37

Kurum ‹çi ‹letiflimde Yeni Bir Yaklafl›m:
e-learning
Ar. Gör. Elgiz YILMAZ

galatasaray üniversitesi
iletiflim fakültesi
eyilmaz@gsu.edu.tr
Özet
‹nternet teknolojileri sayesinde h›zla de¤iflen ve oldukça rekabetçi bir hale
dönüflen ifl dünyas›nda sadece farkl› terminolojilerle de¤il, ayn› zamanda
yeni uygulamalarla da karfl›lafl›lmaktad›r. Yeni ekonomide "bilgi"
kurumlar›n en önemli de¤erlerinden biri haline gelmifltir ve bu kapsamda
kuruma getirilen yeni iletiflim ve ö¤renim tarzlar›ndan biri olan e-learning
sayesinde kurum içi iletiflim etkin flekilde sa¤lanm›fl ve kurumun
entelektüel sermayesi korunmufl olmaktad›r. Bilgisayar destekli elearning modeli sayesinde çal›flanlara, kariyerlerinin her evresinde, ihtiyaç
duyduklar›nda eriflebilecekleri geliflim olanaklar› sa¤lanabilmekte;
çal›flanlar›n ifle ba¤l›l›klar›, motivasyonlar›, kuruma aidiyet duygular› ve ifl
memnuniyetleri artt›r›labilmekte ve dolay›s›yla kurum içi iletiflim daha
etkin hale gelmektedir. Bu makalede, e-learning stratejilerinin kurumlara
nas›l uyarlanabilece¤i, yeni bir kurum içi iletiflim arac› olarak kullan›lan elearning sayesinde, kurumlar›n gereksiz zaman kayb›n› önleyerek ve daha
az maliyetle nas›l daha etkin iletiflim ve e¤itim faaliyetleri
gerçelefltirebildikleri, 175 kat›l›mc›yla yap›lan bir ampirik çal›flma ve
bulgular› ile desteklenerek incelenmifltir.
anahtar kelimeler: kurum içi iletiflim, e-learning, bilgi yönetimi
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Abstract
The new approach about knowledge-based economy results in an increased
demand for knowledge and communicative workers who are capable of higherorder thinking and reasoning to solve intricate problems in the work place. There
is a need to build more cost-effective and efficient workplace learning and
communication environments to meet both individual and organizational
objectives. E-learning, defined as instructional, communicative content and
learning experiences delivered by electronic technologies, including the
Internet, intranets, extranets in this paper successfully breaks limitations of
time, space and creates benefits, including reduced costs, regulatory
compliance, meeting business needs and retraining of employees.
This paper aims to discover to what extents internal communication using elearning assists organizational learning. Internal communication management
seeks to achieve support from internal stakeholders through building "two-way"
relationship which is designed "open, trusting and credible relationship" with
employees constituencies will follow. All employees feel valued and are
supported in developing their knowledge, skills and potential. They are engaged
at the earliest possible in influencing organizational decisions, sharing
informations, learning and problem solving. E-learning, as a new internal
communication tool, supplies communications processes up, down and across
the organization which everyone understand clearly and can access readily.
In this study, following a review of the internal and organizational
communication literature, an empirical study was designed to evaluate the
essences of experience relating to communication and e-learning within public
and private organizations. A representative sample of employees will be
interviewed with a questionnaire. Transcripts of interviews will be analyzed,
coded and the essences of experience will collectively be synthesized in the
description. Findings will be compared with the literature.
key words: internal communication, e-learning, knowledge management
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Girifl
Kurumlar›n giderek büyümesi ve yönetimlerinin karmafl›klaflmas›, uzmanlaflman›n
artmas›, teknik geliflmelerin h›zla artmas› kurumlarda iletiflimin önemini artt›ran
bafll›ca faktörler aras›nda yer almaktad›r. Yeni ekonomide "bilgi" kurumlar›n en
önemli de¤erlerinden biri haline geldi¤inden, bir kurumun sahip oldu¤u bilginin
yönetilebilir bir de¤er olmas› büyük önem tafl›maktad›r. Gerek bireylerin gerekse
kurumlar›n ihtiyac› olan bilgi; çevre ile uyumlu etkileflimin oluflturulmas›nda
önemli bir role sahiptir. Bilginin paylafl›m› etkileflimin temelidir. Hem bireyler hem
de kurumlar çevreleriyle iliflki kurabilmek ve geliflmeleri takip edebilmek için bilgi
al›flveriflinde bulunmaktad›rlar (Gürüz ve Yaylac› 2004: 49). Çal›flanlar›n zihninde
veya çeflitli belgelerde bulunan kurumsal bilginin standart biçimlere
dönüfltürülmesi ve ihtiyaç duyanlara an›nda ulaflt›r›lmas› giderek önem
kazanmaktad›r.
‹ntranet veya internet arac›l›¤›yla kurum içinde herhangi bir yerden e¤itim ve
kurumsal haber içeri¤ine ulaflabilme imkan› sa¤layan e-learning modeli
benimsendi¤inde, örgüt bireyinin ifl yeri d›fl›nda bulunmas›na gerek
kalmamaktad›r. Bu esneklik çal›flan›n iflinden kopmadan yeterli konsantrasyonu
sa¤layabilece¤i uygun bir zaman diliminde e¤itimini gerçeklefltirmesine, örgütsel
faaliyetin devaml›l›¤› için bireylerin bilmeleri gereken geliflmelerin ö¤renilmesine,
kurum içi dedikodu zincirinin oluflmamas›na imkan tan›maktad›r.
Örgüt; ortak bir amac› ya da eylemi gerçeklefltirmek hedefiyle bir araya gelmifl
kurumlar›n ya da kiflilerin oluflturdu¤u birliktir. Örgüt kapsam›nda bireyler aras›
iliflkilerin belli davran›fl kal›plar› içinde gerçekleflmesi ve düzenlilik göstermesi
gerekmekte ve üyelerin uymak zorunda olduklar› kurallar bulunmaktad›r. Birer
toplumsal sistem olarak örgütlerin var olabilmeleri, kurduklar› iletiflimin
denetlenmesine ve örgütün amaçlar› do¤rultusunda belirli bir düzen ve yap›
içinde etkili bir iletiflim politikas›n›n izlenmesine ba¤l›d›r (Gürgen 1997: 33). Di¤er
bir deyiflle, örgütlerin oluflmas› ve yaflayabilmesi, içte ve d›flta kurduklar› iliflkileri
belirli bir düzen içinde sürdürmelerine ba¤l›d›r.
Kurum içi iletiflimin birey, grup ve kurumsal etkinlik üzerindeki etkisi dikkate
al›nd›¤›nda, bu çal›flmada öncelikle kurumsal iletiflim, kurum içi iletiflim
kavramlar›, kurum içi iletiflim yöntemleri ve kurum içi iletiflimsizlik durumlar›
üzerinde durulacakt›r. Bu noktadan hareketle makalede, kurum içi iliflkilerin belirli
bir düzen içine sokulmas› ve böylece kurumsal amaçlarla bireysel amaçlar
aras›nda bilinçli bir dengenin kurulmas› olan kurum içi iletiflimi daha verimli
k›lacak ve çabuklaflt›racak e-learning yöntemi incelenecek ve araflt›rma
bulgular›na yer verilerek bir de¤erlendirme yap›lcakt›r.
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1. Kurumsal ve Kurum ‹çi ‹letiflim Kavramlar›
1.1. Kurumsal ‹letiflim
Kurulufllar çeflitli biçimlerde hedef kitleleriyle iletiflim çabas› içerisine
girmektedirler. Kurumsal iletiflim, kuruluflun tüm iletiflim faaliyetlerinin
bütünlü¤ünü karfl›lamaktad›r. Bu bak›mdan kurumsal iletiflim; reklam, halkla
iliflkiler, kurumsal sat›fl promosyonu, kurumsal tasar›m ve ürün tasar›m›
çerçevesinde iletiflimsel tasar›m etkilerini ve ayn› zamanda iflletme yönetimiyle
çal›flanlar aras›ndaki iletiflimi de içermektedir (Glöckler 1995: 117).
Kurumsal iletiflim, yöneticinin gönderdi¤i mesaj›n anlam›n› çal›flana anlatmas›n›,
benimsetmesini, onu eyleme geçirmesini de kapsamaktad›r. Kurumsal iletiflim,
kurumsal amaçlar› gerçeklefltirmek için yap›lan ifllem ve eylemlerden geri
bildirim yoluyla tepkileri, yan›tlar› tan›mak zorundad›r. Böylece kurumsal iletiflim,
hem yöneticinin çal›flan› etkilemesini hem de çal›flan›n yöneticiye yan›t› içeren
çift yönlü bir iletiflim süreci olarak gerçekleflmektedir.
Kiessling ve Spannagl kurumsal iletiflimi flu flekilde tan›mlamaktad›r: Kurumsal
iletiflim kurulufla, derne¤e, kuruma veya organizasyona karfl›, kamuoyunu ve
iflletme iklimini etkileme hedefi olan, tüm iletiflim tedbirlerinin sistematik bir
biçimde kombine edilerek uygulanmas›d›r. Kurumsal iletiflim uzun vadeli
uygulanan bir iletiflimdir ve hedefi de bir imaj oluflturmak, korumak veya
de¤ifltirmektir (Kiessling ve Spannagl 1996: 19).
Kurumsal iletiflim konusunda dikkat edilmesi gereken baz› noktalar mevcuttur.
Heuer bunlar› afla¤›daki flekilde derlemifltir (Heuer 1989: 58):
1) Kurumsal iletiflim kuruluflta yönetim arac› olarak kullan›lmal›d›r. Planlama ve
idarede kurumsal iletiflim bir uzmanl›k ifli olarak belirlenmeli, kavram
uygulamada tüm kurulufl taraf›ndan üstlenilmelidir. Koordinasyonu yüksek
ölçüde verimlilik ve en az düzeyde sürtüflme olacak flekilde yap›lmal›d›r.
2) Baflar›l› kurumsal iletiflimin temeli, hitap edilecek olan hedef grubun kesin bir
tan›m›d›r. Buna sadece müflteriler de¤il, ayn› zamanda kanaat önderleri,
yat›r›mc›lar, rakipler, gazeteciler, çal›flanlar, resmi makamlar vd. dahildir.
3) Kurum temellerinin kesin olarak saptanm›fl olmas› da önemli bir noktad›r.
Davran›fl ve karar prensipleri yaz›l› olarak ifade edilmifl ve herkese aç›k olarak
belirlenmifl olmal›d›r. Bu kurumsal temeller ortak de¤er yarg›lar›, davran›fl
temelleri, kurumsal yönü, flah›s, fonksiyon, kurulufl hedefleri ve
sorumluluklar› içermelidir.
1.2. Kurum ‹çi ‹letiflim
Kurumlar›n hedef gruplar› temelde iç ve d›fl olmak üzere iki flekilde
incelenebilmektedir. Buna göre iç hedef kitleye dahil olanlar kurum çal›flanlar›d›r
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ve kurumu hem içerden hem de d›flardan gözlemleyebildikleri için, kurum
aç›s›ndan oldukça önemli bir etkiye sahiptirler. Kurum içi iletiflimin esas hedef
kitlesi olan çal›flanlar nezdinde olumlu bir kurum imaj› oluflturuldu¤unda, bu,
onlar›n kendi çevrelerini ve dolay›s›yla da d›fl hedef kitleyi etkileyecektir (Okay
2000: 177).
Spindler kurum içi iletiflimi "bir iflletme yönetiminin kendisi ve çal›flanlar›
aras›ndaki iflbirli¤ini ve iflletme iklimini olumlu etkilemek istedi¤i tüm tedbir ve
çabalar" olarak tan›mlamaktad›r (Spindler 1989: 129).
Kurum felsefesinin, kurumsal hedef, görev ve düflüncelerin iletilmesi çal›flanlara
yönelik iletiflimin temel görevidir. Kurumsal iletiflim kavram› içerisinde kurum içi
iletiflimin çifte anlam› söz konusudur (Merkle 1992: 211):
– Tüm di¤er iletiflim flekilleri gibi kuruluflun tan›nmas› için hizmet eder. Kurumlar
kurum içi iletiflim arac›l›¤›yla kendilerini çal›flanlar›na tan›tmak, göstermek
isterler. Çünkü böylece çal›flanlar kurumlar› ve onun hedefleriyle
bütünlefleceklerdir. Çal›flanlara yönelik iletiflim k›smen d›fla yönelik oldu¤unda
da, yeni çal›flanlar›n kazan›lmas› için önemli bir yard›m sa¤layacakt›r.
– Çal›flanlara yönelik iletiflim, kurumsal davran›fl için önemli bir temel
oluflturmaktad›r. Çal›flanlara iletilen bilgiler ne kadar do¤ru ve ikna edici
olursa, kurum üyelerinin çal›flt›klar› kurumla bütünleflmeleri ve dolay›s›yla
daha verimli olmalar› sa¤lanabilmektedir. Yöneticiler ile çal›flanlar aras›ndaki
bilgi ak›fl›n›n ve paylafl›m›n›n devaml›l›¤› ve karfl›l›kl› oluflu, çal›flanlar›n
kurumsal anlamda davran›fllar›n› ve kurumu temsil etme yetilerini daha
inand›r›c› k›lacakt›r.
2. Kurum ‹çi ‹letiflimin Amaçlar›
‹letiflim, kurum için en önemli süreçlerden biridir. Bu sürecin birey, grup ve
kurumsal performans üzerinde önemli etkileri bulunmaktad›r. Bir kurumun iyi bir
yönetime oldu¤u kadar iyi bir iç iletiflim stratejisine de ihtiyac› vard›r. Bir
organizasyonda gerek grup üyeleri aras›nda, gerekse di¤er kurum üyeleri ve
gruplarla baflar›l› ve etkin bir iletiflim kurulmas› halinde ancak baflar›ya ulafl›labilir
ve yüksek performans elde edilebilir (Karaçor ve fiahin 2004: 98). Bireyler ne
kadar yetenekli ve yüksek performans gösterme e¤ilimine sahip olursa olsun,
e¤er kurum içinde iletiflim sorunlar› söz konusu ise, kurum içinde bireylerin ya da
gruplar›n etkin olmalar› engellenebilir (George ve Jones 1999: 446-447). Çünkü
etkili bir iletiflim, bir kurumun etkin ve etkili bir flekilde çal›flmas›na yard›mc› olan
en temel faktörlerden birisidir.
Kurumlar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, iletiflim bir örgütün çeflitli birimleri ve çal›flanlar›
aras›nda bilgi, duygu, anlay›fl ve yaklafl›m paylafl›m›n›, bu paylaflma sürecindeki
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her türlü araç-gereç ve yöntemi, söz konusu iletiflim süreci ile ilgili çeflitli kanallar›
ve mesaj fleklini içermektedir.
Kurumsal amaçlarla bireysel amaçlar aras›nda bilinçli bir denge kurulmas›
hedefine hizmet eden kurumsal iletiflimin amaçlar› (Ark›fl 1993: 71) afla¤›daki gibi
s›ralanmaktad›r:
• Kurumsal politika ve kararlar›n çal›flanlara duyurulmas› ve anlat›lmas›. Bu
durum, kurum içinde dedikodu ve söylentilerin önünü keser ve kurum-çal›flan
bütünleflmesini kolaylaflt›r›r.
• Kurumun çal›flma düzeni, uzun ve k›sa dönemli hedefleri, ücret ve prim
sistemi, ödül-ceza sistemi, yükselme olanaklar›, sosyal haklar ve bu gibi
konulara iliflkin bilgilendirme, kurumun çal›flanlarca tan›nmas›n› sa¤lar.
• Kurumun y›ll›k bütçesi, gelirleri, faaliyetleri ve projeleri, çal›flanlara
sendikalara, hissedarlara, müflterilere, sosyal paydafllara ve ileride kurumda
çal›flma olas›l›¤› olabilecek potansiyel çal›flanlara duyurulmas› örgütün
tan›nmas›n› ve kurumda güveni sa¤lar.
• Kurumun çal›flanlara yönelik haz›rlanan kurum yay›nlar› arac›l›¤›yla sürekli bilgi
ak›fl› sa¤lanarak, kurumda bir aile ortam›n›n, kurumsal bütünlük ve
dayan›flman›n yarat›lmas›nda dostluk, ba¤l›l›k ve sevgi iliflkilerinin
gelifltirilmesini sa¤lar.
• Ücret art›fllar›, primler, y›lbafl› ikramiyeleri, tatil olanaklar›, burslar, kurs ve
hizmet içi e¤itim olanaklar› gibi çal›flanlar› yak›ndan ilgilendiren konulara iliflkin
bilgilerin verilmesini sa¤lar. Dolay›s›yla örgüt bireyleri güdülenmifl olur.
• Kurumun d›fl iliflkileri, ihracat›, uluslararas› anlaflmalar›, varsa yurtd›fl› bürolar›,
lisans anlaflmalar› vs. duyurularak, çal›flanlar›n kurumun baflar›lar›na iliflkin
konularda bilgilenmeleri sa¤lan›r.
• Kuruma iliflkin bilgi düzeyleri yükseltilmifl çal›flanlar arac›l›¤›yla kurumun
toplumda tan›t›lmas› kolaylafl›r.
• Kurumun faaliyet alan›na iliflkin her türlü mevzuat örgüt bireylerine
duyurularak, bu konudaki olas› hatalar önlenmeye çal›fl›l›r.
Kurumun verimlili¤i ve etkinli¤i, onu oluflturan veya etkileyen tüm çevrelerin
düflünceleri, önerileri do¤rultusunda oluflmaktad›r. Bu nedenle, bu çevrelerin
görüfllerini mektup, yaz›, görüflme, e-learning sayesinde an›nda haberleflme ve
bu gibi iletiflim araçlar›yla örgüt yönetimine iletmeleri teflvik edilmelidir.
2.1. Kurum ‹çi ‹letiflimsizlik Durumunda Karfl›lafl›labilecek Sorunlar
Kurumsal iletiflim, kurumdaki tüm ö¤elerin kurumsal amaçlar yönünde
etkileflimde bulunmas›n› sa¤layarak örgütsel bütünlü¤ü gerçeklefltirmede son
derece önemli bir ifllev görmektedir. ‹letiflim sistemindeki zay›fl›klar, kurumdaki
tüm sistemlerin çal›flmas›n› etkilemekte, kurumun bütünlü¤ünü bozmakta ve
kurumu amaçlar›ndan uzaklaflt›rarak çeflitli sorunlar›n do¤mas›na neden
olmaktad›r.
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‹letiflim sisteminde belli düzeyde zay›fl›klar› olan bir kurumun karfl›laflabilece¤i
olas› sorunlar (Hussey 1998: 71-72) afla¤›daki gibi s›ralanmaktad›r:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emir ve yönergelerin yanl›fl anlafl›lmas›ndan kaynaklanan hatalar,
‹flyerindeki kazalar,
Disiplin suçlar›ndaki art›fllar,
Çal›flanlar›n motivasyon düzeylerinde azalma,
Çal›flan devrinin yüksekli¤i,
Üretim hatalar›ndaki art›fllar,
Üretim ve hizmet kalitesinde göze çarpan belirgin azalma nedeniyle müflteri
memnuniyetsizli¤inin artmas›,
Kurum içinde çal›flanlar› rahats›z edecek düzeyde söylentilerin yay›lmas›,
Çal›flanlar›n yöneticilerle görüflme konusundaki isteksizlikleri,
Kurumun iç ve d›fl koflullar›ndaki de¤ifliklikler karfl›s›nda kurumun yetersiz
kal›fl›,
Al›nan kararlar ile bunlar›n uygulanmas› aras›nda olmas› gereken sürenin
afl›lmas›,
Kurumda verimlilik ve kârl›l›¤›n düflük olmas›,
Orta düzey yöneticilerde belirgin olarak moral düflüklüklerinin görülmesi,
Yöneticilerin örgütte ortaya ç›kan sorunlar› ifl iflten geçtikten sonra
ö¤renmeleri,
Kurumda çal›flanlar› huzursuz edecek nitelikte s›k s›k söylentilerin yay›lmas›,
Kurumun verdi¤i ilanlarda, çal›flan adaylar› için baflvuru koflulu olarak
belirledi¤i niteliklere sahip kiflilerden örgüt içinde yararlanmamas›,
Kurumun iç ve d›fl koflullar›ndaki de¤ifliklikler karfl›s›nda yetersiz kal›fl›.

Kurumsal iletiflimde; yöneticilerin düflüncelerini aç›klad›klar›, çal›flanlar›n
endiflelerini, istek ve ihtiyaçlar›n› dile getirebildikleri ve karfl›l›kl› bir bilgilendirme
ortam›n›n yarat›labildi¤i kat›l›ml› bir çift yönlü iletiflim sürecini oluflturmak oldukça
önemlidir.
2.2. Kurum ‹çi ‹letiflimde Çal›flanlarla ‹letiflimin Önemi
Çal›flanlar›n deste¤inin önemini hissetmeye bafllayan iflletmeler, çeflitli iletiflim
yöntemlerinden yararlanarak, çal›flanlar›n kurumlar› ile özdeflleflmeleri ve
ba¤l›l›klar›n› gelifltirmeleri yönünde çaba sarfetmeye bafllam›fllard›r (Rogers: 103124). Ayn› kurum içinde olsa bile, de¤iflik gruplarla de¤iflik yöntemlerle iletiflim
kurulmaktad›r. Çal›flanlar›n önemli bir hedef oldu¤unun fark›na varan
kurumsallaflm›fl iflletmelerin, çal›flanlarla iletiflimi bir yönetim fonksiyonu olarak
ele almas›yla (Lysbeth. ve Wendy 1990: 243), bu alanda hizmet veren binlerce
iletiflim uzman›, yöneticilerin, iflletmenin durumunu çal›flanlar›n gözüyle
görmelerine yard›mc› olarak, mevcut ve potansiyel sorunlar›n saptanmas›na
önemli katk›da bulunmaktad›r.
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Tüm kurum içi iletiflim politikalar›n›n amaç aç›s›ndan ortak noktalar› (Kreps 1989:
266) flunlard›r:
• ‹yi bir iletiflim ortam› sayesinde çal›flanlar›n kurumun amaçlar›n› daha iyi
anlamalar›n› sa¤layarak, bu amaçlar›n gerçekleflmesi için daha çok
çal›flmalar›na zemin haz›rlamak.
• Çift yönlü etkili iletiflim sayesinde, çal›flanlar› cesaretlendirerek daha özgür
biçimde görüfl bildirmelerine yard›mc› olmak.
• ‹yi planlanan iletiflim sayesinde, çal›flanlar›n kurumun konumu ve ifllevi
hakk›nda daha iyi sözcü olmalar›n› sa¤lamak.
• Çal›flanlar› kuruluflla do¤rudan ya da dolayl› konularda daha ayr›nt›l› biçimde
bilgilendirmek için dergi veya gazete yay›nlamak.
• Yasal düzenlemeler, rakipler, pazarlama planlar›, üretim ve kâr› içeren
kurumsal amaçlarla ilgili konular› vurgulamak.
• Yönetim ve çal›flanlar aras›nda dönemsel toplant›lar düzenlemek
• Çal›flanlar› de¤ifliklikler konusunda kitle iletiflim araçlar›ndan önce
bilgilendirmek.
• Her y›l araflt›rmalar yaparak, hedef kitlenin gereksinimlerini belirlemek ve
iletiflim program›n›n etkinli¤ini art›rmak.
Yukar›da belirtildi¤i biçimde kurumsal iletiflim kapsam›nda çal›flanlarla iletiflim
kurulmas›, bir yandan çal›flanlar›n bilgilendirilme isteklerini karfl›larken, di¤er
yandan yetersiz bilginin neden oldu¤u dedikodu ve yanl›fl yorumlar›
önlemektedir.
3. Kurumlarda ‹letiflim Araçlar›
Kurumsal iletiflim sürecinde, mesajlar›n iletiminde çok say›da araç
kullan›lmaktad›r. Ancak bunlar›n say›sal olarak çoklu¤u de¤il, kurumsal mesajlar›
etkin bir flekilde iletip iletemedikleri önem tafl›maktad›r. Bir iletiflim arac›n›n
etkinli¤i, mesaj› en anlafl›l›r ve en k›sa zamanda iletip iletmedi¤ine göre
belirlenmektedir.
Kurumsal iletiflimde, yüzyüze iletiflim imkan› ve geri bildirim sa¤layan çift yönlü
iletiflim araçlar›n›n yan›s›ra, çal›flanlar›n kurumsal konularda bilgilendirilmelerini
sa¤layan tek yönlü iletiflim araçlar› da kullan›lmaktad›r. Kurulufl yay›nlar›,
bültenler, gazete, dergi, megapaper, broflür, mektup, afifl ve duyuru panolar›,
dilek kutular›, toplant›lar, e¤itsel faaliyetler, y›ll›k raporlar, y›l dönümü yaz›lar›,
telefonla bilgilendirme program›, görsel-iflitsel araçlar (sergiler, dia gösterileri,
televizyon) kurumlarda s›k kullan›lan tek yönlü iletiflim araçlar›d›r. Dan›flma ve
çal›flanlarla iliflki bürolar›, üst düzey yöneticilerin bölümleri ziyaretleri, çal›flanlar›n
ailelerine yönelik iletiflim, "aç›k kap› günleri", kurslar, seminerler, çal›flma gruplar›
ve e-learning yöntemi kurum ile çal›flanlar aras›nda ideal bir iliflki oluflturmak için
kullan›lan çift yönlü iletiflim araçlar›d›r.
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4. Yeni Bir Kurum ‹çi ‹letiflim Arac› Olarak E-Learning
Son y›llarda yaflanan iletiflim ve bilgi devrimi, h›zla artan bilgi ihtiyac›, zaman ve
yer kavramlar›n›n soyutlaflmas› ve bilgi teknolojilerindeki geliflmeler
do¤rultusunda kurumsal bir çözüm olarak öne ç›kan e-learning modeli, kurum
içindeki uzmanlar›n, e¤itimcilerin veya yöneticilerin sahip olduklar› bilgiyi standart
e-learning e¤itimleri ve iletiflim modelleri haline getirebilecekleri ve ihtiyaç
duyanlar›n her an bunlara ulaflabilecekleri bilgi yönetimi ve ö¤renme modelleri
gelifltirilmesini sa¤lamaktad›r.
E-learning; ö¤retim, ö¤renim ifllemlerinin ve iletiflimin bilgi ve iletiflim
teknolojileri ürünü elektronik araçlar sayesinde a¤ ortam›nda gerçekleflmesidir.
Canl› yay›n, CD ve DVD gibi optik; teyp ve disk gibi manyetik elektronik depo
ortamlar›nda kaydedilmifl metin, görüntü, ses, video fleklindeki bilginin;
konuflma, web sayfas›, animasyon, simülasyon, sunu, yaz›l›m gibi çeflitli
elektronik belge biçimlerinde radyo-televizyon, uydu yay›n›, geleneksel posta,
telefon, internet ve/veya intranet sistemleri arac›l›¤›yla yak›n veya uzak
mekanlara efl zamanl› veya efl zamans›z ulaflt›r›lmas›n› sa¤layan, çevrim içi veya
çevrim d›fl› yayg›n bir e¤itim, ö¤retim, ö¤renim ve iletiflim biçimidir (Cebeci
2004: slayt 3).
E-learning modeli sayesinde, kurumlar›n s›kl›kla tercih ettikleri geleneksel s›n›f
e¤itimi modelindeki konaklama ve gereksiz zaman kayb› gibi maliyetler
azalt›labilmekte ve daha az maliyetle daha etkin e¤itim ve iletiflim faaliyetleri
gerçeklefltirilebilmektedir.
Organizasyonel kapsamda e-learning uygulamas›; kuruma getirilen yeni
ö¤renme ve kurum içi iletiflim tarz›n›n kurumda varolan sisteme adaptasyonunu
ve örgüt bireylerinin bu yeni modele uyum sa¤lamas› konular›n› içermektedir.
E¤itim içeri¤i; yetiflkin ö¤renmesi ilkeleri do¤rultusunda haz›rlanm›fl ve ilgi çekici
ürünlerin gelifltirilmesini ifade etmektedir. ‹letiflim içeri¤i; kurum içi iletiflimin
sa¤lanmas› ve yeni durumlarla ilgili mevcut ve yeni çal›flanlara, ifl ortaklar›na,
müflterilere bilgi ve haberleflme imkan› sa¤lanmas› için gerekli yaz›l›m ve
donan›m bileflenlerini kapsamaktad›r. Teknoloji ise, ö¤renmenin ve iletiflimin
yönetilmesi kapsam›nda içeriklerin da¤›t›lmas› için gerekli yaz›l›m ve donan›m
bileflenlerini kapsamaktad›r (Bahar 2002).
4.1. E-Learning’de Kurumsal Etkileflim Modelleri
E-learning ile yüz yüze iletiflimden farkl› bir iletiflim biçimi kurulabilmektedir. Bu
yeni iletiflim biçiminde di¤er ö¤renenlerle fiziksel temas kurulamayabilmekte;
ancak ortam› oluflturan farkl› unsurlarla farkl› iletiflimlere girmek mümkün
olmaktad›r. Buna göre, e-learning modelinin anahtar kavram›n› oluflturan
"etkileflim/interaktivite" internet tabanl› e¤itim ve iletiflim uygulamalar›nda
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"ö¤renen-ö¤retmen", "ö¤renen-ö¤renen" ve "ö¤renen-e¤itim materyali" olmak
üzere üç biçimde kendini göstermektedir. Etkileflimli yöntem, sadece bireyin
gelifliminin ö¤retmen/yönetici taraf›ndan izlenebilmesi için de¤il, bireyin
sorular›na di¤er bireylerden ve yöneticilerden de cevap alabilmesi için önemlidir
(Charles E., Janell D., Kathleen A. 2002: 649).
Ö¤renen-ö¤retmen etkilefliminde, bilgisayar a¤lar›n›n kullan›lmas› zaman ve
mekan s›n›rlar›n› ortadan kald›rmaktad›r. Böylece ö¤retmen (yönetici) ö¤renenle
(çal›flan) hem bireysel hem de toplu olarak çift yönlü iletiflim kurabilmekte;
ö¤renenin bireysel gereksinim ve farkl›l›klar›n› saptayabilmektedir.
Ö¤renen-ö¤renen etkilefliminde, bilgisayar a¤lar› ö¤renenleri (çal›flanlar›)
biraraya getirerek iletiflim kurmalar›n› ve bu yolla ö¤renmelerini sa¤lamaktad›r.
Bu iflbirli¤i zaman zaman uluslararas› boyut kazanabilmekte ve farkl› ülkelerdeki
ö¤renenler bilgilerini paylaflma ve iletiflim kurma olana¤›na kavuflabilirler. Bu tür
iletiflimler e¤itimin de sosyal sürecinin oluflmas›na da katk› sa¤lamaktad›r (D.
Picciano: 2001).
Ö¤renen-e¤itim materyali etkilefliminde, bireyin içerikle etkileflimli bir
diyalo¤a girmesini kapsamaktad›r. ‹nternet tabanl› uygulamalarda bas›l›
malzemelerde yer alan içerikler, teknolojik olanaklar çerçevesinde ö¤renme
prensiplerine uygun bir biçimde bilgisayar ve internet ortam›na uygun hale
getirilmekte ve bireye sunulmaktad›r. Ö¤renme malzemelerinin gelifltirilmesinde
kullan›lan bilgisayar yaz›l›mlar›, özellikle bireyin ö¤renme malzemesini
özellefltirebilmesine olanak sa¤lad›¤› gibi, bireyin tercihine göre
hareketlendirilebilen animasyonlar yard›m› ile etkileflim sa¤lamaktad›r. Çünkü
etkileflimin ana ilkelerinden biri bireyi ö¤renme ortam›n›n bir parças› haline
getirmektir. ‹çerik-ö¤renci etkileflimi de, ö¤renme ve iletiflim ifllevlerini daha
bireysel yapt›¤›ndan, uyarlanabilir ö¤renme ve iletiflim ortamlar›yla bireysel
iletiflim ve ö¤renmeler desteklenebilmektedir.
E-learning modeli sayesinde örgüt bireyleri gerçek zamanl› ö¤renme ve iletiflim,
birey merkezli ö¤renme, özgürlük ve sorumluluk duygusu, birleflik çal›flma
imkan›, zaman ve mekan ba¤›ms›zl›¤›, maliyet etkin çözüm, etkinli¤inin
ölçümlenebilmesi, içeri¤in tüm organizasyona da¤›t›m›, ö¤renmenin küçük
parçalara ayr›lmas› ve performans deste¤i gibi avantajlar elde etmektedirler. Bu
noktadan hareketle, bir e-learning uygulamas›na bafllamadan önce kurumun
hedefleri, beklentileri, kurum içinde karfl›lafl›labilecek sorunlar, örgüt bireylerinin
karakteristik özellikleri, ö¤renme düzeyleri, iletiflim becerileri, de¤iflim karfl›s›nda
motivasyon düzeyleri ve temel bilgisayar becerileri do¤rultusunda e-learning
stratejileri belirlenmelidir.
Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri Özel Görev Raporu’na göre, son on y›ld›r e-learning
ve bilgisayar destekli yönetim programlar› kurumsal e¤itim ve iletiflim amaçl›

47

kullan›lmaktad›r (BI, 2000. IKT Task Force (ICT Task Force), Norwegian School of
Management BI, Sandvika). Çünkü 1990’l› y›llarda hayat›m›za giren internet ve email gibi yeni iletiflim araçlar› 1997 y›l› itibariyle güncellik kazanm›flt›r. Bir bilgi ve
iletiflim teknolojisi ürünü olan e-mail kullan›c›lar taraf›ndan hemen kabul görmüfl,
en h›zl› geliflen ve en s›k kullan›lan biliflim ürünü haline gelmifltir. Buna göre,
biliflim ve ifl dünyas›nda yaflanan bu h›zl› geliflme e-learning uygulamalar›,
etkileflimli (interaktif) e¤itim programlar›, video-konferans uygulamalar› gibi
bilgisayar destekli esnek iletiflim ve e¤itim araçlar›n›n ifl ve e¤itim alanlar›nda
h›zla kullan›m alan›na dahil edilmesini sa¤lam›flt›r. Ayr›ca e-mail, kurumsal web
sayfalar›, kurumsal intranet uygulamalar›, web siteleri üzerinden duyurular,
kurumsal otomasyon sistemleri, kurumsal web sayfalar› üzerinde etkileflimli
iletiflim kurulmas›n› sa¤layan soru-cevap ve tart›flma bölümleri ve bu bölümlere
üye olan gruplar, e-kitap gibi dijital uygulamalar e-learning uygulamalar›n› tercih
eden veya edecek kurulufllara ve bireylerine kolayl›k sa¤lamaktad›r.
4.2. Tele-T›p Disiplini ve Kurumsal E-Learning Stratejileri
E-learning uygulamalar›n›n örgütlere nas›l uyarlanabilece¤i konusunda yay›nlanan
bir makalede, sa¤l›k sektörünü ve çal›flanlar›n› daha verimli ve h›zl› k›labilecek elearning modelleri aç›klanm›flt›r (Harun 2001: 301-310). "Tele-t›p disiplini" bafll›¤›
alt›nda detayland›r›lan bu e¤itim türleri ve bir iletiflim arac› olarak bunlar›n
kurumsal iletiflime uyarlanabilecek yönleri afla¤›daki gibidir:
Do¤ru zamanda daimi t›bbi e¤itim: E-learning destekli bu e¤itim biçimi
sayesinde hasta odakl› bir yaklafl›m vurgulanarak, doktora baflvuran hastaya
do¤ru zamanda do¤ru teflhisi koyabilme becerisi kazand›r›lmak istenmektedir.
Bu e¤itimin amac›, t›p literatürü yenilendikçe ve gelifltikçe, t›p ö¤rencileri ve
sa¤l›k çal›flanlar›n›n bilgi eksikliklerini an›nda tamamlayarak yanl›fl teflhis ve
tedavi riskini en aza indirebilmektir.
Buna göre e-learning destekli e¤itim ve iletiflim modelini benimseyen örgütler,
yukar›da aç›klanan "do¤ru zamanda daimi t›bbi e¤itim" modelini örgütsel iletiflim
modeli olarak uyarlayabilirler. fiöyle ki; örgüt bireyi odakl› bir yaklafl›m
benimsenerek, örgüt içinde ve d›fl›nda yaflanan her türlü geliflme e-learning
modeli sayesinde örgüt bireylerine an›nda bildirilebilir. Dolay›s›yla, örgüt bireyi
her geliflmeden haberdar olaca¤› için kendisine örgüt içinde de¤er verildi¤ini
hissedecek, kuruma aidiyet duygusu daha da geliflecektir.
Formel uzaktan e¤itim: Akademik kurumlar veya dan›flmanl›k flirketleri
taraf›ndan düzenlenen ve ilgili meslek örgütlerince kredilendirilen on-line e¤itim
programlar›d›r. Bu programlara kat›lan ve dersleri düzenli takip eden kat›l›mc›lara
e¤itim sonunda sertifika verilmektedir.
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Buna göre e-learning destekli e¤itim ve iletiflim modelini benimseyen örgütler,
yukar›da aç›klanan "formel uzaktan e¤itim" modelini örgütsel iletiflim modeli
olarak uyarlayabilirler. fiöyle ki; yönetim sürecinin önemli bir k›sm› da örgüt
bireylerini de¤erlendirip, onurland›rmak ve ödüllendirmektir. E-learning modeli
sayesinde, her bireyin kendi bafl›na, kendi bilgisayar›na odaklanarak kat›labilece¤i
bu e¤itimler, toplu kat›l›mdan daha verimli olabilecektir. Çünkü topluluk içinde
dikkat daha çabuk da¤›labilece¤inden, birey odakl› e¤itimler daha etkin, kolay ve
an›nda denetlenebilir olacakt›r. Dolay›s›yla, on-line e¤itimleri takip eden örgüt
bireyleri birbirleriyle iletiflime geçerek gizli bir rekabet yaflayabilmekte; bu da,
performas›n düzeylerini olumlu yönde etkileyebilmektedir. Öte yandan e¤itimi
baflar›yla tamamlayan bireyler örgüt içinde sertifika veya kredi uygulamas›yla
onurland›r›labilmekte ve motive edilebilmektedir.
Modüler uzaktan e¤itim: Belli bir alanda sahip olunan bilgi ve beceri
düzeylerinin art›r›lmas›na yönelik paket e¤itim programlar›d›r.
Buna göre e-learning destekli e¤itim ve iletiflim modelini benimseyen örgütler,
yukar›da aç›klanan "modüler uzaktan e¤itim" modelini örgütsel iletiflim modeli
olarak uyarlayabilirler. fiöyle ki; örgüt içinde faaliyet gösteren farkl› birimler ekip
halinde e¤itilebilirler. Dolay›s›yla, örgütün her biriminin görev alan›na uygun
e¤itim ve iletiflim stratejileri gelifltirilerek, örgütün tamam›n›n kendi alan›nda
uzmanlaflm›fl, yenilikleri yak›ndan takip eden, de¤iflime çabuk uyum
sa¤layabilen, iletiflimi güçlü ekiplerden oluflmas› sa¤lanabilmektedir. Ayr›ca
e¤itim program›na kat›lan birim çal›flanlar›, bu süreçte hem kendi birim
arkadafllar› hem de di¤er birimlerin üyeleri ile yo¤un iletiflim imkan› elde
edebilmektedirler.
Kiflisellefltirilmifl daimi t›bbi e¤itim: Sa¤l›k sektöründe çal›flanlar›n bireysel
bilgi, beceri ve yetenek düzeyleri göz önünde bulundurularak, bu bireylerin görev
alanlar›na yönelik ilgi, ihtiyaç ve uzmanl›k düzeylerini gelifltirme amaçl› "birey
odakl›" e¤itim programlar›d›r.
Buna göre e-learning destekli e¤itim ve iletiflim modelini benimseyen örgütler,
yukar›da aç›klanan "kiflisellefltirilmifl daimi t›bbi e¤itim" modelini birey odakl›
kurumsal iletiflim modeli olarak uyarlayabilirler. fiöyle ki; bu model sayesinde
örgüt bireylerinin bireysel özellikleri ve yetenek düzeyleri göz önüne al›narak
haz›rlanacak e¤itim programlar›yla örgütsel vizyonun ne oldu¤u, kurumsal
stratejilerin nas›l uygulanaca¤› gibi önemli iletiler çal›flanlara iletilebilmektedir.
‹letiler, herkesin kiflisel özelliklerine göre haz›rlanaca¤›ndan örgütsel iletiflim
sürecinde herhangi bir anlaflmazl›k, yanl›fl ve eksik anlama, geliflmelerden
haberdar olmama, di¤er örgüt bireylerinden geri kalma gibi engel yaratacak
olumsuz durumlar önlenmifl olabilecektir.

49

5. E-Learning’in Kurum içi ‹letiflim Arac› Olarak De¤erlendirilmesi Modeli
Araflt›rmas›
5.1. Araflt›rman›n Amac›
"E-Learning’in Kurum içi ‹letiflim Arac› Olarak De¤erlendirilmesi Modeli"
araflt›rmas›n›n amac›; bilgi teknolojilerindeki geliflmeler do¤rultusunda kurum içi
bir yeni iletiflim çözümü olarak öne ç›kan e-learning modelinin, kamu ve özel
kurumlarda; yönetici kademesi ile çal›flanlar aras›nda ve çal›flanlar›n kendi
aralar›nda kurduklar› iletiflim sürecinde ne kadar etkin olabilece¤ini, bu yeni
modelin ne kadar benimsendi¤ini saptamakt›r.
5.2. Araflt›rman›n Yöntemi
Anket uygulamas›na dayal› olarak çal›flma, ‹stanbul’da faaliyet gösteren,
bilgisayar altyap›s› olan ve tesadüfi yöntemle seçilmifl kamu kurulufllar›, özel
iflletmeler veya serbest çal›flan personelin yeni bir kurum içi iletiflim arac› olarak
önerilen e-learning’e yönelik fikir, tutum ve davran›fllar›n› kapsamaktad›r. Anketin
birinci bölümünde demografik özellikleri belirlemeye yönelik yedi soru yer
al›rken; ikinci bölümde kurum içi iletiflim arac› olarak e-learning’in tercih edilme
nedenleri belirlemeye yönelik 18 soru bulunmaktad›r. Bu nedenlerden en önemli
görülenlerin 1’den 5’e kadar s›ralanmas› istenmifltir.
25 sorudan oluflan anketin uygulanmas› ile elde edilen ham veriler SPSS 11.5
program›na aktar›larak; yüzde da¤›l›m›, frekans ve korelasyon gibi istatistiksel
yöntemler kullan›lm›flt›r.
5.2.1. Araflt›rman›n Evreni ve Örneklemi
Araflt›rmada evren olarak ‹stanbul’daki kamu kurumlar› ve özel iflletmelerde
çal›flan personel seçilmifltir. Kamu kurulufllar›ndan 67, özel iflletmelerden 68 ve
serbest çal›flan 40 kifli olmak üzere toplam 175 çal›flan örneklem kapsam›na
al›nm›flt›r.
5.3. Araflt›rmadan Elde Edilen Bulgular
Araflt›rmaya kat›lanlar›n %64.6’s› bayan, %35.4’ü erkektir. Kat›l›mc›lar›n
%48.6’s› üniversite mezunu, %45.1’i yüksek lisans sahibidir. Bunlar›n %22.9’u
serbest çal›flanlar, %38.3’ünü kamu çal›flan›, %38.8’ini özel iflletmelerde
çal›flanlar oluflturmaktad›r. Kamu sektöründe çal›flanlar›n %59’u kurum içi e¤itim
almad›¤›n›, %38’i ise kurum içi e¤itim ald›¤›n› belirtmifltir. Serbest çal›flanlar›n
%42.5’i kurum içi e¤itim ald›¤›n›, %35’i kurum içi e¤itim almad›klar›n›
belirtmifltir. Özel sektörde çal›flanlar›n %27.9’u kurum içi e¤itim almad›¤›n›,
%58.8’i kurum içi e¤itim ald›¤›n› belirtmifltir.
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Çal›flmam›zda, kat›l›mc›lar›n %81.2’sinin e-learning modelinin e¤itim süreci
boyunca ders içeriklerine istenilen zaman ulaflabilme imkan› sa¤lad›¤›n› kabul
etti¤ini saptad›k. Ayr›ca kat›l›mc›lar›n % 58.8’i e-learning’in kendi kendine
çal›flma imkan› tan›yarak, çal›flanlara yüksek bir ö¤renme motivasyonu
sa¤lad›¤›n› belirtmifltir. %26.3’ü ise bu konuda karars›z oldu¤unu belirtmifltir. Bu
sonuç, bilgisayar kullanmayan ve kurum içi e¤itim almayan çal›flanlar›n
dolay›s›yla e-learning modelini de tan›mamalar›yla aç›klanabilmektedir.
Araflt›rmaya kat›lanlar›n %53.2’si e-learning’in ödüllü veya ödülsüz e-yar›flmalar
sayesinde "kurum vatandafl›" olma kavram›n› pekifltirdi¤ini, bu etkinliklerin
çal›flanlar aras› iletiflimi güçlendirdi¤ini, iflyerine ba¤l›l›¤› ve aidiyeti artt›rd›¤›n›
kabul etti¤ini belirtmifltir. Çünkü e-learning’in çal›flanlar›n görev tan›m›na, eksik
yönlerine ve bireysel kapasitelere göre e¤itim çözümleri sunmakta ve kurumsal
hedeflere yönelik olarak içsellefltirilmifl e¤itim ve iletiflim içerikleri
haz›rlamaktad›r. Bu da; çal›flanlar ile kurum yöneticileri aras›nda daimi çift yönlü
iletiflim ve bilgi ak›fl› sa¤lamaktad›r. Ayr›ca çal›flanlar›n kendilerine de¤er
verildi¤ini anlamalar›na yard›mc› olarak kuruma karfl› aidiyet duygular›n› da
gelifltirmektedir.
Çal›flmam›zda çal›flanlar›n %84’ünün e-learning’i yeni bir iletiflim modeli olarak
kabul ettiklerini saptad›k. Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri Özel Görev Raporu’na
gore;1990’l› y›llarda hayat›m›za giren ‹nternet ve e-mail gibi yeni iletiflim araçlar›
1997 y›l› itibariyle güncellik kazanm›flt›r. Bir bilgi ve iletiflim teknolojisi ürünü olan
e-mail kullan›c›lar taraf›ndan hemen kabul görmüfl, en h›zl› geliflen ve en s›k
kullan›lan biliflim ürünü haline gelmifltir (BI, ICT Task Force 2000). Buna göre
çal›flmam›zda elde edilen bu bulgu gerçek durumla tutarl›d›r. Ayr›ca araflt›rmaya
kat›lanlar›n %62.8’i e-learning modeli sayesinde kurum içi iletiflimde çift yönlü
iletiflim sa¤land›¤›n›, %81.1’i ise; bu modelin h›zl›, maliyet etkin ve ucuz bir
e¤itim ve iletiflim modeli oldu¤unu kabul etmifltir.
Sonuç
Ülkemizde e-learning’in geliflim sürecine bak›ld›¤›nda, bu sürecin son iki y›l
içerisinde a¤›rl›k kazand›¤› görülmektedir. Genelde bu süreç, bankalar gibi büyük
kurulufllar›n bilgisayar teknolojisi ile tan›flmas›n›n ard›ndan çal›flanlar›na biliflim
e¤itimleri vermesiyle devam etmifltir. E-learning sadece bireysel aç›dan de¤il,
kurumsal aç›dan da birçok faydaya sahiptir. Kurumsal çerçevede e-learning’in en
çok dikkat çeken özelli¤i çal›flanlar›n kurumda tutulmas› ve onlara ek motivasyon
sa¤lamas›d›r. Gümünüzde küresel rekabet artt›kça yetenekli çal›flanlar›
kurumlara çekebilmek, geliflimleri için gerekli e¤itimleri verebilmek ve bunlar›n
geri dönüflümü olan entelektüel sermayeyi kurum içinde tutmak daha fazla
önem kazanmaya bafllam›flt›r. Sa¤lad›¤› faydalardan dolay› ABD’nin ve
Avrupa’n›n en iyi üniversitelerinin %80’ine yak›n›n›n iki y›l içerisinde e-learning’e
dayal›
akademik
programlar
oluflturmas›
beklenmektedir
(http:
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//www.medyasoft.com.tr 2004). Türkiye’de ise e¤itim alan›nda gerçeklefltirilen
e-learning uygulamalar›na Sakarya Üniversitesi, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi ve
Ahmet Yesevi Üniversitesi bünyesinde haz›rlanan ön lisans, lisans ve lisans üstü
diploma programlar› örnek verilebilirken (Bahar 2002); kurumsal iletiflim alan›nda
gerçeklefltirilen e-learning uygulamalar›na Efes Pilsen’in çal›flanlar› için ve ilaç
sektöründe faaliyet gösteren Bayer-Türk’ün t›bbi mümessilleri için haz›rlad›¤›
iletiflim takibi ve bilgi paylafl›m› programlar› örnek verilebilmektedir.
E-learning modeli benimsendi¤inde, çal›flan›n iflyeri d›fl›nda bulunmas›na gerek
yoktur. Çal›flan, ‹ntranet veya ‹nternet arac›l›¤›yla herhangi bir yerden e¤itim veya
kurumsal haber içeri¤ine ulafl›labilmektedir. Bu esneklik çal›flan›n iflinden
kopmadan yeterli konsantrasyonu sa¤layabilece¤i uygun bir zaman diliminde
e¤itimini gerçeklefltirmesine, örgütsel faaliyetin devaml›l›¤› için çal›flanlar›n
bilmeleri gereken geliflmelerin ö¤renilmesine, kurum içi dedikodu zincirinin
oluflmamas›na imkan tan›maktad›r.
Kurumsal aç›dan bak›ld›¤›nda, ayn› bireylerde oldu¤u gibi an›nda ö¤renme ve bu
e¤itimlerden elde edilen kritik bilgilerinin an›nda uygulanmas› e-learning ile
mümkün hale gelmektedir. Bu e¤itim yöntemi, bir bilgi gerekli oldu¤unda,
bilgisayar dosyalar›ndan bulunmas› veya yaz›l› kaynaklardan taranmas› gibi kâ¤›t
ifllerini ortadan kald›rmaktad›r. Kurumsal iletiflim arac› olarak da kullan›labilen bu
yöntem, bir e¤itim toplant›s› ya da kurumsal bilgilendirme toplant›s› düzenlemek
gerekti¤inde, toplant› salonlar› ayarlanmas› ve bu merkezlerde gerekli
düzenlemelerin her seferinde yeniden haz›rlanmas› gibi uzun süreli zahmetli
iflleri ortadan kald›rmaktad›r.
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