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Editörden…
İnsanlar, kurumlar, devletler iletişim ağları üzerinden kişisel, kurumsal,
evrensel ölçekte kurgulanmış bilgi yönetim sistemlerini, farkında olarak
ya da olmayarak kullanmaktadır. Bilgi yönetim sistemleri, bir şekilde
tüm insanlara dokunan uygulamalar olarak yaşamımızın ayrılmaz bir
parçası olmayı her geçen gün daha da ileri düzeye taşımaktadır.
Bilgi ve bilginin yönetimi, her dönemde yeni fırsatlarla birlikte yeni
sorunları da beraberinde getirmektedir. Fırsatları değerlendirirken
sorunlara çözüm bulmak için disiplinlerarası yaklaşımlarla araştırmalar
yapmak, çalışmalar yürütmek, uygulamalar geliştirmek gerekmektedir.
Bilgi yönetim sistemleri, bilgi varlıklarını ve buna ilave olarak zihinsel
sermayeyi yönetilebilir bir değer olarak ele alan en önemli kurumsal ve
toplumsal yönetim alanıdır. Bilgiyi ulusal ve evrensel düzeyde
yönetmek için sistemler kurgulamak, kurmak, işletmek çağımızın
gereklerindendir.
Elektronik ortamlarda ürettiğimiz düşüncelerin, fikirlerin, eylemlerin
ürünleri olan elektronik ortamda kayıtlı veri/bilgi/belgelerin yeniçağın
gerçekliklerine uygun yönetilmesi gereklidir. Kurumlar veri dağlarının
altında ezilmekten kurtulabilmelidir, bunun yolu teknolojiden ve bilgi
yönetim sistemlerinden geçmektedir. Bilgi yönetim sistemleri,
barındırdığı bileşenler açısından disiplinlerarası bütünleştirici
yaklaşımlara daha çok gereksinim göstermektedir. Bu gereksinim göz
önünde bulundurulduğunda, bilgi yönetim sistemleri alanında atılması
gereken en önemli adımlardan birisi de bu alanda yetkin insangücü
yetiştirilmesidir.
Disiplinlerarası yaklaşımla bilgi ve belge yönetimi ile uğraşan, çalışma
alanına bilgi ve belge yönetimi ile bilişimi koyan, bilgi odaklı çalışan
araştırmacıları, uygulamacıları aynı platformda buluşturmayı amaç
edinen Bilgi Yönetimi Dergisi’nin 2. sayısını yayınlıyoruz.
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Bilgi Yönetimi Dergisi’nin 2. sayısını zamanında yayınlamamızı sağlayan araştırmacı yazarlarımıza ve
değerli zamanlarını ayırarak kısa sürede makaleleri inceleyip, görüşlerini bizimle paylaşan
hakemlerimize verdikleri destek ve sağladıkları katkı için teşekkür ederim.
Yılda iki sayı ve elektronik olarak yayımlanan, açık erişim yaklaşımını benimseyen Bilgi Yönetimi
Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bilgi Yönetimi Dergisi
'Index Copernicus-ICI World of Journals' ta listelenmeye başlanmıştır.
Bilgi Yönetimi Dergisi’nin ikinci sayısı 28 Aralık 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Derginin bu sayısında
4 hakemli makale, 2 inceleme yazısı, kitap tanıtım-değerlendirmeleri ile haberler yer almaktadır.
Bundan sonraki sayılarımızda siz değerli araştırmacılarımızın, okurlarımızın, makale ve inceleme yazısı
yazarak, tanıtım-değerlendirme yaparak ve haber ileterek katkı vermesi ile üretilen bilginin
paylaşılması, bilgi ve belge yönetimi ile bilişim alanının gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Gelecek sayılarda buluşmak üzere…
Saygılarımla,
28 Aralık 2018, Gölbaşı-Ankara
Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
Editör
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