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SUNUŞ 

Merhaba, 

Başlangıçta  bir  satın  alma  kulübü  niteliğinde  olan  ANKOS,  geçen  yıllar  içinde  hem  
küresel   gelişime   ayak   uydurmuş   hem   de   ulusal   ölçekte   bu   değişimin   öncülüğünü 
yapmıştır. Bu bağlamda kendi gelişimini de gerçekleştirmeyi başaran ANKOS, yaşadığı 
değişim  –  gelişim  sürecinin  sonunda  Türk  akademik  kütüphaneciliğinde  yalnızca  bir  
satın   alma   kulübü   olmanın   çok   daha   ötesinde   profesyonel   bir   iletişim   platformu, 
akademik  kütüphaneciliğin  itici  gücü  olmayı başarmıştır.  Aynı  zamanda  ulusal  ölçekte  
kaynak paylaşımının  lokomotifi, profesyonel gelişimin ve  işbirliğinin yegane platformu 
olmuştur. 

9  kurumun  ortak  çabası  ile  kurulan  ANKOS,  günümüzde  150’den  fazla  akademik  ve  
araştırma   kütüphanesinin   üye   olduğu,   92   adet   veritabanının   abonelik   süreçlerini 
yöneten,  1900’den  fazla  lisans  anlaşması  bulunan,  farklı  akademik  
kütüphanelerden  40’a   yakın   iyi   yetişmiş   kütüphanecinin   gönüllü   olarak   çalıştığı 
büyük bir organizasyondur.  

ANKOS’un kuruluşu yalnızca kütüphaneleri ve kütüphaneciliği değil Türk akademik ve 
bilimsel yayıncılığını da derinden etkilemiştir. Öyle ki ANKOS’un kurulduğu 2000 yılında 
sadece 6.997 adet olan  indeksli yayın sayısı 2010 yılı sonunda 26.194’e ulaşmıştır. Bu 
hızlı gelişimi tetikleyen en önemli faktör, ANKOS’un kurulmasıyla birlikte özellikle düşük 
bütçeli  akademik  kütüphanelerin  de  geniş  elektronik  kaynak  koleksiyonlarını  
akademisyenlerinin kullanımına sunma fırsatına kavuşmuş olmalarıdır. 

Yukarıda kısaca özetlenen gelişim süreci, elde edilen kazanımları, yetişmiş  insan gücü 
ve  13  yıllık  tecrübesi  ile  ANKOS  artık  bölgesel  bir  güç  halini  almıştır.  Günümüzde  
ANKOS, bulunduğu bölgede yeni gelişmekte olan ulusal ve uluslararası konsorsiyumlara 
tecrübelerini aktarmakta ve liderlik yapmaktadır.  

ANKOS,  akademik  kütüphaneciliği  ve  bilimsel  yayıncılığı  etkilemekle  kalmamış,  
Türkiye’de yayıncılık alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaları da doğrudan 
etkilemiştir. Örneğin uluslararası alanda çok  iyi bilinen yayıncı ve aracı  firmalar, yakın 
zamana  kadar  Türkiye’deki  faaliyetlerini  yurtdışındaki  ofislerinden  yürütmekteydiler.  
Özellikle   Türki   Cumhuriyetlerindeki   ve   Ortadoğu   ülkelerindeki   operasyonlarını 
Türkiye’de  açtıkları  ofislerden  yöneten  firma  sayısı  giderek  artmaktadır.  Bu  sayede  
özellikle  iyi  yetişmiş  ve  yeni  mezun  kütüphaneciler  için  yeni  iş  alanlarının  yaratılmış 
olması son derece sevindirici bir gelişmedir. 

Özellikle bölgeselleşme yolunda hızla ilerleyen ANKOSLink toplantılarının çeşitlenen ve 
genişleyen hedef kitlesi Türk firmalarına uluslararası pazarlarda yeni fırsatlar yaratması 
açısından önemli bir girişimdir.  
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Sonuç olarak Türk akademik kütüphaneciliği yaşanan küreselleşme sürecini ANKOS’un 
katkılarıyla  içselleştirmiş ve başarılı uygulamaları  ile ulusal ölçekte diğer sektörlere de 
örnek olmuştur. ANKOS olarak bundan sonraki hedefimiz bölgesel gücümüzü artırmak, 
bölgesel  bir  cazibe  merkezi  yaratmak  ve  daha  çok  uluslararası  işbirliği  alanı 
geliştirmektir.  
 
ANKOS’un 2012 – 2013 faaliyetlerini bu raporda bulabilirsiniz. 
 
Saygılarımla. 
 
Ertuğrul ÇİMEN 
ANKOS Başkanı 
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I‐ GENEL BİLGİLER 
 

1. Misyon ve Vizyon 
 
Misyon 
Türkiye’deki  Üniversitelerde  gerçekleştirilmekte  olan  akademik  çalışmalara  katkı 
sağlayacak  elektronik  veri  tabanlarını  araştırmak,  uygun  bulunanları  tanıtmak, 
veritabanlarına abone olmak  isteyen üniversite kütüphaneleri adına pazarlık yapmak, 
kullanımlarını  teşvik  etmek,  üniversite  kütüphanelerinin  ve  kütüphanecilerin  gelişimi 
için gerekli çalışmaları yapmak. 
 
Vizyon 
Türkiye’deki  Üniversite  kütüphanelerinin  işbirliği  olanaklarını  en  üst  düzeyde 
kullanmalarına  aracılık  etmek  suretiyle,  üniversite  kütüphanelerinin  günümüz  ve 
geleceğin ihtiyaçları ile şekillenen uluslararası standartlarda bilgiye erişim alanları olma 
yolundaki çalışmalarına öncülük etmek ve bilgiye erişimde fırsat eşitliği yaratmak. 
 

2. Tarihçe 
20. yüzyılda hızla çoğalan bilgi kaynakları ve bilgiye erişim maliyetlerinin her geçen gün 
artması,  buna  karşın  yeterli  olmayan  kütüphane  bütçeleri  tüm  dünyada 
konsorsiyumları  zorunluluk  haline  getirdi.  Türkiye’de  de  1997‐1998  yıllarında  bazı 
üniversitelerde elektronik dergi aboneliğinin başlamasının ardından; 6 Kasım 1998’de 
Orta  Doğu  Teknik  Üniversitesi  diğer  üniversitelere  elektronik  dergi  aboneliklerinde 
işbirliği  yapma  çağrısında  bulundu.  13 Ocak  1999’da Bilkent Üniversitesi’nde  yapılan 
toplantıda  elektronik  dergi  aboneliklerinin  ortak  yapılabilmesi  için  konsorsiyum 
oluşturulması  konusunda  görüş  birliğine  varıldı.  Devam  eden  toplantıların  ardından; 
Academic Press,  Ebscohost  ve MathSciNet elektronik dergi  abonelikleri  için ANKOS  ‐
Anadolu  Üniversite  Kütüphaneleri  Konsorsiyumu‐  adlı  bir  işbirliği  platformu 
oluşturuldu. ANKOS’un ilk üyeleri olan 12 kurum söz konusu üç veritabanına elektronik 
erişim  için  lisans  anlaşmasını  imzaladılar.  Yayınevi  temsilcileri  ANKOS  ile  irtibata 
geçmeye, görüşmeler yapmaya başladı. 
 
11‐13 Mayıs 2001 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
birinci  ANKOS  Toplantısı’nda  çok  sayıda  kütüphaneci  ve  yayınevinin  bir  araya 
gelmesiyle ANKOS ismi geniş yankı uyandırdı. Toplantıda yapılan Genel Kurulda ANKOS 
Yönetim Kurulu oluşturulması konusunda görüş birliğine varıldı. 10 Temmuz 2001’de 
Koç Üniversitesi’nde yapılan toplantıda Yönetim Kurulu oluşturularak, o dönemde Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphane  ve Dokümantasyon Daire Başkanı olan Prof. Dr. 
Bülent KARASÖZEN ANKOS Başkanı olarak seçildi. 
 
Kütüphanelerden ve yayınevlerinden ANKOS’a artan ilgi sonucunda, ANKOS’un iç hacmi 
giderek  arttı.  İlk  olarak  lisans  anlaşmaları  çalışma  grubu  kuruldu.  Grup  tarafından 
“Ulusal  Lisans  Anlaşması”  oluşturuldu.  Veritabanları  abonelikleri  için  çeşitli 
üniversitelerden  veritabanı  sorumluları  atandı.  İhtiyaçlar  doğrultusunda  oluşturulan 
çalışma  ve  araştırma  gruplarından  misyonunu  tamamlayan  çalışma  gruplarının 
çalışmaları sonlandırılmış olmasına rağmen, o dönemde kurulmuş olan grupların çoğu, 
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ihtiyaçlara göre sonradan oluşturulan gruplarla birlikte, çalışmalarına halen başarılı bir 
şekilde devam etmektedir.  
 
Prof.  Dr.  Bülent  KARASÖZEN’in  başkanlığı  döneminde  birçok  başarılı  çalışmaya  imza 
atıldı.  ANKOS’un  yurtiçinde  ve  yurtdışında  tanınmışlığı  giderek  arttı.  Açık  erişim 
girişiminin  önemi  önceden  anlaşılarak,  ANKOS  SPARC’ı  destekleyen  ilk 
konsorsiyumlardan  oldu.  Her  yıl  düzenlenen  ICOLC  ve  SELL  toplantılarında  ANKOS 
temsil  edildi.  Bu  toplantılarda,  diğer  ülkelerden  kütüphanecilerle  bilgi  alışverişinde 
bulunularak, tartışılan konular ülkemizdeki kütüphanecilere aktarıldı. 
 
Her  insanın  yaşamının  bazı  dönemlerinde  olabileceği  gibi,  ANKOS’da  2006‐2007 
yıllarında  sıkıntılı bir dönem  yaşadı. Yönetim kurulu üyeleri üniversitelere  sağlanacak 
olan  bütün  kaynakların  önceliklerinin  belirlenmesi  ve  stratejik  kararların  alınması 
konusunda  tek  söz  sahibinin;  çeşitli üniversitelerden  yöneticinin  ve  çalışanın  katıldığı 
son derece yetkin bir organizasyon olan, uluslararası deneyimleri bulunan, üniversite 
ihtiyaçlarını  iyi  bilen  ANKOS  olması  gerektiğini  savunuyor,  fakat  ULAKBİM  kendi 
sağlayacağı  kaynaklarla  ilgili  kararları  kendi  almak  ve  yönetimini  kendi  üstlenmek 
istiyordu.  ULAKBİM’in  sağlayacağı  kaynaklardan  mahrum  olmak  istemeyen 
üniversitelerin de desteğiyle bu dönemde EKUAL  (Elektronik Kaynak Ulusal Akademik 
Lisansı)  oluşturuldu.  Bu  süreçte  yaşanan  görüş  ayrılıkları  neticesinde  önce  ANKOS 
yönetim  kurulu üyelerinden  Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Direktörü Hilmi ÇELİK, 
daha  sonra  da  ANKOS  yönetim  kurulu  başkanı  Prof.  Dr.  Bülent  KARASÖZEN 
görevlerinden  ayrıldılar.  Mart  2007’de  yönetim  kurulu  üyeleri  tarafından  İstanbul 
Teknik  Üniversitesi  Kütüphane  ve  Dokümantasyon  Daire  Başkanı  Ayhan  KAYGUSUZ 
ANKOS Başkanlığı’na seçildi. 
 
Karadeniz  Teknik  Üniversitesi  ev  sahipliğinde  gerçekleştirilen  7.  ANKOS  yıllık 
toplantısında  yapılan  genel  kurulda  Ayhan  KAYGUSUZ’un  istifasıyla  boşalan  ANKOS 
Başkanlığı’na  Kadir  Has  Üniversitesi  Kütüphane  ve  Dokümantasyon  Daire  Başkanı 
Ertuğrul ÇİMEN seçildi. Ertuğrul ÇİMEN, Şubat 2008’de Başkanlıktan ayrıldı. Daha sonra 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin 
GÜRDAL ANKOS Başkanı olarak görevlendirildi. 
 
Gültekin GÜRDAL’ın başkanlık görevine gelmesiyle birlikte,  yeni elektronik  kaynakları 
saptamak,  elektronik  kaynaklarla  ilgili  gelişmeleri  takip  etmek,  dünya  genelindeki 
konsorsiyum  çalışmalarını  incelemek  için  kendisinin de dahil olduğu 7  kişiden oluşan 
Veritabanı Değerlendirme Grubu kuruldu. Nisan ayında yapılacak olan 8. ANKOS Yıllık 
Toplantısının  hazırlıklarına  devam  edildi.  Soru  işaretlerinin  yaşandığı  bir  dönemin 
ardından  yapılan  ilk  toplantı  olması  dolayısıyla,  gözler  Anadolu  Üniversitesi’nin  ev 
sahipliğinde yapılacak bu toplantıya çevrildi. Tahminlerin aksine çok fazla sayıda üye ve 
firmanın katılımıyla gerçekleşen başarılı bir toplantı oldu.  
 
İnanç ve birlik duyguları  ile sıkıntılı dönem geride bırakılarak, yıllık toplantının hemen 
ardından  bir  önceki  yıl  katılım  sağlanamayan,  ANKOS’un  kurucu  üyesi  olduğu  SELL‐
Toplantısı’na  katılım  gerçekleştirildi.  Kasım  ayında  tüm ANKOS  çalışanlarının  katıldığı 
çalıştay,  Doğu  Akdeniz  Üniversitesi’nin  ev  sahipliğinde  Kıbrıs’ta  gerçekleştirildi. 
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Ardından Münih’te  yapılan  ICOLC  toplantısına  gidildi.  Yine bu  dönemde ANKOS web 
sitesi yenilenerek kullanıma açıldı.  
 
Uzun  yıllardır  üzerinde  konuşulan  fakat  bir  türlü  uygulamaya  geçilemeyen, 
kütüphanelerarası  kaynak  paylaşımı  süreçlerini  çevrimiçi  olarak  takip  etme  imkânı 
sağlayan,  Kütüphanelerarası  İşbirliği  Takip  Sistemi  (KITS)  projesi  tamamlanarak  2009 
yılında  ANKOS  üyesi  kurumların  kullanımına  açıldı.  “Türkiye’de  Kütüphanelerarası 
İşbirliği  İşlemlerinde  Yeni  Yaklaşımlar,  KITS” başlıklı  bildiri, Ağustos  2009’da  İtalya’da 
yapılan 75. IFLA Konferansında ANKOS tarafından sunuldu.  
 
Veritabanlarının kullanım  istatistiklerinin ve üyelerinin yönetimi  için yeni bir  istatistik 
yazılımı hazırlanarak 2010 yılında kullanıma açıldı. Kütüphanecilik alanında dünyadaki 
gelişmeleri  takip  edebilmek  ve  kütüphanecileri  bilgilendirebilmek  amacıyla  değişik 
kaynakların Türkçe’ye çevrilmesi sağlandı. 
 
Türki Cumhuriyetleri ile ilişkiler başladı. Konsorsiyumlar ile ilgili danışmanlık hizmetleri 
verilmesi planlandı. 9’uncu SELL Toplantısı 2009 Mayıs ayında  İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü’nde yapıldı. ANKOS’un talebi doğrultusunda 2011 ICOLC toplantısı İstanbul’da 
son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 
 
Gültekin GÜRDAL'ın başkanlığı döneminde, beraber çalıştığı yönetim kurulu ve ANKOS 
gönüllüleri ile birlikte yurtiçinde ve yurtdışında çok önemli başarılara imza atıldı. Önceki 
yönetimden  devralınan  başarı  grafiği  daha  da  yükselerek,  ANKOS  Avrupa'nın  sayılı 
konsorsiyumlarından biri haline geldi. 
 
21 Aralık 2011 tarihinde yapılan ANKOS Genel Kurulu’nda yeni seçilen yönetim kurulu 
üyeleri, oybirliği  ile Ertuğrul ÇİMEN'i ANKOS Başkanlığına seçti. Yeni ANKOS yönetimi, 
göreve  gelmesinden  kısa  bir  süre  sonra,  önceki  yönetim  zamanında  başlamış  olan 
ANKOS'un  tüzel  kişiliğinin  resmileştirilmesine  yasal  dayanak  sağlayacak  dernekleşme 
çalışmalarını  sonuçlandırdı  ve  27  Ocak  2012  tarihinde  de  ANKOS  Derneği  kuruldu. 
Böylece ANKOS'un kuruluşundan bu yana,  toplantı ve diğer çalışmalarında karşılaştığı 
sıkıntılar son bulmuş oldu.  
 
ANKOS'un  kuruluşundan  2013  yılına  kadar,  her  yıl  farklı  bir  üniversitenin  ev 
sahipliğinde ANKOS yıllık  toplantıları gerçekleştiriliyordu. 2012 yılı Nisan ayında Elazığ 
Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde 12. si gerçekleştirilen yıllık toplantıda, gerek katılımcı 
firma sayısındaki artış, gerekse üniversite sayılarındaki artışa bağlı olarak üye katılımcı 
sayısındaki fazlalık, toplantıya ilişkin altyapı sorunlarını da beraberinde getirdi. Toplantı 
sonrası;  gerek  firmaların  gerekse  de  üyelerin  toplantıdan  beklentilerini  maksimum 
düzeyde  karşılamak  amacıyla;  ulaşım,  konaklama,  sunum  yapılacak  büyüklükte  ve 
paralel  sunumlara  imkan  sağlayacak  profesyonel  anlayışta  bir  toplantı  yapabilmek 
amacıyla  ANKOS  Yönetim  Kurulu  bir  değerlendirme  yaptı. Değerlendirmeler  sonucu; 
format değişikliğine gidilmesi kararlaştırıldı ve yıllık toplantının 2013 yılında ANKOSLink 
Konferansı adı altında Antalya Maritim Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesine karar 
verilerek,  uluslararası  bir  konferans  olması  hedeflendi. Maritim  Kongre Merkezi'nde 
Nisan 2013 de gerçekleştirilen ANKOSLink Konferansı'nda %90 lara varan memnuniyet 
sağlandı ve 2014 yılında da Konferansın aynı yerde yapılması uygun görüldü. 
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2012‐2013  döneminde;  ilk  kez,  ANKOSLink  Konferansı'na  ülkemizde  kütüphanecilik 
eğitimi  veren  tüm  bölümlerden  öğrenciler  davet  edilerek,  konferansa  katılan 
öğrencilere bilgi ve tecrübe kazanma  imkanı sağlandı. Ortak bir platformdan çok daha 
hızlı ve kolay işbirliğini sağlayan KITS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) ile ilgili 
çalışmalar  devam  ediyor.  Çorum  Hitit  Üniversitesi'nde  gerçekleştirilen  3.  Ulusal 
Akademik  Kaynak  Paylaşım  Çalıştayı'nda  KITS  ile  ilgili  atölye  çalışması  yapılarak, 
yeniliklere ilişkin bilgiler verildi. ANKOS'un katkılarıyla yürütülen Açık Erişim çalışmaları 
ülkemizdeki akademik çalışmalara büyük katkı sağlamakta. Personel Değişim Programı 
ile üniversite kütüphaneleri arasında bilgi ve tecrübeleri paylaşma olanağı sunulmakta. 
 
ANKOS,  zaman  içinde  sayısal anlamda büyümenin yanı  sıra, ulusal boyutta üstlendiği 
görev  açısından  güvenilir  bir  otorite  haline  geldi.  ANKOS  yönetici  ve  çalışanları 
Uluslararası mesleki platformlarda görev almaya başladı ve mesleki toplantılara katılan 
ANKOS çalışanlarının yoğun tanıtım çabaları sonucu adından sıkça söz ettirir hale geldi. 
 
Her  ne  kadar  başlangıçta,  elektronik  dergilere  daha  ekonomik  erişim  sağlamak 
amacıyla bir araya gelmiş bir oluşum olsa da, gönüllü çalışanlarının özverili çalışmaları 
sonucu ANKOS bugün, ülkemizdeki kütüphanecilik mesleği adına bir çok çalışmaya ve 
yeniliğe katkı sağlamakta, öncülük etmektedir. 
 

3. ANKOS’a İlişkin Bilgiler 
 
3.1. ANKOS Hakkında Genel Bilgiler 
 

3.1.1. ANKOS’un Kurulmasına neden ihtiyaç duyuldu? 
Bilgi, hız ve teknoloji çağı olarak nitelendirilen çağımızda; güvenilir bilgiye en hızlı ve en 
kolay  şekilde  ulaşmak  önem  kazanmış,  bilginin  basılı  ortamdan  elektronik  ortama 
aktarılması yaygınlaşmış, teknoloji bilgiye ulaşmada neredeyse sınırsız olanaklar sunar 
hale gelmiştir.  İnternetin bilgi paylaşımı,  işbirliği ve  ticaret  için yeni bir evrensel alan 
yaratmasıyla  birlikte  konsorsiyumların  zorunluluk  haline  gelmesi  sonucu;  elektronik 
dergiciliğin başladığı 2000’li yıllardan itibaren dünyadaki büyük kütüphaneler bir araya 
gelerek  kullanıcının bilgiye erişimini daha  kolay  ve ekonomik hale getirmek amacıyla 
konsorsiyumlar oluşturmuşlardır. Ülkemizde de aynı amaçla kurulan ANKOS  (Anadolu 
Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu), 2000 yılında 12 üye kurumun üç veritabanına 
ortak aboneliğiyle çalışmalarına başlamıştır. ANKOS bugün 60 dan  fazla yayıncının 92 
ayrı veritabanıyla 2.000’e yakın  lisans anlaşması bulunan; 155 üniversite ve araştırma 
kurumunun üye olduğu, 40’a  yakın  çalışanı  ile uluslararası  alanda da  yerini  almış bir 
konsorsiyum, mesleki bir birlik, büyük bir gönüllü topluluğudur. 
 

3.1.2. ANKOS’un Amacı 
Üniversite  ve  araştırma  kütüphanelerinin en uygun  fiyatla, en  fazla e‐bilgi  kaynağına 
erişimlerini  sağlamak,  ölçek  ekonomisi  çerçevesinde  bu  ürünlere  yapılan  yatırımı 
paylaşmak, Türkiye’deki akademisyen ve öğrencilerin küresel bilgi ağına en üst düzeyde 
erişimlerini gerçekleştirerek, eğitim ve araştırmaya kütüphanelerin desteğini arttırmak 
için ortak çalışmalar yürütmektir. 
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3.1.3. Konsorsiyum Amaçları 
Abone olunan  veya  satın  alınan e‐kitapların  veritabanlarının  rasyonel  gelişiminin  göz 
önüne  alınması  ve  konsorsiyuma  katılan  kurumların  kullanıcılarının  eğitimsel  ve 
araştırmaya  yönelik  ihtiyaçlarının  karşılanması  için  daha  fazla  kaynağın  alımı  gibi 
konularda üyeler arasında ortak politika birliğinin sağlanması, 
 
Personelin  sürekli  eğitiminin  ve  personel  değişiminin  üye  kütüphaneler  arasında 
sağlanması, 
 
Telif hakları,  lisans anlaşmaları ve dünyadaki diğer konsorsiyumlar konusunda yurt  içi 
ve  yurt  dışında  uygun  enstitü  ve  organizasyonlarla  işbirliği  yapılarak,  ANKOS’un 
uluslararası gelişmelere katılımının arttırılması, 
Türkiye Akademik  Kütüphaneleri’nin  gelişmesinin  sağlanması  için  gerekli  girişimlerde 
bulunulması. 
 

3.1.4. ANKOS’un Yaptığı Çalışmalar 
ANKOS  profesyonel  kütüphanecileri  ile  ülkemiz  bilim  dünyasının  ihtiyaçları 
doğrultusunda yeni ürünleri takip etmekte ve değerlendirmektedir. Bilgi dünyasındaki 
gelişmelerin  takibinde;  kalkınmış  ülkelerde  kütüphane  bütçelerinin  üniversite 
bütçelerine oranının %3‐4 civarındayken, bu oranın ülkemizde ortalama %1 civarında 
olduğu  gerçeğinden  yola  çıkarak;  ülkemizdeki  üniversite  kütüphane  bütçeleri 
arasındaki büyük  farklılıklar olmasının, kütüphane bütçelerinin yetersizliğinin yanı sıra 
yıl içinde çok geç açılmasının, ihale yasası ve uygulamalarındaki olumsuzlukların, yeterli 
ve  nitelikli  personel  sayısındaki  eksikliğin  kütüphanelerin  verimliliğini  dolayısıyla 
araştırmacı  ve  öğrencilerin  bilgiye  erişimini  olumsuz  olarak  etkilediği  bilinç  ve 
sorumluluğuyla hareket etmektedir. 
 
ANKOS ülkemizdeki kütüphaneler  ve kütüphaneciler arasında  işbirliğinin gelişmesine; 
genç nesil kütüphanecilerin çağdaş kütüphanecilik alanlarında bilgilerini artırmalarına; 
e‐bilgi  kullanımı,  sunumu  ve  değerlendirme  konularında  deneyim  sahibi  olmalarına 
neden olmuştur. Web 2.0, kütüphane 2.0 gibi web tabanlı bilgi teknolojilerini kullanan 
yeni nesil bilgi kullanıcıların beklentilerini de karşılamaya çalışan ANKOS, profesyonel 
kütüphanecileri  ile ülkemiz bilim dünyasının  ihtiyaçları doğrultusunda e‐bilgi pazarını 
takip  etmekte,  değerlendirmekte  ve  üyelerinin  bilgisine  sunmaktadır.  ANKOS  Web 
sitesi sürekli güncellenerek paydaşlarının bilgi paylaşım platformu olmuştur. 
 
Kütüphaneler  olarak  sahip  olunan  kaynak  ve  hizmetlerin  yeterince  tanıtılıp 
anlatılmasının  öneminden  yola  çıkarak  ANKOS,  kütüphane  bütçelerinden  harcanan 
paranın  karşılığını  almak  için  yeni  yollar  bulmada  yardımcı  olması  amacıyla,  2009 
yılında  ANKOS  ‐  ÜNAK  işbirliği  ile  Zuzana  Helinsky’nin  “Kütüphane  Kaynak  ve 
Hizmetlerini Pazarlama  ‐ Pratik Rehber”  isimli kitabın Türkçe çevirisi yapılarak basımı 
gerçekleştirilmiştir. 
 
2001 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ANKOS yıllık toplantılarıyla, 
kütüphaneciler  ve  firma  temsilcileri  bir  araya  gelmekte  ve  kütüphaneciler  bilgi 
dünyasındaki  son  gelişmeleri  takip  ederek,  yeni  ürünler  konusunda  bilgi  sahibi 
olabilmektedirler. 
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3.2. ANKOS Yönetimi 
 
ANKOS Başkanı 
Ertuğrul ÇİMEN – Kadir Has Üniversitesi 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri 
F. Tuba AKBAYTÜRK ÇANAK – Koç Üniversitesi 
İlkay HOLT – Özyeğin Üniversitesi 
Cevat GÜVEN – Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
İsmail ÇETİNKAYA – Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Nevzat SABAN – Akdeniz Üniversitesi 
Sami ÇUKADAR – İstanbul Bilgi Üniversitesi 
 
3.3. ANKOS Çalışma Grupları ve Faaliyetleri 
 

3.3.1. Lisans Anlaşmaları Grubu (LAG) 
 
Grup Üyeleri 
 
Koordinatör 
İlkay HOLT (Özyeğin Üniversitesi) 
 
Üyeler 
Ata TÜRKFİDANI (Yaşar Üniversitesi) 
Kerem KAHVECİOĞLU (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 
Kamil YEŞİLTAŞ (Koç Üniversitesi) 
 
Web Sayfası 
http://www.ankos.gen.tr/kurumsal‐belgeler/haklarkisitlar‐a (Üyelik Girişi ile Erişim) 
lag@ankos.gen.tr 
 
Amaç ve Hedefler 
ANKOS  Lisans  Anlaşmaları  Grubu’nun  (LAG)  amacı,  ANKOS  üyelerinin  abone  olmayı 
planladıkları elektronik bilgi kaynaklarının lisans anlaşmalarının Türk Ulusal Site Lisansı 
(TRNSL) ile uyumunu sağlamak, dünyada lisans anlaşmaları ile ilgili gelişmeleri izleyerek 
ANKOS üyeleri yararına kullanmaktır. Bununla birlikte; oluşturulan Lisans Anlaşmaları 
Haklar‐Kısıtlar  tablosunu  düzenli  olarak  güncelleyerek  üyelerin  abonesi  oldukları 
veritabanlarına ait koşullar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 
 
Temel Faaliyetler 
Değerlendirmesi Yapılan Lisans Anlaşmaları 
 
2012 Yılı 
ANKOS kapsamında toplam 71 anlaşma mevcuttur. 2012 yılı içinde; 

1) 13 lisans anlaşması ilk kez incelendi. 
2) 29 mevcut konsorsiyumun lisans anlaşması incelenerek yenilendi.  
3) 8 anlaşma 2012 yılı içinde incelemeye alındı ancak süreci sonlanamadı. 
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4) 2 yeni konsorsiyum çalışmaları kapsamında incelenen anlaşma mevcut.  
5) 19 anlaşma, çatı anlaşma metninde değişiklik yapılmadan amendment ya da 

addendum ile devam etmektedir.  
 
2013 Yılı: 
ANKOS kapsamında toplam 61 anlaşma mevcuttur. 2013 yılı içinde; 

1) 5 lisans anlaşması ilk kez incelendi. 
2) 34 mevcut konsorsiyumun lisans anlaşması incelenerek yenilendi.  
3) 7 anlaşma 2013 yılı içinde incelemeye alındı ancak süreci sonlanmadı. 
4) 15 anlaşma, çatı anlaşma metninde değişiklik yapılmadan amendment ya da 

addendum ile devam etmektedir. 
    

Haklar‐Kısıtlar Tablosu 
ANKOS  kapsamında  konsorsiyumu  kurulmuş  olan  elektronik  kaynaklar  için  kullanım 
sözleşmeleri  imzalanmaktadır.  Bu  anlaşmalarda  tanımlanan  geçerlilik  tarihleri,  yetkili 
kullanıcı  grupları,  ürün  içeriğinin  kullanımının  sınırlarını  çizen  durumlar,  ödeme 
koşulları  ve özel notlar Haklar Kısıtlar  Listesi’nde http://www.ankos.gen.tr/kurumsal‐
belgeler/haklarkisitlar‐a  verilmiştir.  Ürünler  için  verilen  açıklamalar  yalnızca  ön 
bilgilendirme amaçlı olup, detaylı bilgi ve harici durumlar için anlaşma metninin aslına 
bakılmalıdır.  Elektronik  kaynağa  üyeliği  olan  kurumlar,  söz  konusu  anlaşmaların 
bütününü dikkate almak ve uymakla yükümlüdür. 
 
Toplantı ve Sunumlar (2012‐2013) 

1) Fırat  Üniversitesi  ev  sahipliğinde  26‐28  Nisan  2012  tarihleri  arasında 
gerçekleştirilen 12. ANKOS Yıllık Toplantısı’nda ANKOS  LAG  Sunumu Çalışma 
Grubu Koordinatörü İlkay HOLT tarafından gerçekleştirilmiştir. 

2) ANKOS  ev  sahipliğinde  26‐27  Nisan  2013  tarihleri  arasında  Antalya’da 
gerçekleştirilen 13. ANKOS  Yıllık  Toplantısı’nda ANKOS  LAG hakkında bilgiler 
sunulmuştur. 

3) Hitit  Üniversitesi  ev  sahipliğinde  13‐14  Eylül  2013  tarihlerinde  Çorum’da 
gerçekleştirilen  3.  ANKOS  Kaynak  Paylaşım  Çalıştayı’nda  LAG  Üyesi  Kamil 
YEŞİLTAŞ  tarafından  “Lisans  Anlaşmaları  Kapsamında  Elektronik  Kaynak 
Paylaşımı” sunumu gerçekleştirilmiştir. 

 
Grubun 2014 yılında gerçekleştirmeyi planladığı hedefler 

1) Sonuçlanmayan anlaşmaların tamamlanması, 
2) TRNSL model anlaşmasının günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi, 
3) Anlaşma metinlerinde ödemeye ilişkin maddelere devlet kurumlarını gözeten, 

anlaşmalara konulması  için  çalışılan  “31 Mart  tarihli kesilen  faturaya 90 gün 
ödeme süresi verilmesi” maddesinin eklenmesi, 

4) ANKOS  ve  firma  arasında  düzenlenen  anlaşmalar  için  “sign‐up  letter” 
uygulamasının yaygınlaştırılması, 

5) ANKOS  Lisans  Anlaşmaları  ve  Haklar  Kısıtlar  Tablosu  web  sayfalarının 
güncellenerek üyelerin bilgisine sunulması, 

6) Uzun dönemli devam eden, yenilenmesi söz konusu anlaşmaların 3 yıldan az 
olmayacak biçimde düzenlenmesini teşvik etme, 
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7) Bir  önceki  dönemde  taraflarca  kabul  edilen  anlaşmaların  yenilenmesi 
işlemlerinin yeni bir anlaşma metni ile değil, “addendum” ya da “amendment” 
ile yapılmasını teşvik etmek, 

8) ANKOS Online İşlemler Sistemi’nin lisans anlaşmalarının detayını da ekleyecek 
biçimde geliştirilmesini sağlamak. 

 

3.3.2. Halkla İlişkiler Grubu 
 
Koordinatör 
Ertuğrul ÇİMEN (Kadir Has Üniversitesi) 
 
Üyeler 
Sema ÇELİKBAŞ (İstanbul Teknik Üniversitesi) 
Elif İŞEL (Muğla Üniversitesi) 
Gönül KAFALI (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) 

 
Ekim  2012’de  Nihal  Selçuk  YÜCE  (Orta  Doğu  Teknik  Üniversitesi)  grup  üyeliğinden 
ayrılmış, Halkla İlişkiler Grubu'na Elif İŞEL (Muğla Üniversitesi) katılmıştır. 
 
Anadolu  Üniversite  Kütüphaneleri  Konsorsiyumu’nun  yurt  içinde  ve  yurt  dışında 
tanınmasını sağlamak, toplantı organizasyonları düzenlemek amacıyla kurulan “ANKOS 
Tanıtım  ve  Organizasyon  Grubu”;  ANKOS’un  gelişen  yapısının  gereksinimleri 
doğrultusunda, mevcut  ve potansiyel hedef  kitleler  ile  çift  yönlü bir  iletişim  sürecini 
benimseyerek  1  Haziran  2009  tarihinden  itibaren  sürekli  kendini  yenileme  ilkesiyle 
“Halkla  İlişkiler”  adı  altında  görevini  sürdürmeye  başlamıştır.  pr@ankos.gen.tr  mail 
adresi alınarak, Halkla İlişkiler yazışmaları bu adresten sürdürülmeye başlanmıştır: 
 
Yaptığı Çalışmalar 

1) ANKOS tarafından yapılan toplantılarının organizasyonunda görev alınmıştır. 
2) ANKOS web sitesi içeriği takip edilerek güncellenmiştir. 
3) ANKOS ile ilgili duyurular yapılmıştır. 
4) ANKOS ile ilgili gelen soruların takibi ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 
5) ANKOS Facebook sayfası ve twitter hesabı oluşturularak, aktif olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. 
 

Planlanan Çalışmalar 
1) ANKOSLink 2014 Kongre Organizasyonu 
2) ANKOS ile ilgili duyuruların yapılması 
3) ANKOS ile ilgili gelen soruların takibi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması 
4) ANKOS Facebook sayfası ve twitter hesaplarının aktif olarak kullanılmaya 

devam edilmesi. 
 

3.3.3. Kullanıcı İstatistikleri Grubu 
   
Grup üyeleri 

Sami ÇUKADAR, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Ayhan TUĞLU, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
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Derya SOĞUKSU, Koç Üniversitesi Kütüphanesi 
İsmail ÇETİNKAYA, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
 
Web Sayfası ve E‐posta Adresi 
Web Sayfası: http://online.ankos.gen.tr 
E‐posta Adresi: icg@ankos.gen.tr 

 
Genel Bilgiler 

1) Veritabanı kullanımı ile ilgili verilerin elde edilmesinde veri tabanı türüne göre 
standart veri türlerini belirlemek,  

2) Üye  kurumlarla  ilgili  verileri  toplamak,  güncellemek  ve  aboneliklerin  doğru 
bilgilere  dayalı  biçimde  yapılmasını  ve  sağlıklı  biçimde  değerlendirilmesini 
sağlamak,  

3) Kullanımı  toplam  maliyetle  karşılaştırarak  maliyet  analizleri  yapmak  ve 
üyelerin  yenilemelerini  yaparken  bu  analizlere  bakarak  sağlıklı  kararlar 
oluşturmalarını katkı sağlamak,  

4) ANKOS’un  konsorsiyumla  ilgili  planlamaları  için  doğru  veriler  sağlamak 
amacıyla 2003 yılında kurulmuştur. 

 
Gerçekleştirilen Faaliyetler (2012 – 2013) 

1) 26‐28  Nisan  2012  tarihleri  arasında  Fırat  Üniversitesi  Kütüphanesi’nde 
“ANKOS Üyeleri için Elektronik Kaynak Yönetim Sitemi” sunumu yapılmıştır. 

2) 28  Haziran‐  1  Temmuz  tarihleri  arasında  2012  ANKOS  Yıllık  Çalıştayı’nda 
“Elektronik Kaynak Yönetimi Pratik Çalışmaları” sunumu yapılmıştır. 

3) 16‐17  Kasım  2012  tarihinde  İhsan  Doğramacı  Bilkent  Üniversitesi 
Kütüphanesi  ev  sahipliğinde  düzenlenen  KDDB  toplantısında  “Çevrim  içi 
kullanım istatistiklerini konu alan Counter, FTE hesaplama yöntemleri ve İÇG 
faaliyetlerini içeren bir sunum yapılmıştır. 

4) 04  Şubat  2013  tarihinde  FinELib  (Finlandiya)  konsorsiyumun  oluşturmak 
istediği ERM sistemi öncesinde ANKOS Online İşlemler hakkında bilgi alınmak 
istenmiştir. Bu kapsamda  Leena Salminen  (The National  Library of Finland) 
‘na e‐mail ve skype üzerinden bilgi verilmiştir.  

5) 25‐27 Nisan  2013  tarihleri  arasında ANKOSlink  2013  toplantısında  “ANKOS 
Çalışma Grupları” sunumu yapılmıştır.  

 
6) Web  sayfasındaki  üyeler  ve  veritabanı  sorumluları  listelerindeki  veriler 

ANKOS Online İşlemler Sistemi kullanılarak güncellenmiştir.  
7) Yukarıda  belirtilen  tarihler  arasında  ANKOS  Online  İşlemler  Sistemi  ve 

istatistikler ile ilgili gelen 778 e‐maile cevap verilmiştir. 
8) 2012  –  2013  yılları  arasında  devlet  üniversitelerinin  kütüphane  bütçeleri 

sisteme girilmiştir. 
9) ANKOS’a  yeni  katılan  üyelerin  ve  VTS’lerin  sisteme  erişim  şifreleri 

oluşturulmuş  ve  ilgili  kişilere  gönderilmiştir  ve  bu  süreç  sürekli  devam 
etmektedir. 

10) Sistemi  kullanan  kişilerin  görevlerinden  ayrılması  durumunda  online 
işlemlerde bilgileri silinmekte ve sistem güncel tutulmaktadır. 



 
10 

 

11) Sistemi  kullanan  kişilerin  görevlerinden  ayrılması  durumunda  online 
işlemlerde bilgileri silinmekte ve sistem güncel tutulmaktadır. 

12) Yeni ANKOS’a girecek veritabanları  ile  ilgili FTE genel ve  ilgili bant aralıkları, 
fiyatlandırma modelleri ilgili bilgi firmalara gönderilmektedir.  

13) Online  işlemlerde alınan  raporların Microsoft Excel’e aktarımı  iyileştirilmesi 
yapılmıştır.  

14) 14  Kasım2012  –  14  Kasım  2013  tarihleri  arasında  geçerli  olmak  üzere 
WORTEC  Bilgisayar  ve  Yazılım  şirketi  ile  ANKOS Online  İşlemler  Sisteminin 
bakım anlaşması yapılmıştır. 

a) Hosting tarafında meydana gelebilecek ve yazlımı kesintiye uğratacak 
arızaların çözümünde  ilgili kişiler ve hosting firması  ile birlikte çözüm 
sağlamak, 

b) Yazılımda  meydana  gelebilecek  ve  kullanıcı  hatası  veya  başka  bir 
nedenle oluşabilecek problemlere müdahale etmek ve çözmek, 

c) Yazılımın program ve veritabanı olarak yeniden yüklenmesi gerektiği 
durumlarda yükleme işlemini gerçekleştirmek, 

d) Virüslere  karşı  düzenli  kontrol  işlemi  yapmak,  olası  virüs 
bulaşmalarında virüsten temizlemek, 

e) Düzenli yedek almak (aylık), 
f) Yazılımsal olmayıp, istenen metinsel değişiklikleri yapmak. 

15) ANKOS üyesi kurumların ve veri tabanlarının 2012‐2013 yeni dönem kayıtları 
sistemde açılmıştır.  

16) 2012  sonlarında başlanan üniversite kütüphanelerine  yönelik oluşturulması 
planlanan online anket ve değerlendirme sistemi ile ilgili literatür araştırması 
yapılmıştır.  Bu  kapsamda  birçok  çalışma  incelenmiş  ve  Counting  Opinions 
(SQUIRE)  Ltd.  ile  görüşülmüştür.  LibPAS  (Library  Performance Assessment) 
gibi çalışmalar da incelenmiştir. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.  

 

3.4.4. Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu 
 

Grup Üyeleri 
 
Koordinatör 
Gültekin GÜRDAL (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) 

 
Çalışma Grubu Danışmanı 
İlkay HOLT (Özyeğin Üniversitesi) 

 
Üyeler 
Ata TÜRKFİDANI (Yaşar Üniversitesi) 
Dr. Burcu BULUT (İpek Üniversitesi) 
Sönmez ÇELİK (Doğuş Üniversitesi) 
Levent KUTLUTÜRK (ODTÜ) 

 
Web Sayfası ve E‐Posta Adresi 
Web Sayfası: http://acikerisim.ankos.gen.tr 
E‐posta Adresi: openaccess@ankos.gen.tr 



 
11 

 

Amaç 
AEKA;  Türkiye’de  açık  erişim oluşturma  sürecine  yönelik  çeşitli düzeydeki  girişimlere 
temel oluşturmak, destek olmak, önerilerde bulunmak, örnek uygulamalar ve eğitimler 
çerçevesinde edinilen  tecrübeleri paylaşmak üzere 2006 yılında kurulmuştur. Grubun 
amaçları şu şekilde belirlenmiştir: 

 Dünyada  ve  Türkiye'de  Açık  Erişim  ve  Kurumsal  Arşivler  konusunda  yapılan 
çalışmalara ilişkin üye kurumları bilgilendirmek. 

 Üye kurumların açık erişim hareketini özümsemelerini sağlamak. 

 Üye kurumlarda açık erişimin yayılması ve uygulanması için fırsatlar yaratmak. 

 Üye kurumların kendi arşivlerini oluşturmaları için yöntem göstermek. 

 Çalışmaların  üye  kurumlar  arasında  eşgüdüm  içerisinde  sürdürülebilesi  için 
işbirliği yapmak. 

 Eğitici  ve  yardımcı  dokümanları  ANKOS  AEKA  Çalışma  Grubu web  sitesinde 
bulundurmak ve bunların güncelliğini ve güvenilirliğini sağlamak. 

 
Temel Faaliyetler 

 
Proje Desteği 

 
OpenAIREplus Projesi 
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen “Avrupa’da Araştırma İçin 2. 

Nesil  Açık  Erişim  Altyapısı  (OpenAIREplus)  Projesi” Avrupa  Birliği’nin  amiral  gemileri 
olması hedeflenen yedi projesinden ikisinde Avrupa Birliği Açık Erişim Uygulamaları ve 
Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Açık Erişim Çalışmaları başlıklarıyla yer almıştır. Türkiye 
bu  Projeye  Avrupa’nın  40  Üniversite  Kütüphanesi  ve  Kütüphane  Konsorsiyumu  ile 
birlikte  resmen  İzmir  Yüksek  Teknoloji  Enstitüsü  (İYTE)  aracılığıyla  katılmaktadır.  Bu 
kapsamda gerekli  Faaliyet Ağının oluşturulması,  telif hakları  ve bunların uygulanması 
konusundaki çalışmalar ile Açık Erişim için altyapı ve finansal modellerin oluşturulması 
çalışmalarına  katkı  sağlanması  da  yine  İYTE  tarafından,  ANKOS  AEKA  Çalışma Grubu 
desteğiyle gerçekleştirilecektir. 

 
Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantılar: 

 Goettingen Üniversitesi, Almanya, OpenAIRE Conference, 21‐22 Kasım 2012, 
AEKA  Koordinatörü  Gültekin  GÜRDAL  ve  AEKA  Danışmanı  İlkay  HOLT 
katılmışlardır. 

 Minho Üniversitesi, Portekiz, Uminho Open Access Seminar, 6‐8  Şubat 2013, 
AEKA  Koordinatörü  Gültekin  GÜRDAL  ve  AEKA  Üyesi  Ata  TÜRKFİDANI 
katılmışlardır. 

 Ghent  Üniversitesi,  Belçika,  LIBER  /  OPENAIRE  Workshop,  28  Mayıs  2013, 
AEKA  Koordinatörü  Gültekin  GÜRDAL  ve  AEKA  Üyesi  Burcu  BULUT 
katılmışlardır. 

 

OpenAIREplus Projesi ile Bağlantılı Çeviriler 
1) Araştırma Koordinatörü ya da Proje Yöneticisi misiniz? [Broşür] (24.04.2013) 
2) Araştırmacı Mısınız? [Broşür] (24.04.2013) 
3) Arşivle [Posta Kartı] (24.04.2013) 
4) Avrupa’da Açık Bilime Destek [Poster] (24.04.2013) 
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5) Keşfet [Posta Kartı] (24.04.2013) 
6) Paylaş [Posta Kartı] (24.04.2013) 
7) Veri Sağlayıcı Mısınız? [Broşür] (24.04.2013) 

 
OpenAIRE  Görev  Gücü  tarafından  hazırlanan  “The  OpenAIRE  Guide  for  Research 
Institutions” ANKOS AEKA  Çalışma Grubu  tarafından  Türkçe’ye  çevrilerek  “Araştırma 
Kurumları  İçin  OpenAIRE  Kılavuzu”  başlığıyla  Türk  Kütüphaneciliği  Dergisi’nde 
yayımlanmıştır.  Çeviriye  http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/ 
view/2382/4399 adresinden erişilebilir. 

  

Dspace Tabanlı Kurumsal Arşivlerin Kurulumuna Destek ve DSpace 3.1 Versiyonunun 
Türkçe’ye Çevrilmesi 
ANKOS AEKA açık kaynak kodlu bir program olan DSpace Yazılımı aracılığıyla kurumsal 
arşivlerini kurmak  isteyen kurumlara bu arşivlerin kurulması konusunda teknik destek 
sağlamaktadır.  Ayrıca DSpace  Yazılımının  en  güncel  versiyonu  olan  3.1  versiyonu  da 
ANKOS  AEKA  Üyesi  Sönmez  ÇELİK  tarafından  Türkçe’ye  çevrilmiştir.  Detaylı  Bilgi  ve 
İletişim için: scelik@dogus.edu.tr.  

 
MedOAnet Projesi’ne Destek 
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün de katılımcı olarak yer aldığı Avrupa 
Birliği 7. Çerçeve Programınca desteklenen Akdeniz Açık Erişim Ağı (MedOANet) Projesi 1 Aralık 
2011  tarihinde  başlamıştır.  Projenin  amacı;  Akdeniz  ülkelerindeki  erişimle  (AE)  ilgili mevcut 
stratejileri,  yapıları  ve  politikaları  saptamak  ve  AE  ile  ilgili  politika  üretmek/  karar  vermek 
durumunda  olan  kişi  ve  kurumlarla  bağlantıya  geçerek  AE  politikası  uygulama  ilkeleri 
geliştirmek  ve  bu  ilkelerin  Türkiye  de  dahil  Akdeniz  ülkelerinde  uygulanmasına  yardımcı 

olmaktır.  TÜBİTAK  ve  ANKOS  AEKA  Çalışma  Grubu  tarafından  da  desteklenen 
MedOANet  Projesi  çerçevesinde  Türkiye’deki  AE  ile  ilgili  mevcut/geçerli  politikalar, 
politika  geliştirici  ve  karar  verici  kişi  ve  kurumlar  saptanarak diğer  katılımcı ülkelerle 
birlikte izlenecek yöntem kararlaştırılacaktır. 

 

Uluslararası İşbirlikleri 
a. DOAJ Web Sayfası’nın Türkçe’ye Çevrilmesi 
Dünyanın önde gelen açık erişimli dergi dizini olan Directory of Open Access  Journals 
(DOAJ) ile ANKOS arasında gerçekleştirilen protokol ile DOAJ web sayfası ANKOS AEKA 
Çalışma  Grubu  tarafından  Türkçe’ye  çevrilmiş  ve  [http://www.doaj. 
org/doaj?uiLanguage=tr]  adresinde  kullanıcıların  hizmetine  sunulmuştur.  Sayfada 
geçekleştirilen  güncellemeler  halen  ANKOS  AEKA  Çalışma  Grubu  tarafından  düzenli 
olarak çevrilmektedir. 
 
b. DOAJ Türkçe Aday Dergilerinin Ön Değerlendirmesinin Yapılması 
Dünyanın  önde  gelen  açık  erişimli  dergi  dizini  olan  DOAJ  ile  ANKOS  arasında 
gerçekleştirilen protokol ile DOAJ’da dizinlenmek üzere Türkiye’den başvuruda bulunan 
dergilerin  ön  değerlendirmeleri  belirli  koşullara  göre  ANKOS  AEKA  Çalışma  Grubu 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 
c. Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi Bildirisi’nin Türkçe’ye Çevrilmesi 
Budapeşte  Açık  Erişim  İnisiyatifi  tarafından  2002  yılında  hazırlanan  ve  Açık  Erişim 
kavramını bir tanım içerecek biçimde ilk kez ilgililere sunan bildiri farklı dillere çevrilerek 
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yayımlanmaktadır.  Türkçe  metin  de  ilgili  sayfaya  yerleştirilmek  üzere  ANKOS  AEKA 
Çalışma  Grubu  tarafından  hazırlanmış  ve  yetkililerle  paylaşılmıştır.  Çeviriye, 
http://sonmezcelik.blogspot.com/2012/09/budapeste‐ack‐erisim‐girisimi.html 
adresinden erişilebilir. 
 
d. SCOAP3 Projesi 
SCOAP3 ülkelerin ve kurumların mevcut YEF  (Yüksek Enerji Fizik) dergilerine ödedikleri 
parayı  merkezileştirerek  bu  dergilerin  YEF  ile  ilgili  makalelerinin  açık  erişim  olarak 
katılımcı ülkelere açılması amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir konsorsiyumdur. Aynı 
zamanda  tüm bu makaleler CERN  tarafından arşivlenecektir. Amaç; bilimi hızlandırmak 
ve şu anda lisanslı içeriği yeniden kullanmak için küresel açık erişim bir ortaklık kurmaktır. 
ANKOS, YEF alanında açık erişim dergi yayıncılığını destekleyen bu projede Türkiye’nin de 
yer  alabilmesi  için CERN  ile  iletişim  içindedir  ve  çalışmalar devam  etmektedir. ANKOS 
adına  CERN  ile  SCOAP3  görüşmelerini  AEKA  Koordinatörü  Gültekin  GÜRDAL 
yürütmektedir. 

 
Toplantı ve Sunumlar (2012 ‐2013) 

 Kütüphane Haftası OpenAIREplus  sunumu,  25 Mart  2012  tarihinde  İstanbul 
Kadir Has Üniversitesi’nde, 26 Mart 2012 tarihinde Ankara Milli Kütüphane’de 
Grup Koordinatörü Gültekin GÜRDAL tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 Elazığ  Fırat  Üniversitesi  ev  sahipliğinde  gerçekleştirilen  ANKOS  12.  Yıllık 
Toplantısı  kapsamında  “AEKA  ve  OpenAIREplus  Projesi”  başlıklı  sunum,  28 
Nisan  2012  tarihinde  Grup  Koordinatörü  Gültekin  GÜRDAL  tarafından 
yapılmıştır. 

 Batman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ÜNAK Yıllık Toplantısı’nda 
“Bilimsel Bilgiye Erişim İçin Açık Erişimli ve Katılımcı Bir Altyapı: OpenAIREplus” 
başlıklı  sunum,  5  Ekim  2012  tarihinde Grup  Koordinatörü Gültekin GÜRDAL 
tarafından yapılmıştır. 

 Ulusal  Açık  Erişim  Haftası  Faaliyetleri  kapsamında  İstanbul  Koç 
Üniversitesi’nde  gerçekleştirilen  toplantıda  “Açık  Erişim  ve  OpenAIREplus” 
başlıklı sunum, 18 Ekim 2012  tarihinde Grup Koordinatörü Gültekin GÜRDAL 
tarafından yapılmıştır. 

 Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Bilgi 
ve Belge Yönetimi Bölümü'nün ortaklaşa düzenledikleri Açık Erişim Paneli’nde 
“Bilimsel  Akademik  Çalışmalarınızın  ve  Projelerinizin  Etkisini  Arttırın:  Açık 
Erişim” başlıklı  sunum, 02 Kasım 2012  tarihinde Grup Koordinatörü Gültekin 
GÜRDAL tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 Anadolu  Üniversitesi  ev  sahipliğinde  düzenlenen,  “inet‐tr’12”  kapsamında 
gerçekleştirilen Açık Erişim Paneli’nde “OpenAIREplus Türkiye Masası'ndan E‐
Bilim  İçin Bilimsel Bilgiye Açık Erişim Desteği", başlıklı sunum 07 Kasım 2012 
tarihinde Grup üyesi Burcu Keten tarafından yapılmıştır. 

 Akdeniz  Üniversitesi  ev  sahipliğinde  gerçekleştirilen  Akademik  Bilişim 
Toplantısı,  “Açık  Erişim  ve  DSpace  Arşiv  Yazılımı”  Sunumu,  24  Ocak  2013 
tarihinde AEKA üyesi Sönmez ÇELİK tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 Akdeniz  Üniversitesi  ev  sahipliğinde  gerçekleştirilen  Akademik  Bilişim 
Toplantısı,  “Avrupa  Birliği  Araştırmacıları  İçin  Açık  Erişimli  ve  Katılımcı  Bir 
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Altyapı:  OpenAIRE+”  Sunumu,  25  Ocak  2013  tarihinde  AEKA  Koordinatörü 
Gültekin GÜRDAL tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 Hacettepe  Üniversitesi  ev  sahipliğinde  gerçekleştirilen,  BOBCATSSS  2013, 
“University  Librarianship  in  the  Open  Access  World  and  Changing  Roles”, 
Sunumu,  25  Ocak  2013  tarihinde  AEKA  Danışmanı  İlkay  HOLT  tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 5. Araştırma ve Bilgi Günleri, “Açık Erişim ve AB 
Projeleri”,  Sunumu  18  Mart  2013  tarihinde  AEKA  Üyesi  Burcu  BULUT 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 Kütüphane Haftası “Açık Erişim Kavramı ve OpenAIREplus Projesi” sunumu, 27 
Mart 2013 tarihinde İzmir Yaşar Üniversitesi’nde, AEKA Üyesi Ata TÜRKFİDANI 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 Antalya’da ANKOS ev sahipliğinde gerçekleştirilen ANKOS 13. Yıllık Toplantısı 
kapsamında  “AEKA  ve OpenAIREplus  Projesi”  başlıklı  sunum,  26 Nisan  2013 
tarihinde AEKA Koordinatörü Gültekin GÜRDAL tarafından yapılmıştır. 

 İYTE ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, “Güvenilir 
Açık  Erişim  Kaynakları  ve  Yararlanma  Yolları”  Sunumu  22  Ekim  2013  AEKA 
Üyesi Burcu BULUT tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 İYTE  ev  sahipliğinde  gerçekleştirilen  2. Ulusal Açık  Erişim Çalıştayı,  “SCOAP3 
Projesi, COAR ve Türkiye” Sunumu 22 Ekim 2013 tarihinde AEKA Koordinatörü 
Gültekin GÜRDAL tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 İYTE ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, “DSpace ile 
İlgili  Son  Gelişmeler”  Sunumu  22  Ekim  2013  tarihinde  AEKA  Üyesi  Sönmez 
ÇELİK tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 İYTE ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, “AB Destekli 
OpenAIREplus Projesi ile İlgili Son Gelişmeler” Sunumu 22 Ekim 2013 tarihinde 
AEKA Üyesi Ata TÜRKFİDANI tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 Özyeğin Üniversitesi  evsahipliğinde  5‐7 Mayıs  2013  tarihinde  düzenlenen  4. 
COAR Yıllık Toplantısında AEKA Grubu Koordinatörü Gültekin GÜRDAL ve AEKA 
Danışmanı  İlkay  HOLT  ve  AEKA  Üyesi  Burcu  BULUT  tarafından  hazırlanan 
“Creating Butterfly  Effect  to Disseminate  Scholarly  Information:  The  Turkish 
Experience” Poster; toplantının en iyi posteri ödülünü almıştır. 
 

Çalıştaylar (2012‐ 2013) 

 ANKOS AEKA Çalışma Grubu Üyeleri Hacettepe Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
ev  sahipliğinde  19‐21  Eylül  2012  tarihleri  arasında  gerçekleştirilen,  “3. 
Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu” kapsamında “Açık 
Erişim  Arşivi  Oluşturma  Süreci:  Problemler  ve  Çözüm  Önerileri”  başlıklı 
sunumlarını  gerçekleştirerek  düzenledikleri  çalıştayda  eğitmenlik  görevini 
üstlenmişlerdir. 

 ANKOS  AEKA  Çalışma  Grubu  Üyeleri,  8‐9  Kasım  2012  tarihleri  arasında 
gerçekleştirilen  “Ulusal Açık  Erişim  Çalıştayı”  kapsamında  “Açık  Erişim Arşivi 
Oluşturma  Süreci:  Problemler  ve  Çözüm  Önerileri”  başlıklı  sunumlarını 
gerçekleştirerek düzenledikleri çalıştayda eğitmenlik görevini üstlenmişlerdir. 

 ANKOS  AEKA  Çalışma  Grubu  Üyeleri,  8‐9  Kasım  2012  tarihleri  arasında 
gerçekleştirilen  “Ulusal Açık  Erişim Çalıştayı”  kapsamında  “DSpace  Kurumsal 
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Arşiv  Sisteminin  Kurulması  ve  Uygulanması”  başlıklı  sunumlarını 
gerçekleştirerek düzenledikleri çalıştayda eğitmenlik görevini üstlenmişlerdir. 

 2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı ANKOS AEKA Çalışma Grubu Üyeleri ve Hacettepe 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü  işbirliği  ile 21‐22 Ekim 2013  tarihlerinde  İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 

 

Görüşmeler 
30.01.2013  tarihinde  ULAKBİM  (Ulusal  Akademik  Ağ  ve  Bilgi Merkezi)  Başkanlığı  ile 
toplantı  gerçekleştirilmiş  ve  sunum  yapılmıştır.  Toplantı  sonucunda  Açık  Erişim, OJS 
(Open Journal System) ve TÜBİTAK  (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 
Projeleri’nin OpenAIREplus Portalı’na eklenmesi gündeme gelmiştir. 
 

Grubun 2014 yılında gerçekleştirmeyi planladığı hedefler 
 ANKOS  AEKA  Çalışma  Grubu,  kurumsal  arşiv  yazılımı  olarak  DSpace  adlı  yazılımı 

önermektedir.  Bu  yazılım  temelli  olarak  Türkiye  çapında  kurumsal  arşivlerin 
kurulmasını desteklemek, 

 OpenAIREplus  Projesi  kapsamında  Türkiye’de  7.  Çerçeve  Programı’ndan 
destek  alan  projeler  ait  araştırma  çıktılarının  OpenAIREplus’a  uyumlu 
kurumsal arşivlerde depolanmasını desteklemek, 

 Bildiri,  sunum  ve  çalıştaylarla  açık  erişim  konusundaki  farkındalığın 
artırılmasına  ve  OpenAIREplus  projesinin  tanıtımına  yönelik  çalışmaları 
sürdürmek, 

 Uluslararası işbirlikleri ve projelere desteklerin sağlanmasına devam etmek, 

 Araştırma  Verisi,  Araştırma  Verisi  Yönetimi  ve  Açık  Veri  konularında 
farkındalığı artırma çalışmalarına başlamak. 

 

3.3.5. İşbirliği Çalışma Grubu 
 

Grup Üyeleri: 
Ertugrul ÇİMEN ‐ Kadir Has Üniversitesi 
Sema ÇELİKBAŞ ‐ İstanbul Teknik Üniversitesi 
Zeki ÇELİKBAŞ ‐ İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mehmet MANYAS – Arel Üniversitesi 
Ayhan TUĞLU – Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi 
 

2006  yılında  kurulan ANKOS  İşbirliği  Grubu 7  yıldır  ülkemizde  akademik  kaynak 
paylaşımı  konusunda  çalışmalar  yapmaktadır. ANKOS  İşbirliği grubu  tarafından 
geliştirilen  “Kütüphanelerarası  İşbirliği  Takip  Sistemi  (KITS)”  adlı  online  platform, 
ANKOS üyesi kurumların yoğun  ilgisi  ile karşılaşmıştır. Sisteme üye olan kurum  sayısı 
Kasım 2012 de 154  iken, Kasım 2013  itibari  ile bu sayı 161 olmuştur. Bu süreçte KİTS 
kullanıcılarından gelen istek ve öneriler ışığında gelişmeye devam etmiştir ve halen de 
devam etmektedir. Başlangıçta sadece kitap  taleplerinin yapılabildiği sisteme; makale 
isteği alanı ve tez/kitaptan bir bölüm isteği alanları eklenmiştir. 
 

1  Kasım  2013  tarihi  itibari  ile  sistem  üzerinden  gerçekleştirilen  işlemlerin  istatistik 
bilgileri aşağıdaki gibidir: 

 KİTS’ e üye kurum sayısı: 161 

 Kitap İstek Sayısı: 61.653 
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 Makale İstek Sayısı: 10.353 

 Tez/Kitaptan Bölüm Sayısı: 1.087 
 
İşbirliği Grubu bu güne kadar 3 Ulusal Çalıştay gerçekleştirmiştir: 
 
Birinci Çalıştay 
Ulusal  Akademik  Kaynak  Paylaşım  Çalıştayı:  16  Nisan  2010  tarihinde  Kadir  Has 
Üniversitesi  ev  sahipliğinde  gerçekleştirilmiştir.  Çalıştaya  60  farklı  Üniversiteden  85 
kütüphaneci  katılmıştır.  Bu  alanda  yapılan  ilk  ulusal  toplantı  olma  özelliğini  taşıyan 
çalıştaya akademik kurumların kütüphanelerinde kaynak paylaşımı konusunda çalışan 
kütüphaneciler katılmıştır. Çalıştay web adresi, http://kits.ankos.gen.tr/calistay/2010/ 
index.php’dir.  Çalıştay  sonuç  bildirgesine;  http://kits.ankos.gen.tr/calistay/2010/doc/ 
UAKPC_sonuc_bildirgesi.pdf adresinden erişilebilir. 
 
İkinci Çalıştay 
ANKOS  II. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı: 25‐26 Kasım 2011  tarihlerinde 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 
90  dan  fazla  kurumdan  102  kütüphaneci  ve  akademisyen  katılmıştır.  Çalıştay  web 
adresi,  http://kits.ankos.gen.tr/calistay/2011/’dir.  Çalıştay  sonuç  bildirgesine; 
http://kits.ankos.gen.tr/calistay/2011/docs/UAKPC_Calistayi%20Sonuc%20Bildirgesi_0
1122011.pdf adresinden erişilebilir. 
 
Üçüncü Çalıştay 
ANKOS  III. Ulusal Akademik  Kaynak  Paylaşım Çalıştayı:  13‐14  Eylül  2013  tarihlerinde 
Hitit  Üniversitesi’nin  ev  sahipliğinde  gerçekleştirilmiştir.  Çalıştaya  97  kurumdan  152 
kütüphaneci katılmıştır. Çalıştay web adresi ve çalıştay sunumlarına http://kits.ankos. 
gen.tr/calistay/2013/index.php?c adresinden erişebilirsiniz. 
 
İşbirliği Grubunun üzerinde  çalıştığı konulardan bir diğeri de Akademik Kütüphaneler 
Personel  Değişim  Programı’dır.  Bu  konudaki  çalışmalara  da  2006  yılında  başlanmış 
Ulusal ve Uluslararası örnekler incelenerek bir rapor hazırlanmıştır. Söz konusu rapora 
http://kits.ankos.gen.tr/docs/isbirligi_arastirma_grubu_raporu.pdf  adresinden 
erişilebilir. 
 
Uygulama  altyapısı  ANKOS  İşbirliği  Grubu  tarafından  geliştirilen  program  pilot 
uygulama olarak 8  Temmuz 2012  tarihinde Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi  ve 
Bilgi Üniversitesi ortak girişimi ile hayata geçirilmiştir. Bir haftalık yoğun bir programın 
uygulandığı  "ANKOS  Personel  Değişimi  Pilot  Programı"  verimli  bir  şekilde 
sonuçlanmıştır. 
 
Programa katılan kurum ve kişiler şunlardır:  

 Adnan Menderes Üniversitesi, Ayşen BİNEN 

 Ankara Üniversitesi, Nurgül KILIÇ 

 Batman Üniversitesi, Mehmet Şerif ARSLAN 

 Hitit Üniversitesi, Umut ARSLAN  

 İYTE, Şükrü Merter İDİN 

 Niğde Üniversitesi, Zeynep KAYACAN 
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Programa  katılan  meslektaşlarımıza,  ANKOS  Başkanlığı  tarafından  Katılım  Belgesi 
verilmiştir. 
 
2013  yılı  ANKOS  Personel  Değişim  Programı;  2‐5  Eylül  2013  tarihlerinde  Süleyman 
Demirel  Üniversitesi  ev  sahipliğinde,  Süleyman  Demirel  Bilgi  Merkezi'nde 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Programa katılan kişi ve kurumlar şunlardır: 

 Ayşe ŞAHİN – Ordu Üniversitesi 

 Hacı Serkan ATLIHAN – Adnan Menderes Üniversitesi 

 Kaner ULUSOY – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

 Hasan SEVMEZ – Selçuk Üniversitesi 
 
Programa  katılan  meslektaşlarımıza,  ANKOS  Başkanlığı  tarafından  Katılım  Belgesi 
verilmiştir.  Ayrıca  İşbirliği  Grubu  tarafından  hazırlanan,  ANKOS  Personel  Değişim 
Programı  Nihai  Rapor  Formunun  katılımcılar  tarafından  doldurulması  suretiyle 
olumlu/olumsuz geri bildirimler elde edilmiştir.  
 
Program  hakkında  ayrıntılı  bilgiye;  http://kits.ankos.gen.tr/PersonelDeg/  adresinden 
erişebilirsiniz. 
 
Planlanan Çalışmalar 

 KİTS uygulamasının gelişmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi  

 ANKOS Personel Değişim Programının geliştirilerek sürdürülmesi  

 4. Ulusal Kaynak Paylaşım Çalıştayı için hazırlıkların planlanması 

 2015  yılında  14.sü  yapılacak  olan  IFLA  Interlending  and  Document  Supply 
Conference  ‘in  ANKOS  ev  sahipliğinde  ülkemizde  yapılabilmesi  için  başvuru  ve 
altyapı çalışmalarının yürütülmesi 

 Akademik  Kurumlar  Toplu  Kataloğu’nun  yapılması  için  altyapı  çalışmaları.  Bu 
amaçla mevcut olanakların araştırılması. 

 
3.4. ANKOS Tarafından Yürütülen Projeler 
 

3.4.1. KİTS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) 
Kütüphanelerarası  İşbirliği Takip Sistemi; tüm kütüphane/bilgi merkezleri arası kaynak 
paylaşımı süreçlerini çevrim içi olarak takip etmeyi sağlamaktadır.  
 

Tarihçe  
Uygulama İTÜ kaynak paylaşımı hizmetlerinin istatistiklerini takip eden bir uygulamanın 
üzerine  geliştirilmiş  ve  yeni  baştan  yazılmıştır.  İlk  olarak  İstanbul'daki  akademik 
kütüphaneler  arasında  denenmiş  ve  bu  denemenin  başarılı  olması  üzerine  kısa 
zamanda tüm Türkiye'deki akademik kütüphaneleri içine alacak şekilde yaygınlaşmıştır.  
 

Uygulamanın Felsefesi 
Bilgi  Çağı  olarak  da  adlandırılan  bu  çağda  hiç  bir  kurumun  tek  başına  bütün  bilgi 
kaynaklarını  koleksiyonlarında  bulundurması  ya  da  bu  kaynaklara  erişim  sağlaması; 
bütçe,  bina  ve  insan  gücü  gibi  unsurlar  göz  önüne  alındığında mümkün  değildir.  Bu 
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bakımdan,  bilgi  hizmeti  sunan  kurumların  kullanıcılarının  bilgi  ihtiyaçlarının 
karşılanması durumunda diğer kurumlarla işbirliğine gitmeleri gerekmektedir. 
 

Uygulamanın Şu Anki Durumu 

Uygulama  üretim  aşamasında  kullanılmaktadır.  Uygulama  altyapısı  aşağıdaki 
bileşenlerden oluşmaktadır. 

 Web sunucu (tercihen apache) 

 PHP betik dili 

 Veritabanı (Şu aşamada MySQL kullanılıyor) 
 

 
 

KİTS iş akış modeli  ANKOS KITS web sayfası 

 

Uygulamanın Özellikleri 
Uygulama aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır. 

 Kitap istek modülü 

 Makale istek modülü 

 Tez ve Kitap Bölümü çevrim içi istek modülü 

 Tüm bu modüller içinde genel olarak aşağıdaki özellikleri sunar: 

 Tüm işlemler tamamen çevrim içi olarak işlenir 

 Tüm istekler, isteğin her durumunu gösteren kayıtlar ile takip edilir. 

 İstekler için özel slipler ve kurum içi yazılı çıktılar üretilir. 

 Her isteğe özel karşılıklı not göndermek mümkündür. Eğer istenirse bu notlar 
eposta adreslerine de yönlendirilir. 

 Tüm modüller içinde ayrıntılı bir istatistik bölümü vardır. 
 
Uygulama bu genel özellikleri yanında metin formatındaki MARC kayıtlarını işleme, 
uzaktan veri girişi gibi önemli özellikleri de bulunmaktadır.  
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Notlar ve Yapılacaklar 

Uygulama Zeki ÇELİKBAŞ tarafından geliştirilmeye devam etmektedir. Sisteme 
aşağıdaki özellikleri eklemek üzere çalışmalar yapılmaktadır: 

 Toplu katalog desteği 
 Bölgesel işbirliği çalışmalarına destek. 

 

3.4.2. Açık Erişim 
Açık erişim, kullanıcıların bilimsel yayınların tam metinlerine finansal, yasal ve teknik engeller 
olmaksızın  kamuya  açık  İnternet  aracılığıyla  ücretsiz  olarak  erişebilmeleridir.  Kullanıcılar  bu 
yayınları  okuyabilir,  indirebilir,  kopyalayabilir,  dağıtabilir,  yazdırabilir,  arayabilir  veya  bu 
makalelerin  tam metinlerine  bağlantı  verebilir,  dizinlemek  için  tarayabilir,  bir  yazılıma  veri 
olarak  aktarabilir  ya  da  her  türlü  yasal  amaç  için  kullanabilirler.  Bilimsel  yayınların  tam  bir 
sürümü  açık  erişime,  sınırsız  dağıtıma,  birlikte  çalışabilirliğe  ve  uzun  dönemli  arşivlemeye 
olanak sağlamak için en azından bir çevrimiçi arşivde depolanmalıdır. 
 
Bu  çerçevede,  Türkiye’de  açık  erişim  arşivi  oluşturma  süreçlerine  yönelik  çeşitli  düzeydeki 
girişimlere temel oluşturmak, destek olmak, önerilerde bulunmak, örnek uygulama ve eğitimler 
çerçevesinde  edinilen  tecrübeleri  paylaşmak  üzere  ANKOS  çatısı  altında,  2006  yılında  Açık 
Erişim  ve  Kurumsal  Arşivler  (AEKA)  adıyla  bir  çalışma  grubu  kurulmuştur.  AEKA  Grubu’nun 
amacı şu şekilde ifade edilebilir; 

 Türkiye’de Açık Erişim hareketinin özümsenmesine öncülük etmek, 

 Dünyada ve Türkiye'de Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler konusunda yapılan çalışmalara 
ilişkin bilgi profesyonellerini ve kamuoyunu bilgilendirmek, 

 Açık  Erişim  bilincinin  akademik  kurumlar  arasında  yayılmasına  ve  uygulamaların 
gerçekleştirilmesine aracılık etmek, 

 Akademik kurumlarda Kurumsal Arşivlerin oluşturulması için yöntem göstermek, 

 Çalışmaların eşgüdüm içerisinde sürdürülebilesi için işbirliğine gitmek, 

 Eğitici  ve  yardımcı  dokümanları  AEKA web  sitesinde  (http://acikerisim.ankos.gen.tr/) 
bulundurmak ve bunların güncel ve güvenilir olmasını sağlamak. 

 
Avrupa Komisyonu  (AK) bilginin  serbest dolaşımını Avrupa Araştırma Alanı’nın  (AAA) 
önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. Açık erişim, bilimsel bilgiye erişimde yasal, 
ticari  ve  teknolojik  engelleri  kaldırarak  araştırma  sürecini  daha  etkili,  araştırma 
sonuçlarını  daha  görünür  hale  getirmektedir.  Bilimsel  iletişim  sürecindeki  tüm 
paydaşlar  (kullanıcılar,  araştırmacılar,  araştırmaları  destekleyen  kurumlar, 
kütüphaneler,  yayıncılar,  küçük  ve orta ölçekli  işletmeler,  vatandaşlar,  vd.) araştırma 
çıktılarına ve verilere açık erişimden yararlanmaktadırlar. 
 
Açık  erişim,  kamu  kaynaklarıyla  desteklenen  araştırmalardan  üretilen  yayınlara 
erişimde  standart  yöntem  olarak  kabul  edilmeye  başlanmıştır.  Avrupa  Komisyonu, 
2012’de  Avrupa  Birliği  (AB)  üyesi  ülkelerin  ulusal  açık  erişim  politikalarını 
geliştirmelerini, araştırma yapan ve destekleyen kurumların da bu doğrultuda hareket 
etmelerini  ve  geliştirilen  politikaların  ulusal  düzeyde  ve  Avrupa  çapında  koordine 
edilmesini önermiştir. Dahası, 2014‐2020 yıllarını kapsayan çerçeve programında (Ufuk 
2020)  AB  fonlarıyla  desteklenecek  araştırmalar  için  açık  erişim  zorunlu  hale 
getirilmiştir. ABD, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde kamu kaynaklarıyla yapılan araştırma 
çıktılarına  açık  erişim  için  yasal  düzenlemeler  yapılmıştır.  Çeşitli  ülkelerde  birçok 
üniversite ve araştırma kurumu zorunlu açık erişim politikaları geliştirmiştir. UNESCO, 
Ekonomik  İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  (OECD), Avrupa Araştırma Üniversiteleri Birliği, 
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gibi  kuruluşlar  bilimsel  yayınlara  ve  verilere  açık  erişimi  destekleyen  bildirgeler 
yayımlamıştır. 
 
Türkiye,  OECD  Kamu  Destekli  Araştırma  Verilerine  Erişim  Bildirgesini  2004  yılında 
imzalayan  ilk  30  ülkeden  biri  olmasına  karşın,  o  zamandan  beri  kamu  kaynaklarıyla 
yapılan araştırma çıktılarına ve verilerine açık erişim konusunda ülkemizde ne yazık ki 
hemen  hemen  hiçbir  gelişme  sağlanamamıştır.  Başka  ülkelerde  yasal  zemine 
kavuşturulan  açık  erişim  konusu,  ülkemizde  henüz  Başbakanlığın,  TBMM’nin, 
Bakanlıkların,  Bilim  ve  Teknoloji  Yüksek  Kurulu’nun  (BTYK),  Türkiye  Bilimsel  ve 
Teknolojik  Araştırma  Kurumu’nun  (TÜBİTAK),  Yükseköğretim  Kurulu’nun  (YÖK)  ve 
üniversitelerin gündeminde değildir. Bu kurumların açık erişim politikaları ve alt yapıları 
bulunmamaktadır.  Yaklaşık  15  üniversitede  kurumsal  arşiv  olmasına  karşın,  bu 
üniversitelerin  çoğunda  henüz  kurumsal  arşiv  politikaları  geliştirilmemiştir. 
Araştırmalara fon sağlayan TÜBİTAK, YÖK ve üniversiteler, kamu kaynaklarıyla yapılan 
araştırmalarla  ilgili  politikaların  belirlendiği  Bilim  Avrupa  (Science  Europe),  Avrupa 
Güncel Araştırma Bilgi Sistemleri (EuroCRIS) gibi oluşumlara henüz üye değildir.  
 
Bu durum ülkemizin Avrupa Araştırma Alanı  ile bütünleşme  çabalarını  ve Ufuk 2020 
araştırma fonlarından maksimum düzeyde yararlanmasını olumsuz yönde etkileyebilir. 
Bu  bakımdan  aşağıdaki  önerilerin  mümkün  olan  en  kısa  zamanda  uygulamaya 
geçirilebilmesi gereklidir: 

 Kamu kaynaklarıyla desteklenen araştırmalardan üretilen yayınlara açık erişim için 
yasal düzenleme yapılmalı, ulusal ve kurumsal politikalar geliştirilmelidir. 

 Araştırma yapan ve destekleyen TÜBİTAK, YÖK, çeşitli bakanlıklar, üniversiteler ve 
araştırma kurumları “MedOANet Açık Erişim Politikaları Uygulama İlkeleri”ni temel 
alarak kendi politikalarını geliştirmeli ve uygulamaya koymalıdır 
http://www.acikerisim.org/dokumanlar/medoanet_ guideline_2013.pdf. 

 Üniversite ve araştırma kurumlarında uluslararası standartlara (OAI‐PMH, OpenURL, 
OAIS, vs.) uygun kurumsal arşivler kurulmalı, yapılan araştırmaların çıktıları (makale, 
kitap, rapor, bildiri, tez, ders notları, veriler, vs.) bu arşivlerde depolanmalı ve erişime 
açılmalı, arşivlerin içeriği harmanlanabilmelidir. 

 Destekli projelerden üretilen yayınlar kurumsal arşivler aracılığıyla kullanıma 
açılmalıdır. 

 Bu yayınların tam metinlerine ve üst verilerine kurumsal arşivler aracılığıyla herkes 
tarafından ücretsiz olarak erişilebilmelidir. 

 Bilimsel yayınlara açık erişim araştırma desteği alabilmede ve akademik yükseltmelerde 
ön koşul olmalı, kurumsal arşivlerde bulunmayan yayınlar değerlendirmelerde dikkate 
alınmamalıdır.  

 Ülkemizde açık erişim alt yapısı kurulmalı, açık erişim hizmetleri geliştirilmeli ve Avrupa 
açık erişim araştırma alt yapısıyla (OpenAIRE) bütünleşme çabaları hızlandırılmalıdır. 

 Ulusal ve kurumsal düzeyde açık erişim politikalarına uyulup uyulmadığı 
denetlenmelidir. 

 Araştırmalar sırasında toplanan/yaratılan veriler kurumsal arşivlerde depolanmalı ve 
erişime açılmalıdır. 
 

3.4.3. ANKOS Personel Değişim Programı 
APDP, Ankos'un  iki yıldan beri sürdürdüğü personel değişimi  faaliyetlerinin altyapısını 
oluşturan  bir  sistemdir.  Sistem  şu  aşamasında  “Değişim  Başvuru  Formu”  ve 
“Değerlendirme Sisteminden” oluşmaktadır.  
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Tarihçe 
ANKOS'un  profesyonel  ziyaret  ve  değişim  programları  konusunda  çalışmalar  yapmak 
üzere  İşbirliği  Grubuna  (eski  adı  işbirliği  çalışma  grubu)  görev  vermiştir.  İşbirliği 
grubunun kurulduğu 2006 yılında ilk yaptığı çalışmalar bu konuya yöneliktir. Nitekim bu 
çalışmalar sonucunda “Personel Değişim Politikası” oluşturulmuştur. 
 

Bu  program,  ANKOS’un  sadece  elektronik  kaynaklar  alanında  bir  pazarlık  yürütücü 
olmamasının  ve Türk üniversite kütüphaneciliğini ve kütüphanecilerini bilgi  ve  tecrübe 
paylaşımı  konularında  desteklemeyi  ve  yakınlaştırmayı  da  misyon  edinmesinin  bir 
uzantısıdır. 
 

Uygulama altyapısı ANKOS İşbirliği Grubu tarafından geliştirilen APDP (ANKOS Personel 
Değişim  Programı)  pilot  uygulama  olarak  8  Temmuz  2012  tarihinde  Koç Üniversitesi 
önderliğinde,  Özyeğin  Üniversitesi  ve  Bilgi  Üniversitesi  ortak  girişimi  ile 
gerçekleştirilmiştir.  İkincisi  ise  2‐5  Eylül  2013  tarihlerinde  Süleyman  Demirel 
Üniversitesi Bilgi Merkezi'nde başarıyla uygulanmıştır. Programa önümüzdeki  yıllarda 
katılımcı  sayısının  artırılması  ve  programa  ev  sahipliği  yapacak  şehir  ve  kurumların 
çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. 

 
Başvuruların  ANKOS  Yönetim  Kurulu  tarafından  değerlendirildiği  bu  programda, 
ülkenin  farklı yerlerindeki ANKOS üyesi kurumlarda çalışan genç personel yaklaşık bir 
hafta  boyunca  hem  yeni  bilgiler  ediniyor  ve  deneyim  kazanıyor  hem  de  kendi 
tecrübelerini  ev  sahibi  kurum  Kütüphanesi  ve  diğer  katılımcılar  ile  paylaşma  imkânı 
bulunuyor. 
 

Program  başvuruları  başladığında  ANKOS  listesi  üzerinden  üye  kurumlara  duyuru 
yapılmakta  ve  verilen  son  tarihe  kadar  başvuruların  yapılması  istenmektedir. 
Başvurular online form aracılığı  ile alınır. Bu yıl ve geçmiş yılların programlarına  ilişkin 
detaylara http://ankos.gen.tr/index.php/ankoshakkinda/pdp linkinden erişilebilir. 

 
Program  sonunda  katılımcılar  geri  bildirimlerini  istenen  rapor  formatında  ANKOS 
yönetimi ile paylaşmaktadırlar. 
 

Uygulamanın Felsefesi 
Kütüphane/bilgi merkezleri  arasındaki  personel  değişimi  sağlayarak mesleki  bilgi  ve 
tecrübe paylaşımına katkıda bulunmaktır. 
 

Uygulamanın Mevcut Durumu 
Uygulama  üretim  aşamasında  kullanılmaktadır.  Uygulama  alt  yapısı  aşağıdaki 
bileşenlerden oluşmaktadır. 

 Web Sunucu (Tercihen Apache) 

 PHP betik dili 

 Veritabanı 
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APDP Başvuru Ekranı  APDP Değerlendirme Ekranı 

 
Uygulamanın Özellikleri 
Uygulama aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır: 

 Sistemle entegre program tanıtım web sayfaları 

 Profesyonel ziyaret başvuru modülü 

 Değerlendirme modülü 
 
Tüm bu modüller içinde genel olarak aşağıdaki bilgileri sunar: 

 Tüm işlemler tamamen çevrimiçi olarak işlenir, 

 Başvurular  kapanana  kadar  başvuruyu  yapanlar  kayıtlarını  istedikleri  gibi 
güncelleme imkanına sahiptirler, 

 Değerlendirmeler körlemesine yapılır, 

 Sisteme yönetici olarak tanımlanan tüm kullanıcıların review yetkisi vardır. 
 
Uygulama  Zeki  ÇELİKBAŞ  tarafından  geliştirilmeye  devam  edilmektedir.  Sisteme 
aşağıdaki özellikleri eklemek üzere çalışmalar yapılmaktadır. 

 Kullanıcıdan gelen geri bildirimler sistem üzerinden alınaca, 

 Değerlendirmelerin yanında  sonuçların da web  sitesi üzerinden başvuranlara 
geri bildirimi sağlanacaktır. 
 

3.4.4. Online İşlemler – Elektronik Kaynak Yönetim Sistemi 
ANKOS  Elektronik  Kaynak  Yönetim  Sisteminin  yapısı  birbiri  ile  ilişkilendirilmiş  veri 
tabanları,  üyeler,  abonelikler,  firmalar,  kullanıcılar,  sistem  ayarları,  hazır  raporlar  ve 
dinamik  raporlar  gibi  40  tablodan  oluşmaktadır.  Sistem  MySQL  üzerinde  PHP 
programlama dili ile kodlanmıştır. Ajax programlama dili ile hem görsel hem de işlevsel 
ara  yüzü  tasarlanmıştır.  Böylece  verilerin  yorumlanması  ve  analiz  edilmesinde  daha 
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standart bir yapıya kavuşturulmuştur. Ayrıca sistem tasarlanırken, bu alanda kullanılan 
temel  istatistik standartları olan COUNTER ve SUSHI Protokollerine göre verilerin elde 
edilmesi için gerekli alt yapı oluşturulmuştur.  

 
Sistemdeki en önemli yeniliklerden biri de yetkilendirmedir. Bununla beraber,  sistem 
kullanıcılarının  hakları  kapsamında  verilere  erişebilmeleri  sağlanmıştır.  Tablo  1’de 
ANKOS  İstatistik  Sistemin,  modülleri  ve  yetkilendirme  yapısı  verilmiştir.  Tablo  1’de 
görüldüğü  gibi  sistem  kullanıcıları,  veri  giren  ve  görüntüleyen  olmak  üzere  iki  gruba 
ayrılmaktadır. İstatistik Grubu ve Veritabanı Sorumluları sisteme veri girenler grubunu; 
Yönetim Kurulu, Araştırma Grupları, Kütüphane Yöneticileri, ANKOS  ile  iletişimde olan 
kütüphaneciler verileri görüntüleyen grubunu oluşturmaktadır. Sistem hakkında detay 
Tablo 1’de aşağıda sunulmuştur.  

 

 
 
3.5. ANKOS’un Temsil Edildiği Yurtiçi ve Yurtdışı Toplantılar   

 12th Meeting of Southern European Libraries’ Consortia  (SELL), Thessaloniki, 
Yunanistan, 15 ‐16 Temmuz 2012, Ertuğrul ÇİMEN, Sami ÇUKADAR. 

 Frankfurt Kitap Fuarı, Frankfurt, Almanya, 10‐14 Ekim 2012, İsmail ÇETİNKAYA, 
Cevat GÜVEN. 

 ICOLC  Europe Meeting  2012, Viyana  Üniversitesi,  Viyana,  Avusturya,  15‐17 
Ekim 2012, F. Tuba AKBAYTÜRK ÇANAK, İlkay HOLT, Sami ÇUKADAR. 

 RSC Regional Sales Directors Meeting, İstanbul, 19 Mart 2013, Sami ÇUKADAR, 
Ertuğrul ÇİMEN. 

 UKSG 36th Annual Conference  and  Exhibition, Bournemouth,  İngiltere, 8‐10 
Nisan 2013, İlkay HOLT. 

 Bilgi  Toplumu  Stratejisinin  Yenilenmesi  Projesi  Atölye  Çalışması,  Kalkınma 
Bakanlığı  Bilgi  Toplumu  Dairesi  Başkanlığı,  HiltonSA  Oteli,  Ankara,  6 Mayıs 
2013, İsmail ÇETİNKAYA. 
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 4th  Annual  Meeting  of  COAR,  07‐08  Mayıs  2013,  Özyeğin  Üniversitesi, 
İstanbul, Türkiye, Ertuğrul ÇİMEN, İlkay HOLT, F. Tuba ÇANAK AKBAYTÜRK. 

 13th SELL meeting, CBUC, Barselona, İspanya, 16‐18 Mayıs 2013, İlkay HOLT 

 Frankfurt Kitap Fuarı, Frankfurt, Almanya, 09‐13 Ekim 2013, İsmail ÇETİNKAYA. 

 ICOLC Europe Meeting 2013, Vilnius University, Vilnius, Litvanya, 13‐16 Ekim 
2013, Ertuğrul ÇİMEN, İlkay HOLT, F. Tuba AKBAYTÜRK ÇANAK. 

 2.  Ulusal  Açık  Erişim  Çalıştayı,  21‐22  Ekim  2013,  İzmir  Yüksek  Teknoloji 
Enstitüsü, Urla, İzmir, Sami ÇUKADAR.  

 EIFL  General  Assembly  2013,  İstanbul,  Türkiye,  11‐13  Kasım  2013,  Ertuğrul 
ÇİMEN, Sami ÇUKADAR. 

 
3.6. ANKOS’un Üyelikleri 
 
ICOLC‐International  Coalition  of  Library  Consortia  (Uluslararası  Kütüphane 
Konsorsiyumları Koalisyonu) 
ICOLC,  Kuzey  ve Güney Amerika, Avrupa, Avustralya, Asya  ve Afrika’da  yaklaşık  200 
kütüphane  konsorsiyumunu barındıran  kendi  kendine örgütlenen,  resmi olmayan bir 
gruptur. Temel amacı konsorsiyum üyeleri arasında ortak çıkarlar için stratejik öneriler 
sunarak  çözümler  bulunmasıdır.  ICOLC  yeni  elektronik  kaynaklar,  elektronik  bilgi 
sağlayıcıları  ve  satıcılarının  fiyatlandırma  modelleri;  direktör,  yönetim  kurulları  ve 
kütüphane  konsorsiyumları  ile  ilgili  diğer  konuları  görüşmek  üzere  yılda  iki  defa 
toplanmaktadır. 
 
PARC‐The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (Bilimsel Yayıncılık 
ve Akademik Kaynaklar Birliği) 
SPARC,  ticari  yayıncıların  tekellerini  kırmak,  bilimsel  dergilerdeki  fiyat  artışlarını 
önlemek ve  rekabet ortamı yaratmak amacıyla 1999 yılında Amerika’da kurulmuştur. 
2002 yılında Avrupa Şubesi açılmış ve ANKOS aynı yıl Avrupa SPARC’ın üyesi olarak bu 
girişimi  desteklemiştir.  SPARC’ın  başlattığı  açık  erişim  ve  açık  arşivler  girişimi,  tüm 
dünyada  yayıncılık  ve  kütüphanecilik  çevrelerinde  üzerinde  en  çok  konuşulan 
konulardan biri haline gelmiştir ve giderek yaygınlaşmaktadır. 
 
SELL‐Southern European Libraries Link (Güney Avrupa Kütüphaneler Birliği) 
ANKOS, Portekiz, İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın dâhil olduğu SELL’in 2001 yılından bu 
yana üyesidir. Her  yıl düzenli  toplantılar  yapılarak görüş alışverişinde bulunulan  SELL 
toplantısı, 18‐20 Mayıs 2009  tarihleri arasında  İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 
 
UKSG‐ United Kingdom Serials Group (Birleşik Krallık Süreli Yayınlar Grubu) 
UKSG  bilimsel  bilgi  sektöründeki  paydaşlar  ve  üyeler  arasında  iletişim  sağlayarak; 
araştırmaları  teşvik  etmek,  üyelerin  profesyonel  gelişimini  arttırmak  ve  paydaşlar 
arasında  bilgi  ve  tecrübe  paylaşımını  amaçlayan  uluslararası  bir  organizasyondur. 
UKSG’un  kütüphaneler,  yayınevleri  ve  bilgi  sektöründeki  çeşitli  bilgi  tedarikçi  ve 
aracılardan oluşan 500’ü aşkın üyesi bulunmaktadır. 
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DOAJ‐ Directory of Open Access Journals (Açık Erişimli Dergiler Dizini) 
DOAJ’ın amacı açık erişimli kaynakların görünürlüğünü artırmak, bilimsel ve akademik 
dergilerin bu sayede artan kullanım kolaylığını ve etkisini teşvik etmektir. Şu anda 9.954 
dergide 1.527.337 makale indekslenmiştir.  
 
COUNTER‐Counting  Online  Usage  of  Networked  Electronic  Resources  (Elektronik 
Kaynaklar İstatistik Standartları Birliği) 
Mart  2002  yılında  başlayan  COUNTER,  tutarlı  çevrimiçi  kullanım  istatistiklerini 
raporlamada standartları oluşturmayı amaçlayan; kütüphaneciler, yayıncılar ve aracılara 
hizmet  veren  uluslararası  bir  girişimdir.  Çevrimiçi  dergi  ve  veritabanları  kapsayan  ilk 
COUNTER standardı 2003 yılında yayımlanmış ve günümüze kadar sürekli geliştirilmiştir. 
Çevrimiçi kullanım raporlama standartlarının yanında kullanımla ilgili bir dizi araştırma ve 
hizmetlerin geliştirilmesinde üye organizasyonlar arasında işbirliği sağlamaktadır. 
 
3.7. ANKOS Web Siteleri 
 
Kurumsal Web Siteleri 
ANKOS, web hizmetlerini aktif durumda olan 8 web  sitesi ve 4 mail  listesi üzerinden 
sürdürmektedir.  ANKOS  hakkında  genel  bilgilere,  organizasyon  yapısına,  yürütülen 
çalışmalara,  güncel  haberlere  ve  duyurulara  erişilebilen  ANKOS’un web  sayfası  olan 
ankos.gen.tr’nin yanında, halihazırda hizmet vermeye devam eden diğer web siteleri şu 
şekildedir: 

 Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler: acikerisim.ankos.gen.tr 

 Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi : kits.ankos.gen.tr 

 Elektronik Kaynak Yönetim Sistemi: online.ankos.gen.tr 

 Yayıncı Başvuru Formu: yayinci.ankos.gen.tr 

 ANKOS Anket Sistemi: anket.ankos.gen.tr 

 ANKOS Derneği Web Sitesi: ankos.org.tr 

 ANKOS Yıllık Toplantısı: ankoslink.ankos.org.tr 

 ANKOS Daire Başkanları Toplantısı: meetings.ankos.gen.tr/kddb2012, 

 ANKOS Daire Başkanları Toplantısı: meetings.ankos.gen.tr/kddb2013, 
 
ANKOS’un  aktif  durumda  4  mail  listesi  bulunmaktadır.  ANKOS  gönüllüleri  ile  birlikte 
ANKOS’a üye kurum yöneticilerinin ve kurumda veri tabanı sorumlusu olarak çalışanların 
dahil  olduğu  ankos‐tr  mail  listesi,  ANKOS  ile  kurumlar  arasında  köprü  vazifesi 
görmektedir. Bir diğer mail  listesi olan ankoslink mail  listesi, her yıl düzenlenen ANKOS 
yıllık toplantıları ile ilgili paylaşımların gerçekleştirildiği, ANKOS üyesi kurumların ve yayıncı 
firmaların da dahil olduğu bir listedir. Bunlara ek olarak, sadece kurum yöneticilerinin üye 
olabildiği  ankos‐kddb  mail  listesi  ve  ANKOS  gönüllülerinin  kendi  aralarında 
haberleşebilmesine yönelik olarak kullanılan ankos‐vts mail listesi de kullanılmaktadır. 
 
Kayıtlı Kullanıcı Sayıları 
ankos‐tr mail listesi : 507 
ankoslink mail listesi : 1007 
ankos‐kddb mail listesi: 181 
ankos‐vts mail listesi: 63 
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II‐ ANKOS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 
 

1. ANKOS Derneği’nin Kurulması 
ANKOS'un en önemli sorunu olan kurumsallaşma konusunda 19 Aralık 2011 tarihinde 
yapılan "Genel Kurul"  toplantısında alınan karar ve ANKOS Yönetim Kurulu’na verilen 
görev doğrultusunda, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Derneği  (ANKOS) 27.01.2012 
tarihinde,  Türkiye’deki  üniversite  kütüphanelerinin  işbirliği  ve  dayanışma  içinde 
hareket  etmelerine  aracılık  ederek  daha  az  maliyete  daha  çok  bilgi  kaynağı  temin 
etmelerini  sağlamak  amacıyla  kurulmuştur.  ANKOS  Derneği  ile  daha  geniş  bilgiye 
http://ankos.org.tr/ adresinden erişebilirsiniz. 
 

2. 12. Yıllık ANKOS Toplantısı 
ANKOS  (Anadolu  Üniversite  Kütüphaneleri  Konsorsiyumu)’un  kuruluşundan  bu  yana 
her  yıl  düzenli  olarak  yapılan  toplantılarından  12.  Yıllık  Toplantısı  26‐28 Nisan  2012 
tarihlerinde  73  firmadan  152  firma  yetkilisi,  139  kurumdan  2’şer  kurum  temsilcisi 
olmak  üzere  toplam  430  kişilik  bir  katılımla  Fırat  Üniversitesi'nin  ev  sahipliğinde 
Elazığ'da gerçekleştirildi. 
 
Fırat  Üniversitesi  Atatürk  Kültür  Merkezi’nde  yapılan  açılış  törenine  Elazığ  Valisi 
Muammer EROL, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL, ANKOS Başkanı 
Ertuğrul  ÇİMEN,  yurt  içinden  ve  yurt  dışından  çok  sayıda  davetli  katıldı.  
 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Fırat Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire  Başkanı  Cabir  BİNGÖL;  bu  tür  toplantıların  kütüphaneciliği  ve  kütüphanecileri 
tanıma  açısından  çok  önemli  olduğunu  belirterek,  ANKOS  toplantısına  ev  sahipliği 
yapmaktan dolayı duydukları mutluluğu ifade etti. 
 
ANKOS Başkanı Ertuğrul ÇİMEN açılış konuşmasında; ANKOS'un amacının üniversite ve 
araştırma  kütüphanelerinin  en  uygun  fiyatla,  en  fazla  elektronik  bilgi  kaynağına 
erişimlerini sağlamak olduğunu vurgulayarak, Türkiye’deki akademisyen ve öğrencilerin 
küresel bilgi ağına en üst düzeyde erişimlerini gerçekleştirerek, eğitim ve araştırmaya 
kütüphanelerin desteğini arttırmak için ortak çalışmalar yürütmekte olduklarını belirtti.  
 

Açılışta  konuşan  Fırat  üniversitesi  Rektörü  Prof.  Dr.  A.Feyzi  BİNGÖL  ise,  toplantıya 
katılanlara Fırat Üniversitesiyle  ilgili bilgiler vererek, toplantıya ev sahipliği yapmaktan 
dolayı onur duyduğunu ifade etti. 
 

ANKOS  12.  Yıllık  Toplantısı'nın  davetli  konuşmacısı  2009‐2011  yılları  arasında 
“International  Federations  of  Library  Associations  and  Institutions  (IFLA)  başkanlık 
görevini  yürütmüş,  2006  yılından  bu  yana Güney Afrika’da  Stellenbosch Üniversitesi 
Kütüphanesi’nde  Kıdemli  Direktör  olarak  görev  yapmakta  olan  Ellen  R.  TISE'nin 
“Elektronik  Yayınlar,  Konsorsiyumlar  ve  Kütüphanecilik  Alanında  Yeni  Yaklaşımlar” 
başlıklı sunumu katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 
 
Kütüphanecilik ve elektronik yayıncılık alanında son derece önemli bilgilerin paylaşıldığı 
üç  günlük  toplantıda;  firmaların mevcut  ürün  ve  hizmetleri  hakkında  bilgiler  verdiği 
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firma  sunumları,  “Karmaşıklığına  Rağmen  Vazgeçilemeyen  E‐kitaplar!”  ve  “Kamu 
Üniversitelerinde,  Elektronik  Kaynakların  Ödeme  Süreçleri  Ortaya  Çıkan  Sorunlar  ve 
Çözüm Önerileri” başlıklı ANKOS sunumları ile ANKOS Çalışma ve Araştırma Gruplarının 
yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdikleri sunumlar yer aldı. 
 

Toplantı boyunca bilgi kaynakları, bilgi  teknolojileri  ve kütüphane  sistemleri alanında 
farklı veya benzer alanlarda faaliyet gösteren 60 firma standında, firma temsilcileri ve 
ANKOS üyesi kurum  temsilcileri bir araya gelerek, ürünler hakkında  fikir alışverişinde 
bulundular. 
 

Toplantının son günü olan 28 Nisan 2012 Cumartesi, yurtdışından ve Türkiye'nin çeşitli 
illerinden gelmiş olan konuklar toplantı programının sosyal etkinlik kapsamında Harput 
ve civarını görme fırsatını yakaladı. 
 

Toplantı web sitesine, http://2012.ankos.org.tr adresinden erişebilirsiniz. 
 

3. ANKOS Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 
ANKOS Derneği’nin İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı”, 9 Haziran 2012 Cumartesi Günü 
Saat 11.00' da Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü D Blok Büyük Salon’da yapıldı. 
 

Çoğunluğun sağlandığı Genel Kurul gündemindeki maddeler sırasıyla; açılış ve yoklama, 
saygı duruşu, İstiklal Marşı, Başkanlık Divanı Seçimi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 
Saymanlık  Raporu’nun  okunması,  raporların  eleştirilmesi  ve  aklanması,  2012‐2014 
dönemi için tahmini bütçenin oylanması, Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimi, dilek ve 
öneriler ile gerçekleşti. 
 

ANKOS Derneği Genel Kurul Toplantısı sonucunda, 2012‐2014 dönemi  için Yönetim ve 
Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine şu isimler seçildi: 
 

Yönetim Kurulu Asıl Üyeliği 
1. Ertuğrul ÇİMEN(Kadir Has Üniversitesi) 
2. F. Tuba AKBAYTÜRK ÇANAK (Koç Üniversitesi) 
3. İlkay HOLT (Özyeğin Üniversitesi) 
4. Cevat GÜVEN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) 
5. Nevzat SABAN (Akdeniz Üniversitesi) 
6. Sami ÇUKADAR (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 
7. İsmail ÇETİNKAYA (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)  
 
Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği 
1. Ayhan TUĞLU (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi) 
2. Gültekin GÜRDAL (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) 
3. Kenan ERZURUM (Bahçeşehir Üniversitesi) 
4. Hakan KAPUCU (Işık Üniversitesi) 
5. Hakkı YILMAZ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) 
6. Mehmet MANYAS (Arel Üniversitesi) 
7. Yasin DEMİRBAŞ (İstanbul Ticaret Üniversitesi) 
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Denetleme Kurulu Asıl Üyeliği 
1. Sönmez ÇELİK (Doğuş Üniversitesi) 
2. Mehmet Fatih KUMSEL (THK Üniversitesi) 
3. Kenan ÖZTOP (Okan Üniversitesi) 
 
Denetleme Kurulu Yedek Üyeliği 
1. Selma ASLAN (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) 
2. Şenol ARMAĞAN (İstanbul Gelişim Üniversitesi) 
3. Ezgi ÇELİK (Piri Reis Üniversitesi) 
 
ANKOS Derneği Yönetim Kurulu, seçilmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk toplantıda, 
Yönetim Kurulu Üyelerinin arasındaki görev dağılımı şu şekilde belirledi: 
1. Ertuğrul ÇİMEN (Başkan) 
2. F. Tuba AKBAYTÜRK ÇANAK (Yazman) 
3. İlkay HOLT (Sayman) 
4. Cevat GÜVEN (Üye) 
5. Nevzat SABAN (Üye) 
6. Sami ÇUKADAR (Üye) 
7. İsmail ÇETİNKAYA (Üye)  
 

4. 2012 ANKOS Yıllık Çalıştayı 
28 Haziran  –  01  Temmuz  2012  tarihleri  arasında Nevşehir, Ürgüp’te  yapıldı.  ANKOS 
Çalışanlarının bir  araya  geldiği  çalıştay, ANKOS Başkanı  Ertuğrul ÇİMEN’in  (Kadir Has 
Üniversitesi)  ANKOS’un  büyüme  stratejisi  ve  2013  yıllık  toplantı  formatının  nasıl 
olabileceği konularında bilgiler verdiği açılış konuşması ile başladı. 
 
Uluslararası mesleki toplantı ve etkinliklerle ilgili bilgilerin paylaşıldığı çalıştayda; ANKOS 
Başkanı Ertuğrul ÇİMEN  (Kadir Has Üniversitesi)  katılınan  Southern European  Libraries 
Link (SELL) toplantısında dikkat çeken konuları, İlkay HOLT (Özyeğin Üniversitesi) katıldığı 
The International Association of Technological University Libraries (IATUL) konferansına 
ilişkin  bilgileri,  Ata  TÜRKFİDANI  (Yaşar  Üniversitesi)  Erasmus  Personel  Hareketliliği 
kapsamında gittiği Göttingen Üniversitesi deneyimlerini ve F. Tuba AKBAYTÜRK ÇANAK 
(Koç Üniversitesi) ziyaret ettiği Stanford Üniversitesi ile ilgili izlenimlerini aktardı. 
 
Sami ÇUKADAR  (İstanbul Bilgi Üniversitesi) “Konsorsiyuma Katılım Süreci ve Pazarlığa 
Etkileri” başlıklı sunumunda; kurumların veritabanlarına abonelik konusunda kararlarını 
çok  geç  bildirdiklerini,  bu  durumun  da  pazarlık  sürecini  etkilediğini  ifade  ederek, 
veritabanlarına  katılım  süreci  ile  ilgili  bir  ANKOS  takvimi  oluşturulması  gerekliliği 
üzerinde durdu. 
 
“Veri Tabanı Yazışmalarının Arşivlenmesi ve Yazışma Kuralları” konulu bir sunum yapan 
Çağatay GEZER (Akdeniz Üniversitesi), Veritabanı Sorumlularının yaptıkları duyurularda 
uyması  gereken  kurallara  ve  bu  yazışmaların  arşivlenmesinin  önemine  vurgu  yaptı. 
Daha  sonra;  Emre  Hasan  AKBAYRAK  (Orta  Doğu  Teknik  Üniversitesi)  “VTS 
Sorumlulukları”, Mustafa Kemal ÇELEBİ  (Çukurova Üniversitesi)  ise “VTS‐Üye  İlişkileri” 
konularında bilgi verdiler. 
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Derya SOĞUKSU (Koç Üniversitesi) “ERM Pratik Çalışma: Veritabanları Lisans Anlaşması, 
Ödeme  Durumları,  Kullanım  İstatistikleri,  Tek  Yetki  Belgesi”  konulu  sunumunda, 
Veritabanı  Sorumluları  tarafından ANKOS  ‐  E‐Kaynak Yönetim  Sistemi’ne  yapılan  veri 
girişlerinden ve bu verilerin istatistik almadaki öneminden bahsetti. 
 
Grup çalışmalarının da yapıldığı çalıştayda; ANKOS Çalışanlarının farklı gruplara dağılımı 
yapılarak;  “ANKOS  Takvimi”,  “Veritabanları  2013  Pazarlık  Süreci”,  “ANKOS  FTE 
Çalışması,  Yeni  Konsorsiyum  Modelleri”,  “Personel  Değişimi  ve  İşbirliği”,  “Halkla 
İlişkiler, Web  Sayfası  ve  Sosyal Medya”  ve  “ANKOS  Dernek  Olarak  Neler  Yapabilir” 
konularında  tüm  çalışanların  düşünceleri  alındı  ve  bu  düşünceler  Grup  yöneticileri 
tarafından tüm katılımcılarla paylaşıldı. 
 
30 Haziran  Cumartesi Günü, Master  Training  International  bünyesinde  çalışan  Zehra 
ÇALIŞAL  tarafından  “Stres  Yönetimi”  konusunda  verilen  eğitimin  ardından;  ANKOS 
Çalışma Grupları  kendi  aralarında  bir  araya  gelerek; mevcut  durumlarını,  gelecek  ile 
ilgili planlarını konuştular ve ANKOS Yönetim Kurulu’na çalışmaları ile ilgili bilgi verdiler. 
 
Çalıştayın son oturumunda; “Son 3 yılda kütüphanecilik dünyasına damgasını vuran 3 
gelişme  nedir?”  ve  “Gelecek  3  yılda  kütüphanecilik  dünyasına  damgasını  vuracak  3 
gelişme  ne  olacaktır?”  konu  başlıklarında  katılımcıların  düşüncelerini  paylaştığı 
workshop  çalışmasının  ardından,  ANKOS  Başkanı  Ertuğrul  ÇİMEN  kapanış 
konuşmasında yeni çalışma gruplarına duyulan ihtiyaçtan söz etti. 
 
Çalıştay  programının müze  incelemeleri  kapsamında;  Göreme  Açık  Hava Müzesi  ve 
Hacıbektaş Veli Müzesi ziyaret edildi. 
 

5. 2012 ANKOS Kütüphane / Bilgi Merkezi Yöneticileri Toplantısı 
ANKOS  Kütüphane  /  Bilgi  Merkezi  Yöneticileri  Toplantısı,  16  –  17  Kasım  2012 
tarihlerinde  İhsan  Doğramacı  Bilkent  Üniversitesi  ev  sahipliğinde,  Ankara’da  yapıldı. 
ANKOS’un  kurucuları  arasında  yer  alan  İhsan Doğramacı  Bilkent Üniversitesi’nde,  ilk 
defa  ANKOS  toplantılarından  birinin  gerçekleştirilmiş  olması  açısından  ayrı  bir  önem 
taşıyan toplantı, ev sahibi kurumun Kütüphane Müdürü David E. THORNTON’un Türkçe 
yaptığı konuşma ile başladı.  
 
Açılış  konuşmalarının  ardından,  davetli  konuşmacı  ANKOS  Kurucu  Başkanı  Prof.  Dr. 
Bülent  KARASÖZEN  yaptığı  sunumda;  ANKOS’un  kısa  tarihçesi,  ulusal  ve  uluslararası 
işbirlikleri,  konsorsiyumun  gelecek  dönemde  üstlenmesi  gereken  yeni  görevler  ve 
bilimsel iletişimde yaşanan devrim hakkında bilgiler verdi. 
 
Toplantının  birinci  oturumunda;  F.  Tuba  AKBAYTÜRK  ÇANAK  (ANKOS  YK  Üyesi), 
“Konsorsiyumu  Yeniden  Düşünmek”  başlıklı  sunumunda  iş  dünyasında  ve 
kütüphanecilikte  konsorsiyumun  kelime  anlamı,  konsorsiyumla  birlikte  öne  çıkan 
kavramlar, ANKOS kapsamında başarılanlar, birliktelik ve senkronize hareket edebilme 
becerisinin  önemi/gerekliliği,  dünyadaki  farklı  konsorsiyum  yapıları,  konsorsiyum 
kapsamında üyeler, firmalar ve ANKOS’un yapması gerekenler hakkında açıklamalarda 
bulunarak, “Konsorsiyum güçtür” sloganı ile sözlerini tamamladı. 
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İkinci  oturumda;  Ertuğrul  ÇİMEN  (ANKOS  Başkanı)  2012  yılı  faaliyetleri,  devam  eden 
projeler, ANKOS tarafından verilen destekler ve 2013 hedefleri hakkında bilgiler vererek, 
değerlendirmelerde bulundu. Ardından, İlkay HOLT (ANKOS YK Üyesi) ANKOS Derneğinin 
2012  yılı  finansman  raporunu ANKOS Üyeleri  ile paylaştı. Oturumun  sonunda; ANKOS 
2013  Yıllık  Toplantısının  formatı  ile  ilgili  yapılacak  değişiklikler  ve  toplantı  formatına 
uygun  hazırlanacak  içerik  hakkında  bilgiler  veren  Cevat  GÜVEN  (ANKOS  YK  Üyesi), 
toplantıda firmalara ve ANKOS üyelerine sağlanacak olanakları anlattı. 
 
Üçüncü oturumda; F. Tuba AKBAYTÜRK ÇANAK'ın (ANKOS YK Üyesi), ANKOS’un temsil 
edildiği uluslararası toplantılar ve bu toplantılarda ANKOS tarafından yapılan sunumlar 
hakkında  bilgiler  vermesinin  ardından,  Sami  ÇUKADAR  (ANKOS  YK  Üyesi)  ANKOS’un 
ulusal ve uluslararası  işbirlikleri, üyesi olduğu uluslararası organizasyonları, ANKOS’un 
bu  organizasyonlara  üye  olmasının  gerekçeleri  ve  bu  üyelikler  sayesinde  elde  ettiği 
avantajları dile getirdi.  
 
Dördüncü  oturumda;  Kütüphane/Bilgi  Merkezi  Yöneticileri  toplantısında  bir  ilk 
gerçekleştirilerek,  eğitim  verildi.  Doç.  Dr.  Merih  TANGÜ  (Eğitim  Danışmanı,  Sinerji 
Eğitim  ve  Danışmanlık)  tarafından  verilen  “İşbirliğine  Dayalı  İlişki  Yönetimi”  başlıklı 
eğitim,  interaktif ve katılımcı bir yaklaşımla gerçekleşti. TANGÜ'nün sözlerine “Toplam 
bir  buçuk  saatlik  bir  eğitim,  umarım  sıkılmazsınız”  ifadesi  ile  başlamasına  karşın, 
eğitimin sonunda katılımcılar zamanın nasıl geçtiğini anlayamadıkarını belirttiler. 
 
İlk  gün  gerçekleştirilen  toplantı  programının  sonunda;  Burcu  TANRIKULU  (Fakülte 
Kütüphanecisi,  Referans  Hizmetleri)  tarafından  İhsan  Doğramacı  Bilkent  Üniversitesi 
Kütüphanesi’nin tanıtımı yapıldı ve ardından kütüphane turu gerçekleştirildi. 
 

Toplantının  ikinci  günü,  ANKOS  Çalışma  Gruplarının  sunumlarının  yer  aldığı  beşinci 
oturumda; ANKOS  İşbirliği Çalışma Grubu adına sunum yapan Zeki ÇELİKBAŞ (İstanbul 
Teknik Üniversitesi) “Akademik Kütüphaneler Personel Değişim Programı (ALEP)” isimli 
sunumunda,  ağırlıklı  olarak  2012  yılında  ilk  kez  pilot  uygulama  olarak  başlatılan 
Personel Değişim Programı ve yaklaşık altı yıldır yürütülen KITS uygulaması hakkında 
bilgiler  vererek,  gelecekle  ilgili  hedefleri  açıkladı.  Lisans  Anlaşmaları  Çalışma  Grubu 
adına sunum yapan Ata TÜRKFİDANI (Yaşar Üniversitesi); grubun 2012 yılı faaliyetleri, 
lisans  anlaşmaları  kapsamında  ANKOS’un,  üyelerin  ve  firmaların  sorumlulukları, 
anlaşmaların  olmazsa  olmazları  ve  anlaşmalarda  dikkat  edilmesi  gereken  hususlar 
konusunda açıklayıcı bilgiler  verdi. Kullanım  İstatistikleri Çalışma Grubu adına  sunum 
yapan  Derya  SOĞUKSU  (Koç  Üniversitesi);  ANKOS  ERM  modülü,  kullanıcı 
istatistiklerinin değerlendirme yolları ve süreçlerini anlatarak, istatistiklerin pazarlıklara 
etkileri  konusuna  vurgu  yaptı. Açık  Erişim  ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu  adına 
sunum yapan Gültekin GÜRDAL (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü); grubun faaliyetleri, 
ülkemizde açık erişim konusunda yapılan çalışmalar, OpenAIREplus projesi, MedoaNet 
projesi, Dirctory of Open Access Journals (DOAJ) hakkında bilgiler verdi. 
 

Toplantının altıncı oturumunda; katılımcıların soruları doğrultusunda ANKOS YK üyeleri 
tarafından  projeler,  süreçler  ve  hedefler  anlatıldı  ve  karşılıklı  değerlendirmelerde 
bulunuldu. İsmail ÇETİNKAYA (ANKOS YK Üyesi) tarafından kamu kurumlarında ödeme 
süreçleri ve KDV uygulamaları konusunda verilen detaylı bilgiler büyük ilgi gördü. 
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Toplantının son oturumu olan Genel değerlendirme oturumunda; ağırlıklı olarak, YÖK 
Kanun  taslağı  konusunda  bir  grup  yönetici  tarafından  hazırlanan  görüşler 
değerlendirildi  ve  Kütüphane  / Bilgi Merkezi  yöneticilerinin ortak  görüşü olarak  YÖK 
Başkanlığı’na iletilmesi kararı alındı. 
 

Toplantının  ardından  ANKOS  Yönetim  Kurulu,  2012  KDDB  toplantısının  başarılı  bir 
şekilde  tamamlanması  için  işbirliği  ve  üstün  gayret  gösteren  ANKOS  Halkla  İlişkiler 
Grubu üyelerine ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kütüphane Müdür Yardımcısı 
Ebru KAYA başta olmak üzere, Kütüphane pesoneli Güzide ÜLKER ÖZEN, Süreyya ŞAFAK 
YURDAKUL,  Burcu  TANRIKULU,  Tarık  DURNA  ile  toplantının  sunuculuğunu  üstlenen 
ODTÜ kütüphanesi personeli İdil AKER'e teşekkürlerini iletti. 
 

6. YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA’nın Ziyaret Edilmesi 
2012 ANKOS Kütüphane  / Bilgi Merkezi  Yöneticileri  toplantısının  çok özel bir davetli 
konuşmacısı  vardı.  Yüksek  Öğretim  Kurulu  Başkanı  Prof.  Dr.  Gökhan  ÇETİNSAYA 
kendisine  yapılan  daveti  olumlu  karşılamıştı.  Ancak;  toplantının  yapılacağı  günlerde 
yeni  YÖK Kanun  Taslağı nedeniyle  çok  yoğun bir  gündemi olan Prof. Dr. ÇETİNSAYA, 
aynı tarihte İstanbul’da yapılacak bir toplantı nedeniyle programında değişiklik yapmak 
durumunda kaldı. 
 

Davetli  konuşmacı  olarak  ANKOS  Kütüphane  /  Bilgi  Merkezi  Yöneticileri  toplantısına 
katılamayan  ÇETİNSAYA,  15  Kasım  Perşembe  akşamı  ANKOS  Yönetimini  makamında 
kabul  etti.  Daha  ziyade  ANKOS  Yönetim  Kurulundan  oluşan  bir  heyet  tarafından 
gerçekleştirilen  ziyarette,  YÖK  Kanun  Taslağında  yer  alan  ve  üniversite  kütüphaneleri 
açısından  olumsuz  olduğu  düşünülen maddeler  üzerinde  görüşüldü.  Ziyaret  sonunda; 
ANKOS Kütüphane  / Bilgi Merkezi Yöneticileri  toplantısında YÖK Kanun Taslağı  ile  ilgili 
ortaya  çıkacak  ortak  görüşlerin,  bir metin  oluşturularak  YÖK  Başkanlığı’na  sunulması 
kararlaştırıldı. 
 

ANKOS  Kütüphane  /  Bilgi Merkezi  Yöneticileri  toplantısına  davetli  konuşmacı  olarak 
katılacağı  için  ÇETİNSAYA  adına  hazırlanan  plaketin,  ANKOS  Başkanı  Ertuğrul  ÇİMEN 
tarafından YÖK Başkanı'na takdim edilmesi ile ziyaret sona erdi. 
 

6.1. YÖK Yasa Taslağı Değişiklik Önerileri 
Yeni Yükseköğretim Yasasına Doğru adıyla YÖK yasa taslağının kamuoyunun görüşüne 
sunulmasının  ardından  ilgili  kişi  kurum  ve  üniversiteler  önerilerini  YÖK’e 
iletmektedirler. Bu konuda yasa hazırlayıcılara bir kolaylık sağlamak için kütüphaneleri 
doğrudan  ve  dolaylı  olarak  ilgilendiren  aşağıdaki maddeler  üzerinde  ortak  bir  görüş 
oluşturarak YÖK’e sunmak üzere bir çalışma yapılmış ve ortaya çıkan aşağıdaki metin 
YÖK’e sunulmuştur.  
 
MADDE 14‐ (Taslaktaki Durum)  
c)  Kütüphane  ve  Dokümantasyon  Daire  Başkanlığı:  Üniversite  kütüphanelerinin  her 
türlü  ihtiyacını  karşılamak,  baskı,  film,  videobant,  mikrofilm  gibi  kayıt  kataloglarını 
hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama işlemlerini yapmak. 
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MADDE 14 (öneri) 
(c) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı: Üniversitenin eğitim‐öğretim ve 
araştırma faaliyetler için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve 
belgeyi sağlar, uluslararası standartlarda teknik işlemlerini yaparak erişime sunar. Bu 
hizmetlerin  gereği  olan  bilgi  teknolojilerinin  kütüphanelerde  kurulması  ve 
işletilmesini  koordine  eder,  akademik  birimlerle  işbirliği  içinde  eğitim‐öğretim  ve 
araştırma  faaliyetlerini  destekler.  Basma  ve  yazma  nadir  eserlerin  sağlanması, 
dijitalleştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çalışmalarını yürütür. 

 
Değişiklik Talebinin Gerekçesi 
Taslakta verilen tanım üniversite kütüphanelerinin görev alanları, hizmetler ve mevcut 
teknoloji  açısından  yeterli  değildir.  Üniversite  kütüphaneleri,  kurumun  eğitim  ve 
araştırma faaliyetlerini destekleyecek basılı veya elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve 
belgeyi  (e‐kitap, e‐süreli yayın, CD‐ROM, veri  tabanı vb.) sağlar, depolar ve kullanıma 
sunar.  Kurum  içinde  üretilen  bilginin  saklanmasını,  kullanımını  ve  bilimsel  bilginin 
yeniden üretimini mümkün kılacak bilgi  işlem sistemlerinin kurulmasını ve  işletmesini 
koordine  eder.  Bilgi  ve  belge  yönetimi  alanında  eğitim  almış  veya  uzmanlığı  olan 
personeli  ile,  kurum  mensuplarının  bilgi  kaynaklarının  kullanımı  hakkında  eğitim 
ihtiyacını  karşılar.  Ayrıca  günün  teknolojisine  uygun  olarak  eğitim,  öğrenim 
faaliyetlerini destekleyecek  fiziksel olanakları ve ekipmanları  sağlar. Bu görev alanları 
ile  Kütüphane  ve  Dokümantasyon  Daire  Başkanlığı  eğitim  ve  araştırma  faaliyetlerini 
desteklerken, akademik personel ile çok yakın çalışarak akademik süreçlerin içinde yer 
alır.  
 
MADDE 20‐  (1) Her  fakülte,  enstitü,  konservatuar  ve meslek  yüksekokulunun  idarî 
teşkilatının  başında  dekana,  enstitü,  konservatuar  ve meslek  yüksekokulunda  ise 
müdüre bağlı bir sekreter  ile sekreterlik bürosunda  ihtiyaca göre kurulacak öğrenci 
işleri,  personel,  kütüphane,  idarî  ve  malî  işler,  yayın  ve  destek  hizmetleri  birimi 
bulunur.  Bu  birimler  üniversite  yönetim  kurulu  kararı  ile  kurulur,  üniversitenin 
merkez birimlerinin koordinasyonu ve kuralları doğrultusunda çalışırlar. 
 
MADDE 38‐ (taslaktaki durum) 
(2)  Devlet  yükseköğretim  kurumlarında  yapılan  araştırmalar,  bilimsel  bilgi  üretimine 
Katkısı,  yenilik  oluşturması,  ekonomiye  ve  toplumsal  gelişmeye  etkisi  göz  önüne 
alınarak kamu kaynaklarından desteklenir. 
 
MADDE 38 – (Öneri)  
(2) Devlet yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırmalar, bilimsel bilgi üretimine 
katkısı,  yenilik  oluşturması,  ekonomiye  ve  toplumsal  gelişmeye  etkisi  göz  önüne 
alınarak  kamu  kaynaklarından  desteklenir.  Kamu  kaynaklarından  desteklenen 
bilimsel  çalışmaların  çıktıları  açık  erişimli  olarak  hizmete  sunulur,  bu  hizmeti 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı koordine eder.  
 
Değişiklik Talebinin Gerekçesi 
Kamu  kaynakları  ile  desteklenen  araştırma  çıktılarının,  yayınların  kurumsal  dijital 
arşivlere konması  teşvik edilerek ülkede bilimsel  iletişim sürecine katkıda bulunulabilir. 
Bu  teşvik  ile  kurumların  Avrupa  Komisyonu’ndan  alınan  proje  desteklerinde  doğru 
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sürecin  izlenmesi  sağlanacaktır.  2014’te  başlayacak  olan  Horizon  2020  kapsamında 
Avrupa  Birliği  (AB)  desteğinden  yararlanan  araştırmacılar,  bilimsel  dergilerde 
yayımlanmak üzere kabul edilmiş makalelerinin dijital bir kopyasını kurumsal arşivler ya 
da  konu  tabanlı  arşivlerde  depolanmasını  ve  ücretsiz  erişime  açılmasını  sağlamakla 
yükümlü  olacaklardır.  Türkiye’de  açık  erişimle  ilgili  farkındalığı  artırmak,  kamu 
kaynaklarıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını kurumsal arşivler aracılığıyla ücretsiz 
erişime  açmak,  kurumsal  arşiv  kurmak,  gerekli  teknik bilgileri  vermek,  gerekli politika, 
strateji ve mevzuatı geliştirmek amacıyla 8‐9 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da “Ulusal 
Açık  Erişim  Çalıştayı”  düzenlenmiştir.  Çalıştay  sonunda  yayınlanan  sonuç  bildirgesi 
http://www.acikerisim.org/sonuc‐bildirgesi/ metninde bu konuda ayrıntılı sunulmuştur.  
 
MADDE 68‐ (Taslaktaki Durum) 
(2) Türkiye Yükseköğretim Kurulu ile yükseköğretim kurumları tarafından eğitim‐öğretim 
ve araştırma amacıyla kullanılmak ve yurtiçinde bulunmamak veya üretimi yapılmamak 
kaydıyla  ithal  edilen makine,  alet,  cihaz,  ecza, malzeme  ve  yayınlar  ile  bağış  yoluyla 
yurtdışından gelen aynı  cins malzemeler, gümrük vergisi  ile buna bağlı vergi,  resim ve 
harçlar dâhil özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinden müstesnadır. 
 
Madde ile ilgili sorunlar 
Üniversite  kütüphanelerinin  bütçe  ve  hizmetlerini  doğrudan  etkileyen  bir  diğer  konu 
vergi muafiyetinden yararlanabilmek ve bu kanunla getirilecek muafiyetlerin diğer kanun 
ve  yönetmeliklerden  olumsuz  etkilenmemesidir. Mevcut  yasada  vergi muafiyeti  56/C 
bendi ile sağlanmışken, dipnot 10 “İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti 
hükümleri,  6/5/1986  tarih  ve  3283  sayılı  Kanunun  1  nci  maddesi  ile  yürürlükten 
kaldırılmıştır.” maddesi  ile bu muafiyet bertaraf edilmiştir. Gümrük  vergisi de Gümrük 
Bakanlığı  genelgesinde  açıkça  belirtilmesine  rağmen  kurumlara  büyük  sorunlar 
yaratabilmektedir. Yeni yasa çalışması yapılırken taslakta yer alan vergi muafiyeti ile ilgili 
68/2 maddesini etkisiz kılacak başka bir mevzuat olmamasına dikkat edilmelidir. 
 

7. ANKOSLink2013 Toplantısı 
ANKOSLink  Konferansı,  yeni  toplantı  formatına  uygun  nitelikler  taşıyan  2.575  kişilik 
kapasiteye  sahip,  2  bin  320  metrekarelik  büyük  salonun  yanı  sıra  1.000  ve  1.200 
metrekarelik  iki  salonu  ve  16  tane work  shop  salonu,  2  bin  200 metrekarelik  fuaye 
alanı, teknik alt yapısı ve kaliteli ekipmanlarıyla Uluslararası standartlara sahip Antalya 
Belek'teki  Maritim  Kongre  Merkezi’nde,  25‐27  Nisan  2013  tarihleri  arasında 
gerçekleştirildi. 
 
“Daha  çok  katılım,  daha  çok  paylaşım”  düşüncesinden  yola  çıkılarak  kapsamı 
genişletilen  ve  her  kesimden  bilgi  profesyoneli,  eğitimciler,  öğrenciler,  yayıncılar  ve 
çevrimiçi bilgi  sağlayıcılarının katılımına açık hale getirilen  “ANKOSLink” konferansına 
yaklaşık 500 kişi katıldı. 150 farklı kurumdan 300’ün üzerinde kurum temsilcisinin yanı 
sıra  yayıncılık,  kütüphane  otomasyonu,  kütüphane  güvenliği  gibi  alanlarda  faaliyet 
gösteren 60’dan fazla firmadan yaklaşık 200 firma temsilcinin katıldığı konferansta 47 
firma stand açtı. 
 
ANKOSLink  Konferansı  açılış  seremonisinde  “Su  Voices”  grubunun  muhteşem 
performansının  ardından,  ANKOS  Başkanı  Ertuğrul  ÇİMEN  açılış  konuşmasını  yaptı. 
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ÇİMEN, geçen 12 yılda toplantıların bir üniversite ev sahipliğinde yapıldığını, bu yıl ise; 
artan  lojistik,  teknik  ve  diğer  altyapı  ihtiyaçları  nedeniyle,  toplantıyı  bir  kongre 
merkezine  taşıdıklarını  ifade  ederek,  bundan  sonra  ANKOSLink’in  yeni  formatıyla, 
uluslararası bölgesel bir  toplantı olarak devam edeceğini belirtti. ANKOS’un sosyal ve 
mesleki iletişim alanında önemli bir rol oynadığını ifade eden ÇİMEN, kuruluşundan bu 
yana gönüllü olarak çalışanların sayısının 130’u geçtiğini belirtti. 
 
ANKOSLink Konferansı’na konuşmacı olarak davet edilen T.C. Kalkınma Bakanlığı Bilgi 
Toplumu Dairesi Başkanı Emin Sadık Aydın, konuşmasına başlarken daha önce ANKOS 
hakkında  çok  fazla  bilgi  sahibi  olmadığını  ifade  etti  ve  karşısında  profesyonel  bir 
topluluk  görmüş  olmaktan  duyduğu  memnuniyeti  dile  getirerek,  konferansa  davet 
edildiği  için ANKOS  Yönetimi’ne  teşekkür  etti. Aydın,  “2023'e Doğru  Türkiye'nin Bilgi 
Toplumu  Politikaları”  başlıklı  sunumunda,  bilgiye  erişim  kanalları  ve  alışkanlıklarının 
değiştiğini  belirterek;  elektronik  yayıncılığa  yönelik  politika  ve  mevzuatın  hızla 
geliştirilmesi  gerektiğine  vurgu  yaptı.  Kütüphanecilerin  sayısal  içeriğin  yönetimi 
konusunda  uzmanlaşmaları  ve  yönlendirici  olmaları  gerektiğine  dikkat  çeken  Aydın, 
kütüphanelerin merkezi  konumunu  koruması  için  bilişim  yetkinlikleri  hakkında  daha 
fazla kafa yorulmasının önemine  işaret ederek, Fatih projesi  sonucunda yetişen genç 
kitlenin  gelecekteki  kütüphane  kullanıcıları  olacağını  belirtti  ve  kütüphanelerin  buna 
hazır  olup  olmadığı  sorusuna  cevap  aranması  gerektiğini  vurguladı.  Aydın, 
konuşmasının  sonunda  ANKOS’u  başarılı  çalışmalarından  dolayı  tebrik  ederek,  2013 
sonunda tamamlanması planlanan Bilgi Toplumu Stratejisi'ne katkıda bulunmak üzere 
ANKOS'a çağrıda bulundu. 
 
Daha sonra Milli Kütüphane Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri ve Bilgi  İşlem Merkezi 
Müdürü  Erdal  Naneci,  Europeana  Newspapers  Online  Projesini  tanıttı.  Europeana 
Newspapers  Online  Projesi’nin  uluslararası  işbirliği  sonucu  hayata  geçmiş  bir  proje 
olduğunu belirten Naneci, Avrupa’daki tüm toplumların geçmişten gelen kültürel miras 
kayıtlarının  önce  elektronik  ortama  aktarılıp  ondan  sonra  da  herhangi  bir  sınırlama 
olmaksızın  dijital  olarak  tüm  kullanıcıların  erişimine  açıldığını  ifade  etti.  Milli 
Kütüphane’nin  Türkiye’den  temsilci  olarak  bu  projede  yer  aldığını,  18 milyon  gazete 
sayfasının  dijitalleştirilerek  Europeana  Newspaper  Online  çerçevesinde  hizmete 
sunulacağını,  böylece  Türkçe  içeriğin  tüm  dünyada  daha  çok  görülebilir  olacağını 
söyleyen  Naneci,  bu  hizmetin  aslında  uzun  süredir  kullanıcıların  erişimine  açık 
olduğunu,  ancak  yaygın  şekilde  proje  tanıtımlarına  yeni  başlandığını  belirtti. 
 
“Elektronik  Kaynakların  Arşivlenmesi  ve  Sürekli  Erişim  Hakkı”,  “Konsorsiyal  Pazarlık 
Sürecini  Etkileyen  Faktörler  ve  Küresel  Konsorsiyum  Modelleri”,  “Kütüphane 
Kaynaklarına Bir Noktadan Bütünleşik Erişimin Arka Planında Neler Var?”  ve  “Türkçe 
Elektronik İçerik” konularında panellerin de gerçekleştirildiği ANKOSLink Konferansında, 
TURKCELL  Kurumsal  Pazarlama  Sorumlusu  Görkem  Bakşı,  “Bulut  Teknolojisi  ve 
Kütüphaneler” başlıklı bir seminer verdi. 
 
ANKOS  YK  üyesi  Sami  ÇUKADAR  tarafından  ANKOS  Çalışma  ve  Araştırma  Grupları 
hakkında bilgiler  verilerek,  grupların  yaptığı  çalışmalar anlatıldı.  İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü Daire Başkanı Gültekin GÜRDAL Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu (AEKA) 
adına  söz alarak, DOAJ  için Türkçe dergi değerlendirmelerinin ANKOS AEKA  tarafından 
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yapıldığını  belirtti.  DSpace  3.1.  sürümünün  LiveCD'sinin  kuruluma  hazır  ve  OpenAIRE 
uyumlu olduğunu belirten GÜRDAL, AEKA sayfasından indirilebileceği bilgisini paylaştı. 
 
Ayrıca 30 firma sunumunun yer aldığı ANKOSLink Konferansında, Journal of Academic 
Librarianship baş editörlerinden Dr. David Kohl eğitmenliğinde “Uluslararası Dergilerde 
Yayın  Yaparken  Anımsanacak  İpuçları”  başlıklı  bir  çalıştay  gerçekleştirildi. 
Konferansa özel, son derece modern standların tasarlandığı ANKOSLink Konferansında; 
yayıncılık,  kütüphane  sarf  malzemeleri,  e‐kaynak  yönetim  uygulamaları,  kütüphane 
otomasyonu ve güvenliği alanında  faaliyet gösteren  firmalar kendilerini ve ürünlerini 
tanıtma  fırsatı  bularak,  mevcut  ve  potansiyel  müşterileriyle  buluştular. 
 
ANKOS Başkanı Ertuğrul ÇİMEN kapanış konuşmasında, tüm katılımcılara ve ANKOSLink 
organizasyon  ekibinde  yer  alan  kişilere  ayrı  ayrı  teşekkür  etti.  ANKOS  YK  adına 
organizasyonda görev alan kişilere çiçek verilmesiyle konferans sona erdi. 
 
ANKOSLink web sayfasına, http://ankoslink.org.tr/2013/ adresinden erişilebilir. 
 

8. ANKOS Ulusal Kaynak Paylaşım Çalıştayı 
Akademik  kurumlardan,  kaynak  paylaşım  hizmetlerini  yürüten  kütüphanecilerin 
katılımıyla gerçekleştirilen Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı, güncel konuların 
tartışılarak ortak kararlar alınmasına ve politikalar oluşturulmasına  imkan  sağlamanın 
yanı  sıra,  kurumlarında  aynı  hizmetleri  yürüten  meslektaşların  tanışmalarına  vesile 
olmaktadır. 
 
ANKOS Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştaylarının  ilki; 16 Nisan 2010  tarihinde 
Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde,  ikincisi 25‐26 Kasım 2011 tarihinde Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi  ev  sahipliğinde  yoğun  ilgi  ve  katılımla  gerçekleştirilmiştir. 
Çalıştay  web  sayfalarına  ve  sonuç  bildirgelerine  aşağıdaki  adreslerden 
erişilebilmektedir. 
 

 http://kits.ankos.gen.tr/calistay/2010/index.php 

 http://kits.ankos.gen.tr/calistay/2011/index.php 
 
ANKOS  III.  Ulusal  Akademik  Kaynak  Paylaşım  Çalıştayı  ise,  “Elektronik  Kaynakların 
Paylaşımı: Haklar  ve Kısıtlar”  teması  ile 13‐14  Eylül 2013  tarihlerinde ANKOS  İşbirliği 
Grubu’nun  organizasyonu  ve  Hitit  Üniversitesi  ev  sahipliğinde  gerçekleştirildi.  
 
Çalıştay web sayfasına; http://kits.ankos.gen.tr/calistay/2013/ adresinden erişilebilir. 
 

9. ANKOS Personel Değişim Programı 
ANKOS İşbirliği Grubu tarafından geliştirilen APDP (ANKOS Personel Değişim Programı) 
pilot uygulama olarak 8 Temmuz 2012 tarihinde Koç Üniversitesi önderliğinde, Özyeğin 
Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi ortak girişimi ile gerçekleştirilmiştir. 
 
İkincisi  ise  2‐5  Eylül  2013  tarihleri  arasında  Süleyman  Demirel  Üniversitesi  Bilgi 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.   
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10. 2013 ANKOS Yıllık Çalıştayı 
ANKOS Çalışanlarının katılımıyla, her yıl gerçekleştirilen ANKOS Yıllık Çalıştayı 5‐6 Ekim 
2013 taihlerinde Kuşadası Korumar Otel’de gerçekleştirildi. 
 
ANKOS  Başkanı  Ertuğrul  ÇIMEN'in  ANKOS'un  büyüme  stratejisi,  2014  yılı  veritabanı 
anlaşmaları  ve  yıllık  toplantı  hazırlıkları  ile  ilgili  yaptığı  açılış  konuşmasının  ardından, 
ANKOS  ailesine  yeni  katılan  gönüllüler  kendilerini  tanıtarak,  ANKOS'ta  çalışmanın 
kendileri için ne anlam ifade ettiğini belirttiler. 
 
Çalıştayın  ikinci  oturumunda;  uluslararası  etkinliklere  katılan  ANKOS  gönüllüleri 
tarafından, mesleki  toplantı  ve  etkinlikler  ile  ilgili  bilgiler  paylaşıldı.  ANKOS  Başkanı 
Ertuğrul ÇIMEN, IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions ) 
Yıllık  Toplantısı; ANKOS  YK Üyesi  İlkay Holt,  SELL  (Southern  European  Libraries  Link) 
Yıllık  Toplantısı;  ANKOS  YK  Üyesi  F.  Tuba  AKBAYTÜRK  ÇANAK,  EAHIL  (European 
Association  for  Health  Information  and  Libraries)  Yıllık  Toplantısı  ve  İstanbul  Bilgi 
Üniversitesi Hukuk Kütüphanecisi Kerem Kahvecioğlu, IALL (International Association of 
Law Libraries) Yıllık Toplantısı ile ilgili izlenimlerini anlattılar. 
 
Erasmus Programı kapsamında Minho Üniversitesi'ne (Portekiz) giden İpek Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü Dr. Burcu BULUT, Minho Üniversitesi’nin Açık 
Erişim  Projelerinde  Başarıya Nasıl Ulaştığı  konusunda  bilgi  verirken;  Koç Üniversitesi 
Teknik  Hizmetler  Bölüm  Sorumlusu  Derya  Soğuksu,  Tartu  Üniversitesi  (Estonya) 
ziyaretini anlattı ve kütüphane ile ilgili gözlemlerini anlattı. 
 
İYTE  Kütüphane  ve  Dokümantasyon  Daire  Başkanı  Gültekin  GÜRDAL,  “Kütüphaneler 
Neleri  Tartışıyor”  isimli  sunumunda,  Üçüncü  Kuşak  Üniversite  Kütüphanelerini  ve 
kütüphanecilik  mesleğinde  son  yıllarda  yaşanan  değişimleri,  akademik 
kütüphanelerdeki trendleri anlattı. 
 
Toplam Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sigortacılık Sektörüne Yönelik Karar 
Verme, 6 Sigma Yaklaşımı, Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri (TRIZ) alanlarında çalışan 
Öğr.  Gör.  Dr.  Bülent  Cerit  (İstanbul  Teknik  Üniversitesi)  profosyonel  iş  yaşamında 
iletişim ile ilgili seminer vererek, katılımcıların da dahil olduğu uygulamalar yaptı.  
 
Çalıştayın  son  günü;  "VTS  Sorumlulukları,  VTS  Üye  ilişkileri",  "Lisans  Anlaşmalarının 
Dili",  "ANKOSLink’in  Tanıtımı  ve  Daha  Yüksek  Katılım  İçin  Yapılabilecekler", 
"Konsorsiyum  Başka  Hangi  Konularda  Çalışabilir?"  ve  "Açık  Erişim  Nereye  Gidiyor?" 
başlıklı  grup  çalışmaları  gerçekleştirilerek,  bu  grup  çalışmalarından  çıkan  sonuçlar 
paylaşıldı.  Genel  bir  değerlendirme  yapılarak,  ANKOS  Başkanı  Ertuğrul  ÇIMEN'in 
kapanış konuşması ile çalıştay sona erdi. Çalıştay sonrası Şirince Köyü ziyaret edildi.  
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III‐ ELEKTRONİK VERİTABANLARI 
 

1. Veritabanı Sorumluluları 
 

Veritabanı / Database  VTS / Database Liasions  Kurum / Institution 

American Chemical Society (ACS)  Yücel Tekin ‐ 
yucel.tekin@ege.edu.tr  

Ege Üniversitesi 

American Institute of 
Aeronautics and Astronautics 
(AIAA) 

Bahar Erkan ‐ ebahar@metu.edu.tr Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

American Institute of Physics 
(AIP) 

Muhteşem Onder ‐ 
muhtesem.onder@ozyegin.edu.tr 

Özyeğin Üniversitesi 

American Medical Association 
(AMA) Journals 

Mustafa Kemal Çelebi ‐ 
celebi@cu.edu.tr 

Çukurova Üniversitesi 

American Society of Civil 
Engineers (ASCE) 

Bahar Erkan ‐ ebahar@metu.edu.tr Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

American Society of Nephrology 
(ASN) 

Mustafa Kemal Çelebi ‐ 
celebi@cu.edu.tr 

Çukurova Üniversitesi 

Annual Reviews (AR)  Aysen Binen ‐ abinen@adu.edu.tr  Adnan Menderes Üniversitesi 

ARTstor Digital Library  Derya Soguksu ‐ 
DSOGUKSU@ku.edu.tr 

Koç Üniversitesi 

ASME Digital Library  Can Besimoğlu ‐ 
can.besimoglu@ankara.edu.tr 

Ankara Üniversitesi 

Association for Computing 
Machinery (ACM) 

Aysen Binen ‐ abinen@adu.edu.tr  Adnan Menderes Üniversitesi 

ASTM Standards and Engineering 
Digital Library  

Aysen Binen ‐ abinen@adu.edu.tr  Adnan Menderes Üniversitesi 

Berg Fashion Library  Erdal Işık ‐ erdal@itu.edu.tr  İstanbul Teknik Üniversitesi 

BioOne  Burcu Ersoy ‐ 
ankosbioone@sabanciuniv.edu 

Sabancı Üniversitesi Bilgi 
Merkezi  

BMJ Dergi Koleksiyonu   Aysen Binen ‐ abinen@adu.edu.tr  Adnan Menderes Üniversitesi 

Books in Print   Ata Türkfidanı ‐ 
ata.turkfidani@yasar.edu.tr 

Yaşar Üniversitesi 

Bridgeman Education  Üstün Berk Sezgin ‐ 
bsezgin@ankara.edu.tr 

Ankara Üniversitesi 

Britannica Online  Levent Kutlutürk ‐ 
leventk@metu.edu.tr 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

British Standart Online (BSOL)  Bahar Erkan ‐ ebahar@metu.edu.tr Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
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Cambridge Journals Online  Güzide Ülker Özen ‐ 
guzide@bilkent.edu.tr 

İhsan Doğramacı Bilkent 
Üniversitesi 

Cochrane Library   Hilal Şeker ‐ hilalseker@yyu.edu.tr  Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Derwent Innovations Index (DII)  Mehmet Manyas ‐ 
mehmetmanyas@arel.edu.tr 

İstanbul Arel Üniversitesi 

Ebrary Academic Complete   Gülçin Kubat ‐ demirgul@itu.edu.tr İstanbul Teknik Üniversitesi 

Ebrary Online Sheet Music   Gülçin Kubat ‐ demirgul@itu.edu.tr İstanbul Teknik Üniversitesi 

EBSCO eBook Academic 
Subscription Collection 

Sönmez Çelik ‐ 
scelik@dogus.edu.tr 

Doğuş Üniversitesi 

Economist Intelligence Unit (EIU) 
Country Reports  

Yaşar Göçer ‐ 
ygocer@marmara.edu.tr 

Marmara Üniversitesi 

Economist Intelligence Unit (EIU) 
ViewsWire  

Yaşar Göçer ‐ 
ygocer@marmara.edu.tr 

Marmara Üniversitesi 

Emerald Management eJournals 
(EMeJ) 

Bahar Erkan ‐ ebahar@metu.edu.tr Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

Encyclopedia of Islam Online ‐ 
Brill  

Derya Soguksu ‐ 
DSOGUKSU@ku.edu.tr 

Koç Üniversitesi 

EndNote  Şükrü Merter İdin ‐ 
sukruidin@iyte.edu.tr 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Euclid Prime Journals   Burcu Bulut ‐ bbulut@ipek.edu.tr  İpek Üniversitesi 

EV2 Compendex  Mehmet Manyas ‐ 
mehmetmanyas@arel.edu.tr 

İstanbul Arel Üniversitesi 

Gale Expanded Academic ASAP  Nihal Selçuk Yüce ‐ 
nsyuce@metu.edu.tr 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Hein Online  Mustafa Kerem Kahvecioğlu ‐ 
mkkahvecioglu@bilgi.edu.tr 

İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Hiperkitap e‐Kitap Veritabanı  Ayhan Tuğlu ‐ 
atuglu@fatihsultan.edu.tr 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi 

HukukTurk  Kamil Yeşiltaş ‐ kyesiltas@ku.edu.tr Koç Üniversitesi 

ICE Virtual Library  Emre Akbayrak ‐ 
akbayrak@metu.edu.tr 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

IGI Global e‐Journals  Nihal Selçuk Yüce ‐ 
nsyuce@metu.edu.tr 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

İktisat İşletme ve Finans Dergisi  Sönmez Çelik ‐ 
scelik@dogus.edu.tr 

Doğuş Üniversitesi 

Index Islamicus Online – Brill  Derya Soguksu ‐ 
DSOGUKSU@ku.edu.tr 

Koç Üniversitesi 
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IOPscience  Levent Kutlutüek ‐ 
leventk@metu.edu.tr 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Journal Citation Reports (JCR)  Levent Kutlutürk ‐ 
leventk@metu.edu.tr 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

JSTOR  Zeynep METİN ‐ 
metinzey@boun.edu.tr 

Boğaziçi Üniversitesi 

Karger Dergileri  Nurgul Kılıç ‐ 
nkilic@health.ankara.edu.tr 

Ankara Üniversitesi 

Knovel E‐Books  Ayhan Tuğlu ‐ 
atuglu@fatihsultan.edu.tr 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi 

Lebib Yalkın Mevzuat Bilgi 
Bankası 

Kamil Yeşiltaş ‐ kyesiltas@ku.edu.tr Koç Üniversitesi 

LexisNexis Academic  Mustafa Kerem Kahvecioğlu ‐ 
mkkahvecioglu@bilgi.edu.tr 

İstanbul Bilgi Üniversitesi 

LexisNexis Juris Classeur  Mustafa Kerem Kahvecioğlu ‐ 
mkkahvecioglu@bilgi.edu.tr 

İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Mary Ann Liebert  Nurgul Kılıç ‐ 
nkilic@health.ankara.edu.tr 

Ankara Üniversitesi 

Masters of Architecture   Şükrü Merter İdin ‐ 
sukruidin@iyte.edu.tr 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

MathSciNet  Burcu Ersoy ‐ 
ankosmathscinet@sabanciuniv.edu

Sabancı Üniversitesi Bilgi 
Merkezi  

MD Consult (MDC)  Nurgul Kılıç ‐ 
nkilic@health.ankara.edu.tr 

Ankara Üniversitesi 

MD Consult (MDC) (Clinical Key )  Nurgul Kılıç ‐ 
nkilic@health.ankara.edu.tr 

Ankara Üniversitesi 

Micromedex   Nihal Selçuk Yüce ‐ 
nsyuce@metu.edu.tr 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Music Online Listening Package‐
Aleksander Street Press 

Şükrü Merter İdin ‐ 
sukruidin@iyte.edu.tr 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Nature Publishing Group  Bahadır Barut ‐ 
ankosnature@sabanciuniv.edu 

Sabancı Üniversitesi Bilgi 
Merkezi  

OCLC First Search   Hilal Şeker ‐ hilalseker@yyu.edu.tr  Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

OECD iLibrary  Yaşar Göçer ‐  
ygocer@marmara.edu.tr 

Marmara Üniversitesi 

Oxford Dictionary of National 
Biography 

Erdal Işık ‐ erdal@itu.edu.tr  İstanbul Teknik Üniversitesi 

Oxford English Dictionary  Erdal Işık ‐ erdal@itu.edu.tr  İstanbul Teknik Üniversitesi 
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Oxford Islamic Studies Online  Erdal Işık ‐ erdal@itu.edu.tr  İstanbul Teknik Üniversitesi 

Oxford Journals Online  Erdal Işık ‐ erdal@itu.edu.tr  İstanbul Teknik Üniversitesi 

Oxford Reference Online  Erdal Işık ‐ erdal@itu.edu.tr  İstanbul Teknik Üniversitesi 

Oxford Scholarship Online  Erdal Işık ‐ erdal@itu.edu.tr  İstanbul Teknik Üniversitesi 

Oxford‐ Grove Art Online  Erdal Işık ‐ erdal@itu.edu.tr  İstanbul Teknik Üniversitesi 

Oxford‐ Grove Music Online  Erdal Işık ‐ erdal@itu.edu.tr  İstanbul Teknik Üniversitesi 

Passport  Emre Akbayrak ‐ 
akbayrak@metu.edu.tr 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

PNAS, Proceedings of The 
National Academy... 

Üstün Berk SEZGİN ‐ 
bsezgin@ankara.edu.tr 

Ankara Üniversitesi 

Project MUSE  Bahadır Barut ‐ 
ankosnature@sabanciuniv.edu 

Sabancı Üniversitesi Bilgi 
Merkezi  

ProQuest Central (e.a 5000)  Elif İşel ‐ elifisel@mu.edu.tr  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

ProQuest Health and Medical 
Complete 

Elif İşel ‐ elifisel@mu.edu.tr  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

ProQuest Hospital Collection  Elif İşel ‐ elifisel@mu.edu.tr  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Proquest‐ ABI Inform Global   Elif İşel ‐ elifisel@mu.edu.tr  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Proquest‐ Academic Research 
Library (ARL) 

Elif İşel ‐ elifisel@mu.edu.tr  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Proquest‐ Dissertation and 
Thesis Abst. 

Elif İşel ‐ elifisel@mu.edu.tr  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Proquest‐ Periodicals Archive 
Online Full Text (PAO) 

Elif İşel ‐ elifisel@mu.edu.tr  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Proquest‐Dissertation and Thesis 
Abst&FT 

Elif İşel ‐ elifisel@mu.edu.tr  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Reaxys   Burcu Bulut ‐ bbulut@ipek.edu.tr  İpek Üniversitesi 

Royal Society of Chemistry (RSC)   Bahadır Barut ‐ 
ankosnature@sabanciuniv.edu 

Sabancı Üniversitesi Bilgi 
Merkezi  

Safari E‐Books  Can Besimoğlu ‐ 
can.besimoglu@ankara.edu.tr 

Ankara Üniversitesi 

SAGE Premier Journals   Gönül Kafalı ‐ 
gonulkafali@iyte.edu.tr 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Science Online (AAAS)  Nihal Selçuk Yüce ‐ 
nsyuce@metu.edu.tr 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

SIAM (Society for Industrial 
Applied Math.)  

Güzide Ülker ÖZEN ‐ 
guzide@bilkent.edu.tr 

İhsan Doğramacı Bilkent 
Üniversitesi 
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SPIE Digital Library  Şükrü Merter İdin ‐ 
sukruidin@iyte.edu.tr 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Springer Lecture Notes Series  Mithat Zencir ‐ mzencir@ku.edu.tr Koç Üniversitesi 

SpringerLink  Mithat Zencir ‐ mzencir@ku.edu.tr Koç Üniversitesi 

Thieme E‐Books  Nurgul Kılıç ‐ 
nkilic@health.ankara.edu.tr 

Ankara Üniversitesi 

Thieme E‐Journals  Nurgul Kılıç ‐ 
nkilic@health.ankara.edu.tr 

Ankara Üniversitesi 

Ulrich's Web Serials Directory  Ata Türkfidanı ‐ 
ata.turkfidani@yasar.edu.tr 

Yaşar Üniversitesi 

Urkund  Gönül Kafalı ‐ 
gonulkafali@iyte.edu.tr 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Westlaw International   Mustafa Kerem Kahvecioğlu ‐ 
mkkahvecioglu@bilgi.edu.tr 

İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Wiley Online Library   Emre Akbayrak ‐ 
akbayrak@metu.edu.tr 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

World Ebook Library  Emre Akbayrak ‐ 
akbayrak@metu.edu.tr 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

 

2. ANKOS Üye Kurumların Veritabanı Abonelikleri 

Firma ‐ 2013 
İlk 

Abonelik 
Yılı 

Veritabanı İçeriği 
Üye 
Sayısı

IGI Global e‐
Journals  

2010 
Bilgisayar bilimleri, bilişim teknolojileri, eğitim, ekonomi, fen 
bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve tıp alanlarında 150'den 
fazla dergiye tam metin erişim sağlar. 

3 

American 
Chemical 
Society (ACS)  

2004 

ACS (Amerikan Kimya Derneği) tarafından yayınlanmakta olan 
dergileri kapsamakta olan ACS veritabanında kimya alanında tam 
metin 42 dergiye elektronik erişim sağlanmaktadır. Dergilerin arşiv 
erişimleri mevcuttur. En eskisi 1879 yılı olmak üzere bünyeisnde 
barındırdığı dergilere arşiv satın alma ya da kiralama yolu ile erişim 
sağlanmaktadır. 

48 

American 
Institute of 
Aeronautics 
and 
Astronautics 
(AIAA)  

2012 

American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) 70 yili 
askın bir suredir uzay ve havacilik muhendisleri ile bilim insanlarinin 
olusturdugu ve 31,000’den fazla uyesi bulunan, havacilik, uzay ve 
savunma muhendisligi ile biliminin gelismesi amaciyla kurulmus, 
dunyanin bu alanda en genis kapsamli profesyonel derneklerinden 
biridir. AIAA, havacilik ve uzay muhendisleri, bilim insanlari, yasa 
duzenleyiciler, ogrenciler ve egitimciler icin ana bilgi kaynagi 
dergileri yayinlamaktadir. 

6 

American 
Medical 
Association 
(AMA) 
Journals  

2009 
American Medical Association(AMA)'nın yayinladigi JAMA (The 
Journal of the American Medical Association) ve 9 tıbbi uzmanlik 
alanina yonelik 10 adet arsiv dergilerini icerir. 

14 
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American 
Physical 
Society (APS) 
with PROLA  

2013 

Fizik konu alanında alttaki dergileri içerir. Ayrıca PROLA veri tabanı 
ile arşiv erişimi de sağlar. 
Physical Review A 
Physical Review B 
Physical Review C 
Physical Review D 
Physical Review E 
Physical Review Letters 
Reviews of Modern Physics 
Physical Review Online Archive (PROLA) 
Physical Review X (Open Access) 
Physical Review Special Topics – Accelerators and Beams (Open 
Access) 
Physical Review Special Topics – Physics Education Research (Open 
Access) 
Physics –(Open Access) 

34 

American 
Society of Civil 
Engineers 
(ASCE)  

2011 

ASCE Online Research Library, tüm inşaat mühendisliği disiplinlerini 
ilgilendiren dergileri kapsar. Kapsaminda ; 
‐ 34 adet ASCE Dergisinin 1983\'ten gunumuze tum sayilari, 
‐ 2000 yılından günümüze dek olan 340 ASCE Proceedings 
35,000’den fazla teknik makale icerir. ASCE Online Research Library, 
insaat mühendisligi konusunda en onemli dergileri kapsayan bir 
veritabanıdır. 

24 

American 
Society of 
Nephrology 
(ASN)  

2012 

American Society of Nephrology'nin yayınladığı Journal of The 
American Society of Nephrology (JASN) ve Clinical Journal of the 
American Society of Nephrology (CJASN) adlı dergilere arşivleriyle 
beraber tam metin erişim sağlanır. 

5 

Annual 
Reviews (AR)  

2007 

Annual Reviews Biyomedikal, Yaşambilim, Fizik, Ekonomi ve Sosyal 
Bilimler (Ekonomi dahil) olmak üzere 40 farklı disiplinde dergiler 
yayınlamaktadır. Review makale temel arastırma için zorunlu bir 
giriş kapısıdır. Tanınmıs araştırmacılar ve editörler her yıl özel 
disiplinlerdeki çok büyük miktarda araştırmayı gözden geçirip 
ayıklayarak sentezler. Araştırmacılara kendi alanlarındaki başlıca 
araştırmaları sunarak onlara konuları ile ilgili olarak güncel bilgileri 
sunar; zaman ve emek tasarrufu sağlar. 

17 

ARTstor 
Digital Library  

2013 

ARTstor seçkin müzelerdeki; sanat, mimari, beseri bilimler ve fen 
bilimleri konularinda, 1.4 milyondan fazla yüksek çözünürlükteki 
görüntü içerigine erişim vermektedir. ARTstor, asagidaki konu 
alanlarindaki ogrenim ve calismalar icin kullanilmaktadir: 
Sanat 
Fen Bilimleri 
Mimari 
Muzik 
Din 
Antropoloji 
Edebiyat 
Dunya Tarihi 
Amerikan ve Asya Calismalaari 
Klasik ve Ortacag Calimalari 
Ronesans Calismalari 

9 
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ASME Digital 
Library  

2010 

The American Society of Mechanical Engineers (ASME) 
www.asme.org, 1880 yılında kurulmuştur ve 127,000’den fazla 
makine mühendisini ve dünya çapında üyeleri birleştiren ilk 
profesyonel üyelik organizasyonudur. 
ASME çok sayıda teknik alan ve endüstri dalı için mühendislik 
standartları geliştirdi. Bunların arasında, boru hattı üretimi, asansör 
ve yürüyen merdivenler, malzeme mühendisliği, gaz türbünleri ve 
nükleer enerji sayılabilir. Bugün ASME 20’den fazla dergi, 500 kod ve 
standarta sahiptir. 
ASME Digital Library, derneğin 26 Dergisini ve Uygulamalı Mekanik 
Revizyonlarını tek bir platformda barındıran ana bilgi deposudur. 
ASME Digital Library 30,000 den fazla dergi makalesini ve 1990‐1999 
yılları arasındaki dergilerin arşivlerinin tümünü, 2 paket halinde 
sunmaktadır. Ayrıca 2008‐2013 yıllarına ait, toplam 100,000 sayfaya 
varan teknik içerik olan, 30 farklı konferans tutanağına ve 100 
bildiriye erişim sağlamaktadır.  

24 

Association 
for Computing 
Machinery 
(ACM)  

2006 

ACM Digital Library (DL), bilgi işlem ve bilişim teknolojisi alanlarını 
kapsayan tam metin makalelerden ve bibliyografik kayıtlardan 
oluşan günümüzün en kapsamlı derlemesidir. Tam metin veri tabanı 
içinde, ACM’nin 1954’ten bu yana olan bütün yayınları: dergiler, 
konferans kayıtları, gazeteler, multimedya yayınlar ve bilgi işlem 
alanındaki en geniş bibliyografik veri tabanı olan Guide to 
Computing Literature yer almaktadır. 

22 

ASTM 
Standards and 
Engineering 
Digital Library  

2008 

Mühendislerin gereksinim duydukları teknik bilgiye ulaşmalarında 
geniş bir koleksiyona sahiptir. Uzay mühendisliği, biyomedikal, 
kimya, çevre, jeolojik, halk sağlığı ve güvenliği, endüstriyel tasarım, 
tekstil, lastik, plastik, malzeme bilimi, mekanik, nükleer, petrol, 
toprak bilimi, vb. gibi önemli mühendislik alanlarında yol gösterici 
bir bilgi kaynağıdır. Paket ayrıca ASTM standartlarını da 
içermektedir. 

25 

Berg Fashion 
Library  

2013 
Moda, tekstil, kültüre kıyafetler konularında online referans 
kaynakları, e‐kitapları, görsel kaynakları kapsar. 

3 

BioOne   2010 
Biyoloji, biyokimya ve molekular biyoloji, hücre biyolojisi, zooloji, 
ekoloji, jeoloji, cevre bilimleri/muhendisligi  

12 

BMJ Dergi 
Koleksiyonu  

2006 

BMJ Journals: Klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp 
alanlarında önde gelen 22 otorite tıp dergisinden oluşmaktadır. 
Uzmanlara günlük uygulamalarında yardımcı olmayı amaçlayan, 
daha çok klinik dergilerdir. 

18 

BMJ Clinical Evidence: Önemli ve çok bilinen sorular üzerine mevcut 
en iyi araştırma ve kanıt bulguları içeren kanıta dayalı veri tabanıdır. 

Books in Print   2006 
İngiliz dilinde yayınlanmış olan kitap kaset ve videoların hala 
yayımlanıp yayımlanmadığı hakkında bilgi veren bir veritabanıdır.  

7 

Bridgeman 
Education  

2012 
  

7 

Britannica 
Online  

2006 

Sanat ve edebiyat, dünya ve coğrafya, sağlık ve tıp, felsefe ve din, 
spor ve eğlence, bilim ve matematik, yaşambilimi, toplum ve beşeri 
bilim, doğa bilimleri, teknoloji ve tarih vb. 120,000 madde halinde 
düzenlenmiş ansiklopedik bilgiler, dünya atlası, görüntü ve resimler, 
sözlük ve kavramlar dizisi, bazı dergilerden alınmış 300,000 makale, 
haber başlıkları ve web kaynakları rehberliği içeren çok yönlü bir 
genel bilgi kaynağı. 

29 
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British 
Standart 
Online (BSOL)  

2012 

British Standards Online (BSOL) veritabani 

6 

Dunya'nin ilk ulusal standart kurulusu olan British Standards 
Institute'a ait 54 Konu basliginda sunulan British Standards Online 
(BSOL) veritabani, 58,000'in uzerinde standart icermektedir. Bu 
standartlar, butun endustri sektorlerine ait cok genis disiplinleri 
icerir. 
BSOL icerisinde EN standartlarinin tamami (24,700) yeralmaktadir. 
BSOL icerisinde yeralan ISO standartları sayısı: 18,600+ (%88'ni 
kapsamaktadir) – BSI tarafindan icerilmeyen standartlar; genelde, 
Avrupa Standartlari ile tam uyumlu olmayan spesifik standartlardir. 
Orn.; Kenya icin uretilmis Bambudan yapilmis kopru standardi gibi. 
BSOL icerisinde yeralan IEC standartları sayısı: 4,800+ (%82'ni 
kapsamaktadir.) 

Cambridge 
Journals 
Online  

2006 
Sosyal ve Beseri Bilimler, Fen Bilimleri,Eczacilik 
Din,Muzik,Dil,Teknoloji,Muhendislik ve Mimarlik  

60 

Cochrane 
Library  

2009  Kanıta Dayalı Tıp  28 

Derwent 
Innovations 
Index (DII)  

2010 

Katma değerli patent ve patent atıf bilgisi 

3 

Dünya çapında 41 patent ofisinden 35 milyonu 

aşkın patent 

16 milyondan fazla buluş 

Ebrary 
Academic 
Complete  

2006 
94227 tam metin başlığı içeren Ebrary Academic Complete 
veritabanı, 700 Yayıncının 16 akademik koleksiyonunu 
kapsamaktadır. 

106 

Ebrary Online 
Sheet Music  

2009 
Ebrary Online Sheet Music Dünyaca ünlü bestecilere ait 9000'in 
üzerinde eserin nota bilgilerini kapsayan ve aynı anda sınırsız sayıda 
kullanıcının erişimine izin veren bir müzik veritabanıdır.  

9 

EBSCO eBook 
Academic 
Subscription 
Collection  

2013 

EBSCO eBook ASC dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam 
metin elektronik kitap veri tabanıdır. Tümüyle akademik, 
112.000’den fazla elektronik kitap içerir ve EBSCOhost platformu 
üzerinden kolay kullanım özellikleriyle araştırmacıların ihtiyaç 
duyduğu gerçek anlamda akademik bir elektronik kitap veri 
tabanıdır. Tüm disiplinlerde (hukuk, tıp, psikoloji, mühendislik, tarım, 
fen, edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, 
mimarlık, v.b. ) 450’den fazla akademik yayıncının elektronik 
kitaplarına erişim mümkündür. MIT Press’ten Taylor & Francis’e bir 
çok önemli yayıncının kitaplarına mobil araçlarla erişim imkanı 
vardır.  

24 

Economist 
Intelligence 
Unit (EIU) 
Country 
Reports  

2008 

Country Reports yaklaşık 200 ülkeyi kapsar ve ulusal, bölgesel ve 
global olayların kısa ve orta vadede istatistiklerini verir. Raporlarda 
ülkeleri biçimlendiren konular incelenir ve açıklanır: politik ortam, 
ekonomik politika, sektörel trendler ve yabancı ticaret ve ödemeler 
vb. Analizi ayrıntılı iki yıllık tahminler tamamlar, politik ve ekonomik 
gelişmeler ve trendler saptanır. 

5 

Economist 
Intelligence 
Unit (EIU) 
ViewsWire  

2008 

ViewsWire hızla değişen dünya pazarlarında iş yapanlara günlük 
kararlarında destek sağlar. ViewsWire her gün tüm dünyada 250’den 
fazla önemli ekonomik, siyasi ve pazar gelişmesini işaret eder ve 
bunların iş dünyasındaki etkileri hakkında özet analitik brifingler 
verir. Majör ve yeni doğan pazarlar hakkında aşağıdaki kategorilerde 
beş ana kanal sağlar: Politika, Ekonomi, İş Dünyası, Finans, 
Yönetmelikler. 

3 
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Emerald 
Management 
eJournals 
(EMeJ)  

2004 

Muhasebe, maliye ve yasalar, eğitim, sağlık yönetimi, insan 
kaynakları yönetimi, endüstri sektörleri ve inovasyon, bilgi yönetimi, 
uluslararası işletme, kütüphane yönetimi ve kütüphanecilik, yönetim 
bilimleri, ekonomi ve sosyal politika, kalite yönetimi, pazarlama, 
faaliyet yönetimi, emlak ve mülkiyet, strateji ve genel yönetim. 

45 

Encyclopedia 
of Islam 
Online ‐ Brill  

2012 
Sosyal bilimler, tarih, dinler, felsefe, beşeri bilimler gibi 
disiplinlerarası konuları kapsayan ansiklopedi. 

9 

EndNote   2010 

EndNote bibliyografik bilgileri (örneğin kitaplar, dergiler, kataloglar, 
görsel veriler vb.) saklamak, yönetmek ve verileri bulmak için 
kullanılan özel bir veritabanı uygulamasıdır. Bu yazılım sayesinde 
makale, tez vb. çalışmaların yazımı aşamasında, metin içi atıf ve 
referans listeleri belirlenecek formatlarda oluşturulabilir. 

24 

Euclid Prime 
Journals  

2012 
Teorik ve uygulamali matematik ve istatistik alanlarindaki 28 e‐
dergiyi kapsar. 

10 

EV2 
Compendex  

2009 
  

9 

Gale 
Expanded 
Academic 
ASAP  

2007 
Sosyal Bilimler, Bilgisayar, Muhasebe, Mühendislik, İşletme, Sanat, 
Sağlık Bilimleri, Spor, Tarih, Edebiyat, Bilim ve Teknoloji  

5 

Hein Online   2008     30 

Hiperkitap e‐
Kitap 
Veritabanı  

2010 

Hiperkitap tam metin e‐kitap veritabanında; bilgisayar, çevre 
bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, 
müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya, 
fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, 
kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, 
sosyoloji, tarih, tarım, tıp, spor, seyahat ve turizm gibi konularda 
8000 kitabı bulunmaktadır. 

65 

HukukTurk   2009 

Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. 
Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, 
Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile 
ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, 
Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). 
Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı 
gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk 
Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni 
ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve 
Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır. 

50 

ICE Virtual 
Library  

2011 

ICE Virtual Library, inşaat mühendisliği alanında, Thomas Telford 
Publishers ve The Institution of Civil Engineers tarafından 
yayımlanan toplamda 36 dergi ve tutanağa 1836'dan günümüze 
erişim sağlamaktadır. 

4 

İktisat İşletme 
ve Finans 
Dergisi  

2010 
İktisat işletme finans konularında yayın yapan SSCI indeksli bir dergi 
vari tabanıdır. 

25 

Index 
Islamicus 
Online ‐ Brill  

2012 

İslam ve Musluman dunyası konu alanlarını kapsayan yayınların 
uluslararası sınıflandırılmıs bibliyografik bilgilerine, farklı Avrupa 
dillerinde erisim saglanmaktadir.  12 

1905’den gunumuze, 377,000 den fazla kayda ve 3000’den fazla 
dergiye erisim bulunmaktadır. 

IOPscience   2005 
Astronomi ve astrofizik, biyoloji, kimya, bilgisayar, eğitim, 
mühendislik, ölçüm, materyaller, matematik, tıp, nanoteknoloji, 
fizik. 

51 
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Journal 
Citation 
Reports (JCR)  

2010 
Bilimsel dergilere ait etki faktörlerini ve performans ölçümlerini 
içeren veri tabanıdır. 

17 

JSTOR   2009 

Arts and Sciences I , Arts and Sciences II , Arts and Sciences III, Arts 
and Sciences IV , Arts & Sciences Complement , Business, Ecology & 
Botany , General Science , Language & Literature, Mathematics & 
Statistics, Music  

92 

Karger 
Dergileri  

2009 

KARGER Journals Collection: Her kademedeki tıp uzmanları ve 
öğrencileri için nitelikli birer eğitim kaynağı olan dergilerden oluşan 
bir koleksiyondur. 

9 

KARGER Journal Archive Collection: Karger kapsamindaki her 
derginin ilk cildinden 1997’ye kadar olan tum ciltleri kapsamaktadir. 

KARGER E‐Journals Back File: Eski yıllara (1998‐2011) erişim seçeneği 
sunmaktadır. 

Knovel E‐
Books  

2009 

Knovel tamamı akademik ve endüstriyel bilgi kaynaklarından oluşan; 
araştırmacıların, güvenilir, teknik bilgiye kolayca erişebildiği, 
interaktif tablo ve grafiklerle zenginleştirilmiş bir 
veritabanıdır.Mühendislik ile ilgili tüm konuları kapsamaktadır. 

22 

Lebib Yalkın 
Mevzuat Bilgi 
Bankası  

2010 

Lebib Yalkın Mevzuat Bilgi Bankası MEVBANK ile Resmi Gazete’de 
yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, 
yönetmelikler, tebliğler ve emsal teşkil edecek içtihatlar 62 konu 
başlığı altında sunulmaktadır.  17 

Gelişmiş arama motoru sayesinde hızla istenilen mevzuat 
belgelerine ulaşmak, üzerindeki değişiklikleri takip etmek çok 
kolaydır.  

LexisNexis 
Academic  

2008 

LexisNexis; hukuk, işletme, finans, ekonomi ve tıp alanlarında; 
hukuki, finansal ve tıbbi kaynakları online ortamda kullanıma 
sunmaktadır. Kendi alanında lider konumda olan bu veritabanını 
dünyada 1600'den fazla üniversite kullanmaktadır. 

14 

LexisNexis 
Juris Classeur  

2010 

LexisNexis Juris Classeur, Fransa’nın en geniş, en kapsamlı ve en 
doğru büyük hukuk veritabanıdır. 400 ciltten fazla 98 ansiklopedi, 32 
gazete,150 yi aşkın kitap ile; sivil, ceza, vergi, adli, iş, şirket, 
uluslararası, halk ve miras hukuku konularında hizmet vermektedir. 

5 

Mary Ann 
Liebert  

2011 
Mary Ann Lieber bilimsel, teknik ve tıbbi bilgi ve tıbbi bilişim 
sektöründe yayınlar sunan bir firmadır. 

6 

Masters of 
Architecture  

2009 
Mimarlık ve tasarım alanında önde gelen isimlere ait yaklaşık 7000 
görüntü içermektedir. 

5 

MathSciNet   2006  Matematik ve ilişkili alanlar  67 

MD Consult 
(MDC)  

2006 

MD Consult Klinik Bilgi Sisteminin içerdiği ürünler bir arada çalışarak 
MD Consult kullanıcılarının, en kapsamlı klinik bilgilere erişmelerini 
sağlamaktadır. Doktorların hastalarını muayene ederken ve 
hastalarına teşhis koyarken kanıta dayalı bilgilerden yararlanmalarını 
sağlamaktadır. 

21 

MD Consult 
(MDC) (Clinical 
Key )  

2013 

Clinical Key, 800’den fazla kitap, 500’den 

19 

fazla en saygın dergi ve 9000’den fazla cerrahi ve tıbbi mudahale 
videosu – bir araya getirerek ve 

bunu, uygulama rehberleri, hastaları egitici brosurler ve MEDLINE’ın 
tamamı gibi diger degerli 

icerikle birlestirerek gerceklestirmektedir. 

Micromedex   2013     9 
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Music Online 
Listening 
Package‐
Aleksander 
Street Press  

2012 

Music Online Veritabanı, Alexander Street Press tarafından 
yayınlanan dünyadaki en geniş müzik veritabanıdır. Klasik müzik, 
çağdaş dünya müzikleri, caz müziği, videolar, referans kaynakları gibi 
çok çeşitli türde kaynaklara erişim sunmaktadır. 

7 

Nature 
Publishing 
Group  

2006 

Nature Publishing Group (NPG) basılı ve online olarak yüksek etkili 
bilimsel dergiler yayınlar. Portföyümüz önde gelen haftalık bilimsel 
dergi Nature, Nature Research ve eleştiri dergileri olan Nature 
Communications ve 50’nin üzerinde prestijli ve toplumca kabul 
edilen yayını içermektedir. Scientific American, yeni markalarımız 
olan Genetics in Medicines, Pediatric Research ve BoneKey Reports 
ve kardeş şirketimiz olan Plagrave Macmillan’ın dergi markaları için 
gerekli olan site lisans gereksinimlerinizi araştırmak için lütfen 
ANKOS temsilciniz ile irtibata geçin. 

24 

www.nature.com/libraries 

OCLC First 
Search  

2013 
  

8 

OECD iLibrary   2009 

SourceOECD, ekonomik kalkınma ve İşbirliği örgütü (OECD) 
tarafından yayınlanan kitapları, dergileri, istatistikleri, konferans 
bildirilerini ve referans kaynaklarını içeren bir kaynaktır. İstatistiklere 
erişimde kişisel tablo ve grafikler oluşturmayı olanaklı kılar. 
İçeriğindeki tüm kaynaklar tam metin erişilebilir durumdadır. 
Veritabanı OECD’nin yayınlarını kapsayan bir sistemdir ve bu sistem 
ile iktisat, finans, işletme ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarını 
içermektedir. 

24 

Oxford 
Dictionary of 
National 
Biography  

2006  Biyografya  1 

Oxford English 
Dictionary  

2006  English dictionary  5 

Oxford Islamic 
Studies Online  

2012 

Islam dini tarihi ve kültürü üzerine araştırmalar, Kuran‐ı Kerim 
İngilizce çevirilerini içeren online kaynak. 

2 

İçerik: Oxford Encyclopedia of the Islamic World (6 volumes, 2008), 
The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, The Islamic 
World: Past and Present, The Oxford History of Islam, The Oxford 
Dictionary of Islam, Hanna Kassis's A Concordance of the Qur'an, 
two translations of the Qur'an published in the Oxford World's 
Classics series, and What Everyone Needs to Know about Islam. 

Oxford 
Journals 
Online  

2006 

Humanities, Law, Life Sciences, 

73 
Mathematics & Physical Sciences, 

Medicine, Social Sciences 

Oxford 
Reference 
Online  

2006 

Subjects:Art & Architecture,Biological 
Sciences,Classics,Computing,Earth & Environmental Sciences, 

10 

Economics & Business,,Food & 
Drink,History,Law,Literature,Medicine,Military History, 

Mythology & Folklore,Names & Places,Natural History,Performing 
Arts,Physical Sciences & Mathematics 

Politics & Social Sciences,Prehistory,Religion & Philosophy,Science 

Oxford 
Scholarship 
Online  

2006 
Biyoloji, Yönetim, Fizik, Din, Siyasi Bilimler, 
Psikoloji,Tıp, Matematik,Müzik,Kamu Sağlığı, Edebiyat 

4 
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Oxford‐ Grove 
Art Online  

2006  Mimarlık, Sanat, Estetik, Tasarım  18 

Oxford‐ Grove 
Music Online  

2006  Müzik, müzik teorisi, partisyonlar, müzisyen biyografileri.  11 

Passport   2010 

Passport GMID, sektörler, ülkeler ve tüketicilerle ilgili kapsamlı 
bilgiler sağlayan ödüllü, çevrimiçi işletme bilgileri kaynağıdır.Tek bir 
platformdan çok geniş Pazar araştırma kaynaklarına sınırsız erişim 
imkânı sağlamaktadır. 16.000 pazar, şirket ve ülke raporu (80 ülke), 
sektörler, ülkeler ve tüketiciler ile ilgili 8 milyondan fazla istatistik, 
tüketici yaşam tarzı raporları (74 ülkeye ait), gelecek demografik 
raporlar günümüzden 2020 yılına kadar değişmekte olan nüfus 
yapılarını yaş ve cinsiyete göre analiz eder(83 ülkeye, 7 bölgeye + 
dünyaya ait),ülke ve bölge profilleri, kullanıcıların ülke bilgilerine 
kolayca erişmesini sağlar. Ülkelerin siyasi yapısına, ekonomik 
durumuna ve ekonomik görünümüne dair genel bir bakış sağlar 

8 

(205 ülkeye, 7 bölgeye ait), strateji brifingleri, tüketici piyasalarını 
etkileyeceği tahmin edilen küresel eğilimlere dair ayrıntılı 
incelemeler sunar. 

PNAS, 
Proceedings of 
The National 
Academy...  

2009 

PNAS, Proceedings of The National Academy of Sciences of the 
United States of America www.pnas.org dünyanın en çok takdir ile 
sözü edilen, çok disiplinli bilimsel seri yayınlarından bir tanesidir. 

12 

  
PNAS’te kapsam biyolojik, fiziksel ve sosyal bilimleri içerir. 1914 
yılında kurulmasından bu yana PNAS, akademik alanda en son 
gelişmeleri yansıtan araştırma raporları, yorumlar, eleştiriler, görüş 
açıları, konferans makaleleri ve faaliyetleri yayınlamaktadır. The 
National Academy yaklaşık olarak 2.100 üyeden ve 198 tanesi Nobel 
Adayı olan 385 yabancı üyeden oluşmaktadır.  

Project MUSE   2010 

Project MUSE beşeri ve sosyal bilimler alanlarında 175 yayıncının 
500’den fazla dergisine ve 15.000’den fazla kitabına online tam 
metin erişim imkanı sağlar. İşlenen konular arasında Edebiyat, Tarih, 
Siyasi Bilim, Kamu Politikası, Sinema ve Sahne Sanatları, Din, Eğitim 
ve Kadın Çalışmaları bulunmaktadır.  

27 

ProQuest 
Central (e.a 
5000)  

2006 

ProQuest Central, birçok akademik disiplini iceren 25 veri tabanının 

birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.  
•The Wall Street Journal ve Los Angeles Times gibi önemli gazeteler 
de dahil 986 aşkın tam metin gazete 
• 30,000 tam metin doktora ve mastır tezi 
• Social Science Research Network kaynaklı, geleceğe yönelik 
bilimsel araştırmalara ait çalışmalar içeren, 15.000’i aşkın tam metin 
bilimsel çalışma kaydı. 
•Hoover’s Company Records : 45.000 şirket raporu. 
• 4.000’i tam metin 5,760’dan fazla hakemli akademik dergi 

8 

ProQuest 
Health and 
Medical 
Complete  

2006 

Paketteki Veritabanları: 
ProQuest Health 
ProQuest Medical Library 
Pharmaceutical News Index 
MEDLINE 

8 

ProQuest 
Hospital 
Collection  

2010  Tıp, Sağlık Bilimleri  6 
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Proquest‐ ABI 
Inform Global  

2006 
İşletme, Muhasebe, Uluslararası Ekonomi, Çevre, Hukuk ve 
Vergilendirme, Enformasyon Bilimleri, Pazarlama 

23 

Proquest‐ 
Academic 
Research 
Library (ARL)  

2006 

  

3 

Proquest‐ 
Dissertation 
and Thesis 
Abst.  

2006 

  

4 

Proquest‐ 
Periodicals 
Archive Online 
Full Text (PAO) 

2006 
Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında yayın yapan 560 dergiye ilk 
sayılarından itibaren erişim sağlar.  

7 

Proquest‐
Dissertation 
and Thesis 
Abst&FT  

2006 

  

56 

Reaxys   2010 

Organik, inorganik kimya ve ilgili disiplinlerdeki bilimadamlari icin 
web tabanli cozumler sunmaktadir; CrossFire Belstein, Gmelin ve 
Patent Chemistry veritabanlarinin birlestirilmis icerigine dayanir. 
Veritabani ile madde ve reaksiyon dosyalarina, tekli ve coklu adim 
reaksiyonlarina ulasilabilmektedir. 33 milyondan fazla reaksiyon, 19 
milyondan fazla madde bilgisi, dergi makaleleri ve patent 
kayitlarindan gelen toplamda 500 milyon 

11 

veri mevcuttur. 

Royal Society 
of Chemistry 
(RSC)  

2007 

RSC (Royal Society of Chemistry); analitik kimya, biyomoleküler 
kimya, biyometal, biyoteknoloji, katalizörler, kimyasal biyoloji, kristal 
mühendisliği, çevre bilimi, yeşil kimya, inorganik kimya, malzeme 
bilimi, medikal bilimleri, nano bilimi, doğal ürünler, organik kimya, 
fotokimyasal bilimler, fotobiyolojik bilimler, fiziko‐kimya, polimer 
bilimler, yumuşak malzemeler ve sistemler biyolojisi gibi bircok 
konuyu alaninda yayinlanmis 300.000’den fazla makaleyi kapsayan 
bir KIMYA veri tabanidir.http://pubs.rsc.org/ 

25 

Safari E‐Books   2006 

Safari, profesyonel teknik IT kitaplarini kapsayan IT Tech Books 
Online kitaplari ve isletme ‐ yonetim bilimleri alaninda yayinlanan 
Business Books online kitaplarini kapsayan ve surekli genislemeye 
devam eden elektronik bir veritabanidir. Hizla buyuyen Safari 
Elektronik Kitaplar koleksiyonundaki kitap sayisi 20000'nin üzerine 

ulasmistir.  
SAFARI Technical Books Online: 
Toplam erisilecek Kitap Sayisi: 17000'nin üzerinde 

 SAFARI Business Books Online: 
Toplam erisilecek Kitap Sayisi: 3000'nin üzerinde 

19 

SAGE Premier 
Journals  

2006 
İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve 
Tıp gibi konularda 649 dergiye 1999 dan günümüze tam metin erişim 
imkânı sağlar. 

71 

Science Online 
(AAAS)  

2006 
  

31 
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SIAM (Society 
for Industrial 
Applied 
Math.)  

2006 

SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) uygulamali 
mathematik konusunda dunyanin en buyuk uluslararasi dernegidir. 
Dernek tarafindan yayinlanan 15 dergiye elektronik olarak abonelik 
imkani saglanabilmektedir. Konulari, Uygulamali Mathematik, 
Bilgisayar Bilimleri, Muhendislik vb. 

12 

SPIE Digital 
Library  

2010 

Astronomi ve Astronomik Optik, Biomedikal Optik ve Medikal 
Görüntüleme, İletişim ve Bilgi Teknolojileri, Savunma ve Endüstriyel 
Algılama, Elektronik Görüntüleme ve İşleme, Mikro ve Nano 
Teknolojiler, Optik ve Elektronik Optik konularını kapsamaktadır. 

7 

Springer 
Lecture Notes 
Series  

2006 
Bilgisayar bilimi, fizik, matematik konularini iceren ekitap 
serilerinden olusmaktadir. 

8 

SpringerLink   2006 
kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer 
bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi 
koleksiyonlarini içeren toplam 1326 dergiden olusmaktadir. 

85 

Thieme E‐
Books  

2009 
Tıp ve yaşam bilimleri konusunda 48 adet elektronik kitaba tam 
metin erişim sağlanır. 

3 

Thieme E‐
Journals  

2009 
Tıp konusunda 31 dergi ve kimya konusunda 5 dergiye 2000 yılından 
günümüze tam metin erişim sağlanır. 

14 

Ulrich's Web 
Serials 
Directory  

2006 
Dünya çapında yayınlanmış süreli yayınlar hakkında bilgi sağlayan 
bibliyografik bir veritabanıdır. 

12 

Urkund   2011 

İntihal (kopya) tespiti ve engellenmesini sağlamak amacıyla 
geliştirilen internet tabanlı bir servistir. Tez, proje, ödev ve 
belgelerdeki kopyacılık oranının otomatik olarak tespiti için 
kullanılmaktadır. 

3 

Westlaw 
International  

2013 
  

25 

Wiley Online 
Library  

2006 

Ticaret, maliye, yönetim, kimya, bilgisayar bilimi, yerbilim, eğitim, 
mühendislik, hukuk, yaşam bilimleri, tıp, matematik, istatistik, fizik, 
psikoloji alanlarında Wiley‐Blackwell tarafından yayımlanan 1.367 
tammetin dergiye genel olarak 1997'den günümüze erişim sağlar. 

80 

World Ebook 
Library  

2012 

World eBook Library ile 100’den fazla dildeki 2 milyondan fazla 
eKitap ve eDokümana erişilebilmektedir. Veritabanında, astronomi, 
biyoloji, ekonomi, finans, güzel sanatlar, istatistik, kimya, siyasal 
bilimler, teknoloji, vb. konulardaki kitap ve dokümanları kapsayan 
230 akademik araştırma koleksiyonu bulunmaktadır. Bunun yanısıra 
World eBook Library, 850.000 çizim, grafik, harita ve resime; 23.000 
sesli kitaba erişim sunmaktadır. 

39 
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IV‐ KONFERANS, SEMİNER, ETKİNLİK VE YAYINLAR 
 
ICOLC Europe Meeting 2012, Viyana Üniversitesi, Viyana, Avusturya, 15 Ekim 2012,  
Oturum Başlığı: News from the Battlefield II 
Konuşmacı: Ilkay HOLT (ANKOS), Latest from Turkey 

 
Yayıncılarla Toplantı, 18 Kasım 2012, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, ANKOS 
Yönetim Kurulu 

 
Hacettepe Üniversitesi BBY Çarşamba Konferansları, 13 Mart 2013, Hacettepe Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara. 
Konferans Başlığı: Akademik Kütüphaneciliğin İtici Gücü: ANKOS 
Konuşmacı: Ertuğrul ÇİMEN 

 
RSC Regional Sales Directors Meeting, İstanbul, 19 Mart 2013 
Sunum Başlığı: ANKOS Consortium   
Konuşmacılar: Sami ÇUKADAR, Ertuğrul ÇİMEN 

 

Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Atölye Çalışması, Kalkınma Bakanlığı 
Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, HiltonSA Oteli, Ankara, 6 Mayıs 2013. 
Oturum Başlığı: Kütüphane  
Konuşmacı: İsmail ÇETİNKAYA 

 
4th Annual Meeting of COAR, 07‐08 Mayıs 2013, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
Oturum Başlığı: Açılış Konuşmacısı 
Konuşmacı: Ertuğrul ÇİMEN 

 
Oturum Başlığı: Poster Presentation: Creating a Butterfly Effect to Disseminate 
Scholarly Information: The Turkish Experience 
Konuşmacı: İlkay HOLT 

 
Oturum Başlığı: Pecha Kuchas of new member institutions: Koc University, Turkey 
Konuşmacı: F. Tuba AKBAYTÜRK ÇANAK 

 
Yayıncılarla Toplantı, 26 Eylül 2013, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, ANKOS Yönetim Kurulu 
 
ICOLC  Europe Meeting  2013,  Vilnius University,  Vilnius,  Litvanya,  13‐16  Ekim  2013, 
Ertuğrul ÇİMEN, İlkay HOLT, F. Tuba AKBAYTÜRK ÇANAK 
Oturum Başlığı: News from the Battlefield – Country Reports 
Konuşmacı: F. Tuba AKBAYTÜRK ÇANAK (ANKOS), Star Wars: Episode 2012/2013 
Oturum Başlığı: ANKOS: News from Turkey 
Konuşmacı: İlkay HOLT 

 
2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 21‐22 Ekim 2013, İYTE, Urla, İzmir. 
Oturum Başlığı: İyi Girişimler ve Uygulamalar 
Konuşmacı: Sami ÇUKADAR 
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EIFL General Assembly 2013, İstanbul, Türkiye, 11‐13 Kasım 2013 
Oturum Başlığı: Turkish Librarianship and Anatolian University Libraries Consortium 
(ANKOS)  
Konuşmacılar: Ertuğrul ÇİMEN, Sami ÇUKADAR 
   
Yayınlar 
 
Uluslararası Yayınlar 
Future of Resource Sharing in Turkey: Can Open Access be an Alternative?  
Interlending & Document Supply, Volume 40, Issue 3, July – September 2012. 
Ertuğrul ÇİMEN 

 
New Electronic Resources Management System for the ANKOS Consortium 

Original Research Article 
In Press, Corrected Proof, Available online 11 December 2012 
Sami ÇUKADAR, Ayhan TUĞLU, Gültekin GÜRDAL 

 
ANKOS Publisher Application System and Its Impact on the e‐Resource Evaluation 
Process 
Burcu BULUT, Handan UĞUR, Gültekin GÜRDAL, İlkay HOLT, Sami ÇUKADAR, Emre H. 
AKBAYRAK, Mustafa K. ÇELEBİ 
Serials Review, Volume 39, Issue 1, Pages 29‐36 (March 2013) 

 
TV Programı 
Fırat  Üniversitesi  ev  sahipliğinde  gerçekleştirilen  12.ANKOS  Yıllık  Toplantısı 
kapsamında, 27 Nisan 2012 Cuma günü Fırat TV Güne Başlarken programına ANKOS 
Başkanı Sayın Ertuğrul ÇİMEN ve ANKOS Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sami ÇUKADAR 
konuk olarak katılmışlardır. Fırat TV’deki Programı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. 
http://www.ankos.org.tr/index.php/haberler/124‐ankosfirattvninkonuguydu.html 

 
Röportaj 
ANKOS Röportajı, 26 Nisan 2012, İhlas Haber Ajansı (İHA), Ertuğrul ÇİMEN 
İHA Röportajını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. 
http://www.iha.com.tr/teknoloji/alternatif‐medya‐ya‐yogun‐ilgi/224819 

 
Medyada ANKOS 
12. Yıllık ANKOS Toplantısı, 26‐28 Nisan 2013, Fırat Üniversitesi, Elazığ 
mynet Yurt Haber (Elazığ Haberleri): Elazığ'da ANKOS 12 toplantısı, 26 Nisan 2012 
Linki: http://yurthaber.mynet.com/elazig‐haberleri/elazigda‐ankos‐12‐ toplantisi‐
191601. 

 
İhlas Haber Ajansı (İHA): Alternatif Medya'ya yoğun ilgi, 26 Nisan 2012 
Linki: http://www.iha.com.tr/teknoloji/alternatif‐medya‐ya‐yogun‐ilgi/224819 

 
UKSG eNews: ANKOS: 12th Annual Meeting, 02 Jul 2012 
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Linki: http://www.jisc‐collections.ac.uk/UKSG/274/ANKOS‐12th‐Annual‐
Meeting/?n=121b8a3f‐e721‐4bc0‐8354‐7ad4d47f99de 

 
ANKOSLink2013 Toplantısı, 25‐27 Nisan 2013, Maritim Kongre Merkezi, Belek, 
Antalya  
Haberexen: Ankoslink 2013 Konferansı, 25 Nisan 2013 
Linki: http://www.haberexen.com/ankoslink‐2013‐konferansi‐289816h.htm 

 
Tünaydın: ANKOSLink 2013 Konferansı, 26 Nisan 2013 
Linki: http://www.gazetetunaydin.com/wordpress/?p=50455 

 
ANKOS III. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı, Hitit Üniversitesi, Çorum 

 
Habercim19: Hitit Kütüphanecileri buluşturdu, 13 Eylül 2013 
Linki: http://www.habercim19.com/kultur/hitit‐kutuphanecileri‐bulusturdu‐
h5703.html 

 
Çorumhakimiyet.net: Kütüphaneciler Çorum’da buluştu, 13 Eylül 2013 
Linki: http://www.corumhakimiyet.net/Detay/43266/KUTUPHANECILER‐CORUM‐DA‐
BULUSTU.aspx 

 
ANKOS Derneği Faaliyetleri Kapsamında;  ANKOS Yönetim Kurulu, İstanbul merkezli 
olmak üzere her ay düzenli olarak YK Toplantısı yapmakta, her hafta Çarşamba günü 
gündemdeki maddelerle ilgili Skype toplantısı gerçekleştirmektedir. 2012 ‐ 2013 
döneminde ise ANKOS YK tarafından yaklaşık 70.000’nin üzerinde mail 
cevaplandırılmıştır.  
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V‐ ANKOS’UN BİLİMSEL GÖSTERGELER AÇISINDAN ÜLKEYE KATKISI 
 
2000  yılında  kurulan ANKOS’un hızla büyümesi  yalnızca  akademik  kütüphaneciliği  ve 
kütüphaneleri  etkilemekle  kalmamış  aynı  zamanda  Türkiye’nin  akademik  –  bilimsel 
yayın performasını da doğrudan ve olumlu etkilemiştir. Şekil 1 yıllar itibarıyla ANKOS’a 
üye  kurum  sayısındaki  artışı  göstermektedir.  12  kurumun  ortak  girişimi  ile  kurulan 
ANKOS’un üye sayısı 2011 yılı sonuna gelindiğinde 125’e uşlaşmıştır. 
 
 

 
 

Şekil 1. ANKOS’a Üye Kurum Sayısı 

 
Üye sayısındaki bu hızlı gelişimin yanında ANKOS kapsamında yer alan veritabanı sayısında da 
hızlı bir artış gerçekleşmiştir. Şekil 2’de açıkça görüleceği üzere 10 yıl içinde konsorsiyumda yer 
alan veritabanı sayısı 10 kat artarak 89’a ulaşmıştır. 
 
 

 
 

Şekil 2. ANKOS Kapsamındaki Veritabanı Sayısı 
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Üye  sayısı  ve  konsorsiyum  kapsamında  yer  alan  veritabanı  sayısının  10  kat  artmasına  bağlı 
olarak lisans anlaşması sayısında olağanüstü bir artış yaşanmıştır. Şekil 3’te ANKOS kapsamında 
yer alan lisans anlaşması sayısındaki artış görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 3. ANKOS Kapsamındaki Lisans Anlaşması Sayısı 
 
Üye sayısı, veritabanı sayısı ve  lisans anlaşması sayılarındaki olağanüstü artışa bağlı olarak bu 
veritabanlarından indirilen içerikte de pararlel bir artış görülmektedir. Şekil 4’te görüleceği gibi 
ANKOS kapsamındaki veritabanlarından  indirilen  içerikte yaklaşık olarak 10 kat artmıştır. Şekil 
4’te dikkat çeken bir nokta indirme sayısı 12 milyonun üzerine çıkmış, ardından 11 milyon 500 
bin düzeyine gerilemiştir. Bunun en önemli nedenleri arasında 2007 yılında ANKOS kapsamında 
yer  alan  EBSCOHOST,  IEEE,  Science  Direct  gibi  veritabanlarının  aboneliğinin  ULAKBİM 
tarafından devralınmış olmasıdır.  
 
 

 
 

Şekil 4. ANKOS Kapsamındaki Veritabanlarının Toplam Kullanımı 
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Aşağıda yer alan ve TUBİTAK – ULAKBİM tarafından yayınlanan Şekil 5 yukarıda verilen 
bilgiler  ışığında değerlendirildiğinde ANKOS’un  Türkiye’nin  akademik  – bilimsel  yayın 
performasına etkisi net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 2000 yılında yaklaşık 7.000 adet 
düzeyinde  olan  Citation  Index’teki  Türkiye  adresli  yayın  sayısı  yaklaşık  olarak  4  kat 
artarak 29.000 adete ulaşmıştır.  
 

 
 

Şekil 5. Türkiye Kaynaklı Bilimsel Yayın Sayısı 
 

Kaynak: Thomson Reuters Web of Science (TUBİTAK‐ULAKBİM) 
Aralık 2012 tarihi itibariyle güncellenmiştir. 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


