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Değerli Üyelerimiz,

ANKOS e-Bülten’inin 2016 Güz sayısına 
hoşgeldiniz.

2016 – 2017 Akademik Yılının başlamasıyla 
kütüphanelerimizde her anlamda hareketliliğin 
arttığı şu günlerde ANKOS olarak yaz boyu 
gerçekleşen ve yakın tarihlerde gerçekleşecek 
etkinliklerimiz ile yaşanan güzel gelişmelerden 
e-Bülten üzerinden bir kez  daha sizleri 
haberdar etmek istiyoruz.

Ağustos ayında ODTÜ, Hacettepe ve Atılım 
Üniversiteleri ev sahipliğinde  5.’si gerçekleşen 
ANKOS Personel Değişim Programı’na bu yıl 
Türkiye dışında Kosova ve Azerbaycan’dan 
da meslektaşlarımız katıldılar. Katılımcıların 

gözünden Program’ın onlara neler kattığını keyifle okuyacağınızı düşünüyorum.

ANKOS Akademi yine bu yaz sesini bu sefer Amerika’da IFLA Konferansında 
başarılı bir sunumla duyurdu. Bu başarıda emeği olan tüm ANKOS gönüllülerini 
tekrar kutlarım.

Yaklaşan iki çalıştayımızın hazırlıkları da şu günlerde bütün hızı ile sürmekte.

Ankara’da  5. Ulusal Açık Erişim Konferansı ve Adana’da Çukurova Üniversitesi 
ev sahipliğinde 4. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı sizlerin değerli 
katılımlarını beklemekte.

2017 Nisan ayı başında gerçekleşecek ANKOSLink2017 Konferansını da 
şimdiden takvimlerinize not etmenizi öneriyorum.

Yeni üyelerin katılımı ile daha da güçlenen ANKOS Yönetim Kurulu’ndaki 
arkadaşlarımla beraber sizleri saygıyla selamlar, keyifli okumalar dilerim.

Tuba Akbaytürk Çanak
ANKOS Başkanı
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28 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde 2016-2018 dönemi için 
ANKOS Derneği Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.

Seçim sonucunda oluşan Yönetim ve Denetleme Kurulu aşağıdaki gibidir: 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Tuba Akbaytürk Çanak  (Başkan)
Cevat GÜVEN    (Yazman)
Deniz BALTACI     (Sayman)
Sami ÇUKADAR   (Üye)
İsmail ÇETİNKAYA    (Üye)
Ayşen KÜYÜK     (Üye)
Pervin BEZİRCİ   (Üye)

Denetleme Kurulu Üyeleri

Belgin ÇETİN
Sönmez ÇELİK
Yasin DEMİRBAŞ

2014 – 2016 yılları arasında Yönetim Kurulunda başarılı çalışmalara imza atan ve 
ANKOS çatısı altında çalışmaya devam edecek olan İlkay Holt’a ve Recep Zogo’ya, 
Denetleme Kurulu’nda görev alan Burcu Balaban’a,  Başkan olarak özverili ve 
başarılı çalışmalarda bulunan ve Yönetim Kurulu’nda görev almaya devam etmeyi 
kabul eden Sami Çukadar’a teşekkür ederiz.

Yeni faaliyet döneminde ANKOS  üyelerinden gelen öneri, destek ve eleştirilerle 
iyileşme ve büyümeye devam etmesi temel hedef olacaktır. Bu iki yılın Türk 
Kütüphaneciliği ve üye kurumları için hayırlı olmasını dileriz.

Genel Kurul Sonuçları



2

IV. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı

Anadolu Üniversite  Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) İşbirliği Grubu tarafından 
bu yıl dördüncüsü organize edilen Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı, 
11 - 12 Kasım 2016 tarihinde Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde Adana’da 
düzenlenecektir.

Üniversite kütüphanelerinde kaynak paylaşım çalıştaylarını yürüten kütüphanecilerin 
ağırlıklı olarak katıldığı  bu calıştay, hem meslektaşların birbirleriyle tanışmasını, hem 
de mesleki tecrübelerin karşılıklı olarak aktarılmasını sağlamaktadır.
Bu yılki çalıştayın teması “Kaynak Paylaşımında Güçlükler ve Başarı Öyküleri” olarak 
belirlenmiştir.

Programda davetli konuşmacılar dışında Yıldırım Konuşmalar başlığı altında 
katılımcıların kısa sunumları için de zaman ayrılmıştır.

Çalıştaya katılacak meslaktaşlarımız çalıştay web sayfasından:

http://kits.ankos.gen.tr/calistay/2016/index.php

gerekli tüm bilgileri edinerek  katılım formunu  doldurabilirler.

http://kits.ankos.gen.tr/calistay/2016/index.php
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ANKOS Akademi IFLA 2016 Konferansında

İlk eğitimlerini 2015 Ekim ayında vermeye başlayan ANKOS Akademi Grubu’nun 
çalışmaları, 13–19 Ağustos 2016 tarihlerinde Columbus, Ohio, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde düzenlenen IFLA World Library and Information Congress 82nd IFLA 
General Conference and Assembly’de bir bildiri olarak uluslararası alanda paylaşıldı.

ANKOS Akademi Grubu üyeleri Ertuğrul Çimen (MEF Üniversitesi), Sönmez Çelik 
(Doğuş Üniversitesi), Gönül Kafalı (İYTE) Üstün Berk Sezgin (Ankara Üniversitesi), 
Bahar Erkan Turgut (ODTÜ), Hakan Yanaz (Özyeğin Üniversitesi) tarafından 
hazırlanan “Online Training Platform for Library Professionals : ANKOS Academy” 
başlıklı bildiri, “All about E-learning towards: Connection. Collaboration. Community. 
- Education and Training Section joint with Continuing Professional Development and 
Workplace Learning Section and Information Technology Section” başlıklı oturumda 
Grup koordinatörü Ertuğrul Çimen tarafından sunuldu.

82. IFLA Genel Konferansı’na Akademi Grubu’nu temsilen Ertuğrul Çimen ve Hakan 
Yanaz ANKOS’un desteği ile katıldılar. Konferansa Koç Üniversitesi’nin desteği ile 
katılan ANKOS Başkanı Tuba Akbaytürk Çanak da sunumu izleyenler arasında yerini 
aldı.

http://library.ifla.org/1456/1/124-cimen-en.pdf
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APDP 2016’nın ardından 

Bu yıl 22-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında 5.si gerçekleştirilen ANKOS Personel 
Değişim Programı’na katılan kütüphaneci meslektaşlarımız  ODTÜ, Hacettepe 
ve Atılım Üniversiteleri’nin ev sahipliğinde beş gün süren sunumlara katılım 
göstermişlerdir.

Programın ilk iki günü ODTÜ’de tamamlandıktan sonra 3. gününde ODTÜ’den de 
katılım sağlanarak Hacettepe Üniversitesi’nde programa devam edilmiştir. Aynı 
günün akşamında programa dâhil olan kütüphaneciler ile ODTÜ, Hacettepe ve 
Atılım Üniversitesi’nden kütüphaneciler akşam yemeği organizasyonunda bir araya 
gelmişlerdir. 

ANKOS Personel Değişim Programı’nın Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
4. günü öğleden önceki toplantısına değişim programına katılan kütüphaneciler, 
ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri yönetici ve kütüphanecileri ile Bilgi 
ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyeleri de katılmışlardır. 

Programın son gününde ise Atılım Üniversitesi’nde tüm meslektaşlara açık bir 
toplantıda katılımcıların sunumları dinlenmiştir.

Programa emeği geçen ev sahibi kurumlara ve ANKOS İşbirliği Grubuna bir kez 
daha teşekkür ediyor, seneye yeni katılımcılarla ve yeni evsahipleriyle 6. kez Değişim 
Programı’nı gerçekleştirmeyi temenni ediyoruz. 
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Bir Katılımcı Gözünden APDP 2016

Azerbeycan ADA Ünversitesi Kütüphanesi

Hayale Haciyeva

 Ben Haciyeva Hayale Azerbeycanın ADA Ünversitesi Kütüphanesinden 
22.08.2016-26.08.2016 tarihlerinde APDP-na katıldım. Proqrama katılmak 
amacım  Azerbaycan ve Türkiye kütüphaneciliyi arasında benzer ve farklı tarafları 
tecrübede kıyaslamak, yeni bilgiler edinmek, mevcut bilgilerimi katılımcılarla ve türk 
meslektaşlarımla paylaşmak, iki ülke kütüphaneleri arasında gelicekte yeni projeler 
yürütmek ve yeni taraftaşlar kazanmaktı. Proqrama katıldıktan sonra proqram 
organizatörleri tarafından devamlı olarak e-posta aracılığı ile bilgilendirilmem benim 
için kolaylık sağladı. Proqram boyunca 22.08.2016-23.08.2016 tarihlerinde Orta 
Doğu Teknik Ünversitesinde, 24.08.2016-25.08.2016 tarihleri aralığında Hacettepe 
Ünversitesinin kütüphanesi, son olarak ise 26.08.2016 Atılım Ünversitesinin 
Kütüphanesinde bulunduk.

 ODTÜ Ünversitesinin kütüphanesinde Sağlama ve kataloklama,  Elektronik 
Kaynaklar ve Basılı Süreli kaynaklar birimlerinin sunumlarını dinledik. Sunumlar 
zamanı kütüphanenin ilgili işleri ile daha yakından tanıştık. Hacettepe Ünversitesi 
Kütüphanesinde bulunduğumuz süre içerisinde ise Ödünç verme hizmetleri birimi, 
Belge saglama hizmetleri birimi, Danışma ve eğitim bölümü, Görsel işitsel kaynaklar 
ve engelli hizmetleri biriminin sunumlarını dinleyerek kendi görüşlerimizi bildirib, 
sorularımızı sorduk. Proqrama ev sahipliyi yapan kütüphanelerin sunumlarının 
konularının kütüphaneler arasında paylaşılması benzer  mevzulu sunumların tekrar 
dinlenmesi gibi bir ihtimali aradan kaldırarak zaman kaybı olasığını da aradan 
kaldırması benim açımdan oldukca professional bir adımdı.

 Azerbeycan kütüphalerinde kütüphaneye has belgeler, faturalar, istatistikler 
bildisayarda bir dosya dahilinde elektron olarak, ya da basılı olarak pilastik dosyalarda 
saklanmaktadır. ODTÜ  kütüphanesinde istatistiklerin elektronik olarak “Fank Office” 
adıyla toplanması bu bilgilere daha çabuk elişilmesine, güvende olmasına ve  basılı 
dosyalardan farklı olarak yer kaplamamasına neden oluyor. Bu açıdan yakın gelicekte 
bu sistemin de kütüphanelerimizde kullanılmasını faydalı buluyorum.
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 ADA Ünversitesi kütüphanesi de engelli hizmetleri ile ilgilendiği için Engelli 
okurlara hizmet Hacettepe kütüphanesinde fazlasıyla dikkatimi çekti.  Aynı zamanda 
bu kütüphanede İ-Pad ödünç verme hizmetleri de benim için tam bir yenilik oldu.
Onu da kayd etmem gerekir ki, ADA Ünversitesi Kütüphanesi Kütüphane Otomatasyon 
Sistemini değiştirmeği düşündüyü için ODTÜ, Hacettepe  ve Atılım Üniversitelerinin 
Kütüphanelerinde bulunmduğum sürede bu kütüphanelerin Kütüphane Otomatasyon 
Sistemlerini inceledim. Bu konuda gerekli bilgiler edindim. 

 Genellikle tüm proqram boyu eski bilgilerimi yenilediğimi ve yeni bir çok bilgi 
edindiğimi de kayd ede bilirim. Ister kütüphanecilik sahesinde öyrendiklerim, isterse 
de kütüphaneci arkadaşlarımın ilgi ve samimimiyyeti, misafirperverliyi beni çok tatmin 
ve mutlu etti.
            
 Program süresinde öyrendiklerimin iş alanimda bana oldukca yardımcı olucağını 
eminlikle kayd etmek isterim. ODTÜ, Hacettepe ve Atılım Üniversitelerinde kazandığım 
bilgileri severek Bakü Devlet Ünversitesinde öyrencilerime de aktarıcağım.

Bir Katılımcı Gözünden APDP 2016
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Bir Katılımcı Gözünden APDP 2016

 Bu yıl 5. si 22-26 Ağustos tarihlerin de ODTÜ, Hacettepe ve Atılım Üniversitelerinin 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen ANKOS Personel Değişim Programına seçilme fırsatı 
bulan katılımcılar olarak bizler yoğun ve oldukça verimli geçen programda yeni bilgiler 
edinmenin yanı sıra kendi kurumlarımız adına dikkate değer kazanımlar edindik.

 Ev sahibi olan tüm kütüphaneler hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra, ISO 
9001 Kalite Yönetim Sisteminin iyi bir örnekte nasıl çalıştığını görme,  kütüphanelerin 
kullandığı otomasyon programları ve beraberindeki elektronik materyallerin ihtiyaçlar 
doğrultusunda geliştirilmesi ve ek modüllerin ar-ge birimleri ile yapılan ortak 
çalışmayla eklenip uygun hale nasıl getirileceğini öğrenme, bütçesi kısıtlı biz devlet 
üniversiteleri için akılcı yayın (basılı ve elektronik) seçme ve satın almanın nasıl 
yapılacağı, kullanıcılarımıza daha etkin ve faydalı hizmet verebilmek için kullanıcı 
istek ve davranışlarının bölüm bazında nasıl oluşturulacağı, akademisyenlerimizin 
akademik çalışmalarını yıl içerisinde her an görebileceğimiz bir program ya da 
modülün nasıl geliştirileceği, sosyal medyanın kütüphane kullanımı ve tanıtımı 
açısından ne kadar önemli olduğu gibi birçok konuda bilgi edinme fırsatı bulduk.
Ayrıca ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, hem kullanıcı hem de kütüphane hak ve 
sorumluluk çerçevesini çizen üyelik sözleşmeleri, kütüphane bünyesinde çalışan 
bir IT oluşu, engelli kullanıcılar için verilen hizmetler ve dijitalleştirme çalışmaları, 
kullanıcılara anında destek sağlayan çevrimiçi danışma hizmetleri gibi uygulamalar 
kendi kurumlarımız açısından uygulanabilir ve örnek aldığımız hizmetler olmuştur. 
Programın dağılım ve işleyiş açısından beklentilerimizin çok üzerinde olduğunu 
söylemek hiçte yanlış değildir.

 Son olarak bölümlerimin değerli hocalarının da dediği gibi biz kütüphanecilerin 
misyonu bilgiyi paylaşmak ve bir adım öteye götürmektedir. ANKOS - ODTÜ, 
Hacettepe ve Atılım Üniversitelerinin işbirliği ile bizler bu misyona uygun olarak 
bilgilerimizi paylaştık ve taze kazanımlar edindik. Tüm kurumlarımıza ve programda 
emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz.

Gülden ÇAVDAR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Okuyucu ve Bilgi Hizmetleri Şube Müdürlüğü
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Açık Erişim 2016 Konferansı

5. Ulusal Açık Erişim Konferansı (AE2016), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), 
TÜBİTAK, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Hacettepe 
Üniversitesi işbirliği ile 27 Ekim 2016 tarihinde TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde Ankara’da 
gerçekleştirilecektir.

Açık Erişim kavramının bugün geldiğimiz noktada bilinirliğinin üst seviyelere geldiği 
görülmektedir. Şimdi araştırmacılar, kütüphaneciler, öğrenciler ve açık çalışma 
taahhüdünde bulunan herkesin araştırmaları açık yapmak için atabileceği küçük 
adımlara odaklanılmalıdır. Açık erişimi tartışmaktan ziyade önemini benimsemiş 
olarak tüm paydaşlar kendi çalışmalarını daha açık ve kullanılabilir hale getirerek, 
meslektaşlarını desteklemek ve özendirmek için somut adımlar atmaya başlamalı, 
araştırmada açıklığı bir gerçeklik yapmalıdır.
 
“Açık Aksiyonda” teması ile gerçekleştirilecek olan 5. Ulusal Açık Erişim Konferansı, 
ülkemizde açık erişim hareketinin gelişmesinde ve hedeflerin yakalanmasında önemli 
bir milat olacaktır. AE2016’nın gerçekleşeceği tarihleri de içeren 24-30 Ekim 2016 
haftası, aynı zamanda tüm dünyada Açık Erişim Haftası olarak kutlanmaktadır.
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ANKOSLink 2017 Konferansı

5- 8 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek
ANKOSLink Konferansı

önceki yılların tecrübesi ile daha da büyüyerek yoluna devam 
etmektedir.

Sizleri Antalya’da Türkiye’nin en büyük kütüphanecilik fuarında 
aramızda görmek için takvimlerinizi işaretlemeye davet ediyoruz.
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Aramıza Yeni Katılanlar

Bengü Erol

1981 yılında Yozgat’ta doğdu. Lisans eğitimini 2004 
yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nde 
tamamladı. Yüksek lisans eğitimine Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde 
devam etmektedir.

2007-2010 yılları arasında Bozok Üniversitesi 
Kütüphanesi’nde görev almıştır. 2011  Kasım ayından 
beri ODTU Kütüphanesi’nde,  Elektronik Kaynaklar 
Biriminde çalışmaktadır. Son iki yıldır birim sorumluluğunu 
yürütmektedir. 

2016 Temmuz ayında ANKOS bünyesine katılmıştır. Micromedex, AAAS 
ScienceOnline ve IGI InfoSci veritabanlarının sorumlusudur.

Ece Helvacıoğlu

Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden 
2010 yılında mezun oldu. Aynı yıl Yaşar Üniversitesi 
Kütüphane ve Bilgi Merkezi’nde mesleğe başlayan 
Ece, Elektronik Kaynaklar ve Satın Alma çalışmalarını 
yürütmektedir. 2012 yılında Yaşar Üniversitesi İşletme 
(MBA) yüksek lisansını tamamladı.

Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu’nda 3 dönemdir yer almakta olup, ANKOS’a Ağustos 
2015’te veri tabanı sorumlusu olarak katılmıştır.

Cambridge Journals Online, Ulrich’s Web Serials Directory, Books in Print ve ACSESS 
Current Digital Library veri tabanları sorumluluklarını yürütmektedir.

Kendisi Ekim 2016’da ANKOS Halkla İlişkiler Grubu’nda yer almaya başlamıştır. 
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Yeni ANKOS Veritabanı Sorumluları

Lütfü Kılınç

1978 yılında Hatay’da doğdu. 1995 yılında Samandağ 
Lisesi’nden, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) Bölümü’nden mezun 
oldu. 2001-2007 yılları arasında çocuk kitapları yayımlayan 
bir yayınevinde koordinatör olarak görev yaptı. 2007-
2011 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Barbaros 
Kütüphanesi’nde değişik birimlerde görev aldı. 2011 
yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Hava 
Yolları Kütüphanesi’nde göreve başladı ve kütüphanenin 
kuruluş aşamasında aktif rol üstlendi. 4 yıl Şube Müdürü 
olarak görev aldığı kütüphanede, şu anda Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Başkanı Vekili olarak görevine devam etmektedir.

ANKOS bünyesinde Hiperkitap, Knovel E-Books, Veri Tabanı Sorumlusu  olarak ve 
İstatistik Grubu’nda görev almaktadır. 

Nilay Yalkan Aydın

Nilay Yalkan Aydın 2011 yılından beri Özyeğin 
Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Lisans derecesini Marmara 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde    tamamlayan 
Aydın, lisans üstü eğitimini yine Marmara Üniversitesi’nin 
Kişilerarası İletişim Bölümü’nde tamamlamıştır.

ANKOSLink2016 Organizasyon Komitesi’nde başlayan 
ANKOS deneyimine 3 veritabanı sorumluluğu eklenmiştir.

2016 Eylül itibariyle APS, Naxos ve Euclid Prime 
veritabanlarının ANKOS VTS’sidir.
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Yeni ANKOS Veritabanı Sorumluları

Onur Yılmaz

25 Ağustos 1991 tarihinde KKTC Lefkoşa’da doğdu. 
2013 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü’nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra birçok iş tecrübesi oldu. 2014 Eylül 
ayında Bahçeşehir Üniversitesi Barbaros Kütüphanesi’nde 
Elektronik Kaynaklar Uzmanı olarak çalışmaya başladı ve 
halen bu pozisyonda çalışmaya devam ediyor.

ANKOS gönüllüsü olarak 2016 Şubat ayında göreve 
başladı.

Oxford Journals Online veritabanı ve Oxford Online Products altındaki 34 
veritabanından sorumludur.

Özlem Efe Özdemir

Lisans derecesini 1994 yılında Ankara Üniversitesi - Bilgi 
ve Belge Yönetimi Bölümü’nden aldı. Bursa’da yerel 
bir gazetede arşiv sorumlusu olarak mesleğe başlayan 
Efe, 1996-1997 yılları arasında Bilkent Üniversitesi 
Kütüphanesi’nde Kataloglama Kütüphanecisi olarak görev 
yaptı. 1997 - 2005 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde 
kataloglama, satın alma ve arşiv kütüphanecisi olarak çeşitli 
görevlerde bulundu. 2006 yılında İstanbul Araştırmaları 
Enstitüsü Kütüphanesi’nin kuruluş çalışmalarında Ekip 
Koordinatörü olarak görev aldı. 2008 yılı itibariyle Özyeğin 
Üniversitesi’ne katılan Efe, 2012 yılından bu yana Bilgi 

Erişim Hizmetleri Ekip Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

ANKOS’a Ekim 2016’da veritabanı sorumlusu olarak katıldı. Emerald, ASCE, AIAA 
ve BSOL’ün veritabanı sorumluluğu görevlerini yürütecektir.



http://www.ankos.gen.tr/
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