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ANKOSLink2015 ULUSLARARASI KONFERANSI

2013 yılında yeni bir format ve yeni bir anlayışla yerelden bölgesele sloganı ile başlattığımız 
ANKOSLink uluslararası konferansının üçüncüsünü 9-11 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya, 
Kervansaray Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdik. ANKOS’un kuruluşunun ise 15. yılını kutladık.

2001-2012 yılları arasında üniversitelerimizin ev sahipliğinde yapılan ANKOS yıllık toplantıları, 
2013 yılından itibaren ANKOSLink adıyla farklı bir format ve içerikte yapılmaya başlandı. 
ANKOS’un bölge toplantıları, çalıştayları, eğitim seminerleri ve diğer etkinlikleri geleneksel 
olarak devam etmektedir; ancak ANKOSLink konferansları bunların içerisinde en geniş kapsamlı 
olanıdır.

ANKOSLink 2015 Uluslararası Konferansını Azerbaycan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Almanya, 
İngiltere başta olmak üzere 19 ülkeden 515’den fazla katılımcı ile gerçekleştirdik. Katılım 
dağılımına baktığımızda 74 firmadan 186 kişi, 139 ANKOS üyesi kurumdan 305 kişi, 22 farklı 
kurumdan 24 genel katılımcı şeklindedir. ANKOSLink2015 konferansı 2014’e oranla %15 
büyüme ile bu zamana kadar düzenlenen konferanslar içinde rekor katılımla gerçekleşti. Bu 
rekor katılım gelecek yıllarda düzenleyeceğimiz konferansların, daha da genişleyeceğini açıkça 
ortaya koymuş ve bizlerin heyecanını daha da arttırmıştır.

Bilgi kaynağı taşıyıcılarının serüvenine baktığımızda bilginin giderek daha küçük taşıyıcılara 
depolandığı, bilgiye erişimin de buna paralel olarak mobil cihazlara doğru gittiğini söyleyebiliriz. 
Kütüphane kullanıcıları tarafında ise mobil teknolojileri yoğun kullanan yeni bir nesil ile karşı 
karşıyayız. Hızla değişen bu faktörler karşısında kütüphane ve bilgi merkezlerinin hizmet ve 
kaynaklarının, iş süreçlerinin yeniden düzenlemesi artık kaçınılmaz. Bu gelişime bağlı olarak 
ANKOSLink2015 Uluslararası konferansının ana temasını “mobil gelecek: kütüphaneler 
ve kaynaklar” olarak belirledik. Konferans için elektronik kaynakların yönetiminden, veri 
madenciliğine, mobil ara yüzlerden, mobil kütüphane hizmetleri ve geleceğin akademik 
kütüphaneleri gibi birçok konuyu içeren zengin bir program hazırladık. ANKOS çalışma 
gruplarının sunumları, üniversite kütüphanelerimizi yakından ilgilendiren kütüphaneler için 
bağlı fırsat ağı, geçmişten geleceğe bilgi kaynaklarının korunması ve geleceğe aktarılması, 
inovasyon ve AR-GE, üniversitelerde araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi, açık erişim ve 
daha pek çok konu konferans süresince ele alındı.

 E-kitap, e-dergi, video barındıran veri tabanlarının yanı sıra bilgiye erişimde yeni yaklaşımlar, 
araştırma ve işbirliği stratejileri, otomasyon sistemleri, atıf analizleri, RFID, Türkiye bilimsel 
araştırma haritası, yayınevi göçleri, telif hakları yönetimi, intihal tespit yazılımları ve daha pek 
çok konuda firma sunumu da bu konferansta yer aldı. Ayrıca, paydaşımız olan yayıncıların, 

Konferansına Hoşgeldiniz

Welcome to

Conference

Mobil Gelecek :
Kütüphaneler ve Kaynaklar

Mobilize the resources
Mobilize the libraries

9-11 Nisan
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aracı kuruluşların ürün ve hizmetlerini yakından görmemize, detaylı bilgiler almamıza olanak 
sağlaması bakımından ANKOSLink büyük bir fırsat oldu. 

ANKOSLink2015 konferansını farklı kılan diğer bir nokta ise Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm 
Başkanlarının yer alması, TKD ve ÜNAK Başkanlarının ANKOS davetlisi olarak katılmasıdır. 
2013 yılında başlatılan ve bu yıl da Mikrobilgi- Cengage firmalarının organizasyon ve desteği ile 
5 üniversitenin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden geleceğin bilgi profesyoneli 5 öğrencinin 
de katılmasıdır. Yine 2015 konferansı sadece üniversite kütüphanelerinden değil, TBMM 
Kütüphanesi, Özel Araştırma Kütüphaneleri gibi 13 farklı alanda faaliyet gösteren kurumdan 
kütüphaneciler, araştırmacılar, öğrenciler, bilgi yöneticileri, eğitimciler, arşivciler gibi ilgili her 
alandan katılımcıların bulunmasıdır. Bu bağlamda ANKOSLink konferansları her alandan 
katılımcı ve paydaşın işbirliği ve katılımına açık olmaya devam edecektir.

ANKOSLink2015 Uluslararası Konferansında ANKOS tarafından koordine edilen 4 sunum, 
4 panel ve 1 seminer gerçekleştirildi. Firmalar tarafından ise 46 sunum yapıldı. Konferansa 
OCLC’den davetli konuşmacı Richard Wallis’ın konuşmasıyla ile başladık. Konferansın ilk 
gününde Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Odabaş’ın 
moderatörlüğünde olan “Geçmişten Geleceğe Bilgi Kaynaklarının Dijitalleşmesi, Korunması 
ve e-Gelecek” başlıklı panel, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. 
Uğur ÜNAL, TÜBİTAK- ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu, IEEE Avustralya, Orta Doğu, 
Singapur, Güney Kore, Yeni Zelanda Bölge Müdürü Keng Lam Kuan katılımıyla gerçekleştirildi.

Konferansın ikinci gününde, T.C. Bilim, Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanı Sayın Yard. Doç. Dr. Ahmet Ercan Topçu “İnovasyon ve Ar-Ge” başlıklı konuşmasını 
gerçekleştirdi. Ardından Cornell Üniversitesi Kütüphanesi Araştırma ve Eğitim Hizmetlerinden 
Sorumlu Direktör Yardımcısı Dr. Kornelia Tancheva “Kampüslerde Araştırma Kütüphaneleri 
Aracılığı ile Kullanıcılarımızda, Yöneticilerimizde Nasıl Fark Yaratırız?” başlıklı konuşmasını 
gerçekleştirdi. Devamında Bournemouth Üniversitesi Kütüphanesi Danışman ve Emekli 
Direktörü David Ball “Açık Erişim Politikaların Etkinin Artırılması: PASTEUR4OA Anket 
Sonuçları” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. İkinci günün son oturumu ise İstanbul Teknik 
Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Göknur Arslan’ın moderatörlüğünde 
“Örneklerle Mobil Kütüphaneler” başlıklı panel Türk Hava Yolları Dijital Yayıncılık Koordinatörü 
Kamil Mehmet Özkan, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Proje Koordinatörü Jale Akbaş, Kastamonu 
Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Mehmet Üneş’in 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın son günü ise Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Orçun Madran’ın katılımıyla 
“Bilgi Hizmetleri için Mobil Uygulama Geliştirme” başlıklı seminer gerçekleştirildi. Ardından 
Doğuş Üniversitesi Kütüphane Müdürü Sönmez Çelik’in moderatörlüğünde Türkiye’de Açık 
Erişim Çalışmaları başlıklı panel, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Tonta, 
ANKOS Açık Erişim Grubu’ndan Dr. Burcu Bulut ve Gültekin Gürdal’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Son olarak MEF Üniversitesi Kütüphane Direktörü Ertuğrul Çimen moderatörlüğünde “ANKOS 
Çalışma Grupları Sunumları” başlıklı panel Lisans Anlaşmaları Grubu adına Ata Türkfidanı, 
Halkla İlişkiler Grubu adına Muhteşem Önder, Kullanıcı İstatistikleri Grubu adına Derya Soğuksu 
ve İşbirliği Çalışma Grubu adına Sema Çelikbaş’ın sunumlarını yapması ile tamamlandı.
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ANKOS’tan Sertifikalı Eğitimler : ANKOS Akademi
Akademik kütüphanelerin elektronik kaynaklara daha uygun fiyatlarla erişimini sağlamak 
amacıyla 2000 yılında kurulan ANKOS, başta konsorsiyum aktiviteleri olmak üzere, kaynak 
paylaşımı, elektronik kaynak yönetimi, personel değişimi ile ilgili uygulamaları ve faaliyetlerine 
ANKOS Akademi ile bir yenisini daha ekledi.

ANKOS Akademi; bilgi hizmetleri alanında çalışanların uygulamaya dayalı becerilerini arttırmak, 
mesleki uzmanlaşmayı ön plana çıkartmak ve en önemlisi yetkinliklerin hayata geçirilmesini 
sağlamak amacıyla çevrimiçi uzaktan eğitim programları düzenleyecek ve eğitim programlarını 
başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifika verecek.

Eğitim programları ile ilgili teknolojik alt yapı, iletişim ve organizasyon çalışmalarını yürütmek 
amacıyla 16.03.2015 tarihinde kurulan ANKOS Akademi Çalışma Grubu’nda aşağıda isimleri 
yer alan ANKOS gönüllüleri görev alıyor.

• Ertuğrul ÇİMEN (MEF Üniversitesi) Koordinatör
• Sönmez ÇELİK (Doğuş Üniversitesi)
• Gönül KAFALI (İYTE)
• Üstün Berk SEZGİN (Ankara Üniversitesi)
• Bahar Erkan TURGUT (ODTÜ)
• Hakan YANAZ (Özyeğin Üniversitesi)

Çalışmalarına son hız devam eden ANKOS Akademi Çalışma Grubu;  yaptığı araştırmalar 
ve testler neticesinde, çevrimiçi uzaktan eğitim programları için GotoMeeting yazılımının 
kullanılmasına karar verdi.  Ayrıca; 2015 yılı içerisinde “Açık Erişim ve Kurumsal Arşivlere 
Veri Girişi” yanı sıra  “Elektronik Kaynakların Seçimi ve Değerlendirilmesi” konularında eğitim 
verilmesi planlanmakta.

Haftalık olarak çevrimiçi toplantılar gerçekleştirerek çalışmalarını sürdüren ANKOS Akademi 
Çalışma Grubu’nun görev ve sorumlulukları arasında şunlar yer almakta:

• Bilgi hizmetleri ve kütüphanecilik alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek, 
• Bu alandaki eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, 
• İhtiyaçlara uygun eğitim içeriklerini belirlemek, 
• İçeriğe uygun eğitimcileri belirlemek, 
• Eğitim altyapısını hazırlamak, 
• Etkin bir iletişim ağı geliştirmek ve eğitimlerin tanıtımlarını yapmak.

Soru ve görüşleriniz için : akademi@ankos.org.tr

mailto:akademi%40ankos.org.tr?subject=Soru%20ve%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%20%28ANKOS%20B%C3%BClten%20Temmuz15%29
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CTLes
ANKOS Paris’te temsil edildi.
 
ANKOS İşbirliği Grubu üyesi Ertuğrul Çimen 17 – 18 Haziran 2015 tarihlerinde Bulac Library 
(University Library on Languages and Civilizations) t’te düzenlenen “6es Journées professionnelles 
du CTLes”  konferansına  CTLes’in  (Centre Technique du Livre de L’enseignement Supérior) 
davetlisi olarak katılmış ve “How Turkish Academic Libraries Share E-resources; Infrastructure, 
Rights and Restrictions” başlıklı sunumu yapmıştır.
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IFLA BAŞKANLIK TOPLANTISI 2015
Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu (IFLA), Anadolu Üniversite Kü-
tüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), kütüphanemiz ve Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) ile 
ortaklaşa düzenlediği “Kütüphanelerde Dönüşüm Sanatı” temalı “IFLA Başkanlık Toplantısı”
3-5 Haziran 2015 tarihlerinde santralistanbul Kampüsü ÇSM 403-404’de gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıya Üniversite, Parlamento, Halk, Okul, Araştırma ve Milli Kütüphanelerinden yetki-
liler, IFLA Başkanı, LIBER Başkanı, UNESCO Türkiye temsilcisi ve konu ile ilgili 27 ülkeden 125 
kişi katılmıştır. “Kütüphanelerde Dönüşüm Sanatı” teması altında gerçekleştirilen toplantıda, 
beş ana oturumda IFLA Eğilim Raporu ve Lyon Deklarasyonu; dönüşen teknolojiler: fırsatlar ve 
tehditler; hukuki düzenlemeler ve bilgi teknolojilerine etkisi; halk kütüphanelerinde dönüşüm; 
her yönü ile bilgi ekonomisi konuları ele alınmıştır.
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IFLA INTERLENDING AND DOCUMENT SUPPLY CONFERENCE 2015  (ILDS)

IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section Standing Committee (DDRSSC) 
tarafından,  iki yılda bir dünyanın farklı bir bölgesinde farklı bir tema ile düzenlenen “Interlending 
& Document Supply Conference” adı ile bir konferans düzenlenmektedir.

ANKOS, bu yıl 14.sü yapılacak konferansın ülkemizde ANKOS ev sahipliğinde yapılması için 
başvuruda bulunmuştur. Başvuru yapan diğer 8 ayrı ülke arasından yapılan değerlendirme 
sonucunda ev sahipliği görevi ANKOS a verilmiştir.  

14. ILDS konferansı 1 - 3 Ekim 2015 tarihlerinde, ANKOS un ev sahipliğinde Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivleri Kağıthane Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. 

Dünyanın farklı ülkelerinden gelecek 300’e yakın katılımcı ile gerçekleşmesi öngörülen 
konferans programında 17 farklı ülkeden gönderilen 27 sunum yer almaktadır. Konferansta 
ülkemiz 5 ayrı sunum ile temsil edilecektir. 

Konferansta aşağıda yer alan ana başlıkların yanında pek çok başlık ele alınacaktır.

• Açık erişimin kaynak paylaşımına etkisi,
• Kullanıcı odaklı yeni satın alma (sağlama) modelleri,
• Köklü değişiklikler ışığında ILL kütüphanecileri için fırsatlar ve tehditler,
• Telif hakkı ve lisans anlaşmaları
• Makale/Dergi kullanımı; yasal kullanım
• OCLC WorldShare ILL
• Kaynak paylaşımının bu günü,
• Arama motorları ve kaynak paylaşımı
• Türkiye ve bölge odaklı ülke çalışmaları
• Uluslararası kaynak paylaşımında sorunlar; lojistik, ödeme, bilgisayar ve program 
standartları vb
• E-kaynakların paylaşımındaki sorunlar ve çözüm önerileri,
• Açık kaynak kodlu yazılımların kaynak paylaşımına etkisi,

Konferans hakkında daha detaylı bilgi http://meetings.ankos.org.tr/ilds2015 adresinden 
sağlanabilir.

http://meetings.ankos.org.tr/ilds2015
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ANKOS Personel Değişim Programı (APDP)

“Akademik Kaynak Paylaşımı” ve “Personel Değişim Programı” alanında çalışmalar yapmak 
üzere 2006 yılında kurulan ANKOS İşbirliği Grubu’nun  yürüttüğü programlardan biri olan ANKOS 
Personel Değişim Programı,  ANKOS un Türk üniversite kütüphaneciliğini ve kütüphanecilerini 
bilgi ve tecrübe paylaşımı konularında desteklemeyi ve yakınlaştırmayı da misyon edinmesinin 
bir uzantısıdır. 

Programın amacı, programa katılacak personelin seçim kriterleri, programın yöntemi, katılacak 
kişilerin ve kurumların uyması gereken kurallar gibi uygulama esaslarının yer aldığı rapor, 2007 
yılında gerçekleştirilen ANKOS 7. Yıllık Toplantısı’nda sunulmuş  ve http://kits.ankos.gen.tr/
docs/isbirligi_arastirma_grubu_raporu.pdf  adresinde yayınlamıştır.

Program ilk olarak, ANKOS Başkanlığı’nın girişimleri ile 2012 yılında hayata geçirilmiştir. 

Koç Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi ortak girişimi ile 8- 13 Temmuz  
2012 tarihlerinde gerçekleştirilen APDP ye 5 farklı kurumdan kütüphaneciler katılmıştır. İlk 
uygulamanın başarı ile gerçekleştirilmesinin ardından ikinci APDP uygulaması  2 - 5 Eylül 2013 
tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde 4 farklı kurumdan kütüphanecilerin 
katılımı ile gerçekleştirilmiştir.2014 yılında 3.sü gerçekleştirilen programa Anadolu Üniversitesi 
ev sahipliği yapmıştır. Program 1-5 Eylül 2014 tarihlerinde 5 farklı kurumdan kütüphanecilerin 
katılımı ile tamamlanmıştır. 31 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihleri arasında İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi ve Gediz Üniversitesi ev sahipliğinde 4’üncüsü gerçekleştirilecek 
programa bu yıl uluslar arası bir boyut da kazandırılmış ve Azerbaycan’dan 2, Bosna Hersek’ten 
1 kişinin katılımı sağlanmıştır. Türkiye’den gelen çok sayıda başvuru değerlendirilmiş,5 asil ve 
2 yedek katılımcı belirlenmiştir.

Her yıl farklı bir kurumun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan programa başvuracak 
katılımcılarda aranan özellikler ;

•ANKOS üyesi bir üniversite kütüphanesinde görevli olmak;
•Bilgi ve Belge Yönetimi ya da diğer bir 4 yıllık bölüm mezunu olmak;
•Meslekte 5 yılı doldurmamış olmak. 

Ayrıca katılımcının yöneticisinden programa katılım için izin ve mali destek almış olması 
gerekmektedir. 

Başvuru çağrısı ANKOS Pr tarafından mesleki listelerde ve ANKOS e-posta listelerinden 
yapılmaktadır.
Başvuru için http://apdp.ankos.gen.tr/?p=6 adresinde yer alan formun doldurulması 
gerekmektedir. 
Başvurular ANKOS Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. 

Program hakkında detaylı bilgiye http://apdp.ankos.gen.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

http://kits.ankos.gen.tr/
http://apdp.ankos.gen.tr/?p=6
http://apdp.ankos.gen.tr
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ANKOSLink2015 ÖĞRENCİ DENEYİMLERİ

Banu Çermikli
Mezun olup, diğer bütün şartlar olgunlaştığında öğrenci olarak katıldığım ANKOS ailesine dâhil 
olmak, ‘herkesin bilgiye eşit olarak erişimini sağlamak’ için mücadele etmeyi diliyorum.

Ümmügülsüm Sever
Günümüz trendlerine  uygun bir ana tema seçilmiş olmasıyla oldukça dikkatleri üzerine çeken 
ve birbirinden değerli konukları ,eğitimcileri ,bilgi yöneticilerini ,kütüphanecileri araştırmacıları 
,öğrencileri ve bu alanda faaliyet gösteren firmaları bir araya toplayan büyük bir konferans olan 
ANKOSLink 2015 eğitim-öğretim hayatımda elde edebileceğim en büyük deneyim oldu.

Gamze Yıldız
Bu güzel organizasyonun bana farklı çalışma alanlarımızın olduğunu gösterdi.Mesleğime 
farklı açılardan bakmama sebep oldu.Bir çok yeni ve güzel insanla tanıştım.Faydalı sunumlar, 
sohbetler dinledim.Bana bu fırsatı bana sağlayan ANKOS ekibine çok teşekkür ederim.

Levent Biçer
Çok programlarda bulundum organizasyonların içinde bulundum ama ANKOS 215 kadar çok 
organize olmuş bir  ekip ilk defa gördüm ve şahit oldum.
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21. Uluslararası Kitap Fuarı ve Edebiyat Festivali
Gönül Kafalı ve Ayşen Binen

14-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrinde gerçekleştirilen 21. 
Uluslararası Kitap Fuarı ve Edebiyat Festivali’ne ANKOS’un desteği ile katıldık.

Fazla büyük olmayıp 3.009 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen fuara, 35 farklı ülkeden 
temsilciler katılmış olup, toplamda 38.000 kişi fuarı ziyaret etmiş. Azerbaycan, Kanada, Çin, 
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İsrail, Hollanda, 
Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, İspanya, İsveç, Tayvan, Ukrayna, Birleşik 
Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nin stant açarak katıldığı fuarın bu yılki onur konuğu Mısır 
idi. 
Fuar alanına girer girmez, onur konuğu ülke olan Mısır’ın standı renkli görüntüsü ile bizi karşıladı. 
Mısır’daki çeşitli yayınevlerine ait kitapların yanı sıra Mısır kültürünü yansıtan detaylar, yöresel 
canlı müzikler ve çeşitli gösteriler ile onur konuğu ülke olmanın hakkını veriyordu.

Fuarda; bilimsel yayınların yanı sıra edebiyat, çocuk kitapları, danışma kaynakları, sahaflar 
tarafından satılan eski kitaplar, multimedya koleksiyonları, çocuklar için çeşitli eğitsel oyuncak 
ve kitaplar, zekâ oyunları, kartlar, el sanatları, resimler vb. de stantlarda sergilenerek, satışa 
sunulmuştu.
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21. Uluslararası Kitap Fuarı ve Edebiyat Festivali

Fuar süresince ayrıca; çeşitli fotoğraf sergileri, film ve tiyatro gösterileri yapılmış, Çek 
Cumhuriyeti yazarları ile söyleşiler gerçekleştirilmiştir.

Prag’da kitap fuarı dışında; Çek Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi (National Library of the Czech
Republic), Klementinum Barok Kütüphanesi (Klementinum Baroque Library Hall) ve Strahov
Manastırı Kütüphanesi (Strahov Monastery Library)’ni de ziyaret ettik.

Her yaştan ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuara, özellikle çocukların ilgisi dikkat çekiciydi. Bu 
ilgilerini de fuar fazlasıyla karşılıyor, renkli görüntüler sunuyor ve çocuklar drama gösterilerinin, 
çeşitli aktivitelerin içinde yer alabiliyorlardı.
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ANKOS’u temsilen katılmış olduğum etkinlikler her 
yönüyle çok güzel geçti. 16 Haziran 2015 tarihinde 
gerçekleştirilen DSpace Kullanıcı Grubu Toplantısı’na 
16 ülkeden 20 kişi katıldı. Bu toplantıda, ANKOS, ANKOS 
Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubunun 
faaliyetleri ile Türkiye’deki açık erişim çalışmalarını “The 
Current State of Open Access in Turkey” adlı sunum 
ile katılımcılarla paylaştım. Son iki yılda açık erişim 
konusunda yaptığımız çalışmalar ve geldiğimiz nokta 
katılımcılar tarafından kıskanılacak boyutta ilgiyle 
karşılandı. Bu toplantıda sunulan bildirilere https://
atmire.com/website/?q=content/dspace-user-group-

geneva-presentations adresinden erişilebilmektedir.
“17-19 Haziran 2015 tarih-
lerinde “CERN Workshop 
on Innovations in Scholar-
ly Communication” adıyla 
dokuzuncusu gerçekleş-
tirilen OAI9 etkinliğine 37 
ülkeden 229 delege katıl-
dı. Etkinlik çerçevesinde 2 
açış konuşması, 18 sunum, 
2 çalıştay, 1 poster sunu-
mu ve 1 de sosyal program 
gerçekleştirildi. Tamamına 
katıldığım bu etkinliklerde 

ön plana çıkan temel husus, katılımcıların açık erişime inançlarında en ufak bir kuşku olma-
masıydı. Açık erişime gönül vermiş katılımcılar yaptıkları çalışmalar ve geliştirdikleri yakla-
şımlar ile bu konudaki farkındalığı artırmaya ve katkı vermeye devam etmektedirler. Toplantı 
web sayfası https://indico.cern.ch/event/332370/ adresinde yayın yapmaktadır ve sunulan 
bildirilere bu sayfa üzerinden erişilebilmektedir.

DSpace Kullanıcı Grubu Toplantısı Uni Dufour adlı eski binada, çalıştayın ilk günü Graduate Ins-
titute adlı yerleşkede, üç ve dördüncü günü ise Campus Biotech adlı yerleşkede gerçekleştirildi. 
Sunumlar, toplantı mekanları, Cenevre sokakları ve ulaşım muhteşemdi. Açık erişim konusun-
daki gelişme ve yeniliklerden haberdar olmak; konuyla ilgili kişilerle tanışmak ve arkadaşlıklar 
edinmek; araştırmacıları bilgiye engelsiz eriştirme çabası içindeki insanlarla bir arada olmak 
ve aynı yöne bakmak; bu çabaya başta ülkemiz ve dünya adına katkı vermeye çalışmak çok 
güzeldi.

Sönmez ÇELİK / Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi Müdürü / snmzclk@gmail.com

OAI9 Çalıştayı ve DSpace Kullanıcı Grubu Toplantısı

DSpace kurumsal arşiv yazılımının kullanımı, eklentileri ve yeni sürümleri için planlanan 
yeniliklerin irdelendiği “DSpace User Group Meeting” adlı etkinlik 16 Haziran 2015 tarihinde, 
“CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI9)” adlı çalıştay ise 17-19 
Haziran 2015 tarihleri arasında İsviçre’deki Cenevre Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

https://atmire.com/dspace-labs3/handle/123456789/22962
https://atmire.com/dspace-labs3/handle/123456789/22962
https://indico.cern.ch/event/332370/
https://atmire.com/website/?q=content/dspace-user-group-geneva-presentations
https://indico.cern.ch/event/332370/

