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Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi
Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management

Fahrettin Özdemirci*1ve Cengiz Aydın**2**

Öz
Bilgi artan bir biçimde rekabette üstünlük sa÷layan kritik öneme sahip kurumsal
kaynak olarak görülmektedir. Bununla birlikte stratejik bir kaynak olarak bilginin,
bilgi kaynaklarının bilinçli bir úekilde yönetilmesi kurumsal baúarıyı artıran
en önemli faktördür. Bu çerçevede kurumsal bilgi kaynaklarının ne oldu÷unun
tespit edilmesi, düzenlenmesi ve en önemlisi bir sistem dâhilinde yönetilmesi
gerekmektedir. Bu çalıúma bilgi yönetiminin baúarıya ulaúması için en önemli
unsur olan kurumsal bilgi kaynaklarının ortaya konulması ve yönetilmesi üzerinde
durmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Bilgi yönetimi, Kurumsal bilgi kaynakları

Abstract
Knowledge has been increasingly seen as a critical institutional source which
provides superiority in rivalry. Moreover, the management of knowledge and
knowledge sources as a strategic source is the most important factor that increases
institutional success. In this framework, it is necessary to determine, arrange and
most importantly manage these sources due to a systematic approach. This study
focuses on the determination and management of knowledge sources which is the
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most important factor to achieve successful knowledge management.
Keywords: Knowledge management, Institutional knowledge sources

Giriú
21.yüzyılın en önemli iki kavramı; bilgi13ve teknolojidir. Bilgi, kuruluú ve
iúletmelerin en az sermaye kadar önemli yeni üretim faktörü; teknoloji ise onun
vazgeçilmez tamamlayıcı parçasıdır. Bu nedenle ça÷ımız bilgi ça÷ı, toplumumuz
bilgi toplumu, insanlarımız ise bilgi çalıúanları olarak adlandırılmaktadır. Bu
çerçevede, bilgi yönetimini kurumsal yönetim anlayıúının en önemli unsuru
olarak görmek ve zihinsel sermayeyi kontrol eden bir süreç olarak ele almak
kurumsal baúarıya ulaúmada önemli bir adımdır. Ayrıca kuruluú ve iúletmenin veri
ve bilgi üretmesini, elde etmesini, üretilen ve elde edilen bilgilerin kullanılmasını,
geliútirilmesini, bunların belirli görevleri yürüten bireylere ve dolayısıyla iú
süreçlerine aktarılmasını ve katma de÷er yaratılmasını sa÷lamak bilgi yönetiminin
varlık nedenidir.
Bilgi teknolojilerindeki hızlı ilerleme bilginin üretimini ve kullanımını
önemli ölçüde artırmıútır. Kuruluúlarda artan bilgi üretimi ve kullanımı, bilginin
daha do÷rusu bilgi süreçlerinin yönetilmesi gereklili÷ini kaçınılmaz kılmıútır.
Kuruluúlar, etkinliklerini artırmak ve baúarılı bir yönetim ortaya koyabilmek için
bilgi süreçlerini en etkin úekilde yönetmek durumundadır. Bunun için, kurumsal
bilgi kaynaklarının neler oldu÷unun farkında olmak ve bunları tanımlamak,
uygun teknolojik alt yapıyı belirlemek ve bilgi teknolojileri noktasında eksiklerini
gidermek kuruluúlarda öncelikli konular arasında yer almalıdır.
Kurumsal bilgi kaynaklarını tanımlamak, kuruluúlarda bilgi yönetimi
uygulamalarını úekillendirmek için gereklidir. Çünkü kuruluúun bilgi birikimini,
bilgi kaynaklarını, bilgi gereksinimlerini tanımlamak ve kendi bilgisinin
farkında olarak bu iúe kalkıúmak kuruluúu bu yolda baúarıya götürmek için temel
unsurdur.
Kuruluúlar, bilgi yönetim uygulamalarının hareket noktasını oluúturacak olan
bilgiyi ço÷unlukla bünyelerinde barındırmaktadırlar. Ancak kurumların, kurumsal
bilgiyi tanımlama, ortaya çıkarma ve katma de÷er yaratmak için bu bilgiyi
kullanma konusundaki yetersizlikleri bilgi yönetiminin önündeki en önemli engel
olarak durmaktadır.
Not: Çalıúmada: bilgi= knowledge; bilgi yönetimi= knowledge management; enformasyon yönetimi= information management; belge yönetimi= records management; karúılı÷ı olarak kullanılmıútır.
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Bu çalıúmanın amacı, bilgi teriminin ne oldu÷unu ya da neyi kapsadı÷ını geçmiúten
günümüze tartıúmak de÷ildir. Bunun yerine kurumsal bilgi yönetim süreçlerinin
altında yatan bilgiye iliúkin konuların tartıúılmasıdır. Bu nedenle çalıúmada daha
çok bilgi yönetiminde kurumsal bilgi kaynaklarının neler oldu÷unun anlaúılması
üzerinde durulmuútur.

Bilgi Yönetimi

Bilgi Kavramı
Geçmiúten günümüze tüm dinlerin, felsefenin ve pozitif bilimlerin yakından
ilgilendi÷i bir kavram olan bilginin tanımına yönelik farklı yaklaúımlar
bulunmaktadır. Günlük hayatta sıkça kullanılmasına ra÷men bilgiyi tanımlamak
oldukça zordur. Günlük kullanımda ço÷u zaman bilgi inanç, de÷er yargısı, his,
önsezi gibi kendisine benzeyen kavramlarla iç içe geçmiútir (Sparrow, 1998, ss.
24–25). Bilgi teriminin ne oldu÷unu ya da neyi kapsadı÷ını geçmiúten günümüze
tartıúmak kuruluúlarda bilgi yönetimi ile ilgilenenler için tetikleyici bir faktör
de÷ildir (Alavi ve Leidner, 2001, s. 109). Bunun yerine bilgi kaynakları, bilgi
teknolojileri, stratejik yönetim ve kurumsal bilgi yönetimi gibi unsurlar açısından
de÷erlendirilmesi daha yararlı olacaktır.
Bilgi teknolojilerindeki hızlı ilerleme bilgi kavramını ön plana çıkarmıútır.
Bilginin politikada, sanatta, iú ve insan iliúkilerinde kısaca yaúamın her alanında
önemi bilinmektedir. Bilgi, büyük ölçüde bilmeye, kavramaya iliúkin ileri düzeyde
kiúisel bir etkinliktir. Bilgi kavramını iyi anlayabilmek için ço÷u zaman karıútırılan
veri, enformasyon ve bilgi kavramlarını iyi analiz etmek gerekir. Veri olaylar
hakkında birbirinden ayrı nesnel gerçekleri ifade eder ve iúlenmemiútir. Amacı;
alıcının, bir konudaki düúüncelerini de÷iútirmek, de÷erlendirmek ya da davranıúı
üzerinde bir etki yaratmak olan enformasyon fark yaratan veridir. Bilgi ise,
bilenlerin beyinlerinde ortaya çıkar ve orada uygulamaya geçirilir. Kuruluúlarda
bilgi ise, genellikle yalnızca belgelerde ya da depolarda de÷il rutin çalıúmalarda,
süreçlerde, uygulamalarda ve normlarda kendini gösterir. Bilgi, kurumlarda en
az sermaye kadar önemli yeni üretim faktörü; teknoloji ise, onun vazgeçilmez
parçasıdır (Davenport ve Prusak, 2000, ss. 22–26).
Enformasyon veriden do÷uyorsa, bilgi de enformasyondan do÷maktadır.
O halde veri-enformasyon-bilgi döngüsü ve dönüúümü bilgi yönetim sürecinin
temelini oluúturmaktadır.
Veri kayıtlarda ve iúlemlerde, enformasyon mesajlarda bulundu÷u halde bilgi
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bireylerden ya da bilenler gurubundan veya bazen kuruluúun rutin çalıúmalarından
da elde edilir (Davenport ve Prusak, 2000, s. 28). Bilginin de÷erli olmasının
önemli sebeplerinden birisi onun hareketli olmasıdır. Bilgi deneyimlerle geliúir,
uygulamaya konulur, gerçe÷e dönüúür ve kargaúayı ortadan kaldırır. Bilgi yaúayan
bir sistem olarak çevresi ile iliúkileri sonucunda büyür ve de÷iúir (Davenport
ve Prusak, 2000, s. 28). Kuruluúlarda ürün ve hizmete de÷er katan soyut faktör
bilgidir ve bilgi kuruma sürdürebilir bir avantaj sa÷layan ve kuruluúu yaúatan bir
de÷er olarak karúımıza çıkar.

Bilgi Yönetimi Kavramı
Bilgi teknolojileri uzmanlarından gelecek bilimcilere, yöneticilerden e÷itimcilere
farklı disiplinlerden pek çok uzmanın ortak ilgi alanına giren bilgi yönetimi
kavramı, son yıllarda özellikle yönetim alanında üzerinde en çok konuúulan ve
tartıúılan konuların baúında gelmektedir.
Bilgi ve yönetim, ilk bakıúta bir arada olmaları zor görünen iki kavramdır.
Ancak bilginin giderek daha yaygın bir biçimde rekabette üstünlük sa÷layan
kritik öneme sahip kurumsal kaynak olarak görülmesiyle yönetilmesi zorunlulu÷u
ortaya çıkmıútır. Bilgi yönetiminin iyi anlaúılabilmesi konuya sistematik yaklaúımı
gerektirmektedir.
Bu ba÷lamda bir kuruluúun hangi bilgi kaynaklarına sahip oldu÷unu
belirlemek için araútırma ve sınıflandırma çalıúması yapmak; bilgi kaynaklarının
nerede ve ne úekilde bulundu÷unu, içeri÷inin ne oldu÷unu, ulaúılabilirli÷ini,
yararlılı÷ını belirlemek ve bilgi kaynaklarını kullanmak için uygun ortam yaratmak
kaçınılmazdır.
Bilgi yönetim sürecinin kuruluúa katma de÷er sa÷laması; yapılması gerekenleri
bir program dâhilinde yürütmeyi, plan ve stratejiler oluúturmayı, kuruluúlarda bilgi
kullanımını ve bilgi yönetim süreçlerini sürekli gözden geçirmeyi gerektirir.
Bilgi yönetiminin amacı; karar vermeyi, üretimi, kaynak aktarımını, rekabeti,
süreklili÷i, geliúimi isabetlendirmek ve hızlandırmak için kurum içindeki örtülü
bilgiyi açı÷a çıkararak, açık bilginin ise dolaúımını sa÷layarak kurumun verimine
katkı yapacak do÷ru kiúilere en uygun biçimde ulaútırmaktır (Çapar, 2003, s.
422). Bilgi yönetimi esas olarak, bilgiden en üst düzeyde katma de÷er yaratmak
için bilginin üretilmesi, geliútirilmesi, düzenlenmesi ve saklanması, transfer
edilmesi, paylaúılması, kullanılması ve de÷erlendirilmesi gibi süreç ve teknikleri
içermektedir. Bir baúka ifade ile bilgi yönetimi; bilginin üretilmesini, yayımını,
derlenmesini, düzenlenmesini, depolanmasını, eriúilmesini, yorumlanmasını ve
kullanılmasını kapsar.
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Bilgi yönetimi di÷er kurumsal fonksiyonlardan farklı ve çok daha fazla
sorumluluk gerektiren zor bir u÷raútır. Bunun temel nedenleri, bilgi araútırma,
üretme, derleme, iúleme ve geliútirme çalıúmalarında önemli ölçüde belirsizli÷in
egemen olması ve kurumlarda çalıúanların farklı niteliklere sahip olmasıdır.
Kurumlarda herkes bilgi yönetiminde aktif bir katılımcıdır. Ancak bilginin stratejik
önemi ve rekabetçi üstünlü÷ü sa÷lamadaki rolü dikkate alındı÷ında kurumsal yapı
içerisinde temel bir fonksiyon olarak bir yöneticinin sorumlulu÷unda yönetilmesi
kaçınılmazdır.

Kurumsal Bilgi Kavramı
Bilgi yönetimi kavramı; bilginin rekabeti yaratan unsur olmaya baúlaması, bilgi
üretiminin bireysellikten çıkarak yeni, yaratıcı ve buluúçulu÷a dayalı kurumsal
bilgi haline gelmesi ve bunun kuruluú ve iúletmelerin hayatta kalabilmelerinin en
önemli koúulu olmasıyla kabul görmeye baúlamıútır.
Kurumsal bilgi; kurumun etkinli÷i, denetimi, yönetimi, geliútirilmesi vb. ile
ilgili olarak üretilen, alınan, kullanılan ve bu nedenle özel bir nitelik kazanan her
türlü malumat, fikir ve olgulardır (Özdemirci, 2001, s. 180).
Kurumsal bilgi, kurumsal etkinliklerin ve gereksinimlerin bir sonucu olarak
sistematik çalıúma, araútırma ve geliútirme çalıúmalarından kaynaklanmaktadır.
Bireysel bilginin kurumsal bilgiye, kurumsal bilginin bireysel bilgiye dönüúümü
bir döngü olarak varlı÷ını her zaman korumaktadır. Bireylerin bilgi üretmedeki
hız ve kapasiteleri kurumsal bilgi düzeyini belirlemede temel faktördür. Bireylerin
bilgi üretimine etki eden faktör ise, bilginin etkin kullanımıdır. Kısaca kurumsal
bilgi kavramı, paylaúılan ve kullanılan bir de÷eri ifade etmektedir. Bu paylaúılan
de÷er kuruluúlarda ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihsel açıdan bilginin üretilme
sürecinde önemli rol oynamaktadır.
Kurumların kendilerine özgü de÷erler taúımaları nedeniyle kurumların kendi
içinde bilgi üretmesi ve kullanması kaçınılmazdır. Bilgiyi kurumda katma de÷ere
çevirmenin baúka yolu yoktur ve bu ba÷lamda bilgi bir bütünlük içinde dıúarıdan
sa÷lanamaz. Kurumsal bilgi üretimini hızlandırmanın bir yolu, iú görenlerin
merakını kamçılamak ve onları yenilik yapmaya teúvik edecek bir kurumsal
atmosfer veya daha kapsamlı bir ifade ile kurumsal kültür yaratmaktır.
Kuruluúlarda bilgi, iú süreçleriyle, iúlemlerle, kavramlarla, yorumlarla,
düúüncelerle, gözlemlerle, önyargılarla iliúkilidir. Kurumlarda bilgi, kuruluúların
ihtiyaçları do÷rultusunda úekillenir, üretilir, depolanır ve kullanılır. Bu nedenle
kurumsal bilgi, kurumsal geliúmeler do÷rultusunda ortaya çıkan, planlı, düzenli
ve sürekli bir çalıúmayı gerektiren bir sürecin ürünüdür.
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Bu süreçte enformasyon teknolojilerinin kullanılması kaçınılmazdır. Çünkü
teknolojinin sa÷ladı÷ı kolaylıklar, kurumlarda düúük maliyetle ve hızlı bir
biçimde bilginin depolanması, paylaúılması ve üretiminde devrim yaratmıútır.
Ancak teknoloji tek baúına kuruluúlarda bilgi yönetimi uygulamaları için yeterli
de÷il, bilginin etkin yönetimi için bir gerekliliktir. Kuruluúlardaki bilgi yönetim
uygulamaları, enformasyon teknolojileri ile sınırlı kaldı÷ı sürece baúarısızlıkla
sonuçlanmaya devam edecektir.
Bu ba÷lamda kurumsal bilgi yönetimi sürecinin geliútirilmesinin ve
uygulanmasının temel dinamiklerini kurumsal bilgi kaynakları oluúturmaktadır.
Kurum çalıúanlarının ortak amaçlara eriúebilmeleri için kurumda de÷iúik bilgi
kaynaklarının ve bilgi birikiminin bir bütün olarak ele alınması; belirli bilgi
tabanlarının ve bilgi kaynaklarının paylaúılıyor olması gerekir. Kuruluúlarda
bilginin kendisinden çok, iú süreçlerine yansıtılması, kullanılması yani
uygulanması önem taúır. Ancak bu durumda bir kurumda gerçekçi bir bilgi yönetim
süreci geliútirilebilir. Bu da kuruluú ve iúletmelerin sahip oldukları ve gereksinim
duydukları bilginin ya da bilgi kaynaklarının tanımlanmasını gerektirir.
Kuruluúların iú süreçlerine, iúlemlerine, rutinlerine ve kurumsal yapısına
sinmiú durumda mevcut olan bilgi, bir yerden baúka bir yere bütün çalıúanlar ve
onların kabul edilmiú ortak iú görme ilkeleri çerçevesinde transfer edilebilir ve bir
de÷ere dönüútürülebilir.
Bilgi yönetimini somutlaútırmak için kurumun bilgi merkezli iúlevlerini ve
bilgi kaynaklarını analiz etmek, kurumlarda bilgiyi sınıflandırmak, kullanıúlı
bilgi türlerini tanımlamak gerekmektedir. Kurumlarda bilginin sınıflandırmanın
nedeni, bilgi yönetiminde kurumların de÷iúik türde bilgi deste÷ine ve bilgi akıúına
gereksinim duymasıdır. Bu kurumların kendine özgü de÷erler taúımasından, tek
olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü kurumlar, bir sosyal grup ya da toplumda
belli amaçları gerçekleútirmeye yönelik olarak temel iúlevleri karúılayan, süreklilik
kazanmıú, di÷er kurumsal yapılarla iliúkili, ancak kendi alanında tek olan ve
kendine özgü de÷erler taúıyan bir sistemdir (Özdemirci, 1999, s. 367). Dolayısıyla
kuruluúlarda ve iúletmelerde bilgi, bu hususlar dikkate alınarak tanımlanmalı ve
düzenlenmelidir.

Kurumsal Bilgi Yönetimi Yaklaúımı
Ça÷ımızın en önemli gücü olan bilginin, kurumsal ba÷lamda profesyonel bir
anlayıúla yönetilebilmesi ve baúarılı olunabilmesi için bilginin iyi organize edilmesi
gerekmektedir. Kurumsal bilginin kayıtlı hale getirilmesi, kurumun içinde gerekli
yerlere ve çalıúanlara iletilmesi, aynı çalıúmaların yinelenmesini önleyece÷i gibi,
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atılacak adımlarda hata oranının azalmasını sa÷layacaktır. Bu çerçevede kurumsal
bilgi yönetimi; kurum içinde üretilen ve oluúan ya da dıúardan gelen kayıtlı kayıtsız
bütün bilginin bir sistem içinde kontrol altına alınması olarak tanımlanabilir.
Bu ba÷lamda kurumsal bilgi yönetiminin esasları:
1. Kurumsal bilgi kaynaklarının özellikleri,
2. Bilgi yönetiminin kendine özgü süreçleri,
3. Bilgi yönetim sürecinin hayata geçirildi÷i kuruluú ve iúletmenin türü ve
yapısı,
4. Bu süreci iúletmek için gerekli olan programın oluúturulması ve
sürdürülmesi,
olarak ifade edilebilir.
Bugün, bilgi yönetimi konusunun bu kadar gündeme gelmiú olmasının nedeni
kuruluúların bünyesindeki bilginin nerede oldu÷u hakkında yeterli enformasyona
sahip olmamaları ve bu nedenle bilgiye ulaúmakta ve ondan yararlanmakta güçlük
çekmeleridir.
Kurumlarda bilgi yönetim sürecinde;
1. Kurum amaçlarının baúarılmasında hangi tür bilgilerin etkisi olmaktadır,
2. Kurum çalıúanları için hangi tür bilgi önemlidir,
3. Kurum çalıúanları hangi bilgiyi ne sıklıkla kullanmaktadır,
4. Kurum dıúından hangi tür bilgiye gereksinim duyulmaktadır,
5. Kurum dıúından sa÷lanan bilginin kapsamı nedir,
6. Kurumda üretilen bilginin ne kadarı kurum içinde kullanılabilmektedir,
7. Kurumda üretilen bilginin ne kadarı kurum dıúında kullanıma
sunulmaktadır,
8. Mevcut bilgi sistemleri, bilgi gereksinimlerini hangi düzeyde
karúılayabilmektedir,
9. Hangi bilgi hizmetlerinin eksikli÷i hissedilmektedir,
10. Kurumdaki bilgi boúluklarını gidermek için ne tür düzenlemelere
gereksinim vardır,
gibi konular açıklı÷ıa kavuúturulmalıdır (ønce, 2002, s.159).
Kurumsal bilgi yönetimi; bilginin sistematik ve bütünleúik olarak
toplanmasını, üretilmesini, geliútirilmesini, paylaúılmasını, kullanılmasını ve
iú süreçlerine aktarılmasını sa÷layarak kuruluú ve iúletmenin baúarısını artırma
ve etkin yönetimi gerçekleútirme süreci olarak tanımlanabilir. Kurumsal bilgi
yönetim yaklaúımı, kuruluúların de÷iúen çevre úartları ile iç dinamiklerinin uyum
içersinde yürütülmesini ve bunları sürdürülebilir rekabet avantajına dönüútürerek
sahip oldu÷u vizyon ile tutarlı hale getirebilmesini sa÷lar. Bilgi yönetiminin
kuruluúlarda son yıllarda öneminin artmasına ba÷lı olarak, bilgi yönetim
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uygulamaları, kurumlarda stratejik yönetim sürecinin önemli ve vazgeçilmez
bir parçası olarak karúımıza çıkmaktadır. Kurumlarda stratejik yönetimin önemli
bir unsuru olan bilgi yönetim uygulamalarının gerçekleútirilmesi de stratejik bir
yaklaúımı gerektirmektedir.
Bilgi yönetim stratejileri genel olarak üç grupta toplanmaktadır. Bunlar;
teknolojik a÷ırlıklı stratejiler, birey a÷ırlıklı stratejiler ve sosyal süreçlere
yönelik stratejilerdir (Nicolas, 2004, s. 20). Bilgi yönetim uygulamalarının
baúarılı bir biçimde uygulanabilmesi için öncelikle kurumun iú strateji ile bilgi
yönetim stratejisi arasında vazgeçilemez bir ba÷ olması gerekmektedir. Ço÷u
bilgi yönetimi projesinin öncelikli olarak odaklandı÷ı nokta, yeni enformasyon
teknolojisi araçlarının geliútirilmesidir. Etkin bir bilgi yönetim stratejisi, aslında
sadece bir teknoloji stratejisinden ibaret de÷ildir. Bu strateji; teknolojinin, kültürel
de÷iúimin, yeni bir ödüllendirme sisteminin ve úirketin iú stratejisine mükemmel
biçimde uyum sa÷lamasına yönelik bir odaklanmanın dengeli bileúimidir. øyi
uyarlandıkları ve bütünleútirildikleri takdirde, teknik ve kurumsal giriúimler, bilgi
yönetimi sürecini destekleyecek sa÷lam adımlar olurlar (Tiwana, 2003, s. 174).
Kurum içi a÷lar (intranet), kuruluú ve iúletme içindeki birimler ve kiúiler
arasındaki bilgi paylaúımında olası duvarların yıkılmasında son derece etkilidir.
Do÷ru yönlendirildi÷inde, kurum içi a÷lar kuruluú ve iúletmelerin bilgi üretimi
ve paylaúımının en üst seviyeye çıkarılmasına yardımcı olurlar. Ancak kurum içi
a÷ın etkin olabilmesi kuruluú ve iúletmenin içerik yaratabilme yetene÷ine ba÷lıdır.
Çünkü içerik oluúturma bir teknoloji de÷il, bir kültür sorunudur. Kurumsal kültür
yaratılırsa kurum içi a÷lar kuruluú ve iúletmelerde çalıúan kiúilerin yaratıcılıklarının
buluútu÷u bir ortam olabilir. Bu sayede insanlar birbirleriyle etkileúirler, konuúurlar,
yaratıcı olurlar ve bilgilerini paylaúırlar. Bir baúka ifade ile kurum içi a÷lar kuruluú
ve iúletmenin görünen yüzü de÷il bilgi üretim ve dolaúım sisteminin kalbidir ve
entelektüel fonksiyonların geliúimi için gereklidir.
Teknik aúamalar, verimli bir bilgi yönetimi sistemi kurulması açısından
çözümü kolay olan kısımdır. Teknik olarak dünyanın en kusursuz bilgi yönetim
sistemini dahi kursanız, bütün bu karmaúık sistemlerin en merkezinde “insan”ın
yer alması, bu projeyi de “insan” merkezli bir proje haline getirmektedir.
Bilgi üretmek ve bilgi paylaúmak, yani kurumsal içerik oluúturmak yaratıcı
fonksiyonlardır ve bunlar insan merkezlidir. Bilgi güç ise, insanlar niçin bilgilerini
ya da iyi projeler üretmelerini sa÷layacak verileri baúkalarıyla paylaúsınlar?
Kurum ile çalıúanları arasındaki bir bilgi yönetim sisteminin en karmaúık kısmı
iúte budur. øyi tasarlanmıú bir bilgi yönetim sistemi, bilgisini paylaúan, iúbirli÷i
kuran çalıúanların izlenip de÷erlendirilmesini mümkün kılar. Paylaúmayı, iúbirli÷i
kurmayı ve de÷er üretmeyi ödüllendiren kültürel de÷iúiklikler, bu sistemin hem
gereklili÷i hem de sonucudur. Bu sistemler aracılı÷ıyla bilgi paylaúımını ya da
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beraber çalıúma ortamını ölçmemiz mümkündür.
Bu anlamda etkili bir bilgi yönetim stratejisi, bir kurumda teknolojik
sistemlerin, sosyal ve kültürel unsurların, de÷iúim ve geliúimin, insan kaynakları
yönetiminin, özellikle ödüllendirme, motivasyon ve tüm çalıúanların sürece
gönüllü katılımlarının sa÷lanması gibi etkinlikleri ve kurumun iú stratejisine
mükemmel biçimde uyum sa÷lamasına yönelik konuları içeren ve bütünleútiren
bir giriúimi ortaya koyar.
Bilgi stratejiyi, strateji de bilgi yönetimini ortaya çıkarır. Bilgi yönetimiyle iú
stratejileri arasında açık ve net bir ba÷lantı kurulmazsa kurumsal bilgi yönetiminin
baúarısından söz etmek mümkün de÷ildir. Kurumsal bilgi yönetim süreçleri
ile iú süreçleri birlikte ele alınmak zorundadır. Bu da sadece belgeler de÷il
belgelerin içeri÷inin de yönetilmesi gerekti÷ini ortaya koymaktadır. Kurumsal
bilgi birikiminin yönetilmesinde, kurum ve iúletmelerde farklı zamanlarda farklı
yaklaúımların uygulanması söz konusu olacaktır. Bu farklı yaklaúımlar kuruma
özgü bilgi yönetim süreci geliútirmede ve bu yolda baúarılı olmada önemli bir
yere sahiptir.
Kurumsal bilgi yönetim yapısının tasarlanması, kuruluú ve iúletmelerin
birbirinden farklılık gösteren kültürel yapı ve iú normlarına göre de÷iúiklik
gösterecektir. Dolayısıyla bir kuruluúta iú stratejileri ile kurumsal bilgi yönetim
stratejileri dengelenmeli ve bu iki süreç iç içe yürütülebilmelidir. Kurumsal bilgi
yönetimi, kuruluú ve iúletmelerin kritik iú süreçlerini destekledi÷i sürece vardır
ve var olmaya devam edecektir. Bilgi yönetiminin katma de÷ere dönüúmesi
ise iú süreçlerindeki geliúimde kendini gösterecektir. Kurumsal bilgi yönetim
çalıúmasına hâlihazırda elde bulunan bilgi kaynaklarının de÷erlendirilmesi
ve analizi ile baúlanmalıdır. Böylece kurumun bilgi birikimi anlaúılacak, kritik
ve zayıf yönleri ortaya konabilecek, kuruluúların neleri bildiklerinin ve neleri
bilmediklerinin farkında olmaları sa÷lanacaktır.
Bilginin tüm kuruluúa ustalıkla da÷ıtılması hayati önem taúımaktadır. Neyin
yapılmaması gerekti÷ini bilmek, baúarısızlıklardan gereken dersleri çıkarmak
ve mevcut olan bilgiden yararlanmak önemlidir. Bilgi eksikli÷i ya da bilgiye
eriúememekten kaynaklanan olumsuzluklar, kuruluúu baúarısızlıklara sürükler.
Kurumsal açıdan ihtiyaç duyuldu÷u anda eriúilemeyen bilginin hiçbir de÷eri
yoktur. Bir baúka ifade ile bilgi ulaúılabildi÷i oranda de÷erlidir ve ulaúılamayan
bilgi sizin de÷ildir. Kuruluúlarda bilgi kaynaklarının yönetimi, baúarıya giden
yolda karúılaúılan olumsuzlukların üstesinden gelinmesinde izlenecek en iyi yol
olacaktır.
Kurumsal bilgi yönetimi, mevcut bilgi ve bilgi kaynaklarının bir sistem
içerisinde tanımlanmasını ve birbirleriyle ba÷lantısının kurulmasını sa÷layan bir
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süreçtir. Bu süreç içerisinde yapılandırılmıú ve yapılandırılmamıú bilgi kümelerinin
entelektüel kurumsal birikim içinde de÷erlendirilmesi ve bütünselleútirilmesi
sa÷lanarak, kurumsal bilgi farklı kaynaklarda da olsa, bütünleúik bir yapı içerisinde
tek kaynak gibi yönetilebilmelidir.
Sonuçta bilgi yönetimi, yönetimde yeni yaklaúımlar ortaya koymakta, yani
bilgiye dayalı yönetime giden yolu açmaktadır. Kuruluú ve iúletmelerde bilgiyi
üretmek, sa÷lamak, depolamak, düzenlemek ve eriúmek gerekli, ancak tek
baúına yeterli de÷ildir. Bu, bilgiyi farklılık do÷uracak biçimde kullanmak, yeni
pazarlar ve ekonomik de÷er yaratmaktır. Bu ba÷lamda bilgi yönetimi, belge, arúiv
ve enformasyon uygulamalarının ötesinde kurumsal bilginin bir bütün olarak
yönetilmesini içermektedir.
Kurumsal bilgi yönetimi; kurumun bilgi ihtiyaçlarını karúılamak, kurum
çalıúanlarının kiúisel bilgilerini geliútirmek ve yeni bilgi üreterek kurumun yararına
kullanmak üzerine odaklanan düúünsel bir sürecin uygulamaya geçirilerek de÷er
yaratma durumudur.

Kurumsal Bilgi Kaynakları
Kurumsal bilgi kaynakları, bilgi yönetim sistemin baúarısı açısından çok
önemlidir. Bilgi kaynaklarının tanımlanması, sınıflandırılması, düzenlenmesi ve
eriúimin sa÷lanması bilgi yönetimine giden yolu belirlemede temel faktördür.
“Enformasyonun tükettikleri oldukça açıktır: Onu kullananların dikkatini tüketir.
Bu nedenle, enformasyon zenginli÷i dikkat yoksunlu÷u yaratır ve dikkat becerisini
tüketebilecek kadar çok enformasyon kayna÷ı ile dikkat arasında bir düzen
kurmak gerekir -Herbert Simon-” (Tiwana, 2003, s. 75). Bu düzen ancak bilgi
kaynaklarının tanımlanması ve bilginin sınıflandırılması ile sa÷lanabilir. Kurumsal
bilgi kaynaklarının tespit edilmesi ve sınıflandırılması ile kurumun ihtiyaç
duydu÷u bilgi kaynakları ortaya çıkmıú olacak, eksik olan bilgi kaynaklarının da
tamamlanması fırsatı do÷acaktır.
Kuruluú ve iúletmelerde gerek duyulan bilginin, rekabet gücünü artırabilir
hale gelebilmesi için en uygun koúullarda saklanması ve gerekti÷i zamanda
ve gerekti÷i biçimde bu bilgiye ulaúılabilmesi zorunludur. Tiwana (2003, s.
78)’nın da vurguladı÷ı gibi, bilginin hareket alanının iyi bilinmesi gerekir. Bilgi,
kurumlarda belgelere, yayınlara ve iú süreçlerine yansıyarak kurumsal düzen,
kurallar, deneyimler ve uygulamalar olarak kendini gösterir.
Kuruluú ve iúletme çalıúanları tarafından bilgi üretilir, önemli olan belge ve
bilgiler toplanır ve biriktirilir. Bu belge ve bilgiler, ofislerde geleneksel dosyalarda
tutuldu÷u gibi; MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, AutoCAD, çeúitli ses-
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görüntü, e-postalar gibi uygulamaların dosyalarında da tutulur. Önemli belge
ve bilgi barındıran bu dosyalar ço÷unlukla üretilen ofislerde, bilgi ve belgeyi
üreten kiúilerin belirledi÷i bir düzende dolaplarda ve kiúisel bilgisayarların yerel
dizinlerinde bulunur. Ço÷u zaman kuruluú ve iúletmeden ayrılan bir çalıúan
arkasında bir bilgi boúlu÷u bırakarak gider ve kurumda bilgi akıúının önemli
ölçüde sekteye u÷ramasına neden olur. Bu dosyalar kurumda var olsa bile, ayrılan
kiúinin bir malı gibi kalır ve baúkaları tarafından aranamaz ve eriúilemez. Bu
bilgilerin kurumsal bilgi yönetimi süreci içine aktarımının zamanında sa÷lanması
gerekmektedir. Kuruluú ve iúletmede belge ve bilgiler tekrar kullanım için
düzenlenmemiúse ve kurumun bilgi yönetim sürecine dâhil edilmemiúse bu belge
ve bilgi birikiminin korunması ve etkin olması mümkün de÷ildir.
ønternet üzerinden dünyanın öbür ucundaki belge ve bilgilere milisaniyelerde
ulaúabilenler, kendi kuruluú ve iúletmelerindeki belge ve bilgi birikimlerine
eriúebiliyorlar mı? Ya da ne kadar sürede eriúebiliyorlar? Oysa ki pek çok belge
ve bilgi kuruluú ve iúletmelerde vardır ve bunlar geleneksel ya da elektronik
ortamlarda tutulmaktadır. Ancak bu belge ve bilgi birikimlerin pek ço÷u çalıúanların
kendilerinde ve kiúisel bilgisayarlarının yerel belle÷inde ya da kurumsal eriúime
açık olmayan bir durumda mevcuttur. Bu da kuruluú ve iúletmelerin sahip oldukları
belge ve bilgi birikimlerden yararlanamama sonucunu do÷urmaktadır. Kuruluú
ve iúletmelerin belge ve bilgi birikimleri kurumsal eriúime açık hale getirilirse,
çalıúanların gereksinim duydukları belge ve bilgi birikimine eriúmelerine olanak
tanınmıú ve kiúilerin bilgi üretmesine ve edindikleri bilgileri iú süreçlerine
yansıtmalarına ortam hazırlanmıú olacaktır.
Önceleri yalnızca kiúisel iletiúimde kullanılan e-postalar, artık kurumsal bilgi
birikimin en önemli parçalarından biri olmuútur. Dolayısıyla, kurumsal bilgi
kaynaklarının yalnızca belgeler olmadı÷ı ve e-postaların iú yapma yöntemlerinde
önemli bir yer tuttu÷u, birçok iú anlaúmalarının, stratejilerin de e-posta
ortamında yürütüldü÷ü göz önüne alınmalıdır. Kuruluú ve iúletmeler e-postaların
yönetilememesinin yarataca÷ı riskleri, ortaya çıkacak iú yüklerini dikkate almak
ve bu çerçevede e-postaları, e-posta alma ve gönderme iúlevinin ötesinde kurumsal
bilgi yönetimi uygulamaları içerisine dâhil etmek durumundadır.
Kuruluú ve iúletmelerde çalıúan herkesin edindi÷i ya da üretti÷i bilgiyi
paylaúması ve bunların bir havuzda toplanarak kurumun bilgi varlı÷ı haline
getirilmesi gerekir. Kurumsal belge ve bilgi birikimi, bir kuruluú ve iúletmenin
yaptı÷ı iúler hakkındaki bilgilerin toplamıdır. Kuruluú ve iúletmelerde etkin bir
bilgi yönetimi gerçekleútirmek için kurumsal bilgi kaynakları üzerinde kontrolü
sa÷lamak gerekir. Zira kontrol edebildi÷inizi yönetebilirsiniz. Tüm belge ve bilgi
birikimine herkesin eriúmesi gerekli de÷ildir. Bu bilgi kaynaklarının sınıflandırılıp
düzenlenmesi, eriúiminin yetkilendirilmesi ve gerek duyulmayanların elenmesi
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gerekir. Böylece bir sistem dâhilinde toplanan ve düzenlenen bilgi herkes tarafından
kendisine tanınan hak ve yetkiler dahilinde ulaúılabilir hale getirilebilir.
Bilgi ço÷unlukla birey ve grup çalıúmaları ile üretilir. Kuruluú ve iúletmeler,
stratejik anlamda kullanıúlı bir bilginin kurum içerisinde yaratıcısından daha
uzun yaúamasını garanti etmelidir. Önemli bir bilginin yaúamını uzun zamanlı
garantileyecek tek yol o bilgiyi kurumun paylaúılabilir bir bilgi tabanına koymaktır.
Bilgi tek baúına duran bir varlık gibi ifade edilmesine ra÷men, genellikle bir
konuyla ilgili belgeler, dosyalar vb. zinciri olarak birlikte tutulmayı gerektirir. Bu
da belli bir konu hakkında birbirleriyle iliúkili belge ve dosyaların bir sitem içerinde
düzenlenmesini gerektirir. Kurumsal bilgi kaynaklarının tümünün sınıflandırılmıú,
indekslenmiú, di÷er belge ve dosyalarla iliúkileri tanımlanmıú olmalıdır. Böylece,
bir arama söz konusu oldu÷unda bilgi tabanındaki tüm iliúkili bilgiler arasında
ba÷lantı kurularak, eriúilmek istenen bilginin boyutu geniúletilebilir ya da
daraltılabilir.
Herhangi bir tanımlama, düzenleme ve indeksleme iúlemine tabi tutulmamıú
ofislerdeki dosyalar ve kiúisel bilgisayarlarda yer alan dosyalardaki bilgiler,
genellikle tekrar kullanılamayan, ilgili kiúiler kurumdan ayrıldı÷ında ise
eriúilemeyen ya da tamamen yok olan bilgilerdir. Kurumsal bilgi yönetimi,
kurumsal belge ve bilgi kaynaklarının sürekli kullanılabilirli÷ini sa÷layacak bir
kurumsal bellek yaratmalıdır. Bu belle÷i, kuruluú ve iúletmelerde bilgi yönetimi
için temel olan kontrol edilebilir bir de÷er olarak ‘kurumsal bilgi kaynakları’ndan
oluúacaktır. Kuruluúlarda bilgi yönetimi uygulamaları açısından kurumsal bilgi
kaynaklarını, ‘iç bilgi kaynakları’ ve ‘dıú bilgi kaynakları’ olarak iki ana baúlık
altında de÷erlendirmek gerekir.

øç Bilgi Kaynakları
Bilgi yönetimi açısından, bir kuruluútaki iç bilgi kaynaklarını iki grupta
de÷erlendirmek mümkündür. Bunlardan birincisi, kurum çalıúanları (kurumun
insan kaynakları); ikincisi ise kurumun do÷al faaliyetleri ve yasal yükümlülükleri
sonucunda üretilen ve kullanılan belgeler ve çeúitli yayınlardan oluúan entelektüel
kaynaklardır. Bu entelektüel kaynaklar, kurumda çeúitli bilgi birimlerinin
kurulmasını, bilgi depolarının oluúturulmasını ve çeúitli bilgi sistemlerinin
varlı÷ını zorunlu kılmaktadır.
øç bilgi kaynaklarının ilki ve en önemlisi kurum çalıúanlarıdır. Yöneticiler,
araútırmacılar, uzmanlar, danıúmanlar, her kademedeki çalıúanların yetkinlik,
deneyim, bilgi, birikim, beceri ve tecrübeleri, kuruluú ve iúletmelerin temel iç bilgi
kayna÷ını oluúturmaktadır. Bunun kurum içinde belirlenmesi ve tanımlanması
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gerekir. Bilgi yönetiminde iç bilgi kaynakları olarak çalıúanların görev tanımlarının
yapılmıú olması ve uzmanlık alanlarının tanımlanması, çalıúanların bilgi, birikim
ve tecrübelerini paylaúmayı sa÷layacak bir yapının ve ortamın oluúturularak
düzenlenmesi son derece önemlidir. Bilgi yönetimini, di÷er enformasyon merkezli
yaklaúım ve uygulamalardan ayıran en önemli farkı, insanın zihninde bulunan
bilgi, birikim ve tecrübelerin paylaúılmasını sa÷layarak yeni bilgi üretmek ve
de÷er yaratmak oluúturmaktadır.
økincisi ise; kütüphane, dokümantasyon, belge, arúiv gibi kurum bilgi
merkezlerinin bilgi kaynaklarını oluúturan belgeler, arúiv belgeleri ve çeúitli
yayınların yanı sıra muhasebe, personel, müúteri vb kayıtların bulundu÷u kurumsal
bilgi sistemlerinde çeúitli ortamlarda bulunan veri, enformasyon ve bilgilerdir.
Kuruluúların yürüttü÷ü projeler ve gerçekleútirdikleri etkinlikler sonucunda
üretilen ve alınan çeúitli bilgi kaynakları; kuruluúların belge ve arúiv merkezinin
kaynaklarını oluúturan, kurumların faaliyetlerini yürütürken ve yasal
yükümlülüklerini yerine getirirken üretmiú ya da almıú oldu÷u belgeler; kurumda
bulunan muhasebe, personel, müúteri hizmetleri gibi bilgi sistemleri yapısında
bulunan veri, enformasyon ve bilgi; ar-ge çalıúmalarından sa÷lanan bilgiler,
kuruluúların iç bilgi kaynaklarının özünü oluúturur. Bu ba÷lamda kuruluúlar iç bilgi
kaynaklarını kontrol edebilmek için çeúitli kurumsal bilgi depoları oluúturmak
durumundadır.
øç bilgi kaynakları; belirlenebilir, tanımlanabilir ve etkin úekilde yönetilebilir
olmasına ra÷men, kuruluúların baúarısız oldukları nokta da burasıdır. Çünkü
iç bilgi kaynaklarından yararlanmak, bu bilgi kaynaklarını tanımlamayı,
düzenlemeyi ve etkin kullanımı gerektirmektedir. Kurumlar iç bilgi kaynaklarını
kastederek, çok de÷erli bir hazineye sahip olduklarını dile getirirler ancak bu
hazineyi nasıl kullanacaklarını bilemezler ve bu hazineyi yararlanılabilir duruma
getirmek için gerekli çalıúmayı ve harcamayı yapmaktan da kaçınırlar. Bu durum
aslında kurumların ellerinde bulundurdukları hazinenin farkında olmadıklarını
ya da bu hazineden yararlanmak için nasıl bir yol izlenece÷ini bilmediklerini
göstermektedir. Yani kurumlar iç bilgi kaynaklarından yararlanma konusunda
yetersiz kalmaktadırlar. Bunun yerine dıú kaynaklardan bilgiye daha çabuk
eriúebilmektedirler. Ancak, dıú kaynaklardaki bilgiler, kuruluúun iç kaynaklarında
yer alan bilgileri hiçbir zaman içermemektedir. Dolayısıyla iç bilgi kaynaklarını
yeterince devreye sokamayan kuruluúlar, bilgi yönetiminde baúarısız olmaktadır.
Bu noktada bilgi yönetiminin baúarısı, kuruluúun iç bilgi kaynaklarının etkin
kullanılabilmesine ve yönetilebilmesine ba÷lıdır. Bu açıdan, kurumsal bilgiyi
barındıran iç bilgi kaynaklarını yönetemeyen bir kurumun bilgi yönetimi
gerçekleútirmesi mümkün de÷ildir. Çünkü kuruluúun iç bilgi kaynaklarında yer
alan, kuruma özgü bu de÷erli bilgiler ve de÷erler birikimi, baúka hiçbir yerden
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sa÷lanamamaktadır.
Dıú Bilgi Kaynakları
Yukarıda sözü edilen avantajları bir tarafa, iç kaynakların kurumsal bilgi yönetimi
baúarısında ihtiyacı tek baúına karúılaması mümkün de÷ildir. Bu sebeple kuruluúlar
dıú kaynaklardan bilgi sa÷lamak zorundadırlar.
Dıú kaynaklar; iç kaynaklara göre daha geniú bir alanı kapsamaktadır. Kurum
dıúındaki her tür bilgi merkezleri, çeúitli veri tabanları, web sayfaları, ba÷ımsız
araútırmacılar, danıúmanlık hizmeti veren kuruluúlar, çeúitli e÷itim programları,
kongre konferans ve toplantılar belli baúlı dıú bilgi kaynaklarını oluúturmaktadır.
Kuruluúun bilgi gereksiniminin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Aksi
takdirde, kuruluú ne tür bilgiye gereksinim duydu÷unu bilmiyorsa, dıú bilgi
kaynakları konusunda da baúarısız olacaktır. Aynı zamanda kurum kendi
gereksinimleri do÷rultusunda dıú bilgi kaynaklarının nerede oldu÷unu ve en hızlı
úekilde nasıl eriúece÷ini bilmek durumundadır. Dıú bilgi kaynaklarına eriúme
ve kullanma konusunda bir politikasının ve yol haritasının olması gerekir. Aksi
takdirde bilgi yı÷ınları arasında kaybolacak ve istedi÷i bilgiye istedi÷i zamanda
ve en uygun maliyetle eriúmesi hiçbir zaman mümkün olamayacaktır.

Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Düzenlenmesi
Tüm kuruluú ve iúletmeler, türleri ve yapıları ne olursa olsun, bilgi ve belge üretir,
iúler, depolar ve da÷ıtırlar. Bu bilgi ve belgeler, kuruluú ve iúletme için önemli olan
her úeyi kapsar. Kurumsal bilgi birikimi oluúturmak ve bu varlı÷ı yönetmek pahalı,
ancak kuruluú ve iúletmelerin iúlerinde baúarı sa÷lamaları için oldukça önemlidir.
Bu nedenle kuruluú ve iúletmeler bilgiye en önemli stratejik varlıkları arasında
yer vermek ve bilgi sermayelerini hızla güçlendirmek durumundadır. Kuruluú ve
iúletmelerin bilgi sermayelerini güçlendirmek için tüm bilgi yönetim araçlarını
dikkate alarak kurumsal bilgi yönetimini uygulamaya koymaları kaçınılmazdır.
Kurumsal bilgi yönetiminin temel amaçlarından birisi, sahip oldu÷u bilgi
birikimini çeúitli biçimlerde saklamak ve bu bilgiye gereksinim duyuldu÷unda en
kısa sürede eriúim sa÷lamaktır. Zira bir kurumun bilgi üretmesi ve bu bilgiyi etkili
bir biçimde kullanarak ondan de÷er elde etmesi ancak geçmiúten gelen kurumsal
bilgi ve birikimle mümkündür (Zaim, 2005, s. 194). Bu bakımdan kurumlar sahip
oldukları bilgiyi yeniden kullanabilecek úekilde tanımlamak, düzenlemek ve bilgi
depoları oluúturmak durumundadırlar.
Bu ba÷lamda bilgi yönetimi araçlarından tanımlama, düzenleme ve bilgi
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depoları oluúturmanın amacı, kurumsal bilgiyi belli bir biçime sokarak ona
gereksinim duyan herkesin eriúebilmesini sa÷lamaktır. Bu, bilginin düzenli, açık,
hareketli ve kolay anlaúılır olmasını sa÷layacaktır.
Kurumsal belge ve bilgi birikimi üzerinde denetimi sa÷lamak, belge ve bilgi
birikimine hızlı eriúmek, çalıúma alanlarında ortak belge ve bilgi birikiminin
kullanımı gerçekleútirmek, kurum çalıúanlarının ürettikleri, elde ettikleri bilgi
ve belgelerin sistem içerisine aktarılmalarını sa÷lamak ve verimlili÷i artırmak,
kurumsal bilgi kaynaklarının tanımlanmasından, düzenlenmesinden ve bilgi
depoları oluúturulmasından geçmektedir.
Bir kurumda temelde iki tür bilgi vardır. Birincisi kiúilerin bilgi, birikim,
tecrübe ve yeteneklerinin toplamından oluúan insanın kendisinde saklı bulunan
örtük bilgi; ikicisi ise yazılı ve kayıtlı olarak çeúitli bilgi kayıt ortamlarında
bulunan açık bilgidir. Bilginin tanımlanması, düzenlenmesi ve bilgi depoları
oluúturulmasında örtük ve açık bilgi ayrımına dikkat edilmesi gerekir. Zaim (2005,
s. 200)’in de belirtti÷i gibi, açık bilginin çeúitli teknolojik sistemler ve araçlar
yardımıyla bireylerden ba÷ımsız olarak kolaylıkla saklanabilmesine karúılık,
kuruluú ve iúletmelerin bilgi kaynaklarının nispeten çok daha büyük bir bölümünü
oluúturan örtük bilginin aynı yöntemlerle saklanması oldukça zordur.
O halde yapılması gereken iú, mümkün oldu÷unca örtük bilgiyi açık bilgiye
dönüútürme yollarının aranmasıdır. Zaim (2005 s.200), zor da olsa örtük bilginin,
örtük olarak saklanmasının faydalı olaca÷ını vurgulamakta ve bir úekilde kiúinin
sahip oldu÷u örtük bilginin di÷er kiúilere aktarılmasını sa÷layarak bu bilginin
yalnızca bir kiúiye özgü olmaktan çıkartılabilece÷ini, böylece birden çok kiúinin
zihninde örtük bilginin saklanmasının ve kuruma mal edilerek kaybolma ya da
elden kaçırılma riskinin azaltılabilece÷ini söylemektedir.
Kuruluú ve iúletmelerde çalıúanların uzmanlık alanları, bilgi, birikim ve
tecrübeleri iç bilgi kaynaklarının önemli bir bölümünü oluúturmaktadır. Örtük
bilgiyi barındıran bilgi kayna÷ı olarak kurum çalıúanlarının; uzmanlık alanları,
bilgi, birikim, yetenek ve tecrübelerinin dikkate alınarak tanımlanması, örtük
bilgiyi sistematize etme ve yerini belirlemede ilk adımı oluúturacaktır. Örtük
bilgiye eriúimi sa÷layacak düzenleme ise kurumun tüm bilgi kaynaklarını da
içeren ‘kurum bilgi haritası’nda yer almalıdır. Bu ba÷lamda bilgi haritaları,
kurumsal bilgi kayna÷ı olarak örtük bilginin düzenlenmesini ve kayna÷ının
yerinin gösterilmesini sa÷layan önemli bir araçtır.
Kuruluú ve iúletmelerde iç bilgi kaynaklarının di÷er bölümünü ise, belge temelli
bilgi birikimi oluúturur. Bu nedenle öncelikle kritik bilgilere kurumsal bir temelde
eriúilebilmesi için kuruluú ve iúletmelerin belge temelli iç bilgi kaynaklarının
tanımlanması, sınıflandırılması, düzenlenmesi de gerekmektedir.
Müúteri kayıtları, mali kayıtlar, personel kayıtları gibi verileri tutmak için
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veri tabanları hazırlanırken ve bunlar düzenli bir úekilde tutulurken, kuruluú
ve iúletmeler tarafından üretilen bilgilerin belli bir bölümü ise düzenli bir kayıt
sistemine sahip de÷ildir. Bu bilgiler genellikle çeúitli kâ÷ıt ortamda kayıtlı gayri
resmi nitelik taúıyan belgeler, sunumlar, raporlar, toplantı tutanakları ve kayıtları,
e-postalar ve çeúitli formlardır. Bu tür bilgi kaynaklarının düzenli bir kayıt
sistemine sahip olmamasının nedeni; kuruluú ve iúletmelerin, yalnızca iú akıúını
kontrol eden sistemlerine ve bu sistemin gerektirdi÷i kayıtları tutmaya kendilerini
adapte etmelerine dayanmaktadır. Oysaki bu bilgiler de kurumsal bilgi birikiminin
önemli bir parçasını oluúturmaktadır. Kuruluú ve iúletmelerin, bilgi kaynaklarının
tümünü düzenlemeleri ve kullanmaları gerekmektedir. Bu ba÷lamda kurumsal
bilgi yönetimi, disiplinler arası bir yaklaúım olarak bize geleneksel enformasyon
kaynaklarının yönetiminden daha kapsamlı bir uygulama alanı oldu÷unu
göstermektedir.
Bilginin kuruluú ve iúletme içinde tekrar kullanımını artırmak için
yapılandırılmıú ve yapılandırılmamıú mevcut tüm bilgi kaynaklarının bir araya
getirilmesi gerekir. Bu bilginin bir kısmı veri bankalarında resmi olarak; bir
kısmı ise gayri resmi bir úekilde farklı yerlerde tutuluyor olabilir. Kurumsal bilgi
yönetiminin hedefi, bu bilgi kaynaklarının hepsini bir bütünlük içerinde eriúilebilir,
aranabilir, sıralanabilir, basılabilir, paylaúılabilir ve kullanılabilir yapmaktır.
Böylece kuruluú ve iúletmelere, personel yapısında meydana gelen de÷iúiklikler
ve bunun sonucunda oluúabilecek bilgi kayıplarına karúı ba÷ıúıklık kazandırılmıú
olacaktır.
Tanımlanmayan, sınıflandırılmayan ve düzenlenmeyen bilginin yönetilmesi
ve güvenli÷inin sa÷lanması mümkün de÷ildir. Düzenlenmemiú bilgi, entelektüel
kurumsal birikimin kaybedilmesine ve bu birikimden yararlanılamamasına neden
olurken, yasal açılardan da riskler do÷urur.
Tanımlanmıú, sınıflandırılmıú ve düzenlenmiú bilgi, kuruluú ve iúletmelerde
yapılandırılmıú bir bilgi yönetiminin temelini oluúturur. Belge ve bilgilerin
güvenilirli÷ini teyit eder, bilgiyi aramak için harcanan zamanı azaltır ve kuruluúun
bilgi birikimlerinin de÷erini en üst düzeye çıkarır.
Kuruluú ve iúletmelerin, sahip oldukları bilgi birikimini rekabet
ortamında avantaja dönüútürebilmelerinin yolu, bilgilerini tanımlamalarından,
düzenlemelerinden ve bilgi depoları oluúturmalarından geçmektedir. Çünkü
bu yaklaúım kurumlarda çalıúanların entelektüel kurumsal birikimden
yararlanabilmelerine ortam hazırlar ve kurumda daha verimli bir iú gücünün ortaya
çıkmasını sa÷lar. Eriúilebilen, listelenebilen, sıralanabilen ve kolayca kullanılabilen
tanımlanmıú ve düzenlenmiú bilgi, kuruluú ve iúletmenin baúarısının devamı için
çok önemlidir. Daha da önemlisi ise bu tür bilginin da÷ıtım ve paylaúımının
kontrol edilebilir ve kullanımının ölçülebilir olmasıdır.
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Önemli bilgilerin güvenle saklanabilmesi ve yetkisiz ellere düúmemesi;
yani güvenli, kontrol edilebilen, en hızlı úekilde yararlanılabilen bir bilgi varlı÷ı
oluúturmak ve yönetmek için, kurumsal bilgi yönetiminin, kurumsal bilgi
birikimini tanımlayıcı ve düzenleyici bir yaklaúımı benimsemesi gereklidir.
Kuruluú ve iúletme alanını, günlük etkinlikler için ba÷ımsız bir úekilde yeterli
hale getirmek, kurumda bilgi üretmeyi ve paylaúmayı de÷er zincirinde önemli
bir yere koymakla mümkün olacaktır. Bilgi, kurum içinde kaybolmayacak,
kurumsal bellekte toplanarak düzenlenecek, korunacak, gerekti÷i her yerde, her
zaman kullanılamaya hazır olacak ve kurum çalıúanları bu sistemden önemli yarar
sa÷layacaktır.
Örne÷in yasalar ya da yasalardan ve idari düzenlemelerden oluúan bir
külliyat belirli bir düzene ve sisteme sahiptir. Bir yasa metni çeúitli bölümlerden
ve numaralandırılmıú maddelerden oluúmakta; yani belirli bir düzen içinde
verilmektedir. Bunlar yasaya ya da yasada yer alan bir hükme eriúmek için
kullanılmaktadır. Hâkimler, savcılar ve avukatlar, bu yasada sıralanan bilgilere
göre iúlem yaparken ya da karar verirken bu iúlem ya da kararlarına da birer
dayanak bulmaktadır. Yasaların maddeler halinde sıralanarak verilmesi, yasa
içinde istenilen bilgiye hızlı eriúimi sa÷larken, bunların di÷er maddelerle,
yasalarla hatta di÷er yasaların maddeleriyle olan iliúkilerini de göstermektedir.
Yasaların belirli bir düzen içinde olması bilgiyi eriúilebilir ve kullanılabilir
biçime sokmaktadır. Yasa metni hiçbir düzenleme yapılmadan düz metin olarak
da verilebilirdi. O zaman hâkim, savcı ve avukatların ihtiyaç duydukları yasa
hükümlerine eriúmeleri, iúlemlerine ve kararlarına dayanak bulmaları ya çok zor
ya da imkânsız hale gelmiú olurdu.
Bunun gibi, kuruluúların bilgi birikiminin düzenlenmesi de bilgiyi eriúilebilir
ve uygulanabilir bir biçime sokmak için gereklidir. Kurumlarda çalıúanlar da bu
bilgi birikimine eriúerek iúlerini verimli bir úekilde yürütür ve en do÷ru kararları
verebilirler.
Düzenlemede istenilen bilginin kaynaklarını bulmanın ne kadar önemli oldu÷u
açıktır. E÷er bilginin nerede oldu÷unu bilmiyorsanız onunla bir úey yapamaz, hatta
büyük olasılıkla elinizdeki bilginin ne oldu÷unu dahi bilemezsiniz.
Kurumsal bilgi kaynakları ve bilgi birikiminden yararlanırken harcanan
zamanın en aza indirilmesi kurumsal bilgi yönetiminin hedeflerindendir. Bunu
sa÷lamanın yolu hiç kuúkusuz ki, bilgi kaynaklarına ve bilgi birikimine eriúmeyi
ve yararlanmayı sa÷layacak tanımlamanın ve düzenlemenin yapılmasından geçer.
Hatta söz konusu kuruluú ve iúletme için bilgi üretilmesi muhtemel konular dikkate
alınarak önceden hazırlanmıú sınıflama úemaları çerçevesinde üretilen bilginin,
üretimi esnasında bir sistem dâhilinde depolanması sa÷lanmalıdır. Enformasyon
bilimleri, özellikle belge yönetimi disiplini, uzun yıllardır bu konularda teoriler
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geliútirmiú ve baúarılı uygulamalar gerçekleútirmiútir. Kurumsal bilgi yönetiminin,
enformasyon bilimleri, özellikle de belge yönetimi teori ve uygulamalarından
yararlanması kaçınılmazdır. Kuruluú ve iúletmelerin bilgi yönetimi yaklaúımlarının,
bilgi kaynakları ve bilgi birikimine hızlı ve etkili úekilde eriúim sa÷layacak teori
ve uygulamalardan uzak oldukları görülmektedir.
Kuruluú ve iúletmelerde karar verme sürecinin hızlandırılmasını, bilgi ve
belge güncelli÷inin sa÷lanmasını ve iú açısından kritik belge ve bilgilere kurumsal
bir temelde eriúilmesini sa÷lamak için, kuruluúların belge ve bilgilerini etkili ve
güvenli bir úekilde yönetmelerine, düzenlemelerine ve paylaúmalarına olanak
tanıyacak bir sisteme gereksinimleri vardır.
Bilgi yönetim süreçlerinin tam olarak anlaúılması, geliútirilmesi ve
uygulanmasında önemli rol oynayan bilgisayar bilimi alanının dıúında özellikle
enformasyon bilimleri etkinli÷ini göstermektedir. Enformasyon bilimleri bilgi
kaynaklarının tanımlanması, düzenlenmesi ve bilgi depoları oluúturulması
konusunda oldukça ileri tekniklere ve uluslararası kabul görmüú uygulamalara
sahiptir ve uzun yıllardan beri bilginin tanımlanması, düzenlenmesi ve eriúimi
konusundaki çalıúmalarını baúarı ile yürütmektedir. Bilgi yönetimi, enformasyon
biliminin teori ve uygulamalarından yararlanmak zorundadır.
Kuruluú ve iúletmeler için enformasyon bilimleri özellikle belge yönetim
çözümleri, kurumsal bilgilerin güvenli÷ini ve bütünselli÷ini sa÷lamada, belge
ve bilgilerin depolanmasında, düzenlenmesinde, saklanmasında ve kullanımında
zaman kaybı ve karmaúıklı÷ı ortadan kaldırarak sahip olunan belge ve bilgi
birikiminin rekabet ortamında avantaja dönüútürülmesine olanak tanımaktadır.
Kuruluú ve iúletmelerde enformasyon bilimleri, özellikle belge yönetiminin etkin
çözümleri, kurumsal bilgi yönetimini baúarıya götüren yolu sa÷lam temellere
oturtarak, kurumsal bilgi birikiminin güvenli ve etkin úekilde yönetilmesini ve bu
içerikten verimli bir biçimde yararlanılmasını ve belge temelli bilgi birikiminin
denetlenmesini sa÷layacaktır. Böylece geleneksel belgelerden elektronik
belgelere, form mektuplardan e-postalara, grafiklerden mühendislik çizimlerine,
dijitalleútirilmiú kâ÷ıt ortamlardan elektronik temelli kayıtlara kadar tüm kurumsal
içerik, kolayca eriúilebilmesi ve kullanılabilmesi için tanımlamada ve düzenlemede
bütünselleútirilmiú bir bilgi tabanında toplanabilecektir.
Enformasyon bilimleri, özellikle belge yönetimi, daha geniú içeri÷e sahip olan
kurumsal bilgi yönetimi uygulamasının temel bir bileúenidir. Bu temel bileúen, tüm
belgelerin tek bir merkezden kontrol edilerek düzenlenmesinin ve yönetilmesinin
zeminini oluúturacaktır. Kuruluú ve iúletmelerin, gizlilik, yetkilendirme ve
di÷er gereksinimlerle uyumlu olarak, e-postaların otomatik olarak kurumsal
belge yönetim sistemi içinde düzenlenmeleri ve sınıflandırılmaları sa÷lanabilir.
Belgelerle ilgili yasal ve idari sorunları çözmek aynı zamanda riskleri azaltmak,
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maliyeti düúürmek ve gereksiz bilgi birikiminden kaynaklanan olumsuz sonuçları
ortadan kaldırmak gibi iúlevleri de yerine getirebilecektir.
Kurumsal belge ve bilgi birikiminin tanımlanması ve düzenlenmesi, kuruluú ve
iúletmenin birimlerinin üretti÷i bilgi ve belgeyi aramayı, eriúmeyi, listeleyebilmeyi,
çeúitli varyasyonlara göre sıralayabilmeyi, belge ve bilgilerin iliúkilerini ortaya
koyabilmeyi sa÷layacak; hızlı ve isabetli bir úekilde eriúim ise iç iletiúimi artırarak
iú kalitesini, motivasyonu ve yaratıcılı÷ı yükseltecektir.
Bilgi yönetiminde bilginin depolanmasını belli bir yerle sınırlamak gibi bir
sorun bulunmamaktadır. Çünkü kullanıcı için aradı÷ı bilginin nerde oldu÷u hiç
önemli de÷il, önemli olan aradı÷ı bilgiye en hızlı úekilde eriúmek ve eriúti÷i ya
da sunulan bilginin güvenilirli÷i ve do÷rulu÷udur. Kurumsal bilgi yönetiminde
bilgiye hızlı eriúmenin ve eriúilen bilginin güvenirlili÷inin yolu, bilgi kaynaklarının
ve bilginin tanımlanmıú ve düzenlenmiú olmasından geçmektedir.
Bu ba÷lamda kuruluúlarda farklı nitelik ve niceli÷e sahip iç ve dıú bilgi
kaynaklarına iliúkin tanımlama ve düzenleme çalıúmalarının bütünleútirilmesini
ve iliúkilendirilmesini sa÷layan kurumsal bilgi haritalarının hazırlanması da
kurumsal bilgi kaynaklarının düzenlenmesinin nihai noktasını oluúturmaktadır.

Bilgi Haritaları
Bilgi haritaları çeúitli metinler, rakamlar, úekiller ve semboller kullanılarak
hazırlanan ve bilgi kaynakları ile bilgiye gereksinim duyanlar arasındaki ba÷lantıyı
sa÷layan temel bir eriúim aracıdır.
Kuruluúun bilgi kaynaklarının bir haritasının çıkarılması iúi, bilgi kaynaklarını
düzenleme sürecinin zirvesini ve en önemli parçasını oluúturur. Bilgi haritaları
genellikle kuruluú içerisinde tanımlanmıú, sınıflandırılmıú, düzenlenmiú ancak
farklı ortamlarda ve yerlerde bulunan bilgiye nasıl ulaúılaca÷ını ortaya koymak
amacıyla hazırlanır. Bilgi haritaları bilginin bulundu÷u yeri gösterir ama bilgiyi
içermez. Bu bilgi deposu de÷il yalnızca bir rehberdir. Bilgi haritaları tipik olarak
bilgileri ve veri tabanlarını oldu÷u kadar insanları da gösterir (Davenport ve
Prusak, 2000, ss. 110–111). Bu bakımdan bilgi haritaları, örtük bilgiye eriúimi
sa÷layan en önemli araçtır ve kuruluúlardaki insanlara bir konuda uzmanlı÷a
gereksinim duyduklarında nereye gideceklerini gösterir. Genel olarak normalde
ulaúılması zor bilgilere bu haritalar kolayca eriúebilme fırsatı sunar.
Bilgi haritaları bir anlamda envanter görevi de yaparlar. Bilgi haritası kurumda
hangi bilginin var oldu÷unu ve nerede bulundu÷unu gösteren kurumsal bir
resimdir. Bu nedenle kurumdaki bilgi birikimini de÷erlendirme, yararlanabilecek
güçlü yönleri ve giderilmesi gereken boúlukları açı÷a çıkarmak için bir araç olarak
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da kullanılabilir. Kurumun organizasyon úeması bilgi haritasının yerini tutmaz.
Görev unvanı bilginin yerini gösterecek güvenilir bir danıúman olmayabilir. øyi
bir bilgi haritasının geleneksel birim sınırlarını aúması gerekmektedir (Davenport
ve Prusak, 2000, ss. 110–111).
Bilgi haritasını çıkarmak için gerekli bilgi her zaman kuruluúlarda vardır,
ama genellikle da÷ınık ve belgelendirilmemiú haldedir. Önemli olan bu parçaları
bir araya getirmek ve bütünü tamamlamaktır. Her çalıúan zihninde haritanın bir
parçasını taúır. Kendi uzmanlı÷ının ne oldu÷unu ve belli zorluklara yanıt bulmak
için nereye gidece÷ini bilir. Kurumsal düzeyde bir harita çıkarmak bu bireysel
mini haritaları birleútirmeyi gerektirir. Bilgi haritasını çıkarmada çalıúanların
hangi bilgiye sahip oldukları ve gerek duydukları bilgiyi nereden aldıklarını soran
anketler yapılabilir. Alınan yanıtlar incelenir ve bir araya getirilir. Çok sayıda özel
haritadan genel bir harita çıkarılır (Davenport ve Prusak, 2000, s. 111).
Bilgi yönetiminde yaygın olarak kullanılan bilgi haritası türü entelektüel
sermaye rehberleridir (Wexler, 2001, s. 252). Bilgi haritaları, kuruluúlarda
bir taraftan örtük bilgiyi barındıran kiúileri ve bu kiúilerin niteliklerini vererek
yerlerini iúaret eden; aynı zamanda kuruluútaki di÷er iç ve dıú bilgi kaynaklarının
yerini ve içeri÷ini gösteren temel kılavuz niteli÷i taúıyan bir eriúim aracı olarak
oraya çıkmaktadır. Yani bilgi haritaları, gerek örtük ve açık, gerekse iç ve dıú
bilgi kaynaklarını kapsayacak úekilde hazırlanması gereken bir eriúim aracıdır.
Bilgi haritaları, bilgiye ihtiyaç duyuldu÷unda bu bilgilerin en do÷ru, en hızlı
ve en etkili biçimde nereden sa÷lanaca÷ını gösteren araçlardır. Bu ba÷lamda
‘bilgi haritaları’ kurumsal bilgi birikiminin tanımlanması, sınıflandırılması ve
düzenlenmesi çalıúmalarının en üst seviyesini göstermektedir. Bu üst seviyeye
sa÷lıklı bir úekilde eriúebilmek için kuruluú ve iúletmelerde, her düzeyde bilgi
kaynaklarını, tanımlama, sınıflandırma ve düzenleme iúlemlerinden adım adım
geçirmek gerekmektedir. Kurumsal bilgi birikimi için tanımlama, sınıflandırma
ve düzenleme çalıúmalarını yapmadan do÷rudan bilgi haritaları hazırlamaya
kalkmak, kurumsal bilgi yönetiminde baúarısızlı÷ı baútan kabul etmek anlamına
gelecektir.

Sonuç ve Öneriler
Denetim altına alabildi÷inizi ve kontrol edebildi÷inizi yönetebilirsiniz.
Zira her açık ve kayıtlı bilgi herkesin ulaúabilece÷i bilgi de÷ildir. Bu bilgi
kaynaklarının gruplandırılıp düzenlenmesi, gereksinim kalmayanların elenmesi
ve yetkilendirilmiú bir eriúimin sa÷lanması gerekir.
Kuruluú ve iúletmelerde bilginin tanımlanması, düzenlenmesi ve bilgi
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depolarının oluúturulması, iúlevsiz durumda bulunan bilgi kaynaklarına iúlerlik
kazandıracak; bu sayede baúta yöneticiler olmak üzere tüm çalıúanlar, yapacakları
iúlerde ve verecekleri kararlarda kendilerine güvenilir bilgi ve belge deste÷i
bulmuú olacaktır.
Kurumsal bilgi yönetimindeki asıl hedef bilgi üretmek ve bilgiyi iú süreçlerine
yansıtmaktır. Kuruluúlar bilgi üretebilmek için iç ve dıú bilgi kaynaklarından
yararlanırlar. Bilginin üretilmesi ve geliútirilmesi, düzenlenmesi, bilgi depoları
oluúturulması ve transfer edilmesi önemli olsa da, bilgi ancak paylaúıldı÷ı,
kullanıldı÷ı ve iú süreçlerine yansıtıldı÷ı ölçüde yarar sa÷lar. Bilgi çalıúanların
zihninde, çeúitli ortamlardaki bilgi depolarında eriúilemez bir biçimde duruyorsa,
kuruluú ve iúletme açısından fazla bir de÷er ifade etmeyecektir. Bu bakımdan
bilginin eriúilebilir ve paylaúılabilir olması gerekir. Bir kuruluúta bilgiyi
eriúilebilir ve paylaúılabilir kılmak, kurumun bilgi birikimini tanımlamaktan ve
düzenlemekten geçmektedir.
Sa÷lıklı tüm kuruluúlar bilgiyi üretir ve bilgiyi kullanırlar. Kuruluúlar çevre
ile iliúkilerini sürdürürken enformasyon alır, bunu bilgiye dönüútürür ve bu bilgiyi
deneyimleri, de÷erleri ve kendi iç kurallar ile birleútirerek harekete geçerler
(Davenport ve Prusak, 2000, s. 85). Pek çok kuruluú ve iúletme ellerindeki bilgi
de÷erlerinin tam olarak farkında de÷ildir. Fakat tüm kuruluú ve iúletmeler bilgi
bazında faaliyet gösterirler ve ellerindeki en önemli de÷er üretmiú oldukları
bilgilerdir ve kuruluúun bütün çalıúanları belirli bilgileri ellerinde tutarlar. Bilginin
önemini kavramıú olan kuruluúlar, bilgi kaynaklarının kontrollerini ve yönetimlerini
sa÷layabilmek, bu bilgilere hangi kurallar çerçevesinde ulaúılabilece÷ini ve
bilgilerin nasıl sınıflandırılaca÷ını ve düzenlenece÷ini belirlemek yolunda çaba
harcamak zorundadırlar. Kurumsal bilgi yönetiminde olgunluk seviyesinin en üst
düzeyine çıkabilmek, kuruluú ve iúletme içinde üretilen bilginin birleútirilerek
düzenlenmesine ve dıú bilgi kaynaklarının etkin kullanımı sa÷lanarak bu bilgi
kaynaklarının bir sistem içerisinde bütünselleútirilmesine ba÷lıdır.
Bilgi kaynaklarının tanımlanması ve düzenlenmesinde enformasyon
bilimlerinin yıllardır kullandı÷ı ve sürekli olarak geliútirdi÷i yöntem ve teknikler,
kuruluúlarda bilgi yönetimi uygulamalarında kullanılmalıdır. Bilginin ve bilgi
kaynaklarının tanımlanması, düzenlenmesi ve eriúiminde uzmanlaúmıú olan
kütüphanecilerin, arúivcilerin ve belge yöneticilerinin, kuruluú ve iúletmelerde
bilgi yönetimi uygulamaları içersinde yer alması kaçınılmazdır.

Summary
Enabling the institution and the enterprise to produce and obtain data and
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information; ensuring the use, the strengthening and the transfer of those produced
and obtained knowledge to individuals with specific functions and, consequently,
to work processes; and creating an added value constitute the raison d’être of
knowledge management.
Even though the production, the organization, the storage and the transfer of
knowledge in institutions are important, information is useful only to the extent
that it is shared, used and reflected in work processes. If information remains
inaccessibly in the minds of the personnel and in knowledge warehouses of
various environments, it would not be of much value for the establishment and the
enterprise. Enabling the information to be attainable and sharable would require
identification and organization of knowledge accumulation of the establishment.
Many establishments and enterprises are not fully aware of the knowledge
values they possess although the most important value that all establishments and
enterprises possess is the knowledge they have produced. Establishments eager to
implement knowledge management should strive to organize internal information
sources and keep them accessible and to effectively use external information
sources. Attaining the highest level of maturity in institutional knowledge
management depends on the incorporation and organization of information
produced in-house and on, with the efficient use of external information sources,
the integration of those knowledge sources within a system.
For the establishments and enterprises to turn their accumulated knowledge
into an advantage in a competitive environment, they should define and organize
their knowledge and create knowledge warehouses. Information sciences
have sophisticated techniques and internationally accepted practices as to the
identification and organization of knowledge sources and establishment of
knowledge warehouses; and have been successfully undertaking works on
identification, organization and access of knowledge for many years. Knowledge
management should benefit from the theories and practices of information
sciences. Information sciences, particularly document management, constitute a
basic component of institutional knowledge management practice which has a
larger scope.
The methods and techniques for the identification and organization of knowledge
sources that have been used for years and developed continuously by information
sciences should be used in establishments’ knowledge management practices. It is
inevitable that librarians, archivists and document managers with expertise in the
identification, organization and access of knowledge and knowledge sources take
part in knowledge management practices of establishments and enterprises.
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