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1. TEMEL KAVRAMLAR 

1.1. Bilgi 

Bilgi kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde sözcük anlamı olarak: “Öğrenme, 

araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat”, “İnsan zekâsının çalışması sonucu 

ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf (vakıf olma, bilme, bilgi)“ açıklanmaktadır. 

1.1.1. Veri (Data) 

Veri, birbiri ile ilişkilendirilmemiş olay, olgu ve gerçeklerin bütünüdür. Çeşitli amaçlar için 

toplanmakta fakat herhangi bir işlemden geçmemektedir ve pek çok kişi için bir anlam ifade 

etmeyen karakterler bütünüdür (İbicioğlu ve Doğan, 2006:1), çerçevesi çizilmemiş ve yorumu 

yapılmamış gerçekler ve rakamlardır (O’Dell vd., 2003: 22). Çoğu kez bir anlamı, içeriği yoktur, bir 

çok kişi için bir şey ifade etmez (Barutçugil, 2002:57).  

 

Tablo 1. Bu bir tablodur 

    

    

    

 

1.1.2. Bilgi (Knowledge) 

Knowledge ise veri ve enformasyondan öte bilgiye hükmetme, bilme bilgisi anlamına gelir. 

Bilgi (knowledge) enformasyondan daha büyüktür ve bir kuruluş içindeki insanların gerek 

enformasyon gerek birbirleri ile etkileşimlerinin ve davranışlarının sonucu olan dinamik bir 

olgudur. Kuruluşlarda enformasyon bolluğu yaşanabilir ama kullanılmadığı sürece enformasyon 

bilgi haline gelemez. Enformasyonun fazlası olabilir ama bilginin (knowledge) fazlası olamaz 

(O’Dell vd., 2003: 22).   
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Şekil 1. Öylesine bir resim 

1.2. İletişim 

İletişim kavramının iki yüze yakın tanımı olmakla beraber (Mutlu, 2008:141) TDK’ya göre 

iletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması 

anlamına gelir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki (Information and Communication Technologies) 

iletişim kelimesinin İngilizce karşılığı communication Latince paylaşmak, bölüşmek, ortak kılmak 

anlamındaki Communicare fiilinden gelmektedir ve 14. ya da 15. yüzyılda İngilizceye girmiştir. 

Paylaşmak anlamındaki communicare, ortak, müşterek anlamındaki comminus sıfatından 

gelmektedir. Comminus ise con (topluluk , bir aradalık) ve munus (görev, hizmet)’dan oluşmuştur. 

(http://www.colorado.edu/communication/meta-discourses/Theory/latin.htm (02.02.2011)) 

  

http://www.colorado.edu/communication/meta-discourses/Theory/latin.htm


4 
 

KAYNAKLAR 

Barutçugil, İ., (2002), Bilgi Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul. 

İbicioğlu, H., H. Doğan, (2006), İşletmelerde Örtülü Bilgi ve Önemi, Ekin Kitabevi. 

O’Dell, C., J. Grayson JR, C., N. Essaides, Ne Bildiğimizi Bilseydik, Dışbank Kitapları. 

 


