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Kamu ve özel kurumların 
bünyesinde bulunan her tür 
kütüphane, dokümantasyon ve bilgi 
merkezleri ile arşivlerde istihdam 
edilmektedir. Bilgi pazarının her 
geçen gün çeşitlendiği günümüzde, 
kütüphaneciler ayrıca  bilgi 
yöneticileri, sistem kütüphanecileri, 
ağ bilgi uzmanları gibi değişik 
pozisyonlarda, İnternet hizmet 
birimlerinin çeşitli kademelerinde 
(web sayfası tasarımı ve 
düzenlenmesi, tarama motorları 
oluşturma ve yönetme, veri 
tabanları oluşturma ve geliştirme, 
bilgi üretim ve iletişim alanında 
hizmet veren özel sektör 
kuruluşlarında bilgi uzmanı ve 
danışmanı olarak görev 
alabilmektedirler. 

Bölümümüzün 
amacı, bilginin 
önemini 
artırarak 
ekonomik bir 
güç haline 
geldiği bilgi 
çağında, bilginin 

denetiminin ve bilgi iletişiminin 
öneminin farkındalığı ile her tür 
ortamda kayıtlı bilginin gereksinim 
duyanlara en kolay, en ekonomik ve en 
hızlı biçimde ulaştırılması yolunda 
bilginin   üretimine, erişimine, 
düzenlenmesine, yeniden 
biçimlenmesine, 
yorumlanmasına,  yayınlanmasına ve 
iletilmesine yönelik bilgi   hizmetlerini 
yürütebilecek, yönlendirebilecek ve 
geliştirecek düzeyde  nitelikli insan 
gücünü yetiştirmektir. 

Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesi 
içinde Edebiyat Fakültesi Binası’nda 
faaliyet gösteren bölümümüzde eğitim 
dili Türkçe olup, eğitim süresi 4 yıldır 

Bilgi ve Belge 

Yönetimi Bölümü 

Bilgi ve Belge Yönetimi 

Bölümü mezunları 

Günümüzün gerçek üniversitesi 

zengin kütüphanelerdir. 
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Bölümümüz Atatürk Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’ne bağlı 14 
bölümden biri olup, Yükseköğretim 
Kurulu’nun 11.08.1994 tarihli 
toplantısında alınan karar 
doğrultusunda Kütüphanecilik 
Bölümü adıyla kurulmuştur. 2007 
yılında alınan bir kararla da, 
ülkemizdeki diğer bölümler gibi adı 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
olarak değiştirilmiştir. 

Gerekli akademik kadronun 
oluşturulmasının ardından 2008-2009 
akademik yılında eğitim ve öğretim 
faaliyetlerine başlayan 
bölümümüzde  5 öğretim üyesi, 1 
öğretim üyesi yardımcısı ve 1 uzman 
bulunmaktadır. 

Bölüm Tanıtımı 

Bölümümüz için son üç 

yıla ait tavan ve taban 

puanları  

 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim 
süresi 4 yıl olup TM-1 puan türünde 
öğrenci almaktadır. Son üç yıla ilişkin 
tavan ve taban puanları şu şekilde 
gerçekleşmiştir: 

 

  I. Öğretim II. Öğretim 

2011 Yılı ÖSYS 

En Küçük Puan: 329.804 309.948 

En Büyük Puan: 354.812 332.963 

2010 Yılı ÖSYS 
En Küçük Puan: 338.476 317.872 

En Büyük Puan: 369.557 337.806 

2009 Yılı ÖSYS: (EA-2) 

En Küçük Puan: 277.284 271.472 

En Büyük Puan: 294.436 287.436 

Bölüm Başkanının Mesajı 

Değerli Öğrenciler 

Bilgi teknolojilerinin ve 
sistemlerinin önemini 
her geçen gün arttırdığı 
günümüzde, varlık ne-
deni bilgi sistemlerinin 
tasarlanması olan bilgi 

ve belge yöneticilerine duyulan gereksinim 
de artmaktadır. Atatürk Üniversitesi`nin 
köklü geçmişi ile Bilgi ve Belge Yönetimi 
bölümü kadrosunun dinamizmini birleştiren 
bölümümüz, bir yandan gereksinim duyulan 
bilgi ve belge yöneticilerini yetiştirmenin, 
diğer yandan da akılcı ve bilimsel düşün-
meyi rehber edinmiş mezunlar vermenin 
gayreti içerisindedir. 

 
1994 yılında kurulan bölümümüz, akademik 
kadro ve alt yapı oluşturma çalışmalarını 
tamamlayarak 2008-2009 akademik yılın-
dan itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerine 
başlamıştır. Bölümümüzde 5 öğretim üyesi, 
1 öğretim üyesi yardımcısı ve 1 uzman per-
sonel hizmet vermektedir. Bölümümüzün 
amacı çağdaş, bilgili, kültürlü ve mesleğin 
gerektirdiği yeterliliğe sahip bilgi profesyo-
nellerinin yetiştirilmesidir. 

 
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmele-
rin getirdiği yenilikler doğrultusunda hazırla-
nan öğretim programımızda, kuramsal ve 
uygulamalı derslerin yanında bilgi teknoloji-
lerine yönelik dersler de yer almaktadır. 

Bölümümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür 
ederiz. 


