sadece inşaat sektörünü içermemektedir. Örneğin, bankacılık sektörü gibi, diğer 
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sektörlerde bilgi paylaşımının önündeki engeller de incelenerek, inşaat sektörüyle 

ortak noktaların bir sentezine gidilmiştir. 

Çizelgenin hazırlanmasında Türkiye’deki inşaat sektörü göz önünde bulundurulmuş, 

yabancı kaynaklarda bahsedilen fakat Türkiye’de uygulama alanı olmayan konular 

çizelge dışında tutulmuştur. Örneğin, yurtdışı şantiyelerinde mimar ve mühendislerin 

de şantiye alanında konaklamaları, örnek olarak ele aldığımız şantiye için geçerli 

değildir, kapsam dışında tutulmuştur. 

Çizelge 3.3 : Proje uygulama aşamasında bilgi paylaşımının önündeki engeller. 

PROJE UYGULAMA AŞAMASINDA 

BİLGİ PAYLAŞIMININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER  

Bireysel Engeller 

Spesifik bir bilgi gerektiğinde iş arkadaşlarına aktarmaya zaman olmaması 

[77]. 

İnsanlara güven duymadaki eksiklik, insanların bilgiyi kötüye 

kullanacaklarını düşünme, bilgiyi kendine saklayanların statü kazanması 

[77].                                                                                                                                              

Bilgi verilen kişinin çalışma güvenliğini bozma [77].                                                                                                                                                                                                             

Deneyim süresinin kişiler arasında farklılık göstermesi [77].                                                                                                                                                                                                                                                          

Yaş farklılıkları [77].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cinsiyet farklılıkları [77].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sosyal paylaşımlardaki eksiklik [77].  

Eğitim seviyelerindeki farklılık [77].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Milli kültür ve etnik arka plandaki farklılıklar, kişisel değerlerin farklılığı, 

konuşulan dilin farklılığı [77].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kişiler arası sözlü ve yazılı iletişimdeki zayıflık                                                                                                                 

Bilginin edinildiği kaynağa olan güvensizlik                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Örgütlerden 

Kaynaklanan Engeller 

Firmanın geleneksel kontrol ve otorite ilişkilerine inanan bir firma olması 

[77].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Örtülü bilginin açık bilgiye çevrilmesinin gerekliliği                                                                  

Bilgi Yönetimi stratejilerine yönelik şirketin hedef ve paylaşım 

girişimlerinin doğru tanımlanmamış veya belirsiz olması [77].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Bilgi paylaşımı uygulamalarında iletişimi gerçekleştirecek lider veya 

yönetici faktörünün eksik olması [77].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bilgi paylaşımının sağlanabileceği resmi veya resmi olmayan alanların 

bulunmaması ve fiziksel çalışma ortamının kısıtlamaları [77].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

İnsanların daha çok bilgi paylaşmasını sağlayacak, motive eden ödüllerin 

veya teşviklerin eksikliği                                                                                                              

Mevcut firma kültürünün bilgi paylaşımına yeterli destek sağlayamaması 

(şirket kaynaklarının eksikliği, maliyet unsuru) [77].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

İş birimleri içinde iç rekabet veya başka firmalarla dış rekabetin fazla yüksek 

olması [77]. 

İletişim ve bilgi akışlarının belirli yönlerle sınırlı olması (örnek: hiyerarşik 

yönetim) [77].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

İş birimlerinin ölçeğinin temas kurmak ve paylaşım kolaylığı sağlamak için 

küçük ve yönetilemez olması 

Yöneticilerin hatalara ve yardım isteklerine karşı hoşgörüsüz davranması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Çizelge 3.3 (devam): Proje uygulama aşamasında bilgi paylaşımının önündeki 

engeller. 

  

Teknolojik 

Nedenlerden 

Kaynaklanan Engeller 

Bilgisayar teknolojisi sistemlerinin insanların kullanım gereksinimine göre 

yetersiz kalması [77].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Teknik destek birimlerinin eksikliği, sistemlere acil müdahale ve bakım 

yapılamaması nedeniyle iletişim akışının bozulması [77].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Çalışanların bilgisayar teknolojisi sistemine aşina olmaması, isteksizlik 

duymaları (yaş faktörü) [77].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Yeni sistemler oluşturulduğunda gereken eğitimin çalışanlara verilmemesi 

[77]. 

Tez kapsamında projenin uygulama aşamasında bilgi paylaşımı önündeki engeller üç 

bölümde incelenmiştir. Bunlardan ilki, çalışanların kendisinden kaynaklanan 

engeller, başka bir deyişle bireysel engellerdir. Bireysel engeller çalışanların 

kültürüne, yetişme şekline, bireysel görüşlerine ve deneyimlerine bağlı olarak 

değişmektedir. İkinci bölüm, firmaların yapılarından kaynaklanan engeller, başka bir 

deyişle örgütlerden kaynaklanan engellerdir. Firma kültürü, firmanın yönetim 

anlayışına göre değişiklik göstermektedir. Üçüncü bölüm ise, teknolojik olanakların 

yeterliliğiyle ilgili, başka bir deyişle teknolojik nedenlerden kaynaklanan engellerdir. 

Aşağıda bu üç bölüm detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 

3.6.1 Bireysel engeller 

Bilgi paylaşımına engel olan faktörlerden ilki, çalışanların bireysel engelleridir. 

Genellikle inşaat projelerinin aciliyeti nedeniyle çalışanlar iş arkadaşlarına bilgi 

aktarmaya zaman bulamayabilirler, çalışanlar arasındaki ilişkiler de bilgi paylaşımı 

açısından önemlidir. Bilgisini paylaşacak olan çalışan, karşısındaki çalışma 

arkadaşına güven duymadığı ya da bilgiyi kötüye kullanacağından korktuğu  için 

bilgi paylaşımından kaçabilir. Firma içindeki statünün korunması gereksinimi de 

bilgi paylaşımı önündeki engellerden biridir. Deneyim süresinin kişiler arasında 

değişiklik göstermesi, yaş ve cinsiyet faktörü, sosyal paylaşımlardaki eksiklikler, 

kişiler arasında iletişim kopuklukları, eğitim seviyelerinin farklı olması, farklı milli 

kültür değerlerine sahip olmak gibi faktörler de firma içi bilgi paylaşımını etkileyen 

faktörlerdir. Bilgi edinilen kaynağın güvenilir bir kaynak olmaması da çalışanları 

şüpheye düşürür, bilgi paylaşımını engeller. Aşağıda bu faktörler daha ayrıntılı 

olarak incelenmiştir. 
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-Spesifik bir bilgi gerektiğinde iş arkadaşlarına aktarmaya zaman olmaması: Projenin 

uygulama aşamasında işler genellikle acildir, sorunun enine boyuna masaya 

yatırılması için yeterli zaman yoktur ve sorunların bir an önce çözülmesi 

gerekmektedir. Burada iki yaklaşım üzerinde durulabilir. Birincisi, böyle durumlarda 

bilgiye sahip olan kişide “başkasına anlatana kadar işi kendi yapma” düşüncesi 

oluşur. Kişi, işi detaylarıyla bilen kişinin kendisi olduğunu ve başkasından 

öğreneceği detaylara gereksinimi olmadığını düşünür. Bu düşünce bazen doğrudur, 

kısıtlı zamanlarda sorunu dallandırıp budaklandırmadan doğrudan çözüme gitmek 

gerekebilir. Sorun çözüldükten sonra iş arkadaşlarına sorunun ne olduğunu ve nasıl 

çözüldüğünü anlatıp, bu sorundan onların da deneyim kazanması sağlanabilir. 

İkincisi ise, bilgiye sahip olan kişinin kimseden habersiz sorunu çözerek bütün 

artıları kendisine toplamak istemesidir. Bu art niyetli bir düşüncedir. Belki sorunu 

çözmek için yeterli bilgiye sahip değildir ve kimseyle de paylaşmadığı için yanlış 

sonuçlar doğacaktır. Eğer bütün bilgiye sahipse ve sorunu doğru şekilde 

sonuçlandırdıysa bile, bunu sadece kendisi deneyimlemiş olduğu için bu deneyim tek 

bir kişide kalacaktır, firmaya ve projeye katkısı sadece sorunun çözülmesi şeklinde 

olacaktır. Gelecekte aynı sorunla yeniden karşılaşıldığında sorunu bu kişiden başkası 

çözemeyecek, ya da sorunun çözülmesi yine zaman alacaktır. Bilgi paylaşımına 

yönelik uygulamaların günlük işlerle bütünleştirilmesi ve bilgi paylaşma kültürünün 

firmanın rutin iş yapma tarzının bir parçası haline getirilmesi gereklidir [66]. 

-İnsanlara güven duymadaki eksiklik, insanların bilgiyi kötüye kullanacaklarını 

düşünme, bilgiyi kendine saklayanların statü kazanması: 

Herhangi bir konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişi, bunu karşısındakiyle paylaşmaktan 

kaygı duyar. Kendisi bu bilgiyi belirli bir çaba sonucu elde etmiş olabilir, o yüzden 

bilgisini değerli görür. Başka biriyle paylaştığı zaman paylaştığı kişi hiçbir çaba 

göstermeden bilgiyi elde etmiş olacaktır. Sonradan elde ettiği bilgiyi hep biliyormuş 

gibi davranmasından, ilk kez kendi aklına gelmiş gibi davranmasından, referans 

kullanmadan bilgiyi kullanmasından endişe eder. Bu sebeple bilgisini paylaşmak 

istemez, bilgi paylaşılmadığı zaman proje gelişimi olumsuz etkilenir. Bilgi tek kişide 

kalmış olur, veri bankalarına aktarılamaz, gelecekte kullanılamaz. Çalışanlar 

arasındaki rekabet, statüyü koruma duygusu da bilgi paylaşımının önünde engeldir. 

Çalışanlar yöneticilerin övgüsünü kazanmak, ödüllendirilmek için bilgilerini 

kendilerine saklayıp paylaşmayabilirler. Bu durumlarda yöneticilerin, performans 
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değerlendirmelerini ve ödül mekanizmalarını bilgi paylaşma miktarına göre 

ayarlamaları gereklidir. Çalışanlar arasındaki güven eksikliği, toplantılarda ilişkilerin 

sağlamlaştırılmasıyla, güven ortamının oluşturulmasıyla sağlanabilir. 

-Bilgi verilen kişinin çalışma güvenliğini bozma : 

Bazen bilgiler belirli kişiler tarafından bilinecek kadar özeldir. Bu durumu iki şekilde 

açıklayacak olursak, bazı konuları üst yönetime aktarmak, çalışanların firma içindeki 

yerini tehlikeye düşürmek gibi bir sonuç doğurabilir. Bilgi çalışanlar arasında kalıp 

üst yönetime hiçbir şekilde konudan bahsedilmez. Aynı durum tam tersi şekilde de 

geçerlidir. Üst yönetime ait bir konunun çalışanlara aktarılması, çalışanların kendini 

güvende hissetmemesine neden olabilir. Bu durumlarda kişiler bilgilerini 

paylaşmaktan çekinirler.  

-Deneyim süresinin kişiler arasında farklılık göstermesi: 

Deneyim süresinin etkisi iki şekilde yorumlanabilir. Birincisi, çalışanın bilgiyi elde 

etme sürecinden bilgiyi kullanma sürecine kadar geçirdiği deneyimdir. Kişinin 

bilgiyi edindikten sonraki süreci, bellekte yer edinmesini sağlama, sahada uygulama, 

veri bankasına ekleme gibi farklı aşamalardan geçer. Her kişinin bu aşamalar 

boyunca yaşadığı deneyim birbirinden farklıdır. Gerçekten emek sarf ederek, bilgiyi 

araştırıp bulup, sindirerek deneyimlerine ekleyen çalışanla, başka bir kişiden duyarak 

bilgiyi kolay yolla edinen bir başka çalışan olabilir. İkisinin bu bilgiye verdiği önem  

farklıdır. İkincisi ise, kişilerin kümülatif deneyimini ifade eder. Deneyimli 

çalışanlarla daha az deneyimli çalışanların bilgi paylaşma süreçleri de farklıdır. Bu 

konu,  yaş farklılıkları bölümünde açıklanacaktır. 

-Yaş farklılıkları: 

Deneyimli çalışanlarda uzun yıllardır bu işi yapmanın verdiği rehavet hâkim olabilir. 

Bu kişiler genellikle kendilerinden sonra gelen nesile hiçbir katkı sağlamadan, “işi en 

iyi ben biliyorum” şeklinde düşünerek bilgiyi kendilerine saklarlar, firma içindeki 

konumlarının sarsılmasından endişe ederler. Buradaki psikolojik durum, yeni yetişen 

meslektaşını kendine rakip olarak görmesinden kaynaklanır. Bu düşünceye sahip 

deneyimli çalışan, projeye sadece kendi yaptığı işle katkı sağlar, büyük ölçekten 

bakıldığında kimsenin yetişmesine yardımcı olmadığı için gelecek senelerde firma 

aslında çok daha fazla gelişme gösterecekken, yerinde saymaya devam eder.  

Yeni işe başlayan deneyimsiz çalışanların da çaba göstermeden bilgi elde etmek gibi 
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amaçları olabilir. Bu durumda kazandıkları bilgi hak etmeden kazanılmış olur, 

deneyimli çalışanın böyle düşünen deneyimsiz çalışanlarla bilgisini paylaşması ona 

katkı sağlamaz, kolay yoldan elde edip sadece anı kurtamak için yapılan bir paylaşım 

olarak kalır.  

Bunun tam aksine, yeni bilgiler edinmeye çalışıp çabalayan deneyimsiz çalışanlar da 

vardır. Bu durumda onlardan bilgileri saklamak acımasız bir çözüm olacaktır, 

bilginin paylaşılması ise proje gelişimi ve sonrasında firma değeri için gerekli ve 

önemlidir.  

-Cinsiyet farklılıkları: 

İş yaşamında cinsiyetler arası eşitlik bilgi paylaşımı da dâhil olmak üzere daha 

birçok konuda çok önemlidir. Ülkemizde maalesef hâlâ cinsiyetçi düşüncenin önüne 

geçilebilmiş değildir. İş dünyası geliştikçe, önceki yıllara göre eşitliğe daha çok 

yaklaşıldığını gözlemleyebiliriz fakat hâlâ kadın-erkek ayrımı devam etmektedir.  

Bilgi paylaşımı, projenin doğru uygulanması, iş programının aksamaması, firmanın 

değerine katkı sağlaması açısından kadın-erkek, genç-yaşlı, deneyimli-deneyimsiz 

olma durumları dikkate alınmadan, gerektiği yerde gereken kişiyle yapılmaldır. 

Cinsiyet ayrımcılığı kişinin kültüründen gelen bir alışkanlıktır. Ancak sonradan 

verilen eğitimle önüne geçilebilir, önüne geçilmesi sadece bilgi paylaşımı için değil, 

proje ve bilgi yönetiminin her aşaması için şarttır. 

-Sosyal paylaşımlardaki eksiklik: 

Sosyal yaşamda birbirine yakın olmayan, hatta aralarında gerginlik bulunan kişilerin 

de bilgilerini birbirleriyle paylaşması zordur. Kimse böyle bir durumda 

karşısındakine katkı sağlamayı istemez. Sosyal ilişkilerin iyi olması, iyi bir iletişim 

kurulmasına olanak sağlar, bilgi paylaşımı önündeki engellerin kaldırılması 

kolaylaştırır.  

-Eğitim seviyelerindeki farklılık: 

Eğitim seviyelerindeki farklılık, kişinin karşısındaki kişiyle bilgi paylaşmaya layık 

görmemesi gibi sonuçlar doğurur. İkili arasında kurulacak iletişim, birbirini dinleme-

anlama da eğitim seviyelerindeki farklılıktan dolayı sağlıklı olmayabilir. Burada yine 

“başkasına anlatana kadar işi kendi yapma” düşüncesi devreye girer. Böyle 

düşünmektense bilgiyi karşıdaki kişinin anlayabileceği dilden açıklamak, olası 

hataların önüne geçmekte ve projenin seyrinde ilerlemesine katkı sağlar.  
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Yöneticiler bu durumlarda çalışanların esnek olması için eğitim, öğrenmeleri için 

zaman tanımaları gerekir. Yeni işe alınan çalışanlarda çalışanların yeni fikirlere açık 

olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir.  

-Milli kültür ve etnik arka plandaki farklılıklar, kişisel değerlerin farklılığı, 

konuşulan dilin farklılığı: 

Bazı çalışanlar evrensel değil bireysel düşünmeyi tercih eder. İş dünyasında 

bireyselliğe yer yoktur, işin çözülmesi önemlidir. Milli kültür ve etnik arka 

planındaki farklılıklar, bireysel düşünen kişilerin karşısındaki kişiyi dışlamasına 

neden olur, zaten duruma adapte olmaya çalışan diğer birey ise iyice oyunun dışında 

kalır, kendini dışlanmış ve değersiz hisseder.  Bilgisini aktaracak kişi, eğer karşıdaki 

kişinin dilini iyi bilmiyorsa, ona uzun uzun anlatmaya üşenebilir, konuyu 

geçiştirebilir. Bu açıdan, farklı dili konuşup birlikte çalışmak durumunda olan 

kişilerden en azından biri, diğerinin diline hâkim olursa sağlıklı iletişim sağlanabilir, 

bilgi paylaşımında bulunulabilir. Bilgi paylaşımına yönelik yaklaşımların 

organizasyonların ortak değerleri ve çalışma biçimiyle uyumlu olması gerekir. Bu 

anlamda her organizasyon kendi bünyesine uygun yöntemleri tercih etmelidir [66]. 

Firma tarafından düzenlenen eğitimler, tartışmalar, çıkarılan yayınlar yardımıyla, 

ekipler kurarak görev rotasyonu yoluyla ortak zemin oluşturarak milli kültür ve etnik 

arka plandaki farklılıklar yüzünden bilginin paylaşılmamasının önüne geçilebilir.  

Dula m   tarafından “Kültürel Sınırlamalar Karşısında B lg  Paylaşımı Üzerine Örnek 

Olay İncelemesi” isimli bir çalışma gerçekleşt r lm şt r [67]. Bu çalışmada, 

uluslararası tehl kel   şler statüsünde yer alan  nşaat projeler n n yürütülmes nde 

kültürel sınırlamalara karşı b lg  paylaşımının nasıl olacağı örnek b r çalışma  le 

 ncelenm şt r. Öner len araştırma yöntem  ver  toplama yaklaşımıdır. Veri toplama 

 şlemi inşaat projeler n n yürütülmes nde çalışan k l t k ş lerle görüşülerek 

gerçekleşt r lm şt r. Bu çalışmada, ben msenen b lg  paylaşım model n n bütün 

aşamalarındak  eks kl kler göster lm şt r. Bu eksikliklerin en önemlisi olarak, bilgi 

paylaşımı için gerekli iletken bir çevren n oluşturulamaması gösterilmişt r. Efekt f 

b lg  paylaşımının önündek  d ğer büyük engel  se, yerel ve yabancı kültürler 

arasındak  uyuşmazlık olarak bel rt lm şt r. Bu çalışmada, sosyo-tekn k bakış 

açısıyla, b lg  yönet m  üç kategor ye ayrılmıştır:  

Altyapı (infrastructure), b lg n n depolanmasını ve yayılımını sağlayacak b lg  

havuzunun oluşturulmasında f z ksel b r s stem olarak tanımlanmıştır. Enformasyon 
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altyapısı (infostructure), fiziksel sistemin n oluşturulmasında çalışanlar arasındak  

b lg  değ ş m n  kabul eden uygulamalardır. Enformasyon kültürü (infoculture), 

f rmanın bütünü  ç ndek  b lg  paylaşımı  ç n öneml  b r faktördür ve kültürler 

arasındak  etk leş m  sağlar [67,8]. 

-Kişiler arası sözlü ve yazılı iletişimdeki zayıflık: 

Bilgiler sözlü veya yazılı olarak aktarılabilir. Her ikisinde de bilgiyi aktaran kişinin 

aktarma gücü zayıfsa (kullandığı dil, verdiği detay, üslup gibi faktörler) bilgi 

aktarımı da zayıf olacaktır. Burada ortak bir dil kullanılması önemlidir. Firma 

kültüründe teknik bilgi açıklamaları herkes tarafından ortak olarak bilinir ve 

kullanılırsa kişiler arası iletişim daha kuvvetli olacaktır 

-Bilginin edinildiği kaynağa olan güvensizlik: 

Kişiler araştırma yaptıkları konuya yeterince hâkim değillerse kullandıkları kaynak 

da aynı oranda yanlış bir kaynak olacaktır. Araştırılan konuyla ilgili kesin bilgi veren 

kaynaklar kullanılmadığında ise, kişi edindiği bilginin doğruluğundan şüphe 

duyacaktır. Sahip olduğu bilginin doğruluğundan emin olmayan kişi, bilgisini 

paylaşmaya isteksiz olacaktır. Bilgisini paylaşsa bile bu bilginin yanlış sonuçlar 

doğurma olasılığı yüksek olabilir, paylaşmamak en doğrusudur. Yapılması gereken, 

konuyla ilgili gerçek bilgiyi verecek kaynaklardan araştırmaların yapılması ve 

sonrasında kendinden emin bir şekilde araştırmanın diğer firma çalışanlarıyla 

paylaşılmasıdır. Yapılan araştırmalar yetersiz kaldıysa ve hâlâ doğru bilgiye 

ulaşılmadıysa, başkalarıyla bilgi paylaşımında bulunarak çoklu bir araştırma yapma 

yöntemine gidilmesi, bilgiye daha kısa sürede ulaşılmasına olanak tanıyacaktır.  

3.6.2 Örgütlerden kaynaklanan engeller 

Bilgi paylaşımına engel olan faktörlerden ikincisi, örgütlerden kaynaklanan 

engellerdir. Firmanın yapısı, geleneksel veya modern görüşlü yönetim ilkelerini 

benimsemiş olması bu noktada çok önemli bir unsurdur. Firmada hiyerarşik bir 

yönetim sisteminin olması, iletişim ve bilgi akışını tek yönlü kılabilir, bilgi paylaşımı 

bu durumda etkilenir. Firma bilgisinin örtülü ya da açık olma oranı da önemlidir. 

Örtülü bilgiyi paylaşmak daha zorken, açık bilgi daha kolay ulaşılabilen ve 

paylaşılabilen bilgidir. Firma, bilgi yönetim stratejilerini açıkça tanımlamadıysa, bu 

konudaki hedefler yeterince belirtilmediyse, çalışanlar paylaşımı gerekli 

görmeyebilir, önemini anlamayabilirler. Firmadaki yönetim sistemi, bir liderin olup 
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olmaması, liderin bakış açıları da bilgi paylaşımının etkin sağlanabilmesi için önemli 

bir faktördür. Yönetimsel bakış açılarının olduğu kadar, firmanın fiziki koşulları da 

önemlidir. Resmi ya da resmi olmayan bilgi paylaşımı için gerekli fiziksel alanların 

varlığı önemlidir. Çalışanlar bilgi paylaşımı için motive edilmeli, ödül-teşvik 

sistemleri uygulanmalıdır. Firma olanaklarının eksikliği, firmanın sistemleri 

uygulamak için maliyeti karşılayamayacak olması da ayrı bir engeldir. Firma iç 

rekabetinin ve dış rekabetinin normalden fazla olması da bilgi paylaşımına etki eden 

bir unsurdur. İş birimleri küçük ve yönetilemezse bilgi paylaşımı sağlanamayabilir.  

Yöneticilerin çalışanların hatalarına hoşgörülü olmamaları, yardım isteklerine sert 

tepkiler vermeleri de çalışanların motivasyonunu düşürerek bilgi paylaşımını 

olumsuz etkiler. Aşağıda bu faktörler incelenmiştir: 

-Firmanın geleneksel kontrol ve otorite ilişkilerine inanan bir firma olması: 

Denetim ve kurallar üzerindeki yönetim anlayışı, bireysel bilgiyi örgütsel bilgiye 

çevirmek için gerekli olduğu düşünülen sosyal gruplar ve sınıfların oluşumu için 

fırsatları sınırlamaktadır [41]. Firmanın emir-komuta zincirine bağlı olması, 

çalışanların direncini azaltmak bakımından faydalıdır. Yine de, firmanın bilgi 

paylaşımında katı olması, esnekliğin getireceği avantajların önünü keser [42]. 

Çalışanların üzerinde kurulan baskıcı yapı, çalışanların bilgi paylaşımı konusunda 

çekimser olmasına neden olabilir. Firmanın bilgi yönetim sistemlerine uyum 

sağlayabilmesi için geleneksel yönetim sisteminden uzaklaşması gereklidir.  

Bilgi konusunda hiyerarşik olmayan bir yaklaşım sergilenmesi, fikirlerin niteliğinin, 

kaynağından daha önemli olduğu düşüncesiyle hareket edilmesi gerekir.  

-Örtülü bilginin açık bilgiye çevrilmesinin gerekliliği 

Firmaların örtülü bilgiyi açık bilgiye dönüştürecek düzenlemeler yapması ve 

çalışanların kullanımına sunması gereklidir. Teknolojik araçların basit ve 

kullanılabilir olması, çalışanların teşvik edilmesini kolaylaştırır [41,68]. Örtülü bilgi 

genelde paylaşılmak istenilmez, paylaşılmak istense bile paylaşmak zordur, somut 

değildir. Bu sebeple, firmanın bu bilgilere ulaşmak ve bilgilerin paylaşılabilir olması 

için çeşitli sistemler kullanması gereklidir. Örtülü bilgi açık bilgiye dönüştürüldükten 

sonra çalışanlar arasında kolaylıkla paylaşılabilir. Bunun için teknolojiden 

faydalanmak firma için en akılcı çözüm olacaktır. 
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-Bilgi yönetimi stratejilerine yönelik şirketin hedef ve paylaşım girişimlerinin doğru 

tanımlanmamış veya belirsiz olması: 

Firma kültüründe bilgi yönetimi sistemlerine verilen önem, bilgi yönetiminin firmaya 

sağlayacağı avantajların anlaması ve bu yönde çalışmalar yapılması önemlidir. 

Kültürüne bilgi yönetimini dâhil etmemiş firmalarda çalışanlar da bunun gerekliliğini 

fark etmez. Bilgi yönetimi, üstten başlayıp altlara doğru yayılan bir hiyerarşik 

sistemdir. Sadece çalışanların bu konuda çaba göstermesi sonuç vermez. Bütün firma 

bunu anlamalı ve uygulamak için çabalamalıdır. Bu da ancak yöneticilerin, 

çalışanların dikkatini bu yöne çekmesiyle, grup çalışmaları yapmalarıyla, ödül-teşvik 

sistemini harekete geçirmeleriyle mümkün olur. Firma bilgi yönetimi stratejilerine 

yönelik hedef ve planlama yapmalıdır. İç rekabetin ve dış rekabetin sağlanması için 

bu yönetim sisteminin firma kültürüne dâhil edilmesi gereklidir. Bilgi paylaşımına 

yönelik çabaların firma stratejisiyle uygun olması gerekir. Çalışanlar bilgi paylaşımı 

ile firmanın hedefleri arasındaki ilişkinin farkında olmalıdır [66]. 

-Bilgi paylaşımı uygulamalarında iletişimi gerçekleştirecek lider veya yönetici 

faktörünün eksik olması: 

Bilgi paylaşımı uygulamaları bu konuyu araştırıp benimsemiş, hayata geçirmeyi 

hedefleyen yöneticiler liderliğinde olmalıdır. Sistemi yönetecek lider olmadığında 

çalışanların bu konuda yol haritası çizmesi beklenemez. Çalışanlar bu sistemin 

uygulanması gerektiğinin farkında olmayabilir, sistemi yeterince önemsemeyebilir, 

işleri hızlı bir şekilde yürütmeye çalışarak bilginin yönetilmesi kısmını atlayabilirler. 

Konusunda uzman olan bir lider önderliğinde bilgi paylaşımı uygulamaları zaman 

içinde şirketin rutini haline getirilebilir. Yönetimin desteği ve liderliğin bilgi 

paylaşımına yönelik yapılan tüm yatırımların ve çabaların sonucu üzerindeki 

doğrudan etkisi ve önemi unutulmamalıdır [66]. 

-Bilgi paylaşımının sağlanabileceği resmi veya resmi olmayan alanların 

bulunmaması ve fiziksel çalışma ortamının kısıtlamaları: 

Özellikle şantiyelerde işler genellikle ayaküstü konuşarak halledilmeye çalışıldığı 

için, konudan haberdar olması gereken esas kişilerin haberi bile olmadan çözüm 

üretilip sahada uygulamaya konabilir. Bu durumda olayı kendi kendilerine 

yönetmeye çalışan çalışanların elinde resmi bir evrak (belge, onay) olmayacağı için 

daha sonra ortaya çıkan sorunlarda bu sorundan kimin sorumlu olduğu belli 
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olmayabilir. Şantiyelerdeki mekân eksiklikleri de bilginin doğru paylaşılmasını 

engelleyen etmenlerden biridir. Toplantı odalarının eksikliği, firmanın belirli 

aralıklarla toplantı yapmaması sorunların yüzeysel olarak çözülmesine neden olur. 

Bir kez daha aynı sorunla karşılaşıldığında daha önce izlenen yol haritası 

hatırlanmayabilir, yaşanan deneyim bir sonraki soruna aktarılamaz. Toplantı odasının 

işlevsel olarak kullanılması, sorunların daha ciddi platformda çözülmesini sağlarken, 

aynı zamanda sorunları ve çözümleri kaydetmek için de sağlıklı bir ortamın 

oluşmasını sağlar. Örneğin, Japon firmalarında sadece bilgi paylaşımının sağlanması 

için “sohbet odaları” bulunmaktadır. 

-İnsanların daha çok bilgi paylaşmasını sağlayacak motive eden ödüllerin veya 

teşviklerin eksikliği: 

Şantiyelerde anlık olarak meydana gelen sorunlarda; sorunlara sahada anlık çözümler 

bularak, bu bilgiyi gerekli kişilerle paylaşmak yerine, konumunu korumak için 

üstlerinden sorunları saklayan çalışanlar olabilir. Bu çalışanlar bilgi paylaşımını 

gereksiz görür, sorun çözüldüğü için hiç üzerinde durmadan bir sonraki konuyla 

ilgilenmeye başlayabilirler. Bilgiyi, sahada yaşanan olayı paylaşmayı gereksiz görür, 

paylaşmasının sonucu değiştirmeyeceğini düşünür.  Firma kültürlerinde bilgi 

paylaşımının yeri olan ve bunu sisteme dönüştürebilmiş firmalarda ise paylaşmak 

şeffaflık sağlar.  

Firma kültüründe bilgi paylaşımının yerini belirginleştirmek isteyen firmalar ödül-

teşvik sistemini sıklıkla kullanırlar. Çalışanlar yaptıkları paylaşımlar sonucu 

ödüllendirildiklerinde hem motive olmuş olur işlerine daha sıkı sarılırlar, hem de 

bundan finansal yarar sağlarlar. Bu süreç devam ettikçe belirli bir süre sonra artık 

bilgiyi gerektiği zaman gerektiği yerde gerektiği kişiyle paylaşmak iş hayatlarına 

dâhil olmuş bir alışkanlık halini alır. Firmanın bütün çalışanlarının bu alışkanlığı 

edindiğini düşünecek olursak, firma başarısının katlanarak artması kaçınılmazdır. 

Firmalarda, iş başı eğitimin teşvik edilmesi, takımların oluşumlarına destek 

sağlanması, kişiler arası diyaloglarla deneyimlerin değişiminin sağlanması, birey ve 

grupların bilgi performanslarının ödüllendirilmesi, bilgi paylaşımını 

hızlandırmaktadır. İşletmelerde, proje grupları ve takımlar bilgi dağılımına büyük 

destek sağlamaktadır [43-45]. 

-Mevcut firma kültürünün bilgi paylaşımına yeterli destek sağlayamaması (şirket 

kaynaklarının eksikliği, maliyet unsuru): 
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Finansal eksikliklerden dolayı, bilgi paylaşımını sağlamak için gerekli eğitimlerin 

çalışanlara verilememesi, teknolojik olarak çalışanlara yeterli olanak sunulmaması 

bilgi paylaşımının önüne geçen çok büyük engellerden biridir. Bu olanakların 

mümkün olduğunca geliştirilmesi uzun vadede firmanın yararına olacaktır. Bilgi 

yönetimi ve bilginin paylaşılması hedeflendiğinde, belirli sistemlere gereksinim 

duyulur. Bu sistemlerin kurulumu maliyetlidir. Büyük ölçekli firmalarda bu maliyet 

daha kolay göz ardı edilirken, orta ve küçük ölçekli firmalar için bu durum daha 

zordur.  

-İş birimleri içinde iç rekabet veya başka firmalarla dış rekabetin fazla yüksek 

olması:  

İş birimleri içindeki iç rekabet, bilgiyi kendine saklama davranışını getirir. 

Konumunu korumak için aslında bilgi vermesi gereken konularda paylaşıma kapalı 

olan çalışanlar, çalışma arkadaşını kendine rakip olarak görür. Bilgisini paylaştığında 

üstlerin gözündeki değerini düşüreceğini düşünür. Bu düşünce çok tehlikelidir, 

bilginin bir kişide kalmasına neden olur.  İş birimleri içindeki iç rekabetin bir başka 

sonucu ise, başka bir çalışma arkadaşının bulduğu yeni bir yöntemi veya kullandığı 

sistemi reddederek, aslında işini kolaylaştıracağı yerde, buna direnerek zor yolu 

seçerek işini devam ettiren çalışanların olmasıdır. Bu davranış, zamandan tasarruf 

etmemeye, daha fazla işgücü harcamaya neden olur. Çalışma arkadaşlarının pratik 

fikirlerini uygulamak firmaya katkı sağlar, sorunların daha hızlı ve doğru 

çözülmesini sağlar.  Bu iki sonuç, firmalar arası ilişkiler için de geçerlidir. Bir 

konuda X firması Y firmasından daha önce davranıp yeni bir sistem geliştirdiğinde, 

Y firması bunu görmezden gelerek aslında kendine zarar verir. Örneğin, “not 

invented here syndrome” : Kurumlarını veya firmalarını sırf başkalarının buluşu 

olduğu için bazı teknolojilerden ve yaklaşımlardan uzak tutmak gibi. Başka 

firmaların buluşlarını kopyalayıp kullanmak öncelikle iş etiğine aykırı bir davranıştır, 

fakat örnek alınarak, geliştirilerek firma kültürüne dâhil edilmesi firma yararına 

olacaktır. 

-İletişim ve bilgi akışlarının belirli yönlerle sınırlı olması (hiyerarşik yönetim 

örneği): 

Çalışanların üstlerine sadece üstleri istediği için/istediği zaman raporlama yapması 

bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Çalışanlar üstlerinden çekindikleri için 

paylaşmaları gereken ayrıntıları paylaşmaktan kaçınabilirler. Bu da bilgi 
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paylaşımının kısırlaşmasına neden olur. Yukarıdan aşağıya doğru, önceden 

belirlenmiş kanallar ile bilgi dağılımını zorunlu kılmak işletmeyi bilgi yönetim 

sistemlerini yoğun kullanan bir örgüt yapmaz, hatta sonuç olarak diğer iş 

bölümlerinin performanslarıyla bir karışıklık yaratabilir. Diğer taraftan, bilgi dağıtım 

kanalları resmi olmayan ve güven ile işbirliğine dayalı olarak geliştirilmişse, bilgi 

dağılımı daha hızlı, güvenilir olabilmektedir. Bu sayede, daha yüksek paylaşım 

düzeyine de ulaşılabilir [41,68].  

Bilgi yönetim sistemlerinin etkili bir şekilde uygulandığı firmalarda hiyerarşi ortadan 

kalkmalıdır. Hiyerarşi ortadan kalkarsa, karar alma ve uygulamaya geçirme süresi 

kısalacaktır. Bilgi yönetimini kullanan firmalarda ortada bir yönetici vardır, herkes 

bu yöneticiye eşit mesafededir. Firmada herkes kendi uzman olduğu konuda 

çalıştığında, firma geleceği ve başarısı kaçınılmazdır. Çalışanlar arası iletişim, karar 

verme mekanizmaları, takım çalışmasının başarılı olması da firmaların dinamik ve 

yeni çağa uygun olmasıyla yakından alakalıdır. Başarı için hiyerarşik kademelerin 

azaltılması şarttır. 

-İş birimlerinin ölçeğinin temas kurmak ve paylaşım kolaylığı sağlamak için küçük 

ve yönetilemez olması: 

Şantiyelerde birbirinden bağımsız birçok alt kadro vardır. Bu alt kadrolarda çalışan 

kişilerin üstleri belli değilse, her üst kendilerinden hesap sorma yetkisine sahipse 

sağlıklı bilgi paylaşımı sağlanamaz. Alt kadrolarda çalışan kişilerden sorumlu üstler 

belli olduğu zaman, bu üstler kendi aralarında toplantılar yaparak bilgi paylaşımında 

bulunabilirler.  

-Yöneticilerin hatalara ve yardım isteklerine karşı hoşgörüsüz davranması: 

Yöneticiler çalışanlarının hatalarına karşı anlayışsız davrandıklarında, yardım 

gereken konularda destek olmadıklarında çalışanlar yöneticilerinden çekinecekleri 

için hem kendilerini güvende hissetmezler hem de sürekli hata yapmaktan korkan, 

çekimser çalışanlar olurlar. Hâlbuki yöneticiler sadece çalışan insanların hata 

yapabileceğini, çalışmayanların hata bile yapamayacağını düşünmelidirler. 

Çalışanlara hoşgörüsüz davranarak çalışanların yaratıcılıklarını da engellemiş olurlar. 

Hataların kabul edilmesi, yardım isteklerinde işbirlikçi davranılması çalışanları 

yüreklendirir, motive eder.  
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3.6.3 Teknolojik nedenlerden kaynaklanan engeller 

Bilgi paylaşımına engel olan faktörlerden üçüncüsü, teknolojik nedenlerden 

kaynaklanan engellerdir. Bilgisayar teknolojisi sistemlerinin insanların kullanım 

gereksinimine göre yetersiz kalması, teknik destek birimlerinin eksikliği, acil 

müdahale ve bakım hizmetlerinin olmayışı nedeniyle çalışanların iletişim akışının  

bozulması engellerden bazılarıdır. Bazen teknoloji yetersiz kalırken, bazen de 

çalışanlar teknoloji karşısında yetersiz kalabilirler. Bu yetersizlik çalışanlarda 

isteksizlik yaratır, bilgi paylaşımı durur. Yetersizlik karşısında çalışanlar 

eğitilmelidir, çalışanların eğitilmesi firmanın bu konuya nasıl yaklaştığıyla alakalıdır. 

Tamamlanmış projelere ait bilgilerin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasının nasıl 

yapılacağı firma içerisinde belirlenmiş olmalıdır. Ayrıca devam eden projelerdeki 

bilgilerin nasıl değerlendirilip sınıflandırılacağına ilişkin kurallar konulmalıdır. Bir 

inşaat firmasında gerek haberleşme, gerekse bilgi teknolojilerinin kullanımı, firma 

personelinin, firma içerisindeki ve dışarısındaki diğer personellerle işbirliğini 

yapmasını kolaylaştırır [49].  

F rma bünyes nde farklı projelerde çalışan personel n tek b r kaynaktan / tek b r 

yerdek  b lg y  zamanında alab lmes  veya farklı projelerde çalışan personel n b rçok 

kaynaktaki / birçok yerdeki bilgiyi zamanında alabilmesi için teknolojinin firma 

içerisinde etkin olarak kullanılması gerekir.  

Teknoloj ,  nşaat sektöründe gerçekleşt r len eylemlere  l şk n özel  çer kl  b lg ler n 

kayıt altına alınmasında da öneml  b r araçtır. Ayrıca yapılmış veya yapılmakta olan 

projelere  l şk n b lg lere ulaşmada da teknoloj  büyük rol oynamaktadır. P yasadak  

rekabet koşullarına ve pazardak  gel şmelere  l şk n b lg ler n elde ed lmes nde, 

er ş lmes nde ve ortak yatırım fırsatlarının gel şt r lmes nde f rma  çer s ndek  

teknolojiden faydalanılır [49].  

Firmada teknolojinin etkin kullanılması çalışanların bilgiye ulaşımını ve paylaşımını 

hızlandırmaktadır. Tabi ki bir tek teknoloji bu konuda yeterli değildir. Çalışanlar 

arası güven, çalışanların takım çalışması yapabilmeleri de önemlidir. Çalışanlar 

sistemi kullanmaya karşı istekli olmalıdır. Aşağıda bilgi paylaşımına engel olan 

teknolojik nedenler incelenmiştir: 

-Bilgisayar teknolojisi sistemlerinin insanların kullanım gereksinimine göre yetersiz 

kalması: 
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Mevcut bilgi paylaşım sistemlerinin yeterliliği ve kalitesi, bilgi paylaşımını etkiler. 

İyi bir sistem olduğunda nitelikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. 

-Teknik destek birimlerinin eksikliği, sistemlere acil müdahale ve bakım 

yapılamaması nedeniyle iletişim akışının bozulması : 

Çıkan teknik arızalardan dolayı iş ve iletişim akışı bozulabilir. Bu durumlarda hemen 

önlem alınmazsa hem iletişim problemleri ortaya çıkar, hem de iş programı günü 

gününe takip edilemez. Depolanan bilgilerin korunması ve kaybolmaması için de 

teknik destek birimlerinin her zaman hazırda bulunması gereklidir.  

-Çalışanların bilgisayar teknolojisi sistemine aşina olmaması, isteksizlik duymaları 

(yaş faktörü) : 

Çalışanlar kullandıkları bilgisayar programlarının gerekliliğine inanmazlarsa, 

kullanmaya hevesli olmazlar. İşleri el ile çözmeye çalışabilirler. Bu da hem zaman 

hem de işgücü kaybı demektir. Genellikle yaşça büyük ve deneyimli çalışanlar, eski 

alışkanlıklarına dayanarak teknolojik sistemleri kullanmayı gereksiz veya karışık 

bulabilirler. Fakat firmada bir bilgi paylaşımı platformu varsa ve her çalışan bu 

konuda üzerine düşeni yapıyorsa, teknolojik sistemleri gereksiz ve karışık bulan 

çalışanlar bu çemberin dışında kalacaklardır. Bu durum hem kendi performansları 

hem de firmanın performansı açısından zararlıdır. 

-Yeni sistemler oluşturulduğunda gereken eğitimin çalışanlara verilmemesi: 

Firma işe girişlerde ve daha sonra belirli aralıklarla çalışanlarına yeni teknolojik 

sistemlerle ilgili eğitimler vermelidir, vermediğinde firma çalışanları güncel 

sistemlerden habersiz olacak, firma performansı olumsuz etkilenecektir. Eğitim 

verildikten sonra çalışanların yeni teknolojik sistemlere olan ilgisi, kullanabilirlik 

durumu ölçülmeli, herkesin ortak olarak aynı sistemleri kullanıp firmada ortak bir dil 

oluşturabilmek adına, bütün çalışanlar sistemleri kullanmaya teşvik edilmelidir. 

Tezin üçüncü bölümünde, bilgi paylaşımının nasıl gerçekleştiği ile ilgili bilgiler 

verilmiş, proje uygulama aşamasında bilgi paylaşımı, proje teknik bilgisinin 

paylaşımı ve firma içinde kişiler arası bilgi paylaşımı olmak üzere iki bölümde 

incelenmiştir. Projenin uygulama aşamasında bilgi paylaşımının önemi vurgulanmış, 

dördüncü bölüme de kaynak oluşturacak projenin uygulama aşamasında bilgi 

paylaşımı önündeki engeller tespit edilerek açıklanmıştır. 
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4. PROJE UYGULAMA AŞAMASINDA BİLGİ PAYLAŞIMININ FİRMA 

PERFORMANSINA VE PROJE YAPIM SÜRECİNE ETKİLERİ: ÖRNEK 

OLAY İNCELEMESİ 

Tezin dördüncü bölümünde öncelikle firma performansının tanımı yapılmıştır. Bilgi 

paylaşımının önündeki engellerin kaldırılmasının firma performansına etkileri ve 

firma performansının ölçülmesinde ele alınan dört kriter incelenmiştir. Firma 

performans ölçümünde yararlanılan kriterler, finansal ölçüm, entelektüel sermayenin 

ölçümü, dengeli başarı göstergesi, elle tutulan ve tutulamayan başarıların ölçümüdür. 

Kriterlerin açıklanmasından sonra, örnek projenin yapım süreci incelenmiş, bilgi 

paylaşımı konusu, devam etmekte olan bir restorasyon projesi üzerinden bir örnek 

olay incelenerek açıklanmaya çalışılmıştır.  

4.1 Firma Performansı 

Firmaların rekabet edebilmesi, ekonomik olarak fark yaratabilmesi için bir araya 

getirdiği her çaba, performans tanımının içine girer. Performans, firmanın 

hedeflediği noktaya ne ölçüde yaklaştığının nicel (miktar) ve nitel (kalite) olarak 

anlatımıdır. Firmalar gelişmelere ayak uydurabilmek için etkili performans ölçüm 

sistemleri kullanmalıdırlar. Performans ölçümü, firma hedeflerinin, başarılarının 

devamlı olarak izlenmesi ve raporlanmasını ifade eder. Firmanın amacı her zaman 

toplam performansı en üst düzeyde tutmaktır. Yönet m b lg ler  çok fazla f nansal 

kökenl d r. Bu da karar sürec n n temel olarak f nansal ölçütlere dayandığı anlamına 

gelmektedir. Finansal olmayan bilgiler ise, personel (devam-devamsızlık), proje, bir 

başka deyişle büyük yatırımların statüsü, dış (p yasa payı) b lg lerle sınırlıdır. 

Müşter  memnun yet , satıcı performansı, yen l k, ürün kal tes  ve entelektüel 

sermaye g b  kavramlarla  lg l  b lg ler yeters z veya elver şli değildir. Bilgiler temel 

olarak, firmanın kendi iç akt v teler  üzer ne yoğunlaşmıştır [63,69]. 

Keskin’in çalışmasında, belirlediği iki bilgi yönetim stratejisinin uygulanması sonucu 

firma performansının nasıl etkileneceği araştırılmıştır. “Açık ve Örtülü Bilgi 
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Yönetim Stratejisi Arasındaki İlişkiler” konulu bu çalışmada, bilgi iki kategoride 

incelenmiştir [70]. 

Açık yönlü: Bu çalışma grubunun amacı firma bilgisini kullanmak, yönetmek ve 

saklamaktır. Müşterilere daha hızlı yanıt verilmesi, bilgi yönetim sistemi maliyetini 

düşürmek de ana amaçlardandır. Böylece ekonomik alanda ve örgütsel yönetim 

alanında başarıya ulaşılmaktadır. 

Örtülü yönlü: İletişim ve bilgi paylaşımının önemi vurgulanmaktadır. Çalışanların 

sosyal çevresi değerlendirilerek birebir diyalog kurup bilgi paylaşımları sağlanır. Bu 

stratejinin kullanımının firma performansına etkisine bakıldığında, firma rakipleri ile 

kıyaslandığında pazar payı, büyüme oranı, karlılık, yenilikçilik ve iş büyüklüğünde 

artış olduğu görülmüştür.  

Keskin’in çalışmasında bilgi, odağına göre sınıflandırılmıştır. (açık-örtülü bilgi) Açık 

yönlü bilgi yönetim stratejisi önerilmiştir. Amprik araştırma yöntemi kullanılarak 

açık yönlü bir yönetim stratejisinin firma performansı üzerindeki etkisinin örtülü 

bilgi yönetim stratejisine göre daha yüksek olduğu görülmüştür [8]. 

4.1.1 Firma performansı ölçüm kriterleri 

Bilgi soyuttur, ölçülemez. Bu sebeple firma performansıyla doğrudan ilişkisini 

ölçmek mümkün değildir, bunun için belirli bir yöntem yoktur [49]. Belirli bir 

yöntem olmasa da finansal ölçüm, entelektüel sermayenin ölçümü, dengeli başarı 

göstergesi, elle tutulan ve tutulamayan başarılar ölçülerek bilgi paylaşımının firma 

performansı üzerindeki etkisine yönelik yorumlar yapılabilir.  

Firma performansının ölçülmesi dört kategoride sınıflandırılmıştır. Bunlardan 

finansal ölçüm finansla alakalıyken, diğer üç kategorinin ölçümü finanstan bağımsız 

olmaktadır. 

4.1.1.1 Finansal ölçüm 

Finansal ölçütler, faaliyet kârı, yatırım, sermayenin kârlılık oranı, ekonomik katma 

değer gibi ölçülebilen karlılıklardır. Finansal ölçümler, firma stratejisinin doğru 

ilerleyip ilerlemediğini anlamak için yapılan ölçümlerdir. Geçmiş yılların şimdiki 

durumla karşılaştırılması, yıllara göre firmanın ekonomik sonuçlarını içeren 

tabloların düzenlenmesi firmalar açısından önemlidir. Geçmiş ve mevcut ekonomik 

duruma bakarak gelecek hakkında tahminler yapılabilirse, finansal ölçümler amacına 
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ulaşmış olur. Bilginin paylaşılması firma içinde sağlıklı iletişim kurulduğunu 

gösterir, sağlıklı iletişimin gerçekleştiği firmalarda projeler zamanında devam eder, 

zaman sıkışıklığı yaşanmadığı için sonuç üründe beklenen kaliteye ulaşılır. Doğru 

iletişim ve planlamayla iş gücünden en iyi şekilde faydalanılarak maliyette düşüşler 

olur. Bu durumlar zincirin halkaları gibi iç içe geçer ve birbirine etki eder. Aksaklık 

olmaz ve bütün süreçler beklenildiği zaman, kalite ve maliyette bitirilmiş olursa, 

firma finansal olarak kâra geçer. Doğru iletişim ve bilgi paylaşımı firmanın 

ekonomik avantajı için şart ve değişmezdir.  

4.1.1.2 Entelektüel sermayenin ölçümü 

Finansal olmayan varlıkların tamamıdır. Firmaya rekabet avantajı sağlayan, 

çalışanların bildiği ve uyguladığı her şeydir. Entelektüel sermaye dört bölümde 

incelenmiştir. Bunlar insan sermayesi, yapısal sermaye, ilişkisel sermaye ve sosyal 

sermayedir.  

İnsan sermayesi  

Entelektüel sermayenin birincil kaynağı insan sermayesidir. Bilginin üreticisi 

insandır. İnsan düşünebilir, birlikte çalışmaya yatkındır, yetenekli ve yaratıcıdır, 

sorun çözme becerisine sahiptir, özgüvenlidir, eğitilebilir ve eğitebilir, mesleki 

yeterlilik özellikleri vardır. Firma içinde bilgi paylaşımı da insanların isteğine 

bağlıdır. İnsanlar paylaştıkları bilgilerle firma değerini arttırırlar. 

Yapısal sermaye 

Organizasyonel değerlerdir. Firma yapısını, firmanın belgeleme özelliklerini, bilgiyi 

depolama şekillerini, üretim süreçlerini, kalite kontrol ve yönetim sistemlerini, 

işletme verimliliğini ve kârlılığını iyileştirmek için uygulanmış ya da uygulanacak 

yönetim araçlarını kapsamaktadır [49]. Firmanın geçmişten günümüze kullandığı 

bütün sistemleri ifade eder. Bilgi yönetim sistemleri de bu sistemlerden biridir. 

Bilginin paylaşılmasının gerekli görülmesi, çalışanların mutlaka bilgisini paylaşması 

da yapısal sermayenin nasıl şekillendiğiyle alakalıdır. Firmadan firmaya değişir. 

Yenilikçi firmalar bilgi paylaşım sistemini en iyi şekilde kullanırken, geleneksel 

firmalar kullanmayı tercih etmeyebilir. Bu o firmaların yapısal sermayesiyle 

alakalıdır. 
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İlişkisel sermaye  

Firmanın geçmişte ve şimdiki zamanda birlikte çalıştığı bütün kişi, kurum, 

kuruluşlarla olan ilişkilerini ifade eder. Örneğin, firma tedarikçileri, müşteriler, 

ortaklar gibi. 

Müşterilerin tatmini, ilişkisel sermayenin ölçülebilen kısmıdır. Uzun yıllar aynı 

tedarikçilerle çalışmak, uzun yıllar süren ortaklıklar ilişkisel sermayenin ürünüdür. 

Kısacası, ilişkisel sermaye firmanın müşterilerine, tedarikçilerine ve sektördeki diğer 

firmalarla olan ilişkilere dayanan sermayedir. 

Sosyal sermaye 

Coleman, bireycilik ön kabulüne karşı çıkarak, bireylerin işgal ettikleri mevki ya da 

mensup oldukları şebekeler ne olursa olsun, insanlara yapılan yatırımların tek başına 

önemli getiriler sağlayacağı anlayışına karşı çıkar [71]. Sosyal sermaye, toplumsal 

organizasyon yokluğunda ulaşılamayan veya sadece yüksek maliyetlerde ulaşılabilen 

hedeflere ulaşmayı sağlayan değerler olarak tanımlanır [72]. Sosyal sermaye için 

toplumsal organizasyon şarttır, bireylere yapılan yatırımlar, ancak firmanın bütün 

çalışanları tarafından aynı şekilde kabul görür ve uygulanırsa sosyal sermaye elde 

edilmiş olur. Sistemleri sadece bir çalışanın uygulaması yeterli değildir, bütün 

çalışanların hedefleri ortak olmalı, firmanın tamamı aynı hedef için çalışmalıdır. 

4.1.1.3 Dengeli başarı göstergesi 

İşletmelerin ölçüm sistemleri sadece finansal sistemler üzerine olmamalıdır. 

Stratejiler de ölçülebilir, gelişimleri takip edilebilir. Dengeli başarı göstergesinin 

amacı stratejilerin ölçülmesidir. Dengeli başarı göstergesinde stratejik planlama 

dışında geri bildirim (feed-back) de önemlidir. Dengeli başarı göstergesi aynı 

zamanda entelektüel sermayenin ölçülmesi için geliştirilen bir yöntemdir. Dengeli 

başarı göstergesi, örgütün misyon stratejisini ayrıntılı bir performans ölçüm setine 

çevirerek, stratejik ölçüm ve yönetim için bir çerçeve oluşturan, ölçme esasına dayalı 

stratejik performans yönetim sistemidir [73]. 

4.1.1.4 Elle tutulan ve tutulamayan başarılar  

Müşteri tatmini, kalite, esneklik gibi finansal olmayan performans ölçütleridir. 

Firmalar faaliyetlerini kontrol etmek için yönetim, müşteri memnuniyetinin 

ölçülmesi, çalışanların moral düzeyinin ölçülmesi gibi konuları ele almalıdır. 
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Finansal olmayan bu ölçütlerin kontrol edilmesi, sonuçlarının finansal performans 

göstergesini etkilemesiyle alakalıdır [2]. Elle tutulamayan bu başarılar, firmanın uzun 

dönem stratejilerini belirlemeye yardımcı olurken, finansal ölçümlerin firmanın 

gelecekteki performansını tahmin edebilmesi mümkün değildir [63]. 

Çizelge 4.1’de, bu tez kapsamında projenin uygulama/yapım aşamasında şantiyede 

görev alan yönetici, mimar ve mühendislerle yapılan yüz yüze görüşmelerde 

yukarıdaki ölçüm sistemlerinden hangileri hakkında bilgi alınıp alınamadığı 

gösterilmiştir.  

Çizelge 4.1 : Bilgi paylaşımın önündeki engellerin kaldırılmasının firma 

performansına etkisinin tespiti için tez kapsamında 

kullanılan/kullanılamayan ölçütler. 

ÖLÇÜTLER 

Finansal ölçüm 

Görüşmeler projenin uygulama aşamasında şantiyede görevli 

yönetici, mimar ve mühendislerle yapıldığından dolayı finansal 

konularda bilgi almak mümkün olmamıştır. Finansal ölçüm, tezin 

kapsamı dışındadır. 

Entelektüel sermaye 

İnsan sermayesi, yapısal sermaye (organizasyonel değerler, firma 

yapısı), ilişkisel sermaye (insan ilişkileri yönetimi) ve sosyal sermaye 

(firmanın bireycilikten uzaklaşıp bir bütün olarak düşünülmesi) 

konularında yüz yüze görüşmelerde bilgi alınmıştır. 

Dengeli başarı göstergesi 

Şantiyede çalışan yönetici, mimar ve mühendislerle görüşüldüğü için, 

firmanın ana yönetiminin verebileceği stratejik hedeflere yönelik 

bilgileri almak mümkün olmamıştır. Bu sebeple dengeli başarı 

göstergesinin ölçümü tezin kapsamı dışındadır. 

Elle tutulan ve tutulamayan 

başarılar 

Müşteri tatmini, ürünün (yapının) kalitesi, çalışanların motivasyonu 

gibi konular elle tutulan ve tutulamayan başarılar olarak 

değerlendirilir. Strateji belirlenmesinde firmaya yol gösterir. Bu 

tezde, şantiyede proje yapımı devam ederken bilgi paylaşımının 

hangi aşamada gerçekleştiği tespit edilmeye çalışılmıştır. 

4.2 Örnek Proje Yapım Süreci 

Projenin yapım aşamasında genellikle bilgi eksikliğinden ve uygulama eksikliğinden 

dolayı birçok sorunla karşılaşılır. Bu sorunların çözümleri gelecek projeler için 

saklanmalı ve kullanılmalıdır. Bilgi paylaşımını yönetebilmek için öncelikle 

örgütteki bilgi akışını kavramak gereklidir. Bilgi akışı, bilgi paylaşımının en temel 

noktasıdır. Örgüt içindeki engeller teker teker tanımlanırsa engelleri ortadan 

kaldırmak da mümkün olacaktır. 
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Firmanın bilgiyi iyi kullanıp kullanamadığı projenin yapım aşamasında diğer 

aşamalara göre daha çok ortaya çıkar. Firma, sahada çıkan sorunlara karşı yeni 

yöntemler üretebiliyorsa, sektöre katkı sağlayacak yenilikler geliştirebiliyorsa, bilgiyi 

iyi kullanabiliyor demektir. 

Yukarıdaki bilgiler proje yapım sürecine yönelik genel düşüncelerdir. Örnek olarak 

ele aldığımız restorasyon projesi özelinde proje yapım sürecinden bahsedecek 

olursak, yapının söküm ve projelendirme aşamasından uygulama aşamasına kadar 

olan bütün süreçler projenin yapım sürecini oluşturmaktadır. Restorasyon 

projelerinin planlanması ve uygulamaya geçirilmesi diğer projelere göre daha fazla 

detay ve farklı yöntem içerir. Bu yöntemlerin önceden planlanması, çalışanların 

değişmesinin proje yapım sürecine hiçbir olumsuz etki yansıtmamasının sağlanması 

gerekir. Bu durum göz önüne alındığında, sökümü gerçekleştiren ekibin yapımdan 

beş sene önceye dayanan bilgileri bile depolayıp gruplandırdığını söyleyebiliriz. 

Depolanan bilgiler, gerek duyuldukça sırasıyla kullanılarak yapının yeniden yapım 

sürecini oluşturmuştur. Proje yapım süreci bu restorasyon projesi özelinde sadece 

yapım aşaması olarak düşünülmemiş, söküm, projelendirme, şantiye kurulumunun 

eski yapıya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmasına kadar birlikte düşünülmüştür.  

4.3 Örnek Projeye İlişkin Bilgiler 

Restorasyon projeleri diğer projelere göre daha özel projelerdir, daha özel çözümler 

ve daha çok bilgi birikimi gerektirir. Restorasyon projesinde, ayakta kalmayı 

başaramamış ve strüktürel olarak tamamen ortadan kalkmış eserin aslına uygun 

olarak yeniden yapımı ya da ayakta kalan yapının güçlendirilmesi ve onarımının 

yapılması söz konusu olabilir. 

Bu tez kapsamında üzerinde çalışılan projede ana yüklenici firma çalışanları ile yüz 

yüze görüşmeler yapılarak, şantiyede uygulama aşamasında bilgi paylaşımı 

konusunda fikir sahibi olunmuştur. Ana yüklenici firma inşaat, restorasyon, demir-

çelik, zemin kaplama sistemleri, tarım gıda, pazarlama ve kurumsal yayıncılık 

alanlarında otuz yıla yaklaşan deneyime sahiptir. Türkiye’de restorasyon işlerinde 

çok özel projelerde yüklenicilik sorumluluğunu almış, yurtdışında da hem 

restorasyon, hem de yeni inşaat işlerinde deneyimlerini arttırmaya devam etmektedir. 
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Bu tez kapsamında ulaşılan sonuçların tek bir firmanın tek bir şantiyesine özel 

olduğu unutulmamalıdır. Bu sonuçların genele yayılması için en azından firmanın 

bütün şantiyeleri uygulama alanına dâhil edilmeli, sektörde bilgi paylaşımı 

konusunun tespiti için de en az 30-40 şantiyenin uygulama alanına dâhil edilmesi 

gereklidir.  

Devam etmekte olan restorasyon projesinde, strüktürel bütünlüğünü koruyamamış 

yapılardan biri aslına uygun olarak yeniden yapılırken, diğer yapının strüktürel 

onarımları ve yenilemeleri yapılarak özgün tavanları ve süsleri sadece küçük 

onarımlar geçirerek korunmuştur. İki binaya ek olarak proje kapsamında ortaya 

çıkmış yeni ek binalar da mevcuttur. Yapıların ana taşıyıcı malzemesi ahşaptır. 

Restorasyon projesi ne kadar kapsamlıysa, ahşapla çalışmak da o kadar hassas ve 

kapsamlıdır. Bu proje özelinde ahşap malzeme ile çalışılması spesifik bilginin 

gerekliliğini daha da arttırmıştır. Ahşap tavan, duvar, döşeme onarımlarının saha 

dışında başka bir atölyede yapılmış olması, bilgi akışının hiç kesilmemesi açısından 

daha sistemli bir iletişim ağı gerektirmiştir. Onarımlar, sahadaki yapım sürecinden 

beş sene önce başlamıştır, sahadaki uygulama esnasında beş sene önceki onarım 

bilgilerine zaman zaman gereksinim duyulmuştur. Onarımda görevli mimar ve 

mühendisler o zamandan beri bilgileri depolamamış olsalardı, yapım aşamasında 

daha çok aksiliğin meydana geleceği öngörülmektedir. Bilgilerin depolanmış olması, 

yapım aşamasındaki birçok aksiliğin önüne geçmiştir. Bu durum, söz konusu 

projenin uygulama alanı olarak seçilmesinde önemli bir rol oynamıştır. 

Projelendirme aşamasından söküm aşamasına, söküm aşamasından yeniden yapım 

aşamasına kadar geçen sürede sürekli olarak projeler revize edilmiş, yapının 

uygulama aşamasında da revizyonlara devam edilmiştir. Taşeron firmalar detaylarını 

uygulamaya devam ederken projelerin revizyon geçirmiş olması, taşeronların iş 

akışını değiştirmiş, dolayısıyla bütün iş programı bu revizyonlardan etkilenmiştir. 

Projelendirmeden yapım aşamasına geçerken çok sağlıklı bir bilgi paylaşım süreci 

gerçekleşmesi gerekmiştir. 

Restorasyon projeleri zaman yönetimi açısından diğer projelere oranla daha dikkatli 

planlanması gereken projelerdir. Revizyonların taşerona zamanında haber verilmesi 

taşeron firmanın da iş programını o revizyonlara gore yapması, zaman kaybı 

olmaması açısından önemlidir. Bu projede bu konuda yaşanan sorunlar, iş 

programının gerisinde kalınmasına neden olmuştur. 
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4.4 Araştırmaya Katılanlara Yöneltilen Sorular 

Araştırmada katılımcılara yöneltilen soruların oluşturulmasında Çizelge 3.3 baz 

alınmıştır. Çizelge 3.3’deki bireysel engeller, örgütlerden kaynaklanan engeller ve 

teknolojik nedenlerden kaynaklanan engeller, bir inşaat projesinde uygulama 

aşamasında bilgi paylaşımına yönelik sorulara dönüştürülmüştür. Çalışanların bilgiyi 

elde etme, bilgiyi saklama ve bilgiyi paylaşma hakkındaki düşünceleri, tezin literatür 

kısmından yola çıkarak hazırlanmıştır. Sorular hazırlanırken, özellikle bireysel 

engeller bölümünde katılımcıların özel alanına girmemeye dikkat edilmiştir. 

Katılımcılara, paylaştıkları bilgilerin gizliliğinin korunacağı belirtilmiş, görüşmeler 

sırasında ses kaydı oluşturulmuştur. Ses kayıtları deşifre yöntemiyle kağıda 

aktarılmış, metinler ortak görüşler gruplandırılarak oluşturulmuştur. 

Görüşmelerde, şantiye yönetiminde söz sahibi olan katılımcılar ve saha/ofiste görev 

alan mimar ve mühendisler yer almıştır. Şantiyelerde bilgi paylaşımı, yönetim, saha 

ekibi ve teknik ofis ekibinin birçok noktada karşılıklı olarak yaptıkları bir eylemdir. 

Yönetimden çıkan kararlar sahadaki ve teknik ofiste alınan kararları etkilemektedir. 

Bu sebeple, hem yönetim hem saha hem de teknik ofisten katılımcılarla görüşmek 

istenmiştir. Görüşmeler toplam on kişiyle yapılmıştır. Katılımcılardan biri sadece 

yönetimden sorumluyken, ikisi hem sahada görevli mimarlardır, hem de yönetimde 

karar verme yetkisine sahiptirler.  Geriye kalan yedi katılımcı, saha ve teknik ofisteki 

mimar  ve mühendislerdir.  

Görüşülen katılımcılarla aynı zamanda iş arkadaşı olunduğu için, verecekleri 

cevaplarda iş arkadaşı olduğumuzu düşünmeden tamamen objektif olmaları rica 

edilmiş, cevapları değerlendirdikten sonra objektif olduklarına kanaat getirilmiştir.  

Görüşmeler şantiyenin toplantı odasında gerçekleştirilmiş, en uzun görüşme 45 

dakika, diğer görüşmeler ortalama 30 dakika sürmüştür. Görüşmelere gidilmeden bir 

hafta önce katılımcılardan saat belirterek randevu alınmıştır. Görüşmeler her 

seferinde 2 katılımcıyla görüşülerek 5 günde tamamlanmıştır. 

4.4.1 Katılımcıyı tanımaya yönelik sorular 

İlk bölümde, Çizelge 4.2’de görüldüğü gibi katılımcıların cinsiyetleri, yaşları, eğitim 

durumları, toplam iş deneyimleri, şu an çalışılmakta olan projedeki iş deneyimleri ve 

firma içindeki pozisyonlarını anlamaya yönelik sorular yöneltilmiştir. 
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Çizelge 4.2 : Katılımcıyı tanımaya yönelik sorular. 

Cinsiyet 
Kadın  

Erkek 

 

Yaş 

20-25 

25-30 

30-40 

40-50 

50-60 

 

Eğitim durumu 

Lise 

Meslek yüksek okulu 

Lisans 

Yüksek Lisans 

Doktora 

 

İş deneyimleri (toplam iş deneyimi) 

1 yıldan az  

1-3 yıl 

4-6 yıl  

7-9 yıl  

10 yıldan fazla  

  

İş deneyimi (şu an çalışılan firmadaki iş 

deneyimi) 

1 yıldan az  

1-3 yıl  

4-6 yıl  

7-9 yıl  

10 yıldan fazla  

 

Firmadaki pozisyonu 
Yönetici 

Mimar / Mühendis   

4.4.2 Bilgi yönetim süreçlerine ilişkin sorular 

İkinci bölümde katılımcılara bilgi yönetim süreçlerinden bilgiyi elde etme, bilgiyi 

paylaşma ve bilgiyi saklamaya yönelik sorular sorulmuştur. 

4.4.2.1 Bilgiyi elde etme 

Çalışanların firma içinde bilgiyi elde etme şekli ve kolaylığı ile ilgili sorular bu 

bölümde yöneltilmiştir. Firmanın teknolojik yeterliliği, çalışanların bilgiye 

ulaşmadaki kolaylığı bilgi paylaşımında önemli bir yer tutar. Daha önceki 

çalışmalarda elde edilen bilginin depolanması, gerektiğinde yeniden kullanılması 

bilgi paylaşımı sürecini hızlandırır, bilgi paylaşım sürecinin hızlanması da projeye 

sağlayacağı katkılardan dolayı önemlidir.  
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-Firmada bilgiyi kolayca elde etmeme yardımcı olacak teknolojik sistemler 

mevcuttur. 

-Firma, daha önceki projelerde kullanılan verilere ulaşmama izin verir. 

-Bilgiyi uzun uğraşlar ve çalışmalarım sonucu elde ettiysem başka biriyle 

paylaşmaktan hoşlanmam, kolay yoldan bilgi elde etmesini istemem. 

4.4.2.2 Bilgiyi paylaşma 

Çalışanların bilgi paylaşımı konusuna nasıl yaklaştıkları, bilgi paylaşımını hangi 

mekânda ve hangi zamanda yapmayı tercih ettikleri, bilgi paylaşımını hangi yolla (e-

posta, telefon görüşmesi, yüz yüze görüşme) yapmayı tercih ettikleri, şirketin veri 

tabanını nasıl kullandıkları ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Bilgi paylaşımının ne gibi 

avantajları olduğunu düşündükleri sorulmuştur. 

-Kendim araştırarak elde ettiğim ya da daha önceden deneyimlemiş olduğum bir 

bilgiyi iş arkadaşlarımla paylaşmakta sakınca görmem. 

-İş arkadaşlarım bilgi paylaşımı konusunda açık fikirlidir. 

-Bilgi paylaşımı takım çalışmasına teşvik edicidir.  

-Seminer, konferans gibi resmi toplantılarda bilgimi paylaşırım, iş arkadaşlarım da 

bilgilerini paylaşırlar. 

-Öğle yemeği, çay saati gibi resmi olmayan toplantılarda bilgimi paylaşırım, iş 

arkadaşlarım da bilgilerini paylaşırlar. 

-İş ortamında iş arkadaşlarımla bilgi paylaşmak konusunda birbirimize güveniriz. 

-Yazılı iletişim (e-posta, rapor, mesaj) yoluyla bilgi paylaşmayı tercih ederim. 

-Sözlü iletişim (telefon görüşmesi, yüz yüze görüşme) yoluyla bilgi paylaşmayı 

tercih ederim. 

-Seminer, konferans gibi resmi toplantılarda yapılan bilgi paylaşımı benim bilgi ve 

becerimi arttırır. 

-Öğle yemeği, çay saati gibi resmi olmayan toplantılarda toplantılarda yapılan bilgi 

paylaşımı benim bilgi ve becerimi arttırır. 

-Bilgi paylaşımı firmamın başka firmalarla rekabet avantajını arttırır. 

-Bilgi paylaşımı firmada yeni fikirler ve çözümler üretmemizi sağlar. 
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-Bilgi paylaşımı benim dışımda gerçekleşir, benim katkım olmaz. Sadece benden 

beklendiği için bilgi paylaşımı yaparım. 

4.4.2.3 Bilgiyi saklama 

Bu bölümde firmanın bilgiyi saklamaya yönelik veri tabanı olup olmaması, 

çalışanların veri tabanından haberdar olup olmadığını anlamaya yönelik sorular 

sorulmuştur. 

-Aradığım bilgiyi nerede bulabileceğimden haberdarım. 

-Firmanın veritabanı (bilginin depolandığı yer, portal) vardır. 

-Firmanın veritabanı (bilginin depolandığı yer, portal) oldukça büyük ve kapsamlıdır. 

-Firmamın bilgi sistemini (veritabanını) (örneğin; portal) bilgiyi depolamak için 

kullanırım. 

-Firmamın bilgi sistemini (veritabanını) (örneğin; portal) aradığım konuda bilgi 

bulmak için kullanırım. 

4.4.3 Bilgi paylaşımının önündeki engellere yönelik sorular 

4.4.3.1 Bireysel engeller 

Bilgi paylaşımının önünü kesen engellerden biri olan bireysel engeller konusu 

katılımcılara yöneltilerek, kendilerinden kaynaklanan bilgi paylaşmama davranışı 

araştırılmıştır. Bilgi paylaşımına verdikleri önem, iş arkadaşlarına güvenip 

güvenilmemesi, bilgiyi elde etme durumuna göre davranışının nasıl değişeceği, yaş, 

cinsiyet, milli kültür ve din, eğitim seviyesi farklılıkları olduğu zaman bilgi 

paylaşmaktan çekinip çekinilmeyeceği konularında sorular yöneltilmiştir.  

-Spesifik bir bilgi gerektiğinde, acil durum bir durum söz konusu olduğunda iş 

arkadaşlarıma bilgi aktarmak için zaman yaratırım, ya da işi kısa yoldan kendim 

çözerim. 

-İş arkadaşıma güven duymuyorsam bilgimi paylaşmakta tereddüt ederim, bilgiyi 

kötüye kullanacaklarına dair şüpheye düşerim. 

-Benden yaşça küçük olan meslektaşlarımla bilgimi paylaşmam. 

-Benden yaşça büyük olan meslektaşlarımla bilgimi paylaşmam. 
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-Karşı cinsiyetteki iş arkadaşımla bilgimi paylaşmakta tereddüt ederim. 

-Sosyal ortamlarda görüşmediğim iş arkadaşımla bilgimi paylaşmam, sosyal 

ortamlarda birlikte vakit geçirdiğim iş arkadaşımla daha kolaylıkla bilgimi 

paylaşabilirim. 

-Benden daha düşük eğitim seviyesine sahip olan bir iş arkadaşımla bilgimi 

paylaşmam, anlattıklarımı anlamayacağını düşünürüm, benden daha düşük eğitim 

seviyesine sahip olan bir iş arkadaşımla bilgimi paylaşmaktan çekinmem, onu 

haberdar etmek beni mutlu eder. 

-Benden daha yüksek eğitim seviyesine sahip bir iş arkadaşımla bilgimi 

paylaşmaktan çekinirim, eksik olduğum noktalar ortaya çıkar diye endişelenirim, 

benden daha yüksek eğitim seviyesine sahip iş arkadaşımla bilgimi paylaşmaktan 

çekinmem, ondan öğreneceklerim için heyecanlanırım. 

-İş ortamında başka bir milli ve dini kökene sahip iş arkadaşım varsa onunla bilgimi 

paylaşmayı tercih etmem.  

-İş arkadaşlarıma eşit mesafede dururum, hepsi benim için bilgimi paylaşmaya 

değerdir.  

-Sahip olduğum bilginin doğruluğundan emin değilsem onu kimseyle paylaşmam. 

-Sahip olduğum bilginin doğruluğundan emin olmasam bile onu iş arkadaşlarımla 

paylaşırım. 

-İşle ya da özel yaşamla ilgili problem olduğunda iş arkadaşlarımdan destek alırım. 

-İş arkadaşlarıma güvenirim, iş arkadaşlarım bana güvenir. 

-Bu firmada uzun yıllar çalışacağıma inanıyorum. 

-Çalışırken yeni bilgi ve beceriler kazanırım. 

4.4.3.2 Örgütlerden kaynaklanan engeller: 

Firma kültüründe bilgi paylaşımına yönelik motive edici ödüllerin olup olmadığı, 

yöneticilerin bu konuda çalışanları motive edip etmediği, şantiye olanaklarının 

yeterliliği, hiyerarşik tablonun bilgi paylaşımına etkisi gibi sorular bu bölümde 

yöneltilmiştir. Çalışanlar üstlerinden çekinip görüşlerini paylaşmak istemeyebilir 

veya baskı altında hissettikleri için bilgi paylaşımında aksaklıklar yaşanabilir. Bu 

durum da proje sürecini etkileyen bir durumdur. Bu bölümde yöneticilerin çalışanlara 
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yaklaşımlarının nasıl olduğu, çalışanların sahip olduğu yetkilere yönelik sorular 

yöneltilmiştir. Çalışan kişinin firma içinde kendini nasıl gördüğüyle alakalı fikirleri 

sorulmuştur. Bu bölümde yöneltilen sorularda çalışma ortamında bireyin hissettiği 

duygular, kendini rahat hissedip hissetmediği, çalıştığı ortamının teknik olanaklarının 

etkili çalışmaya elverişli mi yoksa çalışmaya engel mi olduğu araştırılmıştır.  

-Firma kültüründe bilgi paylaşımına yönelik tanımlanmış hedef ve paylaşım 

girişimleri vardır. 

-Liderimiz/yöneticimiz bilgimizi paylaşmamız konusunda bizi teşvik eder ya da 

liderimiz/yöneticimiz bilgimizi paylaşmamız konusunda bizi motive etmez, bu 

durumu önemsemez. 

-Her çalışanın bulunduğu, bilgi edindiği ve bilgisini raporladığı toplantılar yaparız.  

-Bilgimizi paylaşmamız karşılığında motive edici ödüller alırız. 

-Şantiye ortamında bilgi paylaşımı sağlayabileceğimiz mekanlar yoktur/yetersizdir. 

-Firma içi çalışanlar arası rekabet yüksektir, bu nedenle bilgimizi paylaşmaktan 

çekiniriz.  

-Firma dışı rekabet yüksektir, firma dışından kişilerle bilgi paylaşımından çekiniriz.  

-Hiyerarşik tablo incelendiğinde firma içinde bilgimizi paylaşmamıza olanak 

tanınmaz.  

-İş birimleri belirsizdir, bu nedenle bilgi paylaşımı sağlamak zordur. 

-İş yerinde kendimi güvende hissederim. 

-Çalışma ortamım genel olarak konforludur. 

-Yöneticilerim yorum ve fikirlerime önem verir. (Çalışanlarım yorum ve fikirlerime 

önem verir.) 

-Firmaya yaptığım katkıların gerekli olduğuna inanırım. 

-Firmada bir sorunla karşılaşıldığında çözüm üretme yetkisine sahibim.  

-Yöneticilerim çalışanlara adil davranır. (Bir yönetici olarak çalışanlarıma adil 

davranırım.) 

-Yöneticilerim firmaya sadıktır. (Çalışanlarım firmaya sadıktır.) 

-Maaşımdan memnunum. 

-Pozisyonumdan memnunum. 

-İşle ilgili sorunlarda yöneticilerimden destek alırım. (İşle ilgili sorunlarda 

çalışanlarım benden destek ister.) 
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-Özel konularda yöneticilerden yardım isteyebilirim. (Özel konularda çalışanlarım 

benden yardım isteyebilir.) 

4.4.3.3 Teknolojik nedenlerden kaynaklanan engeller: 

Şantiyenin fiziki olanakları, iletişim akışını bozan durumların olup olmaması, 

bilgisayar ve telefon yoluyla bilgi paylaşımı konusunda ne düşündükleri, firma 

tarafından gerekli eğitimlerin verilip verilmediği ilgili sorular bu bölümde 

yöneltilmiştir.  

-Çalışma ortamımda teknolojik olarak yeterli imkana sahibim ya da şantiyedeki 

teknolojik imkanlar (bilgisayar, telefon) bilgi paylaşımımız için yetersiz kalmaktadır. 

-Şantiyede herhangi bir teknolojik arıza olduğunda müdahale geç yapılmakta, 

iletişim akışımız bozulmaktadır ya da şantiye yönetimi teknolojik aksaklıklar 

konusunda hassastır, önlemler fazladır, sorun yaşandığında zaman geçmeden 

çözülür. 

-Bilgisayar/telefon kullanmak benim için zordur (yaş faktörü,gerekli eğitimin 

verilmemiş olması) o sebeple sözlü iletişimi tercih ederim. 

-Yeni iletişim sistemleriyle ilgili eğitimi firmamız tarafından alırız. 

4.5 Görüşme Verilerinin Değerlendirilmesi 

4.5.1 Katılımcıyı tanımaya yönelik soruların değerlendirilmesi 

Bölüm 1’de katılımcıların cinsiyetleri, yaşları, eğitim durumları, deneyimleri ve 

firmadaki pozisyonları değerlendirilmiştir. Çizelge 4.3’de görüldüğü üzere, 

katılımcıların 3’ü kadın, 7’si erkektir. Katılımcıların yaş dağılımı Çizelge 4.4’de 

gösterilmiştir, 20-25 yaş aralığında 1 katılımcı, 25-30 yaş aralığında 4 katılımcı, 30-

40 yaş aralığında 5 katılımcı ile görüşülmüştür. Çizelge 4.5’te göstedildiği üzere, 

katılımcıların eğitim durumları, Lisans mezunu olan 7 katılımcı, yüksek lisans 

mezunu olan 3 katılımcı vardır. 

Çizelge 4.3 : Katılımcıların cinsiyeti. 

Cinsiyet 

Kadın  3 

Erkek 7 

Toplam 10 
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Çizelge 4.4 : Katılımcıların yaş aralığı. 

Yaş aralığı 

20-25  1 

25-30 4 

30-40 5 

40-50   

50-60   

Toplam 10 

Çizelge 4.5 : Katılımcıların eğitim durumu. 

Eğitim Durumu 

Lise   

M.Y.O   

Lisans 7 

Yüksek 

Lisans 
3 

Doktora   

Toplam 10 

Çizelge 4.6 : Katılımcıların toplam iş deneyimleri. 

İş Deneyimleri (toplam) 

1 yıldan az   

1-3 yıl 1 

4-6 yıl 5 

7-9 yıl 2 

10 yıldan fazla 1 

Toplam 10 

Çizelge 4.7 : Katılımcıların şu an çalıştıkları firmadaki iş deneyimleri. 

İş Deneyimleri(şu an 

çalışılan firmada) 

1 yıldan az   

1-3 yıl 7 

4-6 yıl 1 

7-9 yıl 1 

10 yıldan fazla 1 

Toplam 10 

Çizelge 4.8 :  Katılımcıların firmadaki pozisyonu. 

Firmadaki pozisyon 

Mimar, mühendis vb. 7 

Yönetici 3 

Toplam 10 
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Çizelge 4.6’te çalışanların toplam iş deneyimleri gösterilmiştir. Buna gore, 1-3 yıl 

deneyimi olan 1 çalışan, 4-6 yıl deneyimi olan 5 çalışan, 7-9 yıl deneyimi olan 2 

çalışan, 10 yıldan fazla deneyimi olan 1 çalışan vardır. Çizelge 4.7’de çalışanların şu 

an çalışmakta oldukları firmada kaç yıldır çalıştıkları gösterilmiştir. Şu an çalıştığı 

firmada 1-3 yıldır çalışmakta olan 3 çalışan, 4-6 yıldır çalışmakta olan 1 çalışan, 7-9 

yıldır çalışmakta olan 1 çalışan, 10 yıldan fazla çalışmakta olan 1 çalışan vardır. 

Çizelge 4.8’de çalışanların firmadaki pozisyonları gösterilmiştir. Çalışanlardan 7 

tanesi saha-teknik ofis mimar ve mühendisiyken, 3 çalışan yöneticidir. 

4.5.2 Bilgi yönetim süreçlerine ilişkin soruların değerlendirilmesi 

4.5.2.1 Bilgiyi elde etme 

Firma çalışanlarının, iş arkadaşlarının deneyimlerinden, diğer şantiyede çalışan 

kişilerden ve kendi şantiyelerinde birlikte çalıştıkları iş arkadaşlarından bilgi elde 

etme şansları vardır. Sahada bir konuda sorun çıktığında çalışanlar, bu sorun daha 

önce başka şantiyelerde yaşandıysa o deneyimlerden faydalanabilirler. Örneğin, 

ihaleye girilmeden önce daha önce çalışılmış firmaların olduğu klasörler tüm firma 

çalışanlarının erişimine açıktır. Daha önce yapılan işlerde ve şu an devam etmekte 

olan işlerde malzeme arayışı, detay çözümü gibi konularda mimar ve mühendisler 

her zaman birbiri ile iletişim ve yardımlaşma içindedir. Çalışanlar, her şantiyenin 

kendine özgü detayları olduğunu fakat ortak çözüm içeren sorunlar olduğunda 

birbirlerinden destek aldıklarını belirtmişlerdir. Her şantiyenin kendine özgü veri 

tabanına erişim varken, diğer şantiyelerin veri tabanına erişimi kısıtlıdır. Çalışanlar 

sadece daha önce o şantiyede çalıştıysa, o projenin bilgilerine ulaşabilmektedirler. 

Çalışanlar diğer şantiyelerin de dâhil olduğu veri tabanlarına erişimin daha esnek 

olması gerektiği görüşündedirler. 

Firmada e-MOR sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem firmalar tarafından 10 yılı aşkın 

süredir kullanılan bir ERP programıdır. Planlama, satınalma, ambar, sözleşme, 

hakediş, personel işleri, bordro işleri, muhasebe işleri, finans, makine-ekipman gibi 

tüm süreçlerin tek elden yönetilebileceği bir sistemdir. Projeler, faaliyetler, kaynak 

ve maliyetler detaylı bir şekilde takip edilebilir. Kontrol mekanizması sayesinde 

çalışanların firma yönetiminin belirlediği iş kurallarına uygun hareket etmesi 

sağlanabilir, yanlış işlemler yapması engellenebilir. Böylece firma ve projelerin zarar 

görmesi engellenebilir, tüm projelerde aynı standartlar yakalanabilir. Detaylı 
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raporlama sistemleri yaratılabilir. Sistemin sağladığı avantajlar, proje maliyet 

takibinin yapılabilmesi, proje iş ilerlemesi takibinin yapılabilmesi, tüm  süreçlerin 

bütünleşik olarak takibi, verimlilik artışı sağlanması, maliyet tasarrufu sağlanması, 

detaylı raporlama olanağı sağlamasıdır [74]. 

Şantiyede e-MOR sisteminin kullanımı sadece malzeme, fiyat, stok bilgilerini 

düzenleme aşamasında olmaktadır. Kullanıcılar sisteme yetkilendirme derecelerine 

göre erişebilmektedirler. Kullanıcılara göre  bu sistemin bilgiyi elde etmek için 

kullanımı zayıftır. Ayrıca daha önceki kullanıcıların sistemi bilinçsiz kullanmaları 

nedeniyle çok fazla bilgi kirliliği oluşmuştur. Çalışanlar bilgiyi elde etmekte bu 

sistemin daha etkin kullanılabileceği görüşündedirler. Firma çalışanları bilgiyi elde 

ederken kime başvuracaklarının farkındadırlar, aynı zamanda yöneticilerinin de bu 

konuda yol gösterici olduğunu vurgulamışlardır.  

Çalışanlara göre, uzun uğraşlar sonucu elde edilen bilgiler paylaşılabilir, fakat o 

bilgiyi kullanacak olan kişi, bilgiyi edindiği kişiyi referans göstererek kullanmalıdır. 

Bu durum bazı çalışanlar tarafından önemsense de, bazı çalışanlar önemli olanın 

sadece bilgiyi paylaşmak olduğunu belirtmişlerdir. Bazı çalışanlar ise, bu durumda 

bilgi paylaşımından hoşlanmadıklarını belirtmişlerdir. Onlara göre bilgiyi 

paylaştıkları kişi önemlidir, böyle durumlarda bilgiyi doğrudan paylaşmak yerine, 

bilginin kaynağını paylaşmayı daha doğru bulmaktadırlar. 

4.5.2.2 Bilgiyi paylaşma  

Firma çalışanları bilgilerini paylaşmaktan kaçınmamaktadırlar. Doğru detay ve 

malzeme seçimi için birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmaları gerektiğini 

düşünürler. Deneyimler paylaşıldıkça ve bilgi paylaşımı arttıkça projenin kalitesi de 

artmış olur. Çalışanlar firma genelinde bilgi paylaşımını destekleyici ve gerekli 

bulmaktadırlar. Bilgi paylaşımı konusunda bu şantiyedeki iş arkadaşlarını açık fikirli 

bulurlar, fakat daha önce çalışılan şantiyelerde bu konuda sorun yaşadıklarından 

bahsetmişlerdir. 

Bilgi paylaşımının takım çalışmasına teşvik ettiği ve aynı zamanda takım çalışmasını 

yarattığını düşünmektedirler. Takım çalışmasının projenin ilerleyiş süresini kısalttığı 

ve kolaylaştırdığını belirtmişlerdir. 

Bilgi paylaşımı bilgi ve beceriyi arttırırken, çalışanların bakış açılarını genişletir, bir 

çalışanın göremediği noktayı başka bir çalışanın görmüş olması projenin kalitesi, hızı 
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ve maliyeti için önemlidir. Ayrıca başka projelerde çalışıyorken çalışanlar arası bilgi 

paylaşımı yapılması, daha sonra aynı projede çalışıldığından bilgi paylaşımının daha 

rahat gerçekleşmesini sağlamaktadır.  

Seminer, konferans gibi resmi toplantılarda bilgi paylaşımını gerekli görüp, bilgi 

paylaşımının kendi bilgi ve becerilerini arttırdığının farkındadırlar. Resmi olmayan 

toplantılarda da (ayaküstü sohbet gibi) bilgi paylaşımını faydalı bulurlar.  

Çalışma ortamında genel olarak güven duygusu hâkimdir, bilgiyi paylaşmak daha 

kolaydır. Daha önce çalışılan şantiyelerde güven duygusunun hâkim olmadığı 

durumlarda bilgi paylaşımının olumsuz etkilendiğini belirtmişlerdir.   

Yazılı ve sözlü bilgi paylaşımı durumu işin yoğunluğuna göre değişebilmektedir. 

Şantiyelerde iş genellikle acil olduğu için çalışanlar sözlü iletişimi daha pratik ve 

etkili bulurlar. Şantiye içinde yüz yüze konuşarak bilgi paylaşımı daha çok tercih 

edilirken, şantiye dışındaki kişilerle yazılı olarak paylaşım yapıldığı görülmüştür. 

Sahada ayaküstü yapılan paylaşımlarda konu çoğu zaman havada kalmaktadır, bu 

nedenle çalışanlar periyodik olarak oluşturulan notları birbirleriyle 

paylaşmaktadırlar. Çalışanlar tarafından yazılı paylaşımların zamanla ortaya çıkacak 

anlaşmazlıkların önüne geçmek açısından önemli olduğu vurgulanmıştır.  

Bilgi paylaşımının diğer firmalarla rekabet ederken avantaj sağlanması açısından 

önemli bir yeri vardır. Çalışanlar arasında sağlıklı iletişim olan firmaların planlama 

ve yapım süreçleri daha kolay ilerleyecek, bu olumlu sonuçlar hem projeye hem 

firmaya yansıyacaktır. Bilgi paylaşımının piyasada aranan firma olmak için gerekli 

olduğunu düşünmektedirler. Kullanılan e-MOR sisteminin daha çok satınalmada ve 

ihale işlerinde kullanıldığını belirtmişlerdir. Firma öncelikli olarak merkez 

ofislerinde çalışan mühendis ve mimarlarına bilgi yönetim sistemleri ile ilgili 

eğitimler vermeye başlamıştır, şantiyelerde henüz bu eğitimler verilmese de firmanın 

bilgi yönetimine verdiği önemin arttığı söylenebilir.  

4.5.2.3 Bilgiyi saklama 

Firmada veri tabanı vardır, veri tabanı büyük ve kapsamlıdır. Firma çalışanları 

aradıkları bilgiyi nerede bulacaklarından haberdardırlar. Kendi projelerine yönelik 

bilgilere ulaşım daha kolayken, diğer projelere ait bilgilere ulaşmak için ortak bir 

sistem bulunmadığını belirtmişlerdir. Proje özelinde edindikleri deneyimleri 

depolamak için çaba içindedirler. Örneğin, bu projede küfeki taşıyla ilgili çok uzun 
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süre malzeme araştırması yapılmış, çok geniş bir arşiv elde edilmiştir. Tamirat, 

güçlendirme süreci gibi süreçler de dâhil olmak üzere geniş kapsamlı bilgi sahibi 

olunmuştur. Danışman firmalarla bir dizi testler yapılmış, testlerden çıkan sonuçlara 

göre malzeme markası belirlenmiştir. Bu büyük bilgi birikiminin daha sonra 

kullanılabilmesi için araştırmalar kitap haline getirilmiştir. Firma, bütün projelerine 

özgün kitaplar çıkararak proje hakkında bilgi sahip olmak isteyenlere detaylı bilgi 

alma olanağı sunmuştur. Bu örnekler, firmanın bilginin saklanması ve paylaşılması 

konusundaki hassasiyetini göstermektedir.  

4.5.3 Bilgi paylaşımının önündeki engellere yönelik soruların 

değerlendirilmesi 

4.5.3.1 Bireysel engeller 

Çalışanlara göre işler kısa zamanlarda çözülmesi gerektiğinde bilgi paylaşımı 

ertelenebilir ama daha sonra zaman bulunduğunda paylaşımdaki eksiklik mutlaka 

giderilmelidir. Şantiyede çözülmesi gereken konu birden fazla paydaşı etkiliyorsa, 

bilgi paylaşımı vakit kaybetmeden yapılır ve herkes durumdan haberdar edilir, 

böylece çözüm daha kolay bulunabilir. Sahada kendi kendine karar almak zordur ve 

sonradan mali kayıplara neden olabilir. Bu sebeple sahadaki sorunların çözümünde 

bilgi paylaşımı çok daha önemlidir.  

Şantiyede genel olarak karşılıklı güvenin olduğu gözlemlenmiştir. Çalışanlar 

arasında güven duygusunun olması bilgi paylaşımını kolaylaştırmaktadır.  

Şantiyede bilgi paylaşımından önce, paylaşılacak kişinin bilgiyi kötüye kullanıp 

kullanmayacağı tartılarak paylaşım yapılmaktadır, genel olarak güven sorunu yoktur, 

bilginin kötüye kullanılacağı düşünülmemektedir. 

Yaşça küçük olan meslektaşlarla bilgi paylaşılırken son derece cömert 

davranılmakta, mesleği sevmeleri, özellikle restorasyon alanına yönelmeleri için 

çalışanlar onları teşvik etmektedirler.  

Yaşça büyük olan meslektaşlarla bilgi paylaşımında, bilgi paylaşımının daha 

deneyimli olan kişinin kendilerini dinlemek istemesine bağlı olduğunu 

belirtmişlerdir. Ayrıca yaşça büyük olan kişinin yaklaşımı, hoşgörülü olup olmaması, 

karşısındaki çalışanı anlamak isteyip istememesi de bilgi paylaşımını etkileyen bir 

etmendir.  

Karşı cinsle bilgi paylaşırken hem cinslerinden farklı davranmamaktadırlar. 
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Şantiyelerde genellikle erkek sayısı daha fazladır, çalışanlara göre şantiyede 

kadınların varlığı olumludur, çalışmaların daha ciddi ve düzenli ilerlemesine 

sebebiyet vermektedir.  

Sosyal ortamlarda birlikte vakit geçirmeyen iş arkadaşları bile iş gereği bilgi 

paylaşımı gerekiyorsa bilgilerini paylaşacaklarını belirtmişlerdir. Sosyal ortamda 

birlikte vakit geçiren çalışanların bilgi paylaşımının daha kolay olduğu bütün 

çalışanlar tarafından kabul edilmiştir.  

Kendisinden daha düşük eğitim seviyesine sahip çalışanlarla bilgi paylaşmayı zaman 

kaybı olarak görmemekte, onların anlayabileceği terimler ve sözcükler seçerek 

onlarla paylaşım yapmaktadırlar. 

Kendisinden daha yüksek eğitim seviyesine sahip çalışanlarla bilgi paylaşımı 

yaparken hem çekindiklerini hem de deneyimlerden faydalandıkları için 

heyecanlandıklarını belirtmişlerdir. İşin aksamaması ve daha sonra daha büyük 

problemlerle karşılaşılmaması için yöneticilere bilgi aktarmaktan kaçınılmaması 

gerektiği düşünülmektedir. 

Milli ve dini kökende farklılıklar olsa da, çalışanlar için bu durum önemli değildir, 

bütün iş arkadaşları bilgi paylaşmaya değerdir. Bazı çalışanlar  milli ve dini köken 

açısından farklı olan çalışanların zaten sosyal alanda yeterince ayrımcılığa maruz 

kaldığını düşünerek onlara daha çok destek olunması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Bilginin doğruluğundan emin olunmadığında bir kısım bilgiyi paylaşmaktan 

kaçınırken, diğer kısım emin olmadıklarını belirterek paylaşmanın faydalı olacağını, 

gelişime katkı sağlayacağını düşünmektedirler.  

Büyük çoğunlukla çalışanlar iş arkadaşlarının hepsini eşit mesafede ve bilgi 

paylaşmaya değer olarak görürken, bazı çalışanlar bütün çalışma arkadaşlarını eşit 

mesafede görmezler, hepsinin bilgi paylaşmaya değer olduğunu düşünmezler. 

Katılımcıların yarısı bu firmada uzun yıllar çalışacağına inanırken, diğer yarısı buna 

inanmamaktadır. 

4.5.3.2 Örgütlerden kaynaklanan engeller  

Firma kültüründe bilgi paylaşımına yönelik tanımlanmış hedefler vardır, genel olarak 

çalışanlar yöneticiler tarafından teşvik edilmektedir. Firma yönetimi restorasyon ve 

tahahhüt kısmı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İki yönetimin bilgi paylaşımına 
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yaklaşımı farklıdır. Bu durum çalışanlar üzerinde kararsızlık yaratmaktadır. 

Restorasyon grubu bilgiyi çok fazla paylaşmak istemezken, tahahhüt grubu tam tersi 

olarak çalışanları bu yönde teşvik etmektedir.  

Her profesyonelin katıldığı toplantılar yapılmaya çalışılmaktadır, fakat periyodik bir 

toplantı düzeni yoktur. Sahaya ait işler genelde sahada çözülmektedir. Çalışanlar bu 

konuda eksiklik hissetmektedirler. Eskiden her şantiyeden proje sorumlularının 

olduğu ortak toplantıların yapıldığını, böylece her projeyle ilgili bilgi sahibi 

olabildiklerini söylemişlerdir. Fakat şu an işlerin yoğunluğundan dolayı bu 

toplantılara gereken önem verilmemektedir.  Hem sorunların daha hızlı çözülmesi 

hem de hiyerarşik tabloda çalışanların fikirlerinin önemsenip dinlenmesi açısından 

daha fazla toplantı yapılmasını istemektedirler. Yöneticilerin zaman darlığı sebebiyle 

proje özeline ait toplantılara bile gerekli zaman ayrılamazken, çalışanlar diğer 

şantiyelerden haberdar olmak için ortak toplantılar düzenlenmesi gerektiğini 

savunmaktadırlar. Yöneticilerin zamanları kısıtlıdır fakat çalışanlar gereksinim 

duyduğunda onlara karşı hoşgörülü ve anlayışlıdırlar.  

Çalışanlar bilgilerini paylaştıklarında yöneticiler tarafından sözle takdir edilirler. 

Bazı çalışanlar sadece kendi üstleri tarafından takdir edildiklerini, firmanın en üst 

yönetiminin bu konuda herhangi bir çaba içinde olmadığını vurgulamışlardır. Firma 

içi rekabet güçlü değildir, firma içi rekabetin güçlü olmamasını, herkesin ilgilendiği 

konunun belli olmasına bağlamaktadırlar. Herkesin görev tanımı ve yetkileri 

belirlidir, bu nedenle rekabet ortamı yoktur. Proje dışı kişilerle bilgi belirli bir sınırda 

paylaşılmaktadır, spesifik bilgi içermeyen bilginin paylaşımında sakınca 

görülmemektedir.  

Çalışma ortamı konforlu, fiziki koşullar bilgi paylaşımına elverişlidir. Şantiyede 

resmi toplantıların gerçekleştiği büyük bir toplantı odası, resmi olmayan toplantıların 

gerçekleştiği yemekhane ve çay ocağı mevcuttur.  

Çalışanlar yöneticilerinin kısmen adil olduğunu düşünmektedirler. Özellikle maaş 

konusunda firmada belirli bir sistem yoktur, aynı pozisyondaki kişiler farklı maaşlar 

almaktadırlar. Firma çalışanları bu durumun farkındadır, adil olunmadığından 

şikayetçidirler.  

Çalışanlar maaş dağılımında adil olunmasa da Türkiye standartlarına göre 
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maaşlarından memnun olduklarını dile getirmişlerdir. Kendi deneyimlerinin 

gerektirdiği pozisyondalardır. 

Çalışanlara göre firmada bilgi yönetim sistemlerinin eksikliği hissedilmektedir. 

Çalışanlar firmanın kurumsallaşmaya başladığını, yöneticilerin bilgi yönetim 

sistemlerine verdikleri önemin arttığını belirtmişlerdir.  

4.5.3.3 Teknolojik nedenlerden kaynaklanan engeller 

Şantiyenin teknolojik imkanları çalışanlara göre yeterlidir ama en üst düzeyde 

değildir. Bilgisayarlar daha donanımlı olursa sistemlerin daha hızlı olacağı 

görüşündedirler.  

Elektronik arızalar söz konusu olduğunda hemen müdahale edilmektedir. Şantiye 

yönetimi bu konuda hassastır. Fakat yeni işe başlayan çalışanlara bilgisayar ve 

telefon sağlanması uzun sürebilmektedir. Bu durum bilgi akışını etkileyen bir 

durumdur. Çalışanlara göre bilgisayar ve telefon kullanmak zor değildir. Bilgi 

paylaşımı için bu sistemleri tercih etmektedirler.  

Firma tarafından yeni sistemler, program ve yazılımlarla ilgili eğitimler 

verilmektedir.
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5. SONUÇ 

Tezin son bölümünde, proje uygulama aşamasında bilgi paylaşımının projeye ve 

firmaya etkilerinin ölçülmesi için Türkiye’de ve yurtdışında önemli restorasyon 

projelerinde ana yüklenicilik yapan bir firmanın 4 yıldır devam etmekte olan bir 

restorasyon şantiyesindeki yönetim ve saha-teknik ofis mimar-mühendisleriyle 

yapılan yüz yüze görüşmeler sonrasında  elde edilen sonuçlar açıklanmıştır.   

Tezin literatür araştırmasından elde edilen bilgiler, uygulama alanına ilişkin sorular 

hazırlanırken ve katılımcıların cevaplarını değerlendirirken yol gösterici olmuştur.  

Projenin uygulama aşamasında bilgi paylaşımı ele alınmadan önce, tezin ikinci 

bölümünde bilginin geçmişte ve günümüzde ne anlama geldiği, nasıl kullanıldığı 

araştırılmış, geçmişten günümüze nasıl değiştiği öğrenilmiştir. Bilgi sınıflandırılmış 

ve bu sınıflandırma yapılırken bilginin açık veya örtülü olmasına göre bilgi paylaşımı 

davranışının değişebileceğine değinilmiştir. Bilginin açık veya örtülü olmasının bilgi 

paylaşımını nasıl değiştireceğine yönelik sorular uygulama alanı örneği kısmında 

katılımcılara yöneltilmiştir. Bilgiyi paylaşmak için önce bilginin elde edilmesi 

gereklidir, bilginin elde edilmesinden kullanılmasına ve son olarak depolanıp yeni 

süreçler için saklanmasına kadar geçen bilgi yönetim süreci incelenmiş, bu 

süreçlerden elde edilen bilgiler katılımcılara yöneltilen sorular içinde kullanılmıştır.  

Tezin üçüncü bölümünde bilgi paylaşımının nasıl şekillendiğine yönelik yapılan 

araştırmalar sonucu, çalışanların proje teknik bilgisini paylaşma yaklaşımlarıyla, 

kendi elde ettikleri  bilgi ve deneyimlerinden oluşan örtülü bilgiyi firma içinde 

paylaşma yaklaşımlarının farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın nedenleri ve 

çalışanların bu konuda ne düşündükleri görüşmeler kısmında ele alınmış, 

katılımcılara bununla ilgili sorular yöneltilmiştir.  Üçüncü bölümde ele alınan proje 

uygulama aşamasında bilgi paylaşımının faydaları konusu, görüşmelerde 

katılımcılara sorularak, firmanın ve çalışanların bilgi paylaşımını faydalı bulup 

bulmadıkları araştırılmıştır. Bilgi paylaşımında ne gibi engeller olduğu belirtilmiş, bu 

bölüm görüşmeler esnasında katılımcılara yöneltilen soruların büyük bir kısmını 
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oluşturmuştur. Engellerin aşılması için neler yapılabileceğiyle ilgili katılımcıların 

görüş ve önerileri alınmıştır.  

Tezin dördüncü bölümünde projenin uygulama aşamasında bilgi paylaşımındaki 

engellerin ortadan kaldırılmasıyla proje yapım süreci ve firma performansının nasıl 

değişeceği konusuna değinilmiş, firma performans ölçümünün hangi yollarla 

yapılabileceği anlatılmıştır. Katılımcılara yöneltilen sorular araştırılan ölçüm 

türlerinden sadece entelektüel sermaye ve elle tutulan-tutulamayan başarıların 

ölçümüne cevap alabilecek niteliktedir. Bu nedenle değerlendirme yapılırken finansal 

ölçüm ve dengeli başarı göstergesinin ölçümü değerlendirmenin dışında tutulmuştur.  

Literatür araştırması, uygulama örneğinin hangi açılardan inceleneceğini ortaya 

çıkarmıştır. Tez çalışması nitel araştırma metodolojisi kullanılarak yapılmış, 

görüşmeler yapılmadan önce katılımcının konu hakkında bilgi edinebilmesi için 

bütün bölümler kısa bir özet şeklinde aktarılmış, daha sonra soru-cevap bölümüne 

geçilmiştir.  

Katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda, aynı soruya verilen aynı cevaplar ve 

farklı cevaplar ayrı ayrı gruplandırılmıştır. Elde edilen sonuç, örnek  firmanın sadece 

bu şantiyesi düşünülerek değerlendirilmiştir, fakat cevaplar firmanın bakış açısı ve 

genel yapısı hakkında ipuçları verici niteliktedir.  

Yapılan görüşmeler sonucu şantiyede gerçekleştirilen bilgi paylaşımı alan 

araştırmasına göre aşağıdaki olumlu sonuçlar tespit edilmiştir.  

Çalışanların birbirinden haberdar olması ve bilgi paylaşımına açık olması projenin 

yapım sürecinde işlerin daha planlı ve programlı ilerlemesini sağlamıştır. Daha 

önceki şantiyelerde edinilen bilgi birikimi gerektiğinde şu an çalışılmakta olan 

şantiyede kullanılabilmektedir, bu durum bilgi kaybı yaşanmaması açısından 

önemlidir. Bu sonuç, firma performansı ölçüm kriterleri açısından 

değerlendirildiğinde, entellektüel sermaye ölçüm kriterinden insan sermayesinin 

ölçümü ve yapısal sermayenin ölçümü, ek olarak elle tutulamayan başarıların ölçümü 

olarak değerlendirilebilir. Buna göre, çalışanların bilgi paylaşımına bakış açılarının 

olumlu olması, firma yönetiminin bilgi yönetimi stratejilerini geliştirmesiyle firma 

performansına olumlu katkılar sağlanacağı öngörülmektedir.  

Yapım sürecinde bilgi paylaşımı takım çalışmasına teşvik eder. Takım çalışması 

firma çalışanlarının aynı hedefe odaklanmasına yardımcı olur. Ortak hedefler 
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çalışanları birbirine yakınlaştırır, bu durumdan proje süreci olumlu etkilenir. Bu 

sonuç, firma performansı ölçüm kriterleri açısından değerlendirildiğinde, entelektüel 

sermaye ölçüm kriterinden insan sermayesinin ölçümü ve elle tutulamayan 

başarıların ölçümü olarak değerlendirilebilir. Buna göre, firma çalışanlarının takım 

çalışmasına elverişli olduğu ve takım çalışmasını destekledikleri göz önünde 

bulundurulursa, firmanın bilgi yönetim stratejilerini geliştirmesiyle firma 

performansına katkı sağlanacağı öngörülmektedir.  

Çalışanlar arasında güven duygusunun olması, çalışanların kendilerini daha iyi ifade 

etmelerine olanak tanır, bilgi paylaşımı artar. Bu sonuç, firma performansı ölçüm 

kriterleri açısından değerlendirildiğinde, entelektüel sermaye ölçüm kriterinden insan 

sermayesinin ölçümü ve elle tutulamayan başarıların ölçümü olarak 

değerlendirilebilir. Buna göre, çalışanlar arasındaki güven duygusunun bozulmadan 

devam etmesinin, firma yönetiminin de destekleriyle daha iyi noktalara taşınacağı 

düşünülmekte, firma performansına katkı sağlanacağı öngörürülmektedir. 

Firmanın her projesi hakkında yayın çıkarması, edinilen bilginin çok fazla kişiye 

ulaşması açısından önemlidir. Ayrıca bu durum firmanın bilgi paylaşımını 

önemsediğini gösterir. Bu sonuç, firma performansı ölçüm kriterleri açısından 

değerlendirildiğinde, entelektüel sermaye ölçüm kriterinden yapısal sermayenin 

ölçümü ve elle tutulan başarıların ölçümü olarak değerlendirilebilir. Buna göre, 

firmanın bilgi paylaşımını önemsemesi, bu bakış açısını sürdürmesi ve 

geliştirmesinin firma performansına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

Şantiyede tüm çalışanların görev tanımlarının belli olması iç rekabeti düşürmektedir. 

İç rekabet düştükçe bilgi paylaşımı artmaktadır. Bu sonuç, firma performansı ölçüm 

kriterleri açısından değerlendirildiğinde, entelektüel sermaye ölçüm kriterinden 

yapısal sermayenin ölçümü ve elle tutulamayan başarıların ölçümü olarak 

değerlendirilebilir. Buna göre, iç rekabetin düşük olması çalışanların kendilerini daha 

güvende hissetmelerini sağladığı için, bu durumun firma performansına katkı 

sağlayacağı öngörülmektedir. 

Çalışanlar arasında sağlıklı bir bilgi paylaşımının gerçekleşmesi, bu proje özelinde 

düşünecek olursak, firmanın diğer firmalarla rekabet avantajını arttırmıştır. Firmanın 

diğer şantiyelerdeki bilgi paylaşımı oranınını bilinemediği için firmanın toplam 

rekabet avantajı hakkında yorum yapılamamaktadır. Bu sonuç, firma performansı 
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ölçüm kriterleri açısından değerlendirildiğinde, entelektüel sermaye ölçüm 

kriterinden yapısal sermayenin ölçümü ve elle tutulamayan başarıların ölçümü olarak 

değerlendirilebilir. Buna göre, firmanın bilgi paylaşımına yönelik stratejilerini sadece 

bu şantiye özelinde değil, bütün firma genelinde geliştirdiğinde, firma perfomansına 

daha çok katkı sağlanacağı öngörülmektedir.  

Firmanın bilgi yönetim sistemlerine geçiş için eğitimlere başlamış olması firmanın 

geleceği için olumludur. Çalışmaların hızlanarak eğitimlerin sadece ofis çalışanlarına 

değil, şantiye çalışanlarına da verilmesi gereklidir. Bu sonuç, firma performansı 

ölçüm kriterleri açısından değerlendirildiğinde, entelektüel sermaye ölçüm 

kriterinden yapısal sermayenin ölçümü ve elle tutulamayan başarıların ölçümü olarak 

değerlendirilebilir. Buna göre, firmanın bilgi yönetim sistemleriyle ilgili hedeflerini 

belirginleştirmesi ve bütün çalışanlara konuyla ilgili eğitimler vermesinin, firma 

performansına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

Şantiyede teknolojik aksaklıklar yaşandığında teknik desteğin hemen sağlanması, 

bilgi akışını bozmamaktadır, bilgi paylaşımı kopmadan devam edebilmektedir. Bu 

sonuç, firma performansı ölçüm kriterleri açısından değerlendirildiğinde, entelektüel 

sermaye ölçüm kriterinden yapısal sermayenin ölçümü ve elle tutulamayan 

başarıların ölçümü olarak değerlendirilebilir. Buna göre, şantiyede teknolojik 

nedenlerden kaynaklanan engellerin minimuma indirilmesinin iletişim akışının 

kesilmemesi açısından önemli olduğunun fark edilmesinin, firmanın bu konudaki 

hassasiyetinin devam etmesinin firma performansına katkı sağlayacağı 

öngörülmektedir. 

Yapılan görüşmeler sonucu şantiyede gerçekleştirilen bilgi paylaşımı alan 

araştırmasına göre aşağıdaki olumsuz sonuçlar tespit edilmiş, olumsuz sonuçların 

çözümü için önerilerde bulunulmuştur. 

Çalışanlar kendi şantiyelerinin veri tabanına ulaşabiliyorken, firmanın başka 

şantiyelerinin veri tabanına özel izin almadan ulaşamamaktadırlar. Bu durum, sorun 

çözümlerinin şantiye içinde kalmasına neden olmaktadır. Veri tabanına erişim 

yetkileri düzenlenerek bu olumsuz durumun önüne geçilebilir. Bu olumsuz sonucun 

önlenmesinden sonra, firma performansı ölçüm kriterleri açısından değerlendirme 

yapıldığında, entelektüel sermaye ölçüm kriterinden yapısal sermayenin ölçümü ve 

elle tutulamayan başarılar olarak firma performansına katkı sağlanacaktır. 
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Firmada kullanılan e-MOR sistemi sadece malzeme, fiyat, stok bilgileri, hakediş ve 

satınalma alanlarında kullanılmaktadır. Sistemin bilgi paylaşımı için daha kapsamlı 

kullanılmaya başlanması, bilgi yönetim süreçlerinin diğer kollarının da sürece dâhil 

edilmesi gereklidir. Bu olumsuz sonucun önlenmesinden sonra, firma performansı 

ölçüm kriterleri açısından değerlendirme yapıldığında, entelektüel sermaye ölçüm 

kriterinden yapısal sermayenin ölçümü ve elle tutulan başarılar olarak firma 

performansına katkı sağlanacaktır. 

Çalışanlar e-MOR sisteminin kullanımında daha çok eğitim almalıdır. Bu eğitimler 

sistemde bilgi kirliliği oluşmasına engel olacaktır. Bu olumsuz sonucun 

önlenmesinden sonra, firma performansı ölçüm kriterleri açısından değerlendirme 

yapıldığında, entelektüel sermaye ölçüm kriterinden yapısal sermayenin ölçümü ve 

elle tutulan başarılar olarak firma performansına katkı sağlanacaktır. 

Firma yönetimi ve saha / teknik ofis mimar ve mühendislerinin aralarında yaptıkları 

toplantıların  sayısı azdır. Çalışanlar yeterince bilgi paylaşımı yapamadıklarını, 

fikirlerini üstlerine aktaramadıklarını düşünmektedirler. Toplantıların azlığı 

çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilemektedir, proje takibinin daha programlı 

ilerleyebilmesi için periyodik toplantılar yapılması şarttır. Bu olumsuz sonucun 

önlenmesinden sonra, firma performansı ölçüm kriterleri açısından değerlendirme 

yapıldığında, entelektüel sermaye ölçüm kriterinden yapısal sermayenin ölçümü ve 

insan sermayesinin ölçümü, ek olarak elle tutulamayan başarılar olarak firma 

performansına katkı sağlanacaktır. 

Sahada ayaküstü yapılan sözlü bilgi paylaşımı bazen konuların unutulmasına neden 

olmaktadır. Bu nedenle çalışanların bilgi akışının kopmaması için yazılı iletişime 

teşvik edilmesi gereklidir. Bu olumsuz sonucun önlenmesinden sonra, firma 

performansı ölçüm kriterleri açısından değerlendirme yapıldığında, entelektüel 

sermaye ölçüm kriterinden yapısal sermayenin ölçümü ve elle tutulamayan başarılar 

olarak firma performansına katkı sağlanacaktır. 

Firmada aynı pozisyonda çalışan kişiler farklı maaşlar almaktadır. Başka bir deyişle, 

firmada maaş dağıtımı konusunda hâlâ liyakat sistemi devam etmektedir. Çalışanlar 

bu durumun farkındadır. Bu durumda çalışanların motivasyonu düştüğü için proje 

süreci olumsuz etkilenmektedir. Bu olumsuz sonucun önlenmesinden sonra, firma 

performansı ölçüm kriterleri açısından değerlendirme yapıldığında, entelektüel 
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sermaye ölçüm kriterinden insan sermayesinin ölçümü ve elle tutulamayan başarılar 

olarak firma performansına katkı sağlanacaktır. 

Firma yönetimi tahahhüt  ve restorasyon olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu 

ayrılma, yönetim sistemlerinin birbirini etkilemesine neden olmuş, tahahhüt kısmı 

bilgi paylaşımına teşvik ederken, restorasyon kısmı bilgi paylaşımına daha çekimser 

yaklaşmaktadır. Bu durum çalışanların bilgi paylaşımı açısından zaman zaman 

kararsız kalmalarına neden olmaktadır. Firmada iki ayrı yönetim biriminin de ortak 

bir hedef çerçevesinde hareket etmesi ve çalışanların da tek bir hedefe 

yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu olumsuz sonucun önlenmesinden sonra, firma 

performansı ölçüm kriterleri açısından değerlendirme yapıldığında, entelektüel 

sermaye ölçüm kriterinden yapısal sermayenin ölçümü ve elle tutulamayan başarılar 

olarak firma performansına katkı sağlanacaktır. 

Olumlu sonuçların bilgi yönetim sistemlerinin daha aktif kullanılmaya başlanmasıyla 

artacağı öngörülmekte, olumsuz sonuçların azaltılması için gereken önlemlerin 

alınması gerekmektedir. Olumsuz sonuçların olumlu sonuçlara çevrilmesiyle firma 

performansına ve proje sürecine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   

Örnek olay incelemesinin sadece bir firmanın bir şantiyesinde yapılması, sonuçların 

genele yayılamayacağı anlamına gelmektedir. Daha genel yargılara ulaşmak için bu 

tez çalışmasının firmanın farklı birimlerinde uygulanması gereklidir. Projenin 

uygulama aşamasında bilgi paylaşımı konusunun sektördeki genel durumunu ölçmek 

amacıyla en az 30-40 firma üzerinde araştırma yapılması gereklidir.  

Yapım aşamasında alt yüklenici olan bir firmada saha ve hakedişten sorumlu mimar 

olarak görev alınan restorasyon projesinde üç senedir yapılan gözlemler sonucu, bilgi 

paylaşımının şantiye yaşamındaki önemi fark edilmiştir. Şantiyede bilgi paylaşımı 

konusundaki eksikliklerin ekonomik, zamansal ve ürün kalitesi açısından birçok 

olumsuz sonucu olduğu görülmüştür. Karşılaşılan bu olumsuz sonuçların daha sonra 

yeniden yaşanmasının önüne geçmek amacıyla bu konuya yönelinmiştir. Bilgi 

paylaşımı aksadığı için, iş programında planlanan tarihler sürekli olarak değişmiş, 

bununla doğru orantılı olarak hem ana yüklenici hem de alt yüklenici firmalar için 

ekonomik zorluklar doğmuştur. Ekonomik zorluklar çalışanların motivasyonunu ve 

ürünün kalitesini olumsuz etkilemiştir. 

Bilgi paylaşımına gereken önem verilirse ve firmada çalışan herkes bilgi 
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paylaşımının öneminin farkında olursa, zaman, ekonomik ve ürün kalitesi açısından 

kayıp olmadan istenen sonuçlara daha kolay ulaşılabilir. Bilgi paylaşımı bilgi 

yönetim sistemlerinin sadece bir parçasıdır, bilgi paylaşımının sağlanabilmesi için 

öncelikle bilgi yönetimini bilmek gerekir. Bilgi yönetiminin öğrenilip uygulanması 

çalışanlardan değil, ilk olarak firma yönetiminden beklenmelidir. Firma yönetimi 

gerekli eğitimleri alıp firmayı kurumsallaşmaya yönlendirme çalışmaları yaptığında, 

çalışanlar da yönetimin çabasını anlayacak, zamanla sistemleri uygulamayı kabul 

edeceklerdir. 

Sonuç olarak, uygulama alanından seçilen örnek olayda, şantiye yönetimi ve 

çalışanları bilgi paylaşımının öneminin farkında olduğu görülmüştür. Bilgi yönetim 

sistemlerinin daha verimli kullanılmasıyla, bilginin sadece tek bir şantiye içinde 

kalması engellenecek, bütün şantiyeler arasında paylaşılması mümkün olacaktır. 

Sistemlerin doğru kullanılması ve firma çalışanları tarafından benimsenmesiyle, bilgi 

paylaşımı firma kültürü haline gelebilecektir. Projenin yapım aşamasında bilgi 

paylaşımının proje yapım sürecine ve firma performansına etkileri olumludur. Firma 

yönetimi ve firma çalışanlarının ortak hedefler doğrultusunda ilerleyen çabaları 

sonucunda inşaat sektöründeki bilgi paylaşımı anlayışı, şu an olduğu yerden daha 

ileri noktalara taşınabilecektir. 
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