
   B�lg� merkezler�n�n her türlü doğal ve beşerî afetlerden

korunması öneml�d�r. Bu amaçla, afetler meydana gelmeden

önce yapılan ‘r�sk çalışmaları’ �le afetlerden sonra yapılan ‘kr�z

çalışmaları’, afetler�n etk�ler�nden korunulması açısından

ver�ml� çalışmalardır. Afetlerden arş�v ve benzer� b�lg�

merkezler�n�n korunab�lmes� amacıyla, tekn�k çalışmalar

yapılmalıdır. Ed�törlüğünü Doç. Dr. Alpaslan Hamd�

KUZUCUOĞLU �le Öğr. Gör. Yas�n ŞEŞEN’�n üstlend�ğ� bu

değerl� eser, kültürel bellek kurumları olarak b�l�nen

kütüphane ve arş�vler�n afetlerden korunab�lmes� �ç�n ortaya

koyulması gereken yen� h�zmet anlayışları �le en yen� tekn�k

uygulamalar üzer�ne b�lg�ler �çermekted�r. Eser ‘R�sk Yönet�m�

ve Kr�z Yönet�m�’ olmak üzere �k� ana bölümden oluşmaktadır.
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                It �s �mportant to protect �nformat�on centers

from all k�nds of natural and human d�sasters. For th�s

purpose, ‘r�sk stud�es’ performed before d�sasters occur

and ‘cr�s�s stud�es’ performed after d�sasters are eff�c�ent

stud�es �n terms of protect�on from the effects of d�sasters.

In order to protect arch�ves and s�m�lar �nformat�on

centers from d�sasters, techn�cal stud�es should be carr�ed

out. It’s ed�tor �s Assoc. Dr. Alpaslan Hamd� Kuzucuoğlu

and Lecturer Yas�n Şeşen, th�s valuable work, undertaken

by conta�ns �nformat�on on the new serv�ce concepts and

the latest techn�cal appl�cat�ons that must be put forward

�n order to protect l�brar�es and arch�ves known as cultural

memory �nst�tut�ons from d�sasters. The work cons�sts of

two ma�n parts: ‘R�sk Management and Cr�s�s

Management’.

C�te th�s art�cle as: Çel�k Şeşen, H. (2021). B�lg� Merkezler�nde R�sk ve Kr�z Yönet�m�. Lamre Journal, 2 (1), 57-58.
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B�lg� Merkezler�nde R�sk ve Kr�z Yönet�m� k�tabı

uluslararası yayın ev� statüsündek� H�per

Yayın’dan yayınlanarak araştırmacıların �lg�s�ne

sunulmuştur. B�lg� Merkezler�nde R�sk ve Kr�z

Yönet�m� k�tabına 18 yazar katkı sağlamıştır.

K�tabın ed�törler� İstanbul Meden�yet

Ün�vers�tes�nden Doç. Dr. Alpaslan H.

Kuzucuoğlu, H�t�t Ün�vers�tes�nden Öğr. Gör.

Yas�n Şeşen’d�r. 

 

B�lg� merkezler�; b�lg� taşıyıcılarının bell� b�r

amaca yönel�k olarak toplandığı h�çb�r kayba

uğramaksızın korunduğu, arandığında en kolay

bulunab�lecek tarzda düzenlend�ğ� ve opt�mum

kullanımı �le b�lg� akışının kes�nt�s�z oluşumunun

sağlandığı merkezlerd�r. K�tabın çıkış noktası

“b�lg� merkez� yalnız dört duvardan �baret b�r

b�na değ�ld�r” sözü olmuştur. Bugüne kadar afet

yönet�m� �le �lg�l� b�rçok yayın el�n�ze geçm�ş

olab�l�r. Ancak konunun b�lg� merkezler� r�sk ve

kr�z yönet�m� konsept�nde, alanında uzman

araştırmacılar tarafından ele alınması �lk kez

gerçekleşmekted�r. Her kurum ve kuruluşu tehd�t

eden ac�l durum ve afetler b�lg� merkezler�nde de

olumsuz etk�lere neden olab�lmekted�r. Olası b�r

ac�l durum önces� r�skler�n bel�rlenmes�, hassas

bölgeler�n saptanması, plan ve senaryoların

gel�şt�r�lmes�, b�lg� yönet�m ve erken uyarı

s�stemler�n�n tes�s�, kaynaklar açısından hazırlıklı

hale gelmek hayat� önem taşıyan konulardır. Tam

b�r zarar azaltma ve hazırlıklı olma hal�

müdahaley� de oldukça kolaylaştıracaktır. İnsan

ve doğal kaynaklı ac�l durum ve afetlerle

mücadelede hem r�sk yönet�m� hem de kr�z

yönet�m� uygulamaları çok öneml�d�r. Her �k�

yönet�m şekl�n�n ayrıntılarıyla �ncelend�ğ� bu

k�tabın olağanüstü b�r hal önces� hazırlık

çalışmalarına; b�r kr�z anında �se müdahale ve

yen�den yapılandırma çalışmalarına katkı

sağlaması yazarların temenn�s�d�r. Bütüncül r�sk

ve kr�z yönet�m� yaklaşımlarıyla Etk�n Ac�l Durum 
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GİRİŞ ve Afet Yönet�m� İkl�m�’nde buluşulması

hedeflenm�şt�r.

 

K�tabın önsözünü Meslektaşımız Prof. Dr. M�kdat

Kadıoğlu hocamız yazmıştır. Hocamız Mahatma

Gand�’n�n öneml� b�r sözünü vurgulamıştır:

“Söyled�kler�n�ze d�kkated�n; düşüncelere

dönüşür… Düşünceler�n�ze d�kkat ed�n;

duygularınıza dönüşür… Duygularınıza d�kkat

ed�n; davranışlarınıza dönüşür… Davranışlarınıza

d�kkat ed�n; alışkanlıklarınıza dönüşür…

Alışkanlıklarınıza d�kkat ed�n; değerler�n�ze

dönüşür… Değerler�n�ze d�kkat ed�n; karakter�n�ze

dönüşür… Karakter�n�ze d�kkat ed�n; kader�n�ze

dönüşür.”

 

Afet yönet�m� �le b�lg� ve belge yönet�m� alanında

akadem�den ve sahadan uzmanların, b�lg� ve

tecrübe sah�b� oldukları konularda kaleme

aldıkları çalışmalardan oluşan bu eser, başta B�lg�

ve Belge Yönet�m� bölümü öğrenc�ler� ve b�lg�

h�zmetler� meslek alanında çalışanlar olmak

üzere alan hakkında çalışma yapan tüm

araştırmacıların �lg�s�n� çekeb�lecek yen� b�lg�ler

�çermekted�r. Saygılarımla…
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