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THE CASE STUDY IN BOZÜYÜK
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Özet
Günümüzde i letmeler küresel bir dünyada faaliyet göstermekte, ileti im ve bili im
teknolojilerindeki geli melerle birlikte sürekli bir de i im olmaktadır. Bu durum, i letme çalı anlarının yeni
de i im ve geli melerden haber edilmesini, e itim verilmesini ve hazırlanmasını gerektirmektedir. Bu da
i letmelerde sürekli bir e itim ihtiyacı yaratmaktadır.
Faaliyetlerini etkin ve verimli bir ekilde sürdürmek durumunda olan Küçük ve Orta Ölçekli
letmeler (KOB ) ça ın geli melerini izlemek durumundadırlar. Günümüzün en önemli de erlerinden birisi
bilgi olup, bilginin üretim sürecinde kullanılması i letmelerin katma de eri yüksek ürünler elde etmelerini
sa lamaktadır. Sürekli geli en ve de i en bir ortamda bilginin üretim sürecinde kullanılmasında insan
kaynaklarının önemi büyük olup, insan kaynaklarının sürekli olarak güncel bilgiyle donatılması gerekir. Bu
ba lamda i letmelerde sürekli e itim yapılmasının önemi büyüktür.
Bu çalı ma Bilecik li Bozüyük lçesinde yapılmı tır. Veriler anket yoluyla toplanmı olup, SPSS
istatistik programında analiz edilmi tir. Çalı mada Bilecik ili Bozüyük ilçesinde bulunan KOB ’lerin sürekli
e itim konusundaki durumları de erlendirilmi tir.
Anahtar Kelimeler: KOB , E itim, Sürekli E itim, Bilgi.

Abstract
In recent times, the enterprises have been operating globally and there has been a constant change
through the developments in communication and informatic teknologies. Under these conditions, it is a must to
inform the workers, to train them and to prepare them for new technologies. This creates a necessity for constant
training.
Small and medium sized enterprises, that should carry on their activities effectively and productively,
follow the contemporary developments in order to survive in the global world. One of the most important values
of the our age is information and the use of information in the stage of production helps the enterprises to
develop the products having higher added value. Because the human resource has great importance in the use of
information the production stage, the human resource department should equip with updated information. In this
context, the constant training in the enterprises is quite important.
This study was conducted in Bozüyük, a town of Bilecik city, Data were collected through a
quesstionnaire and analyzed by using SPSS. In the study, the periodical training cases of the small and medium
sized enterprises in Bozüyük is evaluated.
Key Words: Small and Medium Sized Enterprises, Training, Constant Training, Information

1-G R
Günümüzde i letmelerin küresel bir dünyada faaliyet göstermeleri, ileti im ve bili im
teknolojilerindeki geli meler dikkate alındı ında dinamik bir yapının varlı ı görülmektedir Bu yapı içinde
∗

Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi Eski ehir Meslek Yüksekokulu

408

sürekli de i imler ya anmakta ve geli meler olmaktadır. Bu de i im ve geli meler i letmeleri de
etkilemektedir. letmeler de küresel yapı içinde faaliyetlerini sürdürmek, rekabet ko ullarının gere ini
yerine getirebilmek için de i ime ve geli ime ayak uydurmak zorundadırlar. Bu, i letme çalı anlarının
yeni de i im ve geli melerden haber edilmesini, e itim verilmesini ve yeni duruma hazırlanmasını
gerektirmekte olup, bu da iletmelerde sürekli bir e itim ihtiyacı do urmaktadır. Burada üzerinde
durulması gereken KOB ’lerin bu e itim ihtiyacını ne zaman, ne kadar algılayabildikleri ve e itime ne
derece önem verdikleridir.
Günümüzün önemli geli melerinden birisi bireylerin ve kurumların gittikçe artan bir düzeyde
e itime önem vermeleridir. Kurumlar özellikle iyi yeti mi insan kaynaklarını tercih etmekte, çalı ma
hayatı boyunca da sürekli e itimle kendilerini geli tirmelerine ve yenilemelerine olanak yaratmaktadır.
Bu durum, i letmelerin insan kaynaklarının, entelektüel sermayenin üretim sürecindeki önemini ve
yarattı ı katma de eri fark ettiklerini göstermektedir. Di er bir deyi le i letmeler fiziki varlıklara
yaptıkları yatırıma benzer ekilde insan kaynaklarına da yatırım yapmaktadırlar. Di er yandan i letmeler
nitelikli insan kaynaklarını i letmeye kazandırabilmek ve i letmede tutabilmek için önemli gayretler
göstermekte, nitelikli elemanı kaybetmek istememektedir. Bu tür insan kaynaklarının i letmelere
sa layaca ı önemli katkılar ve farklılıklar olmaktadır. Bu ba lamda i letmeler insan kaynaklarının
yenilikçilik ve yaratıcılı ından yararlanmak, güncel bilgilerle donatarak kendilerini yenilemeleri ve
geli tirmeleri için sürekli e itimin önemi büyüktür.
Di er yandan günümüzün önemli de erlerinden birisi de bilgidir. Bilgi birikimi dünyada her gün
artarak ve katlanarak hızla ço almaktadır. Bilgi ça ı diye adlandırılan ça ımızda bilgiyi kullanabilen ve
üretim sürecine katabilen i letmeler katma de erli ürünler üreterek farklılık yaratabilmekte ve bu
i letmeye rekabette üstünlük sa layabilmektedir. Bilgiyi i letmeye kazandırmanın en iyi yollarından birisi
sürekli e itim ile i letme çalı anlarının güncel bilgilerle donatılmasını sa lamaktır. Bu çalı mada
KOB ’lerde sürekli e itim ihtiyacı üzerinde durulmu ve Bilecik li Bozüyük lçesindeki KOB ’ler
üzerine bir ara tırma yapılmı tır. Veriler anket yoluyla toplanmı ve SPSS istatistik programında analiz
edilmi tir.
2-SÜREKL E

T M VE ÖNEM

Son yıllarda sürekli e itim veya ya am boyu e itim kavramları üzerinde durulmaktadır. Sürekli
e itim gündemin ilk sıralarında yer almakta ve i letmeler entellektüel sermayelerini geli tirebilmek için
bilgiye ve e itim çalı malarına a ırlık vermektedirler.
E itim en genel anlamıyla, insanları belli amaçlara göre yeti tirme sürecidir. Bu süreçten geçen
insanın ki ili i farklıla ır. Bu farklıla ma e itim sürecinde kazanılan bilgi, beceri, tutum ve de erler
yoluyla gerçekle ir. (Fidan vd, 1994:12) E itim bireyin davranı larında istendik de i iklik yapma
sürecidir (Ertürk,1984:12) Ülkelerin ve toplumların sosyo-ekonomik geli imi açısından e itimin önemi
büyüktür. E itim, toplumsal bir geli im ve ilerleme aracı olarak kullanılmaya ba lanılmasından bu yana,
kalkınan tüm co rafyaların en önemli enstrümanıdır. Hemen hemen ço u Avrupa ülkesi, kalkınma ve
ça da la ma hedefine ula ırken, yasadıkları süreçlerde e itim ana itici etken olarak
gözlemlenmektedir(Beycio lu vd, 2008:370). Ekonomik büyüme, üretimi arttıracak teknolojinin
geli mesi, do al kaynakların en iyi ve akılcı biçimde kullanılması ile mümkündür. Bunu sa layan ise
e itilmi insan gücüdür. E itim kurumlarının ekonomik kalkınmaya yardımcı olması için okullarda
bireylere ça da teknolojiye uygun bilgi ve becerilerin kazandırılması her düzeyde ve alanda kalkınmanın
gerektirdi i nitelikli ve nicelikte insan gücünün yeti tirilmesi gerekmektedir. (Fidan vd, 1994:67). Di er
bir deyi le e itim, üretim ve hizmette kalitenin yükseltilmesi ürünün üretimi ve tüketimi sürecinde
meydana gelebilecek hataların ve kazaların azaltılması, maliyetlerin dü ürülmesi, satı ve hizmet
sunumunda nitel ve nicel yönden geli menin sa lanması, karların yükseltilmesi, vergi gelirlerinin ve
tasarrufların arttırılması amacıyla i gücüne verilen temel meslek ve beceri e itimi yanında i görene
çalı ma hayatı süresince bilgi, beceri, davranı ve verim düzeyini yükseltici planlı e itim etkinlikleridir.
(Taymaz vd, 1997: 13, Akt. Kıngır vd, 2006:37)
Günümüzde yo un bir bilgi üretimi gerçekle mekte, ileti im araçları üretilen bilgilerin hızlı bir
ekilde payla ımına olanak vermekte ve dolayısıyla ö renilmi bilgilerin güncelli ini kaybetmesine neden
olmaktadır. Güncel bilgilere ula mak için sürekli bir e itime gereksinim duyulmaktadır Sürekli e itim,
tam gün okul ya da üniversite ö renimini bitiren belli bir ö renim basama ından ayrılan gençler ile
yeti kinlere ya amları boyunca sürekli olarak ö renme ve yeti me olanakları sa lanmasını öngören e itim
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anlayı ıdır(TDK). Sürekli e itim, zorunlu ö renim ça ı dı ına çıkmı kimselerin, ya amlarının herhangi
bir a amasında hissettikleri ö renme gereksinmelerini kar ılamak üzere düzenlenmi , mesleki ya da genel
e itim etkinlikleri veya programlarını kapsamaktadır. Bilim ve teknolojide ve toplumsal kurumlarda
gözlenen hızlı de i imler, bir yandan farklı niteliklerdeki i gücünün görev tanımlarında öte yandan
yeti kinlerin geli me evrelerine göre de i en rollerinde de i melere yol açarak, insanın sürekli
ö renmeye olan gereksinmesini daha yo un hissettirmi tir. Sürekli e itim programları, örgün önlisans,
lisans ve lisansüstü programlara göre e itim yeri, zamanı ve konusu, hedef grubu bakımından oldukça
farklıdır. Sürekli e itim programları, görece kısa sürelidir; somut e itim gereksinmelerine, sorunlara
odaklanır; yer ve zaman bakımından yeti kinlerin gereksinmelerine göre esnek bir yapı içinde planlanır
ve yürütülür. Sürekli e itimin hedef grubu yeti kinlerdir; yeti kinlerde ö renme çocukların ve gençlerin
ö renmesine göre farklılıklar ta ır. Sürekli e itim programları, mesleki geli tirme, toplumsal ya amın
niteli ini iyile tirme, kendini gerçekle tirme ve özdoyum sa lama, demokrasi kültürünü geli tirme ve
temel
tamamlayıcı
e itim
sa lama
amaçlarına
dönük
e itim
etkinliklerini
içerir(Tural,http://arsiv.ankara.edu.tr/text/yazicidostu.php?yad=646).
Günümüzde küreselle meyle birlikte faaliyetler sınırlar ötesi bir ekilde yürütülmektedir.
Ekonomide ya anan de i im surecinde be eri sermayenin üretim fonksiyonundaki a ırlı ı artmakta,
insangücü ülkeler için giderek daha de erli bir kaynak haline dönü mektedir. Bu kaynaktan sürdürülebilir
büyüme ve sosyal içermeyi sa lama mücadelesinde daha verimli yararlanabilmek için ya am boyu e itim
tüm ülkelerde kritik öneme sahip bir araç olarak ön plana çıkmaktadır.(Aydagül, 2006:23). Bireyin
ya amında süreklilik sergileyen ö renme toplumlardaki hızlı de i imler sonucunda ya amboyu ö renme
kavramı altında kar ımıza çıkmı tır. Günümüzde toplumlarda ya am boyu ö renim ve ö retim kavramları
eskiden oldu undan çok daha fazla prestijli hale gelmi , ö renen toplum, ö renen birey de er kazanmı tır
((Jarvis, 1995, Aktaran Odaba ı, 2000:164). Di er yandan, i letme çalı anlarının ça ımızda ya anmakta
olan, sosyal ekonomik ve teknolojik alandaki hızlı ve sürekli de i melerden hayat boyu ö renme anlayı ı
çerçevesinde bilgilendirilmesi, haberdar edilmesi gerekir. Hayat boyu ö renme;
•
•
•

Bireyin ki isel geli imi,
Çalı anların ve yeti kinlerin bilgi ve becerilerinin güncellenerek veya arttırılarak niteli inin
yükseltilmesi,
gücünün sürekli e itimi,

hususlarında non-formal yollardan yapılan faaliyetlerin tamamı olarak kabul edilebilir (III. MYO
Müdürüler Toplantısı,2007) .
Günümüzde e itimdeki yeni geli melere paralel olarak yo un bir ekilde sürekli e itim hizmeti
üreten kurumlarda artı gözlenmektedir. Bu özel sektör eklinde olabildi i gibi, üniversitelerde de sürekli
e itim merkezleri açılmaktadır. Bu ba lamda, hizmet ve ürün kalitesi yakla ımındaki köklü
de i ikliklerin ülkemize de yansıması ve bunun do urdu u e itim ihtiyacının yanı sıra artık i letmelerin
kol gücünün verimlili inin ötesinde beyin gücünün verimlili inin önemini kavramaya ba lamaları ve bu
konuda harekete geçmeleri artan e itim ihtiyacının temel nedeni olarak sayılabilir (Nizamo lu, 1994:8
Aktaran. Kıngır vd, 2006:37) Bilim ve teknolojinin hızla geli mesiyle bir insanın ortalama ömründe çok
büyük de i ikliklere neden olan yenilikler ortaya çıkmı tır. Bu ko ul altında insanların çocukluklarında
ö rendikleri eyler ya amlarının geri kalan kısmında geçerli ve yararlı olmayacaktır( Akba vd, 2002).
Küresel bir dünyada i letmeler yo un rekabet ortamında faaliyetlerini etkin ve verimli bir ekilde
sürdürmek durumundadırlar. Bu ba lamda insan kaynakları önem kazanmaktadır. letmelerde insan
kaynaklarının etkinli ini ve verimlili ini arttırmak için yapılan faaliyetlerin en önemlilerinden birisi de
e itimdir. E itim yoluyla birey, grup ve i letme düzeyinde gösterilen performansın iyile tirilmesi
amaçlanır. E itimi, “de i im süreci” olarak tanımlarsak, i letme personelinin davranı larında arzulanan
yönde de i im meydana gelmesini sa lamak, i letme e itimlerinin temel amacını olu turur. Bu amaç
çevresinde personele daha verimli olmaları için gerekli bilgi, beceri ve tutumlar e itim aracılı ıyla
kazandırılmaya çalı ılır ( encan vd, 2001:1) Günümüzde e itimin önemi, özellikle rekabet üstünlü ü
sa lamasıyla ölçülmektedir. letmelerin etkin ve verimli çalı arak hedeflerine ula masında e itimin
katkısı inkar edilemez. ( encan vd, 2001:18)
Ancak günümüzde e itim faaliyetleri belli bir bütçe gerektirmektedir. Bu ayrılan bütçe ile
e itimin i letmeye kazandırdı ı kar ıla tırıldı ında fayda maliyet analizi yapılmalıdır. Yerinde ve amaca
uygun bir ekilde yapılmı bir e itimin i letme performansına ve verimlili e yapaca ı katkı katlanılan
maliyetten çok daha fazla olacaktır. E itim ile elde edilecek bilginin mal ve hizmet üretiminde
kullanılması ile sa lanacak katma de er yüksek olacaktır. Önemli olan i letmenin gereksinim duydu u
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e itim ihtiyacının do ru ve zamanlı olarak belirlenmesidir. Do ru ve zamanlı olarak belirlenmeyen e itim
ihtiyacı ve yapılan e itimin i letmenin yarataca ı katma de ere katkısı yüksek olmayacaktır.
3-SÜREKL E

T M N KOB LER AÇISINDAN ÖNEM

Geli mekte olan bir ekonomide, dinamik yapılarıyla KOB ’lerin önemi yadsınamaz. Türkiye
ekonomisi içinde KOB ’ler vazgeçilemez durumdadır. Toplam i letme sayısı içinde KOB ’lerin oranı
dikkate alındı ında bunu kanıtlar niteliktedir. KOB ’ler aynı zamanda ülkenin ekonomik ve sosyal
kalkınmasının itici gücüdürler. Sürdürülebilir bir ekonomik yapı için ça da üretim ve yönetim araçlarıyla
donatılmı KOB ’lerin olu turmak, geli tirmek ve desteklemek gerekir.
Türkiye’deki i letmelerin % 98,5’i KOB (KOSGEB.2002:6) niteli i ta ımaktadır. KOB ’lerle
ilgili olarak Türkiye’de farklı kurumlar farklı ölçütlere göre KOB sınıflandırması yapmı lardır. 18.11
2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki letmelerin
Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”e göre KOB '
ler " kiyüzelli ki iden az
yıllık çalı an istihdam eden ve yıllık net satı hasılatı ya da mali bilançosu yirmibe milyon Türk Lirasını
a mayan i letmeler "KOB " olarak tanımlanmı ve a a ıdaki ekilde sınıflandırılmı tır.
a) Mikro i letme: On ki iden az yıllık çalı an istihdam eden ve yıllık net satı hasılatı ya da mali
bilançosu bir milyon Türk Lirasını a mayan çok küçük ölçekli i letmeler,
b) Küçük i letme: Elli ki iden az yıllık çalı an istihdam eden ve yıllık net satı hasılatı ya da
mali bilançosu be milyon Türk Lirasını a mayan i letmeler,
c) Orta büyüklükteki i letme: kiyüzelli ki iden az yıllık çalı an istihdam eden ve yıllık net satı
hasılatı ya da mali bilançosu yirmibe milyon Türk Lirasını a mayan i letmeler.
KOB ’ler ekonominin temel ta ları olup, dinamik ve esnek yapıları ile ekonomideki de i imlere
hızlı bir ekilde uyum sa lama yetene ine sahiptirler. Küresel bir yapı içinde faaliyetlerini sürdürmek
durumunda olan KOB ’ler yo un rekabet ko uları kar ısında ba arılı olabilmek için sürekli olarak
yeniliklere açık olmak durumunda ve de i en ko ullara uyum sa layabilecek ve algılayabilecek yönetim
ve insan kaynaklarına sahip olması gerekmektedir.
Bu ba lamda ça ımızda insan kaynaklarının e itimi i letmelerin ya amını sürdürebilmesi
açısından önem arz eden konular aranda yer almı tır. Bu duruma neden olan faktörler arasına;
teknolojideki geli meler, tüketici talep ve davranı larındaki de i meler, otomasyon ve örgütsel geli meler
belirtilebilir( Kıngır vd, 2006:37)
Günümüzde teknolojiler artan bir hızla geli mekte ve karma ıkla makta, pazarlar ise uluslararası
bir nitelik kazanmaktadır. Bütün bu de i iklikler i letmelerin amaç, yapı ve davranı tarzlarını uzun
dönemde yetersiz hale getirmekte ve çevreye uyum sa lamalarını zorla tırmaktadır. letmelerin hayatta
kalabilmeleri ve ba arılarını devam ettirebilmeleri yenilik yapmaya, dı a dönük stratejiler olu turabilen ve
yeniliklere açık bir yönetim yapısına sahip olmaya ba lı kalmaktadır. letmelerin itici beyni olan
yönetim kadrolarını olu turan ki ilerin ça ımızın gerektirdi i en son teknolojileri kullanabilecek, gelece i
görüp de i imleri algılayabilecek ve etkin ekonomik kararlar alabilecek ekilde e itilmeleri
gerekmektedir(http://www.turkgirisimci.net/?p=128). Verilecek e itim bir defaya mahsus bir e itim
de il, günün geli melerine göre belirli plan, program dahilinde yapılması ve süreklilik arz etmesi gerekir.
Di er yandan verilecek e itim sadece yönetim kademleri ile sınırlanmaması gerekir. letme içinde
çalı an personelinde e itim çalı malarının içine dahil edilerek güncel geli melerden haberdar edilerek,
kendilerini yenilemelerinin ve geli tirmelerinin yolu açılmalıdır.
letmelerin e itime verdikleri önem her geçen gün artmaktadır. Kriz nedeniyle tasarrufa giden
i letmeler, bir süreli ine bu çalı malara ara verseler de, insan kayna ının i letmenin en büyük
sermayelerinden olmasından dolayı e itime verilen ara uzun süreli olmamaktadır. Hatta i letmeler kendi
içlerinde, bu e itimleri organize eden departmanlar bile kurmaya ba lamı tır. Üstelik bu e itimler, eskisi
gibi sınıflarda, teorik bilgilere dayanarak yapılmamakta, çalı anların motivasyonunu ve ö renme düzeyini
artırıcı, katılımcıları aktif bir ekilde dahil eden, deneyime dayalı e itimler hazırlanmaktadır.
(http://www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi/022301/23041)
Ayrıca her i letmenin ki isel geli im e itimleri ve kurum kültürü e itimlerine sürekli olarak
ihtiyacı vardır. Teknik e itimler de ihtiyaç duyuldukça yapılmalıdır. letmenin en önemli kayna ı insan
gücüdür. Do ru ve yeti mi ve her zaman de i ime açık insan gücü irkete her zaman katma de er
yaratacak en önemli unsurdur (Arıduru, http://www.fortune.com.tr/egitimihtiyac.asp). Bir i letmede insan
kaynaklarının e itimi, i in yerine getirilmesinde bilgi, beceri, tutum ve davranı bakımından duyulan
eksiklik ya da gereklilik sonucu önem kazanmı tır ( Can vd, 1998:187).
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KOB yöneticilerinin ve KOB ’lerde çalı an personelin beceri ve niteliklerinin geli tirilmesi,
sınırlı kaynaklara sahip olan, hızla geli en pazarlara uyum sa lamak durumunda kalan KOB ’ler için
i letme performansını arttırmak açısından e itim çok önemli bir konudur(Karakaya vd, 2007:25).
KOB ’lerde yapılacak e itimlerle kurum içi ileti im güçlendirilir, çalı anların ki isel geli imleri,
yenilikçi ve yaratıcı davranı lar geli tirmeleri ve verimlilik artı ları sa lanabilir. E itim çalı maları ile
güncel bilgiyi ula an çalı an bu bilgiyi mal ve hizmet üretim süreçlerinde kullanarak daha katma de eri
ürünler elde edilmesini sa layabilecektir.
Di er yandan günümüzde i letmelerin en önemli de erlerinden birisi entelektüel sermayeleridir.
letmelerin görünmeyen varlıkları, görünen varlıklarından daha önemli hale gelmi tir. letmelerin
de erini önemli ölçüde arttıran görünmez varlıklar, Bu ba lamda entellektüel sermayenin önemli
unsurlarından biriside insan sermayesidir. nsan sermayesinin sürekli olarak desteklenmesi, yeni bilgilerle
donatılması ve geli tirilmesi gerekmektedir. Bununda en iyi yollarından birisi planlı bir sürekli e itimdir.
Günümüzde irketlerin bilançolarında görülen gerçek de erleri gibi (mal, para vb) bilgininde
ölçülebilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Bilgi veya entellektüel sermaye bir vücudun sinir sistemi
veya bir a acın yer altındaki köklerine benzetilebilir. Yani gözle görülmeyen, fakat i levleri hayati önem
ta ıyan kıymetlerdir (Çavu gil, 1997). KOB ’lerinde küresel dünyada etkin ve verimli bir ekilde yer
alabilmeleri için bu gözle görülmeyen varlıklarını güçlendirmesi, i letmenin de erini arttırması gerekir.
Artık günümüzde özellikle i letmeler çalı anlarının yenilikçi ve yaratıcılıklarından yararlanmasını
gerektirmektedir. Yenilikçi ve yaratıcı olamayan i letmeler farklılık yaratamamakta, rekabette üstünlük
sa layamamaktadırlar. Çalı anların yenilikçi ve yaratıcı olabilmesi her eyden önce yenilikçilik ve
yaratıcılı ın i letme içinde te vik edilmesini ve bu konuda çalı anların e itilmesini gerektirir.
letmeler sürekli e itim çalı malarını kurum içinde yapabilece i gibi, bu konuda e itim veren
kurulu lardan da e itim hizmeti alabilirler. Bu konuda e itim hizmetini özel sektör kurulu ları ve
üniversiteler sunmaktadırlar. Sürekli e itim, e itim gereksinimi duyulan alanların bilinçli bir ekilde
belirlenerek e itim çalı ması yapılmasını gerekir.
4-YÖNTEM
4.1-Ara tırmanın Amacı
Ara tırma amacı, KOB ’lerin geli imi ve süreklili i açısından önemli bir yere sahip olan güncel
bilgileri edinebilmek için sürekli e itim konusundaki durumlarının belirlenmesidir.
4.2-Anakütle ve Örnekleme
Bu ara tırmada ana kütle Bilecik ili Bozüyük lçesindeki KOB ’lerdir. Bozüyük lçesindeki
KOB niteli indeki i letme sayısı 103’dir. Ara tırmadan daha anlamlı ve güvenilir sonuçlar alınabilmesi
açısından ana kütlenin tamamına (103 KOB ) anket uygulanmı tır. Ara tırmada uygulanan anketleri
istenilen ölçütlere göre dolduran KOB sayısı ise 56’dır. Anket geri dönme oranı % 54’tür. Anketteki
soruların anla ılırlı ını test etmek amacıyla 10 KOB üzerinde pilot uygulama yapılmı tır. Katılımcıların
anketi yanıtlama süresi yakla ık 10-12 dakika sürmü tür.
4.3-Ara tırma Modeli
Ara tırma amaçlarına uygun olarak “Betimsel” ara tırma modeli kullanılmı tır. Betimsel
ara tırmalar, bir konudaki herhangi bir durumu saptamayı hedefleyen ara tırmalardır(Erdo an, 1998:6062).
4.4-Veri Toplama Yöntemi
Ara tırma modelinin betimsel ve gerekli verilerin tarafsız ve istatistiksel analize uygun olarak
toplanması bakımından en uygun veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmı tır.
Geli tirilen ankette, Bilecik li Bozüyük lçesindeki (DPT lçelerin Sosyo Ekonomik Geli mi lik
sıralamasına göre sırası 51 olup (872 ilçe içinde, stanbul, Ankara ve zmir’in ilçeleri hariç olmak üzere
http://www.dpt.gov.tr/bgyu/seg/ ilce2003.html), i dünyasının sürekli e itim konusundaki durumlarının
ve de erlendirmelerinin ortaya konması amaçlanmı tır.
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4.5-Verilerin Analizi
Veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanıldı ı için verilerin analizinde SPSS 16.0
kullanılmı tır. Tanımlayıcı analizde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmı tır.
5-BULGULAR
5.1-Katılımcılara li kin Özellikler
Ara tırmaya katılan KOB ’lerin çalı an sayısı bakımından % 33,3’ü 1-9 ki i ( 19 KOB ),
%55,4’ü 10-49 ki i (31 KOB ) ve %10,7’si 50-249 ki i (6 KOB ) sayısına sahiptir. Yıllık satı hasılatı
bakımından ise %42,9’u 1 milyon TL’den az (24 KOB ), % 32,1 1-5 milyon TL arası ( 18 KOB ) ve %
25,0 ise 5-25 milyon TL ( 14 KOB ) arası satı hasılatına sahiptir. KOB ’lerin faaliyet alanları ise %
30,4’ü (24 KOB ) imalat yaparken, % 28,6’sı üretim ve hizmet (16 KOB ) yapmaktadır. KOB ’lerin %
41 oranındaki kısmı ise ticaret, hizmet, ticaret-hizmet, üretim-ticaret, üretim-ticaret-hizmet yapmaktadır.
KOB ’lerin demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmi tir.
Tablo 1: KOB ’lerin Demografik Özellikleri
Grup

1-9 Ki i
10-49 Ki i
50-249 Ki i
<1milyon TL

letme Çalı an
Sayısı

Yıllık Satı Hasılatı

Faaliyet Alanı

De i kenler

Sıklık
19
31
6
24

Yüzde
33.9
55.4
10.7
42.9

1-5 milyon TL

18

32.1

<5milyon TL 25milyon TL

14

25.0

Üretim
Ticaret
Hizmet
Üretim- Hizmet
Ticaret-Hizmet
Üretim-Ticaret
Üretim-Ticaret-Hizmet

17
4
5
16
5
5
4

30.4
7.1
8.9
28.6
8.9
8.9
7.1

5.2-KOB ’lerin Kurulu Yılları ve Faaliyet Kapsamı
Ara tırmaya katılan KOB ’lerin %16,1’i 1-5 ya ında (9 KOB ), % 12,5’i 6-10 ya ında (7 KOB ),
% 17,9’u 11-15 ya ında(10 KOB ), % 14,3’ü 16-20 ya ında (8 KOB ) ve %39,2’si 21 ve üstü ya ındadır
(22 KOB ). KOB ’lerin ya ları Tablo 2’de gösterilmi tir.
Tablo 2: KOB ’lerin Kurulu Yılları ve Faaliyet Kapsamı
Grup
KOB ’lerin Kurulu Yılları

Faaliyet Kapsamı

De i kenler
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü
Yerel

Sıklık
9
7
10
8
22
8

Yüzde
16.1
12.5
17.9
14.3
39.2
14.3

Bölgesel

21

37.5

Türkiye

16

28.6

Türkiye ve Yurtdı ı

11

19.6

Tablo 2’de görüldü ü gibi, de erlendirilen KOB ’lerin % 51,8’i yerel ve bölgesel düzeyde
faaliyet gösterirken (29 KOB ), %28,6’sı Türkiye genelinde faaliyet göstermekte(16 KOB ) ve % 19,6’sı
ise (11 KOB ) Türkiye ve yurtdı ı ba lantıları bulunmaktadır. Bu daha çok bölgede seramik yo unluklu
i letmelerin olmasından dolayı olabilece i dü ünülebilir.
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5.3- letmede Sürekli E itim Yapılması Durumu
Çalı anlara sürekli e itim verilmesi bakımından durum de erlendirildi inde, ara tırmaya katılan
KOB ’lerin % 23,2’i i letmede sürekli e itim yapıldı ını belirtirken (13 KOB ), % 26,8’i sürekli e itim
yapılmadı ını (5 KOB ) ve % 50’si ise bazen e itim yapıldı ını belirtmektedir(26 KOB ).
Di er yandan katılımcıların % 78,6’sı i letmelerde sürekli e itimi çok de erli ve de erli
buldu unu ifade ederken (44 KOB ), KOB ’lerin % 7,1’i az de erli(4 KOB ) ve % 14,3’ü ise (8 KOB )
bu konuda fikri olmadı ını belirtmi tir. letmede sürekli e itim etkinli inin yapılma süresi bakımından
de erlendirildi inde, i letmeleri %14,3’ü bir yıldan daha az bir süreden bu yana sürekli e itim etkinli ine
yer verdiklerini belirtirken (8 KOB ), % 28.5i 1-4 yıl arası etkinli e yer verdi ini (16 KOB ), be yıldan
daha fazla süreden beri sürekli e itim etkinli ine yer verdi ini belirtenlerin oranı ise %17,9 olup (10
KOB ), hiç etkinli e yer vermeyenlerin oranı ise 39,3’tür (22 KOB ). Katılımcıların sürekli e itime
ayırdıkları bütçe de erlendirildi inde % 39,3 oranında i letme sürekli e itime ayırdıkları bütçenin genel
bütçe içindeki payının % 5’den az oldu unu belirtirken (22 KOB ), % 12,5 oranında i letme (7 KOB ) ise
bütçeden ayrılan payın % 6 ve daha fazla oldu unu belirtmi tir. Hiç bütçe ayırmayan ve yanıt
vermeyenlerin oranı ise % 48,2’dir.
Genel olarak de erlendirildi inde i letmelerde sürekli e itimin de erli bulundu u %78,6 ifade
edilmesine ra men, bunun için herhangi bütçe ayırma konusunda tutumlarının aynı olmadı ı söylenebilir.
letmelerin yakla ık olarak yarısı genel bütçe içinde sürekli e itime bütçe ayırmakta, yarısının ise
ayırmadı ı görülmektedir. Ayrıca i letmelerin % 60,7’si farklı yıllarda ba lamı olmalarına ra men
sürekli e itim etkinliklerine yer vermektedirler. KOB ’lerin sürekli e itimle ilgili durumları Tablo 3’de
gösterilmi tir.
Tablo 3: letmede Sürekli E itim Yapılması Durumu
Grup
letmede sürekli e itim
yapılamakta mıdır?

letmede sürekli e itim
hakkındaki genel kanı
nedir?

letmenizde ne zamandan
beri sürekli e itim
yapılmaktadır?

lemenizde sürekli e itim
bütçesinin genel bütçe
içindeki payı nedir?

De i kenler
Evet
Hayır
Bazen
Çok de erli

Sıklık
13
15
28
15

Yüzde
23.2
26.8
50.0
26.8

De erli

29

51.8

Az de erli

4

7.1

Fikrim yok

8

14.3

De ersiz

-

-

8
12
4
10
22
22
6
1
21
6

14.3
21.4
7.1
17.9
39.3
39.3
10.7
1.8
37.5
10.7

1 yıldan az
1-2 yıl
3-4 yıl
5 yıl ve daha fazla
Hiç yapılmıyor
% 5’den az
% 6-10 arası
% 11 ve daha fazla
Hiç bütçe ayrılmamaktadır.
Yanıt yok

letmede sürekli e itim yapılması durumu i letmelerin ya ı ile ba lantılı olarak
de erlendirildi inde Tablo 4’te görüldü ü gibi sürekli e itim 21 yıl ve daha fazla ya ı olan i letmelerin
% 27,3’ünde yapılırken (6 KOB ), % 36,4’ünde yapılmamakta (8 KOB ), % 36,4’ünde ise bazen (8
KOB ) yapılmaktadır. Di er yandan 6-10 yıl arasında olan KOB ’lerde sürekli e itim evet yapılır diye
belirten yok iken bazen yapıldı ını belirtenler % 71,4’dir (5 KOB ). Genel olarak de erlendirildi inde
KOB ’lerin sürekli e itime ara sıra yer verdikleri söylenebilir.

414

Tablo 4.:KOB Ya larına Göre Sürekli E itimin
letmenin Kurulu Yılları

1-5 yıl

6-10 yıl

11-15 yıl

16-20 yıl
21 yıl ve daha fazla

De i kenler
(Sürekli E itim
yapılır)
Evet
Hayır
Bazen
Evet

Sıklık

Yüzde

3
2
4
-

33.3
22.3
44.4
-

Hayır

2

28.6

Bazen

5

71.4

Evet

2

20.0

Hayır

2

20.0

Bazen

6

60.0

Evet
Hayır
Bazen
Evet
Hayır
Bazen

2
1
5
6
8
8

25.0
12.5
62.5
27.3
36.4
36.4

5.4-Sürekli E itim Kararı
Ara tırmaya katılan KOB ’lerde sürekli e itim kararında etki eden faktörler de erlendirildi inde,
ba ta verimlilik % 67,9 oran ile (38 KOB ) ön plana çıkarken, % 48,2 oran ile maliyet ( 27 KOB ) ve
%46,4 oran ( 26 KOB ) ile performans göz önünde bulundurulan unsurlar olarak görülmektedir. Rekabet
%57,2 oran (32 KOB ) ve yeni ürün geli tirme % 46,5 oran (26 KOB ) ile kararda göz önünde
bulundurulmayan unsurlar olarak de erlendirilmi tir. Di er yandan i letmede sürekli e itim kararını %
53,6 oran ( 30 KOB ) ile i letme sahipleri alırken, % 19,6 oran ile ( 11 KOB ) profesyonel yöneticiler ve
bir i letmede de mühendislerin karar verdi i belirtilmi tir. Di er % 25 oranındaki i letme (14 KOB ) ise
yanıt vermemi tir. Sürekli e itim kararında göz önünde bulundurulan unsurlar Tablo 5’de gösterilmi tir.
Tablo 5: Sürekli E itim Kararında Göz Önünde Bulundurulan Unsurlar
Grup
Maliyet

De i kenler
Evet
Hayır
Yanıt yok
Evet

Performans

Hayır

18

32.1

Yanıt yok

12

21.5

Evet

38

67.9

Hayır

6

10.7

Yanıt yok
Evet
Hayır
Yanıt yok
Evet
Hayır
Yanıt yok
letme sahibi
Profesyonel yönetici
Di er( Mühendisler)
Yanıt yok

12
12
32
12
18
26
12
30
11
1
14

21.4
21.4
57.2
21.4
32.1
46.5
21.4
53.6
19.6
1.8
25.0

Verimlilik

Rekabet
Yeni ürün geli tirme
letmede sürekli e itim
kararını kim verir?

Sıklık
27
18
11
26

Yüzde
48.2
32.1
19.7
46.4

5.5-KOB ’ler Sürekli E itim Gereksinimi
Ara tırmaya katılan i letmelerin, sürekli e itimle ile ilgili olarak verilen ifadelerin
de erlendirilmesinde 16 ifadeden yararlanılmı ve de erlendirilmi tir. Verilen tüm ölçek ifadelerinin
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alpha. 90.8’dir. Cronbach-alpha de erleri “güvenilirli in genel kabul sınırlarının (0.70)” içinde oldu unu
göstermektedir. Bu de er ölçek sorularının güvenilirli i açısından yüksek olarak de erlendirilmektedir.
Tablo 6: Sürekli E itim Gereksinimi
Gruplar

N

Alpha

Ortalama

Giri imcilik
51
4.431
Etik
49
4.367
Sosyal Sorumluluk
50
4.400
Kurum Kültürü
48
4.375
Eleman Seçimi ve e Alma
52
4.365
Yenilikçilik ve Yaratıcılık
48
4.541
Aile irketlerinde Kurumsalla ma
47
4.276
Liderlik
52
4.403
Pazarlama
49
4.551
Dı Ticaret
48
3.645
Halkla li kiler
49
4.142
Reklamcılık
47
4.042
Mü teri li kileri
51
4.490
Pazarlama Ara tırması
51
4.333
Muhasebe
55
4.131
Sosyal Güvenlik ve Vergi
52
4.185
“5” Çok gerekli …….. “1” Hiç gerekli de il

:: 90.8

Standart
Sapma
.728
.727
.670
.672
.714
.617
.743
.798
502
1.312
.889
.931
.674
.653
.640
.826

Ara tırmaya katılan i letmelerin sürekli e itimle ile ilgili verilen de i kenlerin ortalamaları ve
standart sapması Tablo 6’da verilmi tir. Verilen ifadeler içinde en yüksek öneme sahip olan görü
pazarlama 4.551 ortalama (std. sap.=.502) ile ilk sırada yer alırken, 4.541 ortalama (std. sap.= .617) ile
yenilik ve yaratıcılık ikinci sırada yer almaktadır. Mü teri ili kileri 4.490 ortalama (std. sap.=.674) ile
gerekli oldu u dü ünülen ifade olarak de erlendirilirken, aynı ekilde giri imcilik 4.431 ortalama (std.
sap.=.728) ve liderlik 4.403 ortalama (std. sap.=.798) ile sürekli e itimin gerekli oldu u dü ünülen
ifadeler olarak de erlendirilebilir. Genel olarak ifadelerin ço unlu u sürekli e itimin gerekli oldu u
yönünde de erlendirilebilirken, sadece dı ticaret 3.645 ortalama (std. sap.=1.312) ile daha az gerekli
oldu u dü ünülen ifade olarak de erlendirilebilir. Bu ifadenin bu ekilde de erlendirilmesinin nedeni de
ara tırmaya katılan KOB ’lerin önemli bir kısmının faaliyet alanının yerel, bölgesel ve Türkiye geneli
olmasından kaynaklandı ı eklinde de erlendirilebilir.
SONUÇ
Rekabet ortamında ba arıyı sürdürebilir kılmanın yöntemi kurumsalla mayı ve insan
kaynaklarını geli tirmeyi en önemli öncelik olarak ele almak gerekmektedir. Bu konuda irketler
öncelikle kendi stratejilerini hayata geçirmek için hangi yetkinliklere gereksinimi oldu unu net bir ekilde
ortaya koymalıdır (Argüden, 2009). Ekonominin önemli yapı ta larından olan KOB ’ler günümüzde
küresel bir dünyada faaliyetlerini sürdürmek, zor rekabet ko ullarıyla ba a çıkabilmek, kurumsalla mayı
sa layabilmek, sürekli olarak geli ebilmek açısından güncel bilgilerle donatılmı insan kaynaklarına
gereksinim duymaktadır. Günümüzde en önemli de er bilgi olup, her gün bilgi kütlesine yeni bilgiler
eklenmekte, bilgiler kısa sürede güncelli ini yitirebilmektedir. Bu ba lamda var olan bilgiyle
yetinmeyerek, sürekli olarak güncel bilgileri edinebilmek ve kullanmak önemlidir.
Çalı mada Bilecik-Bozüyük’teki KOB ’lerde sürekli e itim çalı maları üzerinde durulmu tur.
Ara tırmaya katılan KOB ’lerin % 80,4’ü ülke içi faaliyet gösterirken (yerel % 14,3, bölgesel % 37,5,
Türkiye % 28,6) KOB ’lerin %19,6’sının (11 KOB ) faaliyet kapsamı Türkiye ve yurtdı ıdır. KOB ’lerin
faaliyet alanları ise % 30,4’ü (24 KOB ) imalat yaparken, % 28,6’sı üretim ve hizmet (16 KOB )
yapmaktadır. KOB ’lerin % 41 oranındaki kısmı ise ticaret, hizmet, ticaret-hizmet, üretim-ticaret, üretimticaret-hizmet yapmaktadır
Sürekli e itim verilmesi bakımından durum de erlendirildi inde, ara tırmaya katılan KOB ’lerin
% 23,2’i i letmede sürekli e itim yapıldı ını belirtirken (13 KOB ), % 26,8’i sürekli e itim yapılmadı ını
belirtmekte (5 KOB ) ve % 50’si ise bazen e itim yapıldı ını belirtmektedir(26 KOB ). KOB ’lerin
%78,8 oranı (44 KOB ) sürekli e itimi önemli ve gerekli bulurken, ancak yakla ık % 50 oranında i letme
sürekli e itim için bütçe ayırabilmektedir. Sürekli e itim i letmelerce önemsenmesine ra men bütçe
ayrılmaması üzerinde son zamanlarda ya anan krizin de etkisinin olabilece i söylenebilir.
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Di er yandan i letmelerin sürekli e itim konusunda gerekli gördükleri alanlardan pazarlama
öncelikli olup 4.551 ortalama (std. sap.=.502) ile ilk sırada yer alırken, 4.541 ortalama (std. sap.= .617)
ile yenilik ve yaratıcılık ikinci sırada yer almaktadır. KOB ’ler sürekli e itimin gerekli oldu unu yönünde
görü belirtirken, sadece dı ticaret 3.645 ortalama (std. sap.=1.312) ile daha az gerekli oldu u dü ünülen
ifade olarak de erlendirilebilir. Bu dı ticaret yapan i letme sayısını çok olmamasından kaynaklanabilir.
Genel olarak de erlendirildi inde ara tırmaya katılan KOB ’lerin sürekli e itim konusunda
bilgiye sahip oldukları söylenebilir. Ancak önemli sayılabilecek bir oranda KOB ise (%25) hiç sürekli
e itim yapmadı ını belirtmektedir. Üretim sürecinde bilgiyi kullanabilen i letmeler farklılık yaratmakta
ve katma de erli ürünler üretmektedirler Bu ba lamda küresel bir dünyada faaliyet göstermek durumunda
olan KOB ’leri sürekli e itime önem vermeleri, sürekli e itim etkinliklerinin belli planlar ve
gereksinimler do rultusunda yapılması KOB ’lerin geli imi ve faaliyetlerinin etkin ve verimli bir ekilde
yürütülmesi açısından yararlı olacaktır.
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