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MARMARA
ÜNiVERSiTESi

BİLGİ VE BELGE
YÖNETİMİ
2015 - 2016 Tanıtım Klavuzu

BÖLÜM
HAKKINDA

BİLGİ VE BELGE
YÖNETİMİ NEDİR?

3 profesör, 3 Doçent, 3
Yardımcı Doçent, 1’i yabancı
uyruklu olmak üzere 3 öğretim
görevlisi ve 4 asistan ile eğitim
öğretim faaliyetlerine devam
etmektedir. Bölümümüzde
Hukuk, Mühendislik, Teknoloji
ve İletişim Fakültelerinden
gelen misafir öğretim üyeleri
de ders vermektedir.

ÇALIŞMA
ALANLARI

1987’de Arşivcilik Bölümü adıyla kurulan Bilgi ve
Belge Yönetimi Bölümü, ilk mezunlarını 1992 yılında
verdi. Haziran 2002’de Arşivcilik olan bölüm adı YÖK
kararı ile Bilgi-Belge Yönetimi’ne dönüştürüldü. Bu
dönüşümle birlikte ders içeriği zenginleşen bölümde;
kütüphanecilik, arşivcilik, müze yönetimi, belge
yönetimi ve bilgi teknolojileri sahalarında eğitim
verilmeye başlandı. Marmara Üniversitesi’nin en
köklü bölümlerinden biri olan Bilgi ve Belge Yönetimi,
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yüksek
lisans ve doktora programlarını yürütmektedir.
Öğrencilerimiz üniversitemizin tüm bölümlerinde
yandal ve çift anadal programlarına devam ederek çift
diploma sahibi olabilmektedir.

Bilgi ve belge yönetimi bilgi analizi,
kütüphanecilik, arşivcilik, belge yönetimi ve
dokümantasyon alanında bilginin sağlanması,
derlenmesi, analizi ve düzenlenmesi, saklanması
ve kullandırılması gibi temel fonksiyonları kapsar.

Bölüm mezunu bilgi ve belge uzmanları, endüstri
ve ticari işletmeler ile bilgi merkezleri başta
olmak üzere arşiv ve belge yönetimi birimlerinde,
Kültür Bakanlığı ve üniversitelere bağlı kütüphane
ve araştırma merkezlerinde, dokümantasyon
merkezlerinde, kamu kuruluşlarında,
belediyelerde, medya kuruluşlarında, bilgi
ve belge hizmetine yönelik faaliyet yürüten
özel şirketlerde ve STK’larda çalışma imkanı
bulabilmektedirler. Özel sektörde çalışan
mezunlarımız genelde uzman kadrolarında,
kamu sektöründe çalışanlar ise Teknik Hizmetler
sınıfında istihdam edilmektedir.

BÖLÜMÜN HEDEFİ

Bölümün ana amacı “21. Yüzyıl
Bilgi Çağı”nın temeli olarak bilginin
depolandığı, hizmete sunulduğu
kütüphane, arşiv ve müze gibi bilgi
merkezlerinde çalışabilecek ileri
düzeyde kuramsal ve uygulamalı
bilgilere sahip, donanımlı öğrenciler
yetiştirmektir. Öğrencilere bilginin
karar mekanizmalarında kullanımı,
özel ve kamu kurumlarındaki belge
yönetimi sürecinin yönetilmesi, bilgi
merkezlerinin tasarımı, yapılandırılması
ve yönetimi için gerekli bilgi ve
becerilerin kazandırılması bölümün
esas hedefleri arasındadır. Bu hedefler
ve alandaki yenilikler doğrultusunda
sürekli yenilenen müfredatıyla bilgi ve
belge yönetimi, bilişim, kütüphanecilik,
arşivcilik, bilgi teknolojileri alanındaki
birçok dersi ile eğitim-öğretime devam
etmektedir.

Bölümümüzün eğitim-öğretim programı kapsamında
öğrenciler, 5. yarıyıldan başlayarak yönelmek
istedikleri alana bağlı olarak kütüphanecilik,
arşivcilik, elektronik kaynaklar ve bilgisayar
teknolojileri alanlarında seçmeli dersler almaktadır.
Ayrıca 4. yarıyılı tamamlayan öğrenciler 2 kez
20 iş günlük staj yapma imkanına sahiptirler. Staj
yapılan kurumlar arasında Tübitak, Koç Finans,
Migros, Turkcell, Avea, TRT gibi kurumlar, Halk
Kütüphaneleri, Nadir Eser Kütüphaneleri, Sağlık
Kurumları, Yerel Yönetim Kuruluşları, Üniversite
Kütüphane ve Arşivleri ile Müzeler sayılabilir.

BÖLÜMÜN
İMKANLARI
ÇAP(Çift Anadal Programı) – YAP(Yandal Programı)
Marmara Üniversitesi’nde bütün bölümler arası çift
anadal ve yandal anlaşmaları bulunmaktadır. Ayrıca
öğrencinin puanına ve başarı durumuna bağlı olarak
kurum içi yatay geçiş hakkı vardır.
ERASMUS
Bölümümüz öğrencileri Erasmus kapsamında
yurtdışında bir ve/veya iki dönem eğitim görme
imkanına sahiptirler. Bölümümüzün anlaşmalı olduğu
ülkelerin başında Hırvatistan, Estonya ve İsveç
gelmektedir.
STAJ
Bölüm müfredatı kapsamında 2 zorunlu stajımız
bulunmaktadır. Staj sayesinde öğrencilerimiz iş
sahasında deneyim kazanmaktadırlar. Bu durum
mezun olduklarında istihdam alanlarının genişlemesini
sağlamaktadır. Ayrıca bölümümüz öğrencileri stajlarını
yurtdışında da yapabilmektedir. Yunanistan ve İspanya
öğrencilerimizin staj yaptığı başlıca ülkelerdir.
LABORATUVAR
Bölümümüzde Veritabanı Yönetim Sistemleri, Masaüstü
Yayıncılık, Kitap Yayıncılığı, Çokluortam Sistemleri ve
benzeri bilgisayar temelli derslerin yapıldığı bir tanesi
MAC ve bir tanesi de PC olmak üzere iki adet bilgisayar
laboratuvarı vardır.

Bölüm
hakkındaki
tüm sorularınızı
WhatsApp’dan
cevaplıyoruz:

0541
267 82 27

M. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümü C Blok Kat:3
bilgivebelgeyonetimimarmara@gmail.com

