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ÖZ 
Bilgi, günümüzün toplumlarn etkileyen vazgeçilmez unsurlardan biridir. Rekabetin ve üs-

tünlü ün temelini olu turmaktadr. Özellikle taklidi zor, aktarlamayan ve ifade edilemeyen örtülü 
bilgi, rekabet avantaj yaratmada önemli bir güçtür. Rekabette üstünlü ün elde edilmesi, örtülü 
bilginin ke fi ve somutla trlmas ile anlam bulmaktadr.  

Bu çal ma bilgi, örtülü bilgi, örtülü bilginin ke fi ve somutla trlmas konularn kapsa-
maktadr. irince örtülü bir bilgi oldu undan, çal ma irince�de yaplm tr. irince�deki örtülü 
bilgi kaynaklarnn ke fi, irince�nin ekonomik, sosyal ve kültürel geli imini etkileyecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Örtülü Bilgi, Rekabet Avantaj, irince. 

DISCOVERY AND EMBODIMENT OF TACIT KNOWLEDGE 
RESOURCES: EXAMPLE OF SIRINCE 

ABSTRACT 
Knowledge is one of the indispensable elements that affect current societies. It forms the 

basis of competition. Especially the tacit knowledge, which is difficult imitate,  can not be 
transformed and verbalized, is an important force to create the power of competition. The 
gathering of superiority in competition becomes meaningful with the discovery and embodiment 
of tacit knowledge.  

This study includes the subjects of knowledge, tacit knowledge, the discovery of tacit 
knowledge and its embodiment. Sirince is a tacit knowledge and for his reason this study is 
applied in Sirince. The discovery of tacit knowledge in Sirince will affect its economic, social and 
cultural progress. 

Key Words: Knowledge, Tacit Knowledge, Competitive Advantage, Sirince. 
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G R   
Bilgi, insanlk için önemli bir güçtür. Ça mzn vazgeçilmezidir. Rekabe-

tin kayna , de i imin addr. Örtülü bilgi ise, aktarlamayan duygularn, dü ün-
celerin ifade bulamamasdr. Tecrübe ve deneyimle aktarld ndan ifadesi zor-
dur. Üstünlük ve avantajn temelidir. irince yöresi de sahip oldu u kaynaklar 
ile örtülü bir kaynaktr. Özünde örtülü bilgi vardr. Bu örtülü bilgi; fiziki, dini 
ve kültürel ekilde ortaya çkmaktadr. 

Örtülü bilgi, rekabetin özü, üstünlü ün kayna dr. irince�deki örtülü bil-
gi kaynaklarn öne çkmas ise esas hareket noktasdr. irince sahip oldu u 
özellikler dikkate alnd nda örtülü bir bilgidir. irince�de kültürel ö elerin öne 
çkt  ve bunlarn ba nda çe itli türlerde arap üretimi ön plandadr. arap 
fabrikas da olan köyde, yakla k 16 arap satcs bulunmaktadr. Yöresel bir tat 
olan arap üreticileri üzerinde bir uygulama yaplm tr. irince�nin kültürel ö esi 
olan yöresel arap üretiminin örtülü bir bilgi olup olmad  ele alnmaktadr. 

I. B LG  KAVRAMI 
Bilgiyle ilgili farkl tanmlar yaplm tr. Örne in, Barutçugil (2002) bilgi-

yi, �insanlarn etrafnda olup bitenleri tam ve do ru biçimde kavramas ile olu-
an enformasyon� olarak tanmlamaktadr. Bu anlamda Barutçugil, bilgiyi dü-
ünceler, öngörüler, sezgiler, fikirler, alnan dersler, uygulamalar ve ya anan 

deneyimler bütünü olarak vurgulamaktadr. Barca (2005)�ya göre, bilgi ayrca, 
olaylar ve olgular tanma, anlama ve özellikle açklamaya yönelik olarak e i-
tim, gözlem, ara trma veya deneyim yoluyla elde edilmi , zihinsel süreçten 
geçmi  olgular veya fikirler bütünüdür. Di er yandan Gürak (2005)�a göre ise, 
bilgi bir olgu hakknda bir eyler bilmenin ötesinde bili sel bir süreçten geçirile-
rek, onun yargya dönü mesini gerektiren öznel bir süreç olarak ifade edilmek-
tedir. 

A. B LG  LE LG L  D ER KAVRAMLAR 
Günümüzde bilgi ile ilgili birtakm kavramlara rastlanmaktadr. Ancak bu 

kavramlarn birço u ya kar trlmakta ya da yanl la birbirleri yerine kullanl-
maktadr. Bu kavram kar kl n gidermek amacyla, veri ve enformasyon 
kavramlar ve bunlarn bilgi kavram ile olan ili kisini incelemekte yarar vardr.  

1. Veri Kavram 
Veri, olaylara ili kin nesnel gerçeklerin birbiriyle ili kilendirilmemi , yap-

landrlmam  olarak kaydedilmesi halidir. Veri; biçimlenmemi  ve yorumlan-
mam  gözlemlere dayand ndan, ço u kez anlam olmayan gerçekler bütünü 
olarak tanmlanmaktadr (Barutçugil, 2002: 57). Veri için  �çe itli sembol, harf, 
rakam veya i aretlerle temsil edilen, i lenmemi  gerçekler ya da izlenimler� 
tanm da kullanlabilmektedir (Bensghir, 1996: 14).  

2. Enformasyon Kavram 
Enformasyon, �verilerin karar alma sürecine destek sunacak ekilde an-

lamlandrlmas� olarak tanmlanabilir (Bensghir,1996:14). Ayrca enformas-
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yon, veriden daha geni  bir içeri e sahip olan yazl, sözlü veya görsel bir mesaj 
niteli i olarak da nitelenebilir. 

3. Veri, Enformasyon ve Bilgi Üçlemesi  
ekil 1�de veri, enformasyon ve bilgi terimleri somut bir örnekle açklan-

maktadr. Örnekte bu day, tek ba na hiçbir ey ifade etmeyen bir simge veya 
sembol olarak görülmektedir. Çünkü, yaps itibariyle sert, tad olmayan bir 
nesnedir ve bu haliyle pek bir anlam ifade etmemektedir. Ama bu day, ö ütül-
dü ünde kar mza bir enformasyon, yani un olarak çkmaktadr. Enformasyon 
halinde olan un, bu daya göre daha geni  bir anlam içermektedir. Ancak bu 
haliyle de insan ihtiyaçlarna tam olarak cevap verir durumda de ildir. Bundan 
sonraki a ama ise, unun makarnaya dönü türülmesidir. Daha açk bir ifadeyle, 
unun insan ihtiyaçlar ve damak tad için cazip hale getirilmesi i lemidir.             

ekil 1: Veri, Enformasyon, Bilgi Üçlemesi 
 
 
 

 
 
 
 
Kaynak: Bengshir, 1996: 14-15�ten yararlanlarak hazrlanm tr.  

 
Akl ise, bilginin özümsenmesi, sindirilmesi yannda bilginin faydal kul-

lanlma sürecini göstermektedir. Bu yönüyle akl, bilginin hangi amaçla kullan-
laca nn bilinmesi anlamna gelmektedir (Barutçugil, 2002: 60). Akl, bilgi 
sürecine yön veren ve ona klavuzluk eden bir kaynak niteli indedir. Onu gerek-
ti i gibi kullanamayan birey, mevcut bilgiden de tam olarak yararlanamayacak-
tr. Örne in makarna bilgi ise, bu onu her an her ekilde kullanmak anlamna 
gelmeyecektir. Önemli olan onu gerekti i kadar kullanabilmek, hatta zorunlu 
durumlarda ondan fedakârlk yapp, diyet uygulayabilmektir. Ksaca akl, bilgi-
yi do ru kullanabilmenin ön ko uludur. 

II. ÖRTÜLÜ B LG   
Bilgi, tarihin her döneminde insanlk için önemli bir de er, vazgeçilmez 

bir kaynak olmu tur. Bilgi, kimi zaman bilge bir insann a zndan dökülen ke-
limeler olarak topluma rehber olmu , kimi zaman bir hekimin elinden dertlilere 
deva, kimi zaman ise zeki bir kumandann muharebe stratejilerine yansyan 
manevra olmu tur ( bicio lu ve Do an, 2006: 5).  

Diyet (akl)
Makarna (bilgi) 

Un (enformasyon) 
Bu day (veri) 
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Sözle ya da yazyla ifade edilen net söylemler açk bilgi, aktarmnda zor-
luk olan duygularn, dü üncelerin eylemlerle kolayca aktarlamamas ise örtülü 
bilgidir (Polanyi, 1958: 49-50; Polanyi, 1966: 4; bicio lu ve Do an, 2006: 21; 
Caegenem, 2005: 290-291; Do an, 2006: 22-24; Schulz ve Jobe, 2001: 142; 
Koskinen, 2000: 41-42).  

Bir maliye profesörünün ö rencilerine anlatt  ders veya bir doktorun has-
tasna yapt  açklama açk bilgiye örnektir. Örtülü bilgi ise, açk bilginin tersi-
ne sözlü veya yazl olmann d nda bir eylemle veya davran la aç a çkmak-
tadr. Uzun süreli bir birikim ve tecrübe ile kazanlmaktadr. Belirli bir anda 
kazanlmad  gibi, annda aktarlp payla lamamaktadr (Do an, 2006: 22-25; 
Mann, 2001: 85-86; Styhre, 2004: 183; Bloodgood ve Salisbury, 2001: 58; 
Roberts, 2001: 100-102; Malone, 2002: 116; Hedlund vd, 2003:117-119; 
Howells, 1996: 92).  

A. YÖRE ODAKLI ÖRTÜLÜ B LG  
Örtülü bilgi, oldukça ki isel ve özgül ba laml bir yapya sahiptir. Bu ne-

denle bir eyi biçimlendirmek ve birileriyle ileti ime geçmek zordur. Deneyim 
sonucu biçimlenen profesyonel bir yetenek, ustalk veya kavray tr (Woo, 
Clayton vd, 2004: 203). Örtülü bilgi, farkl ekillerde de kar mza çkmaktadr. 
Bunlar çevresel, kültürel, yöresel ve tarihi olarak ele almak da olanakldr.  

B. CO RAF /F Z K  UNSURLAR: DI  ÇEVRE 
Co rafi/fiziki çevre, örtülü bilginin öne çkmasnda önem ta yan bir un-

surdur. Bir yörede orman, deniz, akarsu, elale ve göl gibi co rafi unsurlar; 
çekim gücünü artrarak, yerle im yeri veya turizm açsndan bölgeye avantaj 
getirmektedir. Do al güzellikler ve co rafi kalntlar, insanlarn merakn artr-
makta ve o alanlara insanlar yöneltmektedir. Günümüzde do al ve tarihi yerler; 
geçmi e özlem ve merak artrrken, kültürel açdan da önem ta maktadr 
(Jones, 2006: 876-877; Bolat, 2007: 31). Gertler (2001) tarafndan bu durum 
örtülü bilgi co rafyas (tacit knowledge geography) olarak da ifade edilmi tir. 
(Gertler, 2003: 84-85). nsanlarn kalknmasnda sosyal, kültürel, ekonomik 
ko ullar kadar co rafi yapnn da (geographical environment) rolü önemlidir 
(Howells, 2002: 873). 

C. KÜLTÜREL/SOSYAL VE TAR H  UNSURLAR  
Aslano lu (2005)�a göre, kültür; insana ve insanl a özgüdür. nsann ol-

du u her yerde bir kültürün varl ndan söz etmek olanakldr. Özellikle kültür 
ve toplum ikiz karde  gibidir, ikisini birbirinden ayrmak olanakl de ildir. Kül-
tür, mutlaka bir toplumda barnp ya amakta, ancak toplumun varl yla ayakta 
kalabilmektedir. Toplum; kendini, neslini devam ettirdi i sürece, kültür de son-
raki ku aklara devredilebilmektedir. Özellikle maddi kültür, manevi kültüre 
göre daha rahat korunup, saklanabilmektedir.  
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E er maddi kültür genel olarak kültürün ilk ve tek bile eni olsayd, o gün-
den bugüne yeryüzünde de i en hiçbir eyden ya da bir manevi kültür örne in-
den söz edilemezdi. nsano lunun ilkça larda korunma, barnma ve hatta av-
lanma amacyla geli tirdi i en ilkel araç için dahi, güç ve destek ald  tek unsur 
manevi kültürdür. Ksaca, dü ünme yetisidir. Manevi kültürün örtülü bilgiyle 
kesi ti i nokta burasdr ( bicio lu ve Do an, 2006: 208-209; Hughes ve Allen, 
2005: 175-176).  

Tarihi unsurlar, örtülü bilginin öne çkmasnda ve rekabet unsuru olabil-
mesinde önemlidir. Geçmi e ait unsurlar, örtülü miras demektir. Bir yörenin 
tarihi geçmi i, hem uygarlk hem de yaratt  eserler bakmndan vazgeçilmez-
dir. (Bolat, 2007: 32-33). 

D. YÖREYE ÖZGÜLÜK: REKABET AVANTAJI SA LAMA 
Günümüzde kendine has özellikleri olan geçmi i ve do al yaps itibariyle 

öne çkan yöreler önemli avantajlar elde etmektedirler. nsanlar, do al yerlere 
daha çok ilgi göstermekte ve tarihi önemi olan unsurlara de er vermektedir. 
Binlerce yllk de eri, birikimi ve kültür miras olan örtülü bilgi alanlarn geli -
tirmek, te vik etmek hem yöresel hem de bölgesel anlamda ilerlemeyi sa la-
maktr. Öncelikle, yörelerimizin özelliklerini ve üstünlüklerini en do ru ekilde 
yanstmak gerekmektedir (Ambrosini ve Bowman, 2001: 813; Weigelt ve 
Camerer, 1988: 450-451; Reed ve Defillipi, 1990: 91). 

III. ÖRTÜLÜ B LG  KAYNAKLARININ KE F  VE  
       SOMUTLA TIRILMASI 
Örtülü bilgi kaynaklarna ula abilmek ve onu ke fedebilmek önemlidir. 

Çünkü, kaynaklarn ke fi, rekabet avantaj ve üstünlük yaratmaktadr. Kaynak-
larn somutla trlmas ise; örtülü bilginin sergilenmesi ve aç a çkartlmasdr. 
Ke if, örtülü kayna a rehber olurken; somutla trma, örtülü kayna n yapmn 
veya aktarmn göstermektedir.  

A. ÖRTÜLÜ B LG  KAYNAKLARININ KE F  
Örtülü bilgi kaynaklarnn ke finde; kültürel, tarihi, fiziki/do al, manevi 

unsurlar/dini inan  etkilidir. Bu unsurlar konu anla lmas bakmndan irdele-
necektir. 

1. Kültürel Unsurlar 
Kültür, insanla ortaya çkan maddi unsurlarn yan sra manevi unsurlar da 

içine alan somut ve soyut bir bile im olarak kabul edilebilir. Bir yöredeki mede-
niyetin ve ya amn temelini kültür, kültürün temelini ise, insan olu turmaktadr.  

a. Kültürün Be eri Niteli i ve Aktarlabilirli i 
Kültür, insana ve insanl a ba l olarak geli mektedir. Toplumun kültürel 

aktarm nesiller boyu devam etti i sürece etkinlik, canllk ve akclk da 
varolacaktr. Bir toplumda ço u zaman kalc olabilen fiziki ö eler de il, ona bu 
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yetiyi kazandran fikirsel yeteneklerdir. Dü ünsel yeteneklerin zenginle mesi ile 
fiziki kültür ekillenmekte ve geli mektedir. Günümüzde fiziki ö elerin kopya-
lanmas oldukça kolaydr. Ancak bir ki ideki veya bir yerdeki bilgi, beceri ve 
yetenek o ki iye veya bölgeye özgüdür (Majumdar, 2005: 179-183). Öyle ki 
insanlarn ellerindeki maharet, sarf ettikleri emek ve duygularn yo unlu u, 
üretilen unsurlarn içine i lemektedir. Üstünlük elde edebilmek temelde yaplan 
i e ruhu, becerileri ve i levselli i katmakla ortaya çkmaktadr (Gertler, 2003: 80).  

Kültür, insanla ortaya çkm  ve ya ay  ile biçimlenmi tir. Farkl toplum-
larda zamanla ayrlklar gösteren kültür, nesilden nesile aktarlmaktadr. Kültür; 
ya ay  biçimini, tarihi, insana ait unsurlar, bozulmam l  ve her eyden 
önemlisi �geçmi in kendisini� yanstabilmektir (Hughes ve Allen, 2005: 173-
177). Ekonomik, sosyal ve politik yaplarn teknolojik yenilenmeden yansyan 
etkilerle belli de i im ve uyum sürecine girmesi yannda, bu sürece en geç kat-
lan ve en son tepki veren toplumsal alan kültürel alandr. Çünkü insano lu, kül-
tür olarak geçmi  ku aklardan miras ald ; de er, norm, davran  kalplar ile 
dünya görü lerini korumak ister (Erkan, 1998: 94). 

Geçmi i gelece e ta yabilmek insana ba ldr. Geçmi ten kopmama, ge-
lece e ibrettir. Günümüz teknolojileri ile özünde örtülü bilgi ta yan kültürel 
unsurlar, en iyi ekilde somutla trlarak aktarlabilmelidir. Örtülü bilginin ken-
disi kültürde sakldr (Watson vd., 2002: 924).  

b. Ulusal De erlerin Öne Çk  
Do al güzellikleri ile çevresinde bir cazibe alan yaratan yöresel örtülü 

bilgi alanlar, zamanla bulundu u yörenin çekim merkezi haline gelmektedirler. 
Ayrca sahip oldu u nitelikleri ile taklit edilememeleri, do as ve co rafyas ile 
hem ulusal hem de uluslararas önemli bir güç halini almaktadrlar (Cano ve 
Mysyk, 2004: 879-898). Bir yöreyi öne çkartan nokta do all dr. Taklit edi-
lememesi, kendine özgü yaps ve do al güzellikleri rekabet kabiliyetini kuvvet-
lendirmektedir. Bu özelliklerin kültürel açdan desteklenmesi, yörenin örtülü 
kaynaklarn aç a çkartmaktadr (Macdonald ve Jolliffe, 2003: 307-322).  

c. Din/ nan  
Kültürel turizm içerisinde manevi unsurlarn da temel birtakm misyonlar 

bulunmaktadr. Topraklarnda zengin tarihe sahip bölgeler, dini olarak çok çe-
itli inan lara sahip olmaktadrlar. Farkl inan larn bir bütün olarak bir arada 

ya ayabildi i alanlar, hem ibadet hem de dini yaplar bakmndan güçlü bir 
inanç/din turizmini yaratmaktadr (Hughes ve Allen, 2005: 173�183).  

fade edilmeyen de erlerin özünde örtülü bilginin oldu u çok açktr. Dini 
duygular ve inanç eylemleri, örtülü bir bilgidir. Çünkü; iç dünyadaki sr, hissi-
yat ve duygu yo unlu udur. Dolaysyla, örtülü bilgiyi özünde ta yan unsurlar-
dan biridir (Taggart, 2002: 7�17).  
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2. Tarihi Unsurlar: Geçmi ten Gelece e Aktarm 
Her yörenin köklerini ald  ya ay  biçimini, eylemlerini ekillendirdi i 

bir tarihi vardr. Tarih; geçmi ten günümüze olan her türlü eylem, olay ve dav-
ran lar ise bu kültürel anlamda önemlidir. Bir yöreyi görme iste i onun sahip 
oldu u geçmi i ile ilintilidir. Özellikle geçmi  uygarlklarn tarihi kalntlar ve 
izleri nedeniyle ortaya çkan miras daha ayr bir önem ta maktadr. Turizm 
açsndan önem ta yan bu durum, rekabetin ve tek olmann frsatlarn sunmak-
tadr (Jones, 2006: 876-878) 

3. Do al/Fiziki Unsurlar 
Do al unsurlar, çevrenin ki ilerce derin bir ekilde alglanmas ve daha 

yüksek bir deneyim olana  nedeniyle di er unsurlara göre farkldr (Buckley, 
2003: 479-499).  

Co rafi/fiziki artlarn bilgi ve bilgiye ait aktiviteleri nasl ve ne ekilde 
etkileyebildi i önemlidir. Co rafi/fiziki unsurlar, örtülü bilgiyi bünyelerinde 
ta rlar. Bu özellik ba ka yere ta namama, taklit edilememe gibi nedenlerden 
kaynaklanmaktadr. Bir yöredeki fiziki artlar o yerin yaps nedeniyle kendine 
özgüdür ve do aldr (Howells, 2001: 873).  

a. Kopyalanamama: Fiziki/Co rafi Çevre  
Fiziki ve co rafi bölgelerin en önemli özelliklerinden birisi kopyalanama-

masdr. Bir yörenin fiziki artlar, ayrlmaz bir parçadr. Fiziki unsurlar, sahip 
olduklar avantajlar nedeniyle kolayca görülebilmeli ve bir frsata dönü türüle-
bilmelidir. Bu avantaj sürdürebilmek ve ona yenilerini katabilmek önemlidir. 
Asl avantaj, çevreyi fark edebilmek ve bunu anlaml hale getirebilmektir. D  
çevre ve ona ba l ürünler de örtülü birer kaynaktr. Bir bölgede rekabet avanta-
j elde edebilmenin iki önemli art oldu u bilinmektedir. Bunlardan ilki, bölge-
deki unsurlarn kolayca satn alnp transfer edilememesi; di eri ise, kolayca 
kopyalanamamasdr. lk art elde edebilmek zordur, ancak yeteneklerin artr-
m ve ile bu giderilebilir (Lawson ve Lorenz, 1998: 310�311).  

b. Fiziksel Çevre, Etkile im ve Rekabet Avantaj 
Bireysel örtülü bilginin olu umu, insana özgüdür. Bu olu umun geli imi 

uzaklk ve yer/mekana ba l olarak insanlar etkilemektedir (Howells, 2001: 
873). Örtülü bilgi de be eri unsurlarn d  çevreye açkl  ileti ime etki etmek-
tedir. Uzaklk yüz yüze etkile imi etkiledi i gibi, payla m ve transfer açsndan 
zorluklara neden olmaktadr. Çünkü; örtülü bilgi, daha çok duygular ve sezgiler 
yoluyla ortaya çkmaktadr. Fiziki çevre, örtülü bilginin ortaya çkmasnda 
olumlu etkilere de sahiptir. En önemlisi insanlarn etkile imleri fiziki bir ortam-
da gerçekle mektedir. Bunu sa layan da o etkile imdeki fiziki mekandr. Birey-
lerin çevreyle uyumu ve onun sayesinde ö renece i çok eyi vardr. Çevreden 
ald  bir materyal, bir eylem onun hazinesi olabilmektedir. Bilginin i lenmesi 
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ve transferi sürecinde co rafi/fiziki konum, uzaklk gibi etkenler de bu duruma 
yön verebilmektedir (Buckley, 2003:479-499). 

B. ÖRTÜLÜ B LG  KAYNAKLARININ SOMUTLA TIRILMASI 
Örtülü bilgi, insan eylemleri ve deneyimleri ile anlam kazanan, tecrübeleri 

ile devam eden, kolayca payla lp aktarlamayan bir bilgidir (Johannessen vd, 
2001: 7�9). Örtülü bilgi, sözcüklere aktarlrken ve d  dünyaya yanstlrken bir 
damla gibidir. Çünkü ifadesi güç, birikimle ilerleyen, bireye özgü oldu u gibi, 
yöreye özgü de olabilen bir bilgi olarak ifade edilmektedir (Boiral, 2002: 296; 
Schulz and Jobe, 2001: 142).  

Örtülü bilginin hem bireysel hem de yöresel anlamda d salla trlmas, ör-
tülüden aç a do ru bir süreç demektir. Bu sürecin sa lanabilmesindeki somut-
la trc araçlarn do ru belirlenmesi önem ta maktadr. Deneyimlerin ve biri-
kimlerin iyi bir ekilde aç a çkartlmas, örtülü unsurlarn daha da zengin hale 
gelmesine yol açabilecektir (Dumas ve Fentem, 1998: 514�515).  
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Tablo 1: Örtülü Bilgi Kaynaklarnn Somutla trlmas 

Örtülü Bilginin 
Somutla trlma 

ekilleri 

 
Açklamas 

 
Usta- Çrak 
Etkile imi:  
Model Alma 
 

Örtülü bilgi; duygularn, dü üncelerin, davran larn ve eylemlerin d  
dünyaya yaylmas ile anlam bulmaktadr. Örtülü bilginin aktarmnn 
genel olarak usta-çrak ili kisi yoluyla aktarld  bilinmektedir. Çünkü; 
deneyimler, birikimler o i in ustas, piri olan bir ki iden alnd nda daha 
etkin ve kalc olmaktadr. Özellikle gözleme dayal unsurlarn bir ustann 
ya da uzmann yannda ya ayarak ö renilmesi daha etkin bir yoldur. Ayn 
eyleri bir yöreye ait unsurlarn ö renimi ve payla m sürecinde de göre-

bilmek olanakldr. Bir yörenin tarihindeki kültürel izlerin aktarlmasnda 
geçmi i bilen bireyler önem kazanmaktadr.  

 
 
 
 
Hikâyele tirme 
 
 
 

Örtülü bilgide deneyimlerin, srlarn, yanl larn, ya anlanlarn, ba arla-
rn anlatm olan hikâyele tirme son derece önemlidir. Geçmi teki tecrübe-
ler; bireysel ve yöresel anlamda gelece e yol göstermekte,  k tutmaktadr. 
Hikâyele tirme sürecinde öne çkan unsur hikâyenin eksiksiz ve çarpc 
ekilde aktarlabilmesidir.Tanklk edenlerin her birinin söylemi hikâyenin 

tamamlanmasna neden olacaktr. Özellikle yaplan yanl lar i in püf 
noktalar, bir yöreye ait eserler veya bir ki iye ait el becerilerinden çkar-
lacak pek çok dersler vardr.  

 
 
Görü me Tek-
ni i: Yüz Yüze 
Etkile im 
 
 
 

Bir ustann veya yöresel bir örtülü kayna n aktarlmasnda duygular, 
srlar aç a çkmaktadr. Bunlarn açklanmasnda fiziksel yaknlk önemli-
dir. O andaki tepkiler, fikirler, yaplan i in ince noktalarnn ifadesi, görsel 
anlamda o an yakalayabilme önemlidir. Bunu yakalayabilme bir usta-
çrak ili kisi gibidir. Ustann yüzündeki gülümseme, sertlik, dü ünceli 
tavrlar hepsi birer örtülü bilgidir. Bir anda aktarlamaz ancak duygular 
her eyi ele verir. 

 
 
 
 
Foto raflama 
 

Kültürel de erlerimizin homojen pazar yaps içerisindeki farkna varmak, 
ifadesi zor, taklidi olanakl olmayan örtülü bilgi kaynaklarmzn var oldu-

unu bilmek son derece önemlidir. Teknoloji içerisinde foto raflama, 
örtülü kaynaklarn delili niteli indedir. Foto raf, bazen geçmi e ait bir 
belge veya kanttr, bazen de bir somutla trma aracdr. Foto raf, zamana 
ait tüm hareketleri kayt altna almaktadr. Ksaca, söze ve yazya gerek 
duyulmakszn do rudan  anlatma yöntemidir.  

 
 
 
Yazl ve Görsel 
Kaynak Haline 
Getirme 

Yazl eserler, örtülü bilgiyi elle tutulur hale getirmektedir. Deneyimlerin 
ve yeteneklerin tek bir eser halinde yaynlanmas tek ba na örtülü bilginin 
aktarlmasnda yeterli de ildir. Fakat örtülü bilgiyi kalc hale dönü türür. 
Kullanmnn yaygnl  ve kolayl , maliyetinin ucuzlu u, kolayca kopya 
edilebilmesi gibi özellikleri ile önemli bir araçtr. Ayrca kamera ile görün-
tülü çekim olana  olaylar daha net aktarlmaktadr. Hattatlk, çinicilik 
gibi i lerin video/CD/DVD eklinde kayt, transferi güç olan örtülü bilgiyi 
kolayla trmaktadr. Bireydeki bir bilginin aç a çkartlmasnda bu teknik 
canl ö renmeye yakndr. 

Kaynaklar 
(Lubit, 2001: 166-169; bicio lu ve Do an, 2006, 23-26;  Perret vd, 2004: 
37-38; Hammaren, 2003: 203-207; Bolat, 2007: 52-55) 
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IV. R NCE�N N ÖRTÜLÜ B LG  KAYNAKLARI 
zmir�in Selçuk ilçesine ba l irince Köyü de kendine has özellikleriyle 

yöresel örtülü bir kaynaktr. irince�yi öne çkaran özellikler, örtülü birer kay-
naktr. Bu örtülü kaynaklar; tarihi unsurlar, fiziki yap, dini ve kültürel unsurlar 
olarak saylabilir.  

Tablo 2: irince�deki Örtülü Bilgi Kaynaklar 

irince�deki Örtülü 
Bilgi Kaynaklar 

 
Açklamas 

 
Tarihi Unsurlar 
 

irince Köyü�ün kurulu u .Ö. 5. yy�a kadar uzanmaktadr. Önceleri 
Küçük Menderes havzasnda kurulmu  olan köy, sel felaketleri nedeniyle 
daha yükseklerde yer alan bugünkü irince�ye ta nm tr. irince, XIX. 
yüzylda Osmanl yönetimi altnda Rumlarn olu turdu u 1800 haneli bir 
köyden olu maktayd.Osmanl dönemine ait sivil mimarlk örnekleri, 
mevcut olanaklar, de i ik ortam, farkl tarihi ve geçmi i ile avantaj 
yaratmaktadr. 
 

 
 
 
Fiziki Yap 
 
 

irince Köyü, çanak biçiminde bir vadinin güney ve do u yamaçlarna 
kurulmu tur. Denizden yüksekli i ortalama 350 metredir. irince�de 
do al ve kültürel peyzaj birbirini tamamlamaktadr. Çanak eklinde 
kurulan köy, kuzey güney yönlüdür. Köydeki evlerin ço u iki katl, cum-
bal, her odasnda fazla sayda pencerelidir. Evler bahçeli olmakla bir-
likte, evlerin yerle im çevresi büyük ölçüde ba , bahçe, zeytinlik ve 
kzlçam ormanlaryla kapldr. 

 
 
 
 
Dini Unsurlar 

irince�de u anda iki kilise bulunmaktadr. Bunlardan ilki Yukar Kilise 
olarak bilinen Vaftizci Yahya Kilisesidir. irince�de ikinci bir kilise de 
A a  Kilise olarak anlmaktadr. irince gibi küçük bir da  köyünde 
gerek mimari, gerekse freskleri bakmndan ah ap i çili i sanatsal önemi 
ile öne çkmaktadr. ki kilisenin varl , o dönemdeki yerle imin daha 
parlak oldu unu göstermektedir. 19. yüzyl ortalarnda Osmanl yöneti-
mindeki bir Hristiyan köyünün sahip oldu u olanaklar göstermektedir. 
Hem dini unsurlar hem de sanat tarihi bakmndan önem ta maktadr. 

 
 
 
 
 
 
Kültürel Unsurlar 

Yörenin sahip oldu u kaynaklarn d nda, farkna vard  ve halen 
ya att  ürünleri de bulunmaktadr. Bunlardan ilki araptr. Köyde 
nüfus de i imi sonrasnda Selanik ile Kavala'dan gelen Türk göçmenler, 
ba clk faaliyetini devam ettirmi ler ve bugün ev yapm araplar olduk-
ça öne çkmaktadr. 1980'lerin ardndan turistlerin ke fetmesi ile 

irince'de bir arap fabrikas kurulmu tur. Bu bölgedeki araplarn en 
belirgin özelli i; üzümün yan sra eftali, ahududu, bö ürtlen, elma, 
ayva, çilek, kavun, nar, yaban mersini gibi meyvelerden ve bitkilerden 
olu masdr. irince�de arap satan 20�ye yakn esnaf bulunmaktadr. 
kinci ürün ise, zeytinya  üretimidir.  

 
Kaynaklar (Sayn, 1997: 293; U uro lu vd, 1983:7; Kaplan vd, 1997: 298-304; Tül, 

1997: 27) 
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V. R NCE�DE UYGULAMA 
A. VER  VE YÖNTEM  
Bu ara trma örtülü bilginin sahip oldu u unsurlarn irince�de bulunup 

bulunmad n içermektedir. Ayrca irince�de örtülü bilgi kaynaklarndan biri 
olan arap üretim ve sat  yerlerinde örtülü bilgi ve somutla trlmas üzerinde 
durulmaktadr. Birincil verilerek toplanarak, SPSS program ile analiz edilmi tir.  

Alan olarak irincenin seçilme nedeni, örtülü bilgiye iyi bir örnek olu tur-
masndandr. irince�de toplam arap üretici ve satcs 16�dr. Bunlardan 
14�üne ula lm tr. Ayrca literatür taramas yaplm , ara trma gerçe e ili kin 
bir ara trma olmas nedeniyle tanmlayc, temel ilkeleri belirlemesi nedeniyle 
de açklayc bir ara trmadr (Ural ve Klç, 2005 :18-19). 

Bu fabrika ve sat  yerlerindeki arabn yöresel örtülü bir bilgi olup olma-
d  ve yörenin di er dini, tarihi ve fiziki yaps hakknda sorular sorulmu tur. 
Sorularda irince�nin örtülü bir bilgi sürecindeki durumu ve somutla trma üze-
rinde durulmu tur. Bunlar test edebilmek için de anket sorular sorulmu tur. 
Sorulara katlp katlmama açsndan 1-Kesinlikle Katlyorum, 2-Katlyorum, 
3- Katlmyorum, 4-Kararszm, 5-Katlmyorum, 6-Kesinlikle Katlmyorum 
eklinde be li bir ölçek kullanlm tr.  

letmenin örtülü bilgi ile ilgili alglamas, en çok tekrarlanan seçim do -
rultusunda yaplm tr. Bu ekilde yüzdesel bir sonuç elde edilmi tir. Kullanlan 
anketlerde ilk olarak i letmedekilerin meslek tecrübeleri üzerinde durulmu tur. 
kinci olarak i letmeye örtülü bilgi ile ilgili sorular sorulmu tur. Son olarak da 

örtülü bilginin somutla trlmas ile ilgili sorular sorulmu tur. Dolaysyla elde 
edilen bilgiler sklk bilgilerine dayanlarak hazrlanm tr.   

B. ARA TIRMA BULGULARI  
Ara trmada anketleri cevaplandran 14 i letmeden elde edilen bulgular 

de erlendirilmektedir. Say olarak 14 i letmeye ula labilmi  ve anketlere cevap 
alnm tr. lk olarak tecrübe, e itim olarak bilgiler alnm , ayrca bir örtülü 
bilgi unsuru olan arapçlkla ilgili örtülü bilgiyi içeren sorular sorulmu tur. 
Ayrca bu örtülü bilgi unsurunun somutla trlmas ile ilgili konular de erlendi-
rilmi tir. 



Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say: 34, Temmuz-Aralk 2009, ss.339-359 350 

Tablo 3: arap letmelerinin Mesleki Tecrübeleri 

 
Yllar 

      
     N        Yüzde (%) 

1-5 yl      6                  43 

6-10 yl      3                 21,4 
11-20 yl      1                  7,1 
21 ve üzeri      1                  7,1 

Cevaplanmayan      3                 21,4 

Toplam    14                 100 

 
Tecrübeye ili kin frekans da lmnda 1-5 yl aras 6, 6-11 yl aras 3, 11-

20 yl aras 1 ve 21 yl üzeri 1 i letme bulunmaktadr. Ankette 3 ki i, bu soruya 
cevap vermemi tir. Ankete cevap veren ki ilerin yüzdelik da lm ise, 1-5 yl 
arasnda % 42.9, 6-11 yl arasnda % 21.4, 11-20 yl arasnda % 7.1 ve 21 yl 
üzerinde % 1�dir (Tablo 3). 

Tablo 4: Usta Çrak li kisinin Önemi 

     N                   Ort.        

Bu i i ben de büyüklerimden ö rendim      14                   1,5 

Bu i e bizim ata mesle i de denebilir      14                   2,6 

Bu i in inceliklerini büyüklerimizden görerek ö rendik      14                   2,0 

Bu i  nesilden nesile kültürel bir mirastr      14                   2,4 

imizde büyüklerimizin ö ütleri/sözleri bir klavuzdur      14                   1,8 

Bizim i i (mesle i) yapmadan ö renmek zordur      14                   1,8 
 

Genel olarak usta-çrak ili kisi ile örtülü bilginin payla m öne çkmakta-
dr. Bu ili kinin en somut örnekleri olarak hattatlk, çinicilik, gümü  i lemecili i 
veya ta  oymacl  söylenebilmektedir. Örtülü bilgi, uzun bir olgunla ma ve 
yeti me evresini temel almaktadr. Bu evre, çok skntl ve emek dolu geçmek-
tedir ( bicio lu ve Do an, 2006: 23-24). 

Yaplan ankette usta-çrak ili kisine ait sorular yukarda görüldü ü gibidir. 
Usta-çrak ili kisine ait frekans da lmnda % 71.3 (2,00 ortalamas ve öncesi-
ne ait toplam) orannda usta-çrak ili kisinin var oldu u saptanm tr (Tablo 4). 
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Tablo 5: Deneyimin Önemi 

    N               Ort.       
Bizim i te deneyim önemlidir 14                1,4 

Bilgi de deneyime dayaldr ve ekonomiye katk sa lar 14                1,6 

Bu i i sadece okuyarak (kitap, dergi vs.) ö renmek olanakl de ildir 14                1,7 
imizdeki deneyimin özünde bilgi vardr 14                1,6 
imizdeki deneyimler zamanla olu maktadr 14                1,5 

 
 Örtülü bilgi kavram, sürdürülen aktivitelerle tamamlanan görevlerdeki 

deneyimlerden elde edilen bilgiyi kullanma yetene idir (Dawson, 1997: 390). 
Ayrca, rekabet, uygulama ile netle en ve deneyimle biriken bir ö renme süre-
cine dayanmaktadr (Reed ve Defillipi,1990: 91). Örtülü bilgi, deneyim ve tec-
rübe a rlkl bir yapya sahip olmasndan dolay �ne�yi bilme de il, nasl� bil-
me� olarak ifade edilmektedir. Bu durum bir arap ya da ya  eksperinin tecrü-
besi ile açklanabilir. Eksperin vermi  oldu u karar bir ilke ve prensibe göre 
de il, damak tadna göre ekillenmektedir ( bicio lu ve Do an, 2006: 22-23; 
Wong ve Radcliffe, 2000: 502-503; Johannessen, Olsen ve Olaisen,1999: 130-
132). Yaplan ankette deneyime ili kisine ait sorular yukarda görüldü ü gibidir. 
Deneyime ili kin frekans da lmnda % 92.9 (2,00 ortalamas ve öncesine ait 
toplam) orannda deneyim ili kisinin var oldu u saptanm tr (Tablo 5).  

Tablo 6: fade Edilme Güçlü ü 

     N                Ort.            

Yapt mz i i kelimelerle anlatmak zordur, görmek gerekir    14                1,9 

Bu i i ya amak gerekir    14                1,9 

Yapt mz i i kelimeden çok davran la ifade ederiz    14                2,0 

imizde mutlaka uygulama vardr    14                2,0 

Örtülü bilgi, bireylerin faaliyetlerinin temelini olu turan, fakat kolayca 
açklayamad  �ifade edilemeyen bilgi� (inarticulate intelligence) olarak tanm-
lanmaktadr (Dawson,1997: 390).Yaplan ankette ifade edilme güçlü üne ait 
sorular yukardaki gibidir. fade edilme güçlü üne ili kin frekans da lmnda % 
85.7 (2,00 ortalamas ve öncesine ait toplam) orannda ifade edilme güçlü ü 
ili kisinin var oldu u saptanm tr. (Tablo 6). 



Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say: 34, Temmuz-Aralk 2009, ss.339-359 352 

Tablo 7: Taklit Edilme Güçlü ü 

       N               Ort.            

Yapt mz i i taklit etmek güçtür      14                2,5 

Bu i  bizimle, yöreyle bir bütündür. Onun için talep bulmaktadr      14               1,9 

imiz beceri ve yetenek içerdi inden taklidi zordur      14               2,7 

Yapt mz i  deneyimle oldu undan taklidi güçtür      14               1,2 

Bizim i  bilgi birikimine dayand ndan taklidi zordur      14               2,4 

Rakiplerin yaptklar ürünleri günümüzde pazarlardan elde edebilmek ve 
sahip olduklar fiziksel araçlar üretebilmek olanakldr. Ancak o ürün ya da 
hizmete gerçek rekabet gücünü veren bilgi ve beceriye sahip olabilmek güçtür. 
Beceriye güç veren ruh sakldr (Grant,1991: 125; Saviotti, 1998: 845). Örtülü 
bilginin deneyimle ve birikimle elde edilmesi kolayca kopya edilmesini güçle -
tirmektedir. Örne in bir çini veya bakr ustasnn yllarca edindi i birikim ve 
tecrübeye birkaç ayda ula abilmek hayalden öteye gitmektir ( bicio lu ve Do-

an, 2006: 28; Dierickx ve Cool,1989: 1507). Yaplan ankette taklit edilme 
güçlü üne ait sorular yukardaki gibidir. Taklit edilme güçlü üne ili kin frekans 
da lmnda % 42.8 (2,00 ortalamas ve öncesine ait toplam) orannda taklit 
edilme güçlü ü ili kisine inanlmaktadr (Tablo 7). 

Tablo 8: Bireyselli in Öne Çk  

       N             Ort.            

Yapt mz i  bireysel beceriye dayanr      14              2,3 

Hammadde kadar insan unsuru da biz de önemlidir      14              1,9 

Birey, i imizde kilit unsurdur      14              2,0 

nsan, i imizde bilgi ve beceri unsurudur      14              1,6 

nsan (be eri sermaye), i imizin olmazsa olmazdr      14              1,6 

fadesi güç, birikimle ilerleyen, bireye özgü oldu u gibi, yöreye özgü de 
olabilen bir bilgi olarak ifade edilmektedir. Yani d  dünyadaki bilgilerin büyük 
ço unlu u açk bilgidir, örtülü bilginin oran buna göre daha azdr (Boiral, 
2002: 296; Schulz and Jobe, 2001: 142). Yaplan ankette bireysellik ili kisine 
ait sorular yukardaki gibidir. Bireyselli e ili kin frekans da lmnda % 92.8 
(2,00 ortalamas ve öncesine ait toplam) orannda bireysellik ili kisine inanl-
maktadr (Tablo 8). 
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Tablo 9: Kültürel Unsurlarn Önemi 

      N           Ort.          

irince bir kültür merkezidir      14           1,5 

Yapt mz i te aslnda bir kültürdür      14          1,9 

Yapt mz i i de bir kültür olarak ya atmamz gerekir      14          1,7 

Yapt mz i  irince�nin kültürüyle bir birikimdir/bütündür      14          1,8 

Yapt mz i  irince�nin kültür mirasna katkdr      14          1,7 

 

Kültür ili kisine ait sorular yukardaki gibidir. Kültüre ili kin frekans da -
lmnda % 78.5 (2,00 ortalamas ve öncesine ait toplam) orannda kültür ili ki-
sine inanlmaktadr (Tablo 9). 

Tablo 10: Fiziki Çevrenin Önemi 

      N             Ort.            

imiz kültürün maddi (fiziki) boyutunu olu turur      14             2,3 

irince yöresi do al güzellikleriyle öne çkmaktadr      14             1,2 

irince�nin kendine özgü do al güzelli i bizim için avantajdr      14             1,3 

Do al güzellik, irince�ye rekabet avantaj/üstünlü ü sa lamaktadr      14             1,6 

Yapt mz i le, irince�nin do al güzelli i bir bütündür      14             1,5 
 

Fiziki çevreye ili kin sorular yukardaki gibidir. Fiziki çevreye ili kin fre-
kans da lmnda % 92.8 (2,00 ortalamas ve öncesine ait toplam) orannda fizi-
ki çevre ili kisine inanlmaktadr (Tablo 10). 

Tablo 11: Dini Unsurlarn Önemi 

      N            Ort.          

irince�de dini, manevi kalntlar görmek olanakldr      14           2,0 

Dini kalntlar irince�ye ayr bir fiziksel güzellik katmaktadr      14           2,2 

Dini kalntlar, irince ekonomisine avantaj sa lamaktadr      14           2,2 

Dini kalntlar, do al güzellik ve arapçlk bir bütündür      14           2,1 

Dini kalntlar, irince�de inanç turizmi yaratmaktadr      14          2,9  
 

Dini ö eler ili kisine ait sorular yukardaki gibidir. Dini ö elere ili kin 
frekans da lmnda % 64.3 (2,00 ortalamas ve öncesine ait toplam) orannda 
dini ö elerin ili kisine inanlmaktadr (Tablo 11).  
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Tablo 12: Gelenekselli in Önemi 

     N           Ort.      

arapçlk biz de geleneksel bir meslektir      14          2,4 

irince�de arap, geleneksel yöntemlerle yaplmaktadr      14          2,6 

arap üretimindeki geleneksel yöntemler bize ve irince�ye üstünlük sa lar      14         2,4 

imiz, irince�nin gelenekleriyle bir bütündür      14         1,9 

Geleneklere ili kin sorular yukardaki gibidir. Geleneklere ili kin frekans 
da lmnda % 64.2 (2,00 ortalamas ve öncesine ait toplam) orannda dini ö e-
lerin ili kisine inanlmaktadr (Tablo 12). 

Tablo 13: Örtülü Bilginin Somutla trlmas 

      N          Ort.    

arabn nasl yapld  görüntülense ö renmeye katks olur      14           2,0 

arap yapmnn tarihi yazlsa kültürel aktarma katk sa lar      14           2,0 

arap yapm foto raflansa bize ve irince�nin tantmna katk olur      14           1,9 

arap yapm ve irince, internet yoluyla tantlsa bize katk sa lar      14           1,6 

imizde teknolojiden de yararlanmamz gerekir      14           2,2 

Bilgi teknolojileri (internet, CD/DVD vb.), bizim için de bir frsattr      14           1,9 

arabn tarihini hikayele tirsek aslnda çok güzel olur      14           1,9 

araplarmzn ve irince�nin bilgi teknolojilerinden fazlaca yararlanmas 
gerekir 

     14           2,2 

imizin belgesel haline gelmesi irince�ye de katk sa lar      14           1,6 

imizin teknoloji ile desteklenmesi turizme de olumlu yansr      14           2,4 

imizin doküman haline gelmesi (kitap, makale vs) kalclk sa lar      14           2,6 

imizde teknoloji deste i maliyet avantaj getirir      14           2,5 

Teknoloji, ekonomimize ve irince�ye katk sa lar      14           2,3 

Teknoloji ile i imizi geli tirebiliriz      14           2,4 

araplarmz, bilgi ve teknoloji ile desteklense iyi olur      14           2,5 

Somutla trmaya li kin sorular yukardaki gibidir. Somutla trmaya ili kin 
frekans da lmnda % 64.1 (2,00 ortalamas ve öncesine ait toplam) orannda 
somutla trma ili kisine inanlmaktadr (Tablo 13). 
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SONUÇ 
Bilgi, geçmi ten bu yana vazgeçilmez ve önemli bir kaynak olmu tur. Bil-

gi; de i imin, hzn ve yenili in addr. catlarn ortaya çk nda, geli menin 
sa lanmasnda öncü rol üstlenmektedir. Olaylar ve olgular özümseyebilmenin 
temelinde bilgi vardr. Ksaca bilgi, güçtür ve bu güç gittikçe büyümektedir. 

Auguste Comte�a göre, insanlk tarihini yönlendiren eksen, esas olarak bil-
gidir; bilgideki ilerlemedir. nsan dolaysyla toplumlar, davran larn ve strate-
jilerini sahip olduklar bilgiye göre ayarlarlar. Ya adklar dünya ve di er insan-
larla ili kileri, do a, insan ve toplum hakknda ne biliyorlarsa ona ba ldr (Du-
ra ve Atik, 2002: 125).  

Sözle ya da yazyla ifade edilen net söylemler açk bilgi iken, bilinen bir 
anda kazanlamayan ve aktarlamayan bilgi ise örtülü bilgi olarak tanmlanmak-
tadr (Do an, 2006: 22-24). Örtülü bilgi, bireye ve yöreye göre olmak üzere 
ikiye ayrlmaktadr. Özü itibariyle örtülü bilgi, kolay elde edilemedi inden ve 
taklidi zor oldu undan rekabet avantaj sa lamaktadr. Yöre odakl örtülü bilgi 
ise, çal mann esas konusunu olu turmaktadr. Burada tarih, fiziki çevre, dini 
ve kültürel unsurlar ön plandadr (Bolat, 2007: 140).  

Örtülü bilgi unsurlarnn somutla trlmas yannda bu kaynaklarn ke fi de 
önemli bir konudur. irince�deki örtülü bilgi kaynaklar; tarihi ve fiziki çevre 
(do as), dini (kilise) ve kültürel ( arap yapm, evleri, el i leri) olarak öne çk-
maktadr. Yöre, bu özellikleri ile di er yerlere göre rekabet üstünlü ü elde et-
mi tir ve sahip oldu u özellikleri ile öne çkm tr. Yörede sahip olunan de er-
ler somutla trma (hikayele tirme, model alma, foto raflama, video, belgesel, 
görü me tekni i ve yazl kaynak haline getirme) ile aç a çkartlabilir. Örtülü 
bilgi unsurlarnn aç a çkartlmas, hem örtülü kaynaklarn üstünlük elde et-
mesi hem de öne çkmasnda etkilidir (Bolat, 2007: 141).   

Yaplan ankette betimsel istatistik ile frekans da lmlar ele alnm tr. 
Buradan yola çkarak irince�de bir kültürel ö e olan yöresel arap üretimi üze-
rinde inceleme yaplm tr. Yöreye özgü bir örtülü bilgi ö esi olmas ara trma-
nn nedenini göstermektedir. Ara trmada örtülü bilginin unsurlar ve somutla -
trlmasna ili kin olmak üzere iki tür snflamaya gidilmi tir. Örtülü bilgi unsur-
larna yönelik sorularda (2.00 ortalamasna göre), usta-çrak ili kisi % 71.3, 
deneyim % 92.9, ifade edilme güçlü ü % 85.7, taklit edilme zorlu u % 42.8, 
bireysellik % 92.8, kültürel unsurlar % 78.5, fiziki çevre % 92.8, dini ö eler % 
64.3, geleneksellik % 64.2 oranlarnda çkm tr. Örtülü bilginin somutla trl-
masna yönelik sorularda ise (2.00 ortalamasna göre) % 64.1 orannda gerçek-
le mi tir. Sonuç olarak, irince�deki kültürel ö elerden biri üzerinde ( arap 
üretimi ve sat ) yaplan analizde, bunun bir örtülü bilgi oldu u ve somutla t-
rlmasnn bu ürün ve yöre için avantaj sa layaca dr.  
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