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Book Review
Information Management Disipline and Its Implementations (Samples with Public
Enterprises. This upcoming book, including 10 studies from 16 authors approaching the
concept of information in epistemologic and the concept of information management in
organizational terms, is composed of three chapters including the first one handling knowledge
management as power in the new economy, the second one on the public perception of the
information, and its role within the economic model of information in competition among SMEs,
and the third one on the institutional practices.

Bilginin; duyuların üzerine inşa edildiği ilk basamaktan
alınarak, ilkçağ, ortaçağ, yakın dönem düşünce akımları ve

Bilgi Yönetimi Disiplini ve
Uygulamaları
(Kamu Kurumlarından Örneklerle)

bu

akımların

temsilcilerinin

süzgecinden

geçirildiği,

sonunda artan bilginin yarattığı yönetim sorunlarını ve bazı
uygulamaları anlatan bir kitap yayımlanmıştır.

Kitap,

Mustafa

Sağsan'ın

Ankara'dan

Vadili

(KKTC) ye, yuvaya dönüşün arifesinde, 1999 yılından bu
lîerleyen

yana ilgilendiği “bilgi yönetimi” alanında biriken konuların

Mustafa Sağsan

derlenmesiyle oluşturulmuştur.
“Bilgi” kavramına epistemolojik, “bilgi yönetimi”

kavramına ise organizasyonel bakış açısı ile yaklaşan çalışma, her iki kavramın
kurumlardaki uygulamaları ile birlikte ele alınmıştır. Ayrıca konunun; tarihsel olduğu

kadar ontolojik, felsefi ve sosyolojik yönleri de kitaptaki her bir yazarın ayrı ayrı
ilgilendiği başlıkları oluşturmaktadır.
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Üç kısımdan oluşan kitabın içerisinde onaltı yazarın on farklı çalışması yer
almaktadır. Birinci kısımda; bir disiplin olarak bilgi yönetimi, bilgi toplumunu yaratan

ve yeni ekonomiyi belirleyen temel güç olarak ele alınmıştır. İkinci kısımda konu

derinlere inerek bilginin kamusal algılanışı, iktisadi model içerisindeki rolleri ve
KOBİ'lerdeki bilgi temelli rekabet işlenmiştir. Üçüncü kısım ise bilgi yönetiminin kamu
kurumlarındaki uygulama örneklerinden oluşmaktadır. Kitabın son bölümüne okumayı

kolaylaştıracak bir sözlük eklenerek terimler dizgesine katkı sağlanmıştır.

Kitapta yer alan çalışmalar, tablo ve grafiklerle zenginleştirildiği gibi, araştırma

modelleri, bulgular, istatistik analizler, eğitim değerlendirmeleri vb. konularda diğer
araştırmacılara rehberlik edecek niteliklere sahiptir. Ayrıca zengin kaynakçayla birlikte
okuyuculara okuma ve araştırma önerileri sunulmuştur. Araştırmacıların ve öğrencilerin

sıklıkla başvurabilecekleri, kurumların ise bilgi yönetimi ile tanışıklıklarını ilerleteceği
Türkçe bir kaynak olarak literatürdeki yerini almıştır.
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