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EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ PROGRAMI
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü her formattaki bilginin nitelenmesi, düzenlenmesi, erişimi, yayımı ve yönetimine
ilişkin kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yapıldığı akademik bir disiplindir. Bunun yanı sıra bireylerin bilgi
gereksinimlerini karşılamak üzere kütüphane, arşiv, dokümantasyon ve enformasyon merkezi gibi bilgi merkezlerinde
basılı/elektronik her türlü belgenin ve bilgi kaynağının kullanıcıların yararlanmasına sunulmasını sağlayan tekniği,
yöntemi ve ilkeyi içeren bilgi ve hizmetlerle çerçevelenmiş bir meslek alanıdır.
Programın temel amacı, bilgi ve/veya bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini
içeren “bilgi yönetimi” işlevini gerçekleştirecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans programında verilecek akademik eğitim ile bu alandaki güncel bilgiler öğrencilere
aktarılarak; tarihsel, sosyolojik, iktisadi, edebi, dilsel, coğrafi, kurumsal ve yönetimsel bilginin üretimi, bu bilginin
dünya standartlarında belgelenebilmesi, gereksinim duyan kullanıcıların hizmetine sunulması gibi bilgiye ve belgeye
erişim sistemlerini yönetebilen akademik, kurumsal, eğitim ve yönetim sahalarında yetkin bireyler yetiştirilmesi
hedeflenmektedir.

Neden 29 Mayıs Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü?
• Bilgi ve Belge Yönetiminin farklı alanlarında uzmanlaşmış, deneyimli akademik kadro,
• Bilgi bilim, yönetim bilimleri ve çağdaş bilgi teknolojileri ile ilgili derslerle kütüphane ve bilgi merkezlerinde yapılan
işler konusunda uzmanlaşmanın altyapısını oluşturabilecek şekilde tasarlanmış eğitim programı,
• Çağdaş teknolojilerle desteklenmiş ders programı sayesinde bilgisayar veri tabanları, kütüphane ve bilgi merkezlerinde
kullanılan yazılımlar, web sayfası tasarımı ve düzenlenmesi, tarama motorları -içerik oluşturma ve yönetim- gibi bilgi
teknolojileri ile ilgili alanlarda yetkinlik kazanma olanağı,
• Öğrencilerin kuramsal bilgi birikimlerini bilgi merkezlerinde uygulayabilmelerini sağlama ve mesleki deneyimlerini
geliştirme amaçlarını taşıyan; altıncı ve sekizinci yarıyılda araştırma kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, kurum
kütüphaneleri, özel kütüphaneler ve arşivler ile dokümantasyon/enformasyon merkezlerinde gerçekleştirilecek staj
ile deneyim kazanma olanağı,
• Akademik alanlarda önemi gittikçe artan ve dijital kaynakların insani bilimler alanındaki araştırmalarda sistematik
bir biçimde kullanılmasını sağlayan “Dijital İnsani Bilimler” ile ilgili araştırma-geliştirme yapabilme, bilimsel-ticari
yayın ve içerik üretebilme olanağı,
• Yaklaşık yüz bin kitaplık koleksiyonu ve açık raf sistemiyle hizmet veren üniversite kütüphanesinden yararlanma
olanağı,
• Mevlânâ ve Erasmus gibi değişim programlarından faydalanma olanağı,
• Yurt ve burs olanağı,
• İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı ile yabancı dil öğrenme ve bunu belgeleyebilme olanağı,
• İsteğe bağlı yandal ve çift anadal programlarının oluşu, bu bölümün tercih edilmesindeki başlıca unsurlardır.

İş Olanakları:
•Başta ülkemizdeki kütüphanelerde (üniversite, halk, çocuk, okul kütüphaneleri, Milli Kütüphane, Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığı’na bağlı kütüphaneler, parlamento kütüphanesi, devlet ve özel kuruluşlardaki kütüphaneler, özel araştırma
kütüphaneleri) olmak üzere her kütüphane türünde bilgi ve belge
uzmanı olarak görev alabilme,
•Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların bilgi merkezlerinde,
enformasyon ve dokümantasyon merkezlerinde ve arşivlerinde
çalışabilme,
•Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bünyesinde arşiv uzmanı olarak
görev alabilme,
•İnternet servis sağlayıcılarının çeşitli kademelerinde (web sayfası
tasarımı ve düzenlenmesi, tarama motorları oluşturma ve yönetim
işlemleri), kurum ve kuruluşların veri tabanı tasarım ve yönetim
birimlerinde ve bilgisayar yazılım şirketlerinde çalışabilme,
•Çalışma ortamlarına veya yapılan işin türüne göre kütüphaneci,
bilgi uzmanı, arşivist, dokümantalist, akademik uzman, sistem
analisti, halkla ilişkiler ve pazarlama elemanı, web tasarımcısı gibi
unvanlarla hem devlet hem de özel kuruluşlarda istihdam olanağı,
•Basılı ve/veya elektronik ortamda dizinleme ve öz hazırlama hizmeti
sunan ya da bu hizmetlerin dağıtımı işlevini gerçekleştiren kuruluşlarda görev
alabilme,
•Bilgiye erişim yöntemleri alanında edindikleri yetkinlik sayesinde kurum ve
kuruluşların Ar-Ge birimlerinde çalışabilme,
•Medya kuruluşlarının arşivlerinde görev alabilme,
•Kitap/dergi yayıncılığı sektöründe editörlükten pazarlamaya kadar her türlü birimde çalışma olanağı.
•Mezunlar, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyenlik gibi pek çok alanda istihdam edilmektedir.
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