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Türkiye, gerek tarihsel arşiv ve kütüphane 
birikiminin zenginliği gerekse büyüyen 
ekonomik ve sosyal yapısıyla bilgi ve belge 
yönetimi alanında istihdam edebileceği 
nitelikli bir uzman kadroya ihtiyaç 
duymaktadır. Bölümümüz, uzman yönetici 
kadrosunun yetişebilmesi için araştırma 
yapabilecek bilgi alt yapısına sahip, tarihsel 
bilgi kaynaklarını modern araştırma 
araçlarıyla kullanabilen ve her tür bilgi 
kaynağını düzenleme ve yararlandırmaya 
hazır hale getirebilen nitelikli bilgi ve belge 
yöneticilerini sahaya kazandırarak yüksek 
eğitim ve öğretim standartları ile alanında 
aranılan, imajı ve saygınlığı yüksek bireyleri 
mesleğe hazırlamaktadır. 

 



 
 
 
 
 
 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü eğitim programımızı etkinliklerimizle 
tamamlıyoruz. 

 
   İstanbul Kütüphaneleri Gezisi  

İMÜ Bilgi ve Belge Yönetimi bölüm hocaları ve Medeniyet Bilgi 
Topluluğu ailesi olarak, her eğitim öğretim yılı başlangıcında 
oryantasyon programı kapsamında yapılan geleneksel kütüphane 
ziyaretleri ile bölümümüze yeni gelen öğrenci arkadaşlarımızla 
kaynaşmayı amaçlamaktayız. 

 
   Sanal Gerçeklik Atölyesi  

Sanal Gerçeklik Atölye çalışmamızı İMÜ Bilgi Topluluğu ve 
Marmara Üniversitesi Genç İnovatif Sağlıkçılar Topluluğu ile 
birlikte Aralık 2019’da gerçekleştirdik. 

 
   Kütüphane Haftaları  

Her yıl mart ayının sonunda düzenlenen kütüphane haftalarında 
mesleki derneklerimizle iş birliği yaparak çeşitli etkinliklerde yer 
almaktayız. 

 
   Öğrenci Kongreleri  

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü bulunan farklı üniversitelerin 
düzenli olarak gerçekleştirdikleri öğrenci kongrelerine bizler de 
Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi olarak katılım 
sağlayabilmekteyiz. 

 
  Bilgi ve Belge Yönetimi Temalı Sempozyum ve Konferanslar  

Çeşitli mesleki dernekler ve üniversitelerin düzenlediği 
sempozyum ve konferanslarda alanımızdaki duayen isimlerin 
birikimlerini dinleyerek katılım sağlayabiliyoruz. 

 

   Medeniyet Bilgi Topluluğu  

Okulumuzun en aktif topluluklarından birisi olan Medeniyet 
Bilgi Topluluğu, mesleki etkinliklerin düzenlenmesinde aktif rol 
alarak gönüllü çalışmalarla bir araya gelmektedir. Topluluğun 
kurulma amacı öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkıda 
bulunmak ve bunun için çeşitli toplantılar, seminerler, 
paneller ve söyleşiler düzenlemek; kitap okuma alışkanlığı 

 



kazandırmak; kitap ihtiyacı olan ilk, orta ve lise dengi 
okullara kitap temin edip kütüphane kurmak; tarihî belge ve 
eserleri korumaya yönelik farkındalık kazandırmaktır.  

 
 

  İMÜ Bilişim ve Enformasyon Topluluğu  

Topluluğun kurulma amacı Bilişim ve enformasyon 
dünyasındaki gelişmelerle ilgili ders ve seminer 
organizasyonları yapmak, Bilişim ve Enformasyon dünyasının 
önde gelen isimleri ile tüm öğrencilerin katılımına açık 
söyleşiler ve konferansları düzenlemek, ulusal ve uluslararası 
arenada benzer kulüplerle iş birliği yaparak bilişim teknolojileri 
ile ilgili bilgi alışverişini sağlamak ve İstanbul Medeniyet 
Üniversitesini uluslararası arenada tanıtmayı hedeflemektedir.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Programı’nı 
tercih eden öğrenciler; 

Bilgi ve belge yönetimi için gerekli teorik bilgi 
alt yapısına sahip olan ve bu birikimini, uygulama 
esnasında karşılaştığı sorunları analiz edip çözüm 
üretmede ve değişime hızla ayak uydurabilmede 
kullanabilen araştırmacılar ve yöneticiler olarak 
bilgi ve belge biliminin geleceğine yön vermek 
üzere eğitilmektedirler. 

 
 

 İş İmkanları ve Çalışma Alanları  

Mezun öğrencilerimiz çok çeşitli alanlarda iş 
imkanlarına sahiptir. 

 
Mezunlarımız; 

█ Özel sektör ve kamuda yer alan 
kütüphane ve arşiv gibi her türlü bilgi 
merkezlerinde uzman olarak 
çalışabilme şansları vardır. 

█ Belediye ve okul kütüphanelerinde görev 
alabilirler. 

█ Müze yönetiminde görev alabilirler. 

█ Pek çok alanda araştırmacı olarak 
çalışabilirler. 

█ Üniversitelerde akademik çalışmalarını 
sürdürebilirler. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 Bölüm Hocalarımız   
               
              Prof. Dr. Bilgin AYDIN 
              Dr. Öğr. Üye. Ekrem TAK 
              Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU 
              Dr. Öğr. Üye. Didar BAYIR 
              Dr. Öğr. Üye. Akram NEJABATİ 
              Dr. Öğr. Üye. Esma Fatıma BİLGİN TAŞDEMİR 
              Dr. Öğr. Üye. Kenan YILDIZ 
              Arş. Gör. Büşra AKTAŞ KÜTÜKÇÜ 
              Arş. Gör. Esra MUHACİR 
              Arş. Gör. Nisa ÖKTEM 
 

 


