DERNEK FAALİYETLERİ (2015 – 2016 – 2017)
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, bilgi ve belge yönetimi alanında yapılan
araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek, bu alanda verilen hizmetlerin niteliğinin çağdaş
boyutlarda geliştirilmesine yardımcı olmak, sorunları irdeleyerek çözüm önerileri getirmek ve
çalışan bireylerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla özellikle üniversite ve
araştırma kütüphanelerine yönelik olarak 9 Ağustos 1991 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. 27
Eylül 1992'de ilk genel kurulu gerçekleştirilen Derneğin 2014 yılı Ekim ayında yapılan genel
kurulunda yeterli çoğunluk sağlanamamış ve 2015 yılı Ocak ayında yapılan son genel kurulda
mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte göreve talip olunarak Derneğin kapanması
engellenmiştir.
Genel kurulun tamamlanmasını takiben eski yönetimle devir teslim işlemi gerçekleştirilmiştir.
Bu aşamadan sonra yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri Dernek tüzüğüne göre ilk toplantıyı
gerçekleştirmiş ve görev dağılımı yapılmıştır. Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda
oluşan Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri aşağıda verilmiştir.
Yönetim Kurulu:
Fatih Kumsel - Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi
Nilüfer Saros - Emekli
Hüseyin Murat Yücel - Kırıkkale Üniversitesi
Nermin Çakmak - Mimarlar Odası Kütüphanesi
Ömer Orhan - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Serhat Baytur - Emekli
Mustafa Bayter - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Denetleme Kurulu:
Ebru Kaya - Bilkent Üniversitesi
Şeyda Aytem - Gazi Üniversitesi
Hüseyin Körpeoğlu - Türk Eğitim Derneği
Bu aşamadan sonra derneğin mevcut durumu ile ilgili incelemeler yapılmış, tespit edilen
eksikliklerin giderilmesine başlanmış ve aynı zamanda Yönetim Kurulumuz ÜNAK’ın
kuruluş amacı doğrultusunda ileriye dönük yapılması gereken işler ile ilgili planlamalara
başlamıştır.
Yönetim Kurulumuzun 2015-2017 yılları arasında yaptığı çalışmalar aşağıda takdirlerinize
sunulmuştur.

DERNEK İDARİ YAPILANMASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Banka Hesapları:
• Derneğin kuruluşundan bu yana Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Yapı Kredi
Bankası şubesinde bulunan hesaplarının dernek merkezine yakın bir banka şubesinde
taşınmasına karar verilmiş ve tüm hesaplar Finansbank Mithatpaşa Şubesi’ne
taşınmıştır.
İl Dernekler Müdürlüğü’ne mevcut apartman dairesinin kaydedilmesi
• Dernekler veri tabanında yapılan incelemede mülkiyeti Derneğe ait olan dairenin satın
alındığı tarihten 2015 yılına kadar Dernekler Müdürlüğüne bildirilmediği görülmüştür.
Cezai yaptırımı olan bu eksik işlem hemen gerekli beyanlar yapılarak tamamlanmıştır.
İl Dernekler Müdürlüğü’ne tüm defterlerin onaylatılması:
• Dernek evrak kayıt, üye kayıt vb. defterler yenilenerek İl Dernekler Müdürlüğü’ne
onaylatılmıştır.
Demirbaş defterinin düzenlenmesi:
• Demirbaş defterine kaydedilmesi gereken demirbaşlar tespit edilmiş ve kaydedilmiştir.
• Demirbaş defterine kaydedilmiş ancak kullanım dışı olan demirbaşların da defterden
düşümleri gerçekleştirilmiştir.
Dernek adresinin değiştirilmesi:
• Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi Beytepe Kampüsü olarak görülen Dernek adresi,
Derneğin merkezinin bulunduğu “Marmara Sokak 38/17 Sıhhiye” olarak
değiştirilmiştir.
Dernek için vergi kaydının yapılması ve adreslerin değiştirilmesi:
• Derneklerin tüzel kişilik olması nedeni ile ilgili yasalar çerçevesinde vergi
numarasının olması gerekmektedir. Aynı zamanda dernek iktisadi işletmeleri de vergi
mükellefi oldukları için vergi kayıtlarının doğru olması gerekmektedir. ÜNAK İktisadi
İşletmesinin adresinin değiştirilmesi ile vergi dairesi de değiştirilmiştir. Bu çalışmalar
sırasında Dernek tüzel kişiliğine ait bir vergi kaydının olmadığı anlaşılmıştır. Bunun
üzerine gerekli başvurular yapılarak 2015 yılına kadar yapılmayan vergi kaydı
yapılmış ve vergi numarası alınmıştır.
Üye Defterlerinin incelenmesi:
• Yapılan incelemelerde üye defterlerine işlenmeyen kararları alınmış üye başvuru
formları görülmüştür. Üye defterine işlenmemiş bekleyen veya istifa edip işlenmemiş
üyelerin işlemleri bitirilmiştir.
• Üye defterleri incelenerek üye listeleri Excel formatında yeniden düzenlenmiştir.
Mevcut üyelerin bulunabilen e-posta adresleri listeye eklenmiş, üyelerden aktif olup
aidatlarını ödeyen üyeler için ayrı bir liste hazırlanmıştır.

Gelen Giden Evrak Defterinin işlenmesi:
• İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde tutulması zorunlu olan Gelen Giden evrak
defteri işlenmeye başlanmıştır.
Ödenmemiş Dernek borçlarının ödenmesi:
• Yapılan incelemeler sonucunda ödenmemiş durumda olan emlak, KDV, muhtasar,
stopaj gibi vergiler ödenmiştir.
• Bilgi Dünyası Dergisi’ne ait 15/2, 16/1, 16/2, sayılarının dizgi ücretleri ödenmiştir.
• Yine ödenmemiş olan 2014 CrossRef (DOI numarası için) ücreti, apartman aidat
borçları ve web sitesi ile Bilgi Dünyası Dergisi’nin sunucularının tüm borçları
kapatılmıştır.
• ÜNAK İktisadi İşletmesi adına çıkarılmış olan yayıncı sertifikası, Dernek adına tescil
edilerek yeniden çıkarılmıştır.
DERNEK BİNASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Dernek Binası ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda Dernek’te bulunan malzemelerin
birçoğunun eski ve kullanışsız olduğu, kullanımda olan malzemelerin de demirbaş kayıtlarının
olmadığı görülmüştür. Bu doğrultuda:
• Mevcut malzemeler gözden geçirilerek işe yaramayanlar demirbaştan düşülmüştür.
• Dernek binasının içi elden geçirilerek yeniden boyanmış ve ücreti sponsor firmalarca
karşılanmıştır.
• Derneğimizin ihtiyacı olan buzdolabı, fırın, elektrik süpürgesi, bilgisayar, yazıcı, stor
perdeler, masa, sandalye, projeksiyon makinası ve perdesi gibi malzemeler
derneğimize destek olan sponsor firmalar tarafından alınarak Derneğimize
bağışlanmıştır. Bu malzemelerin tamamı demirbaş defterine işlenmiştir.
• Depo olarak kullanılan bölmede yer alan ve atıl durumda bulunan çok eski yayınlar
ayıklanarak depo temizlenmiş ve daha kullanışlı bir hale getirilmiştir.
Yapılan bu çalışmalar neticesinde Dernek binası verimli bir şekilde kullanılabilir duruma
getirilmiş ve Dernek binası içerisinde toplantı ve seminerler yapılabilecek hale
dönüştürülmüştür.
İKTİSADİ İŞLETME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR
İktisadi İşletme, ÜNAK kurulduğundan beri faaliyette olan, yönetim kurulundan iki üyenin
sorumlu müdür olduğu, vergi ve ticaret odası kaydı bulunan ticari bir işletmedir.
Yapılan incelemelerde İktisadi İşletme’nin sorumlu müdürlerinin 2008 yılından bu yana
değiştirilmediği, adresinin Beytepe’de olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine:

• Öncelikle adres değişikliği ve sorumlu müdürlerin değiştirilmesi
tamamlanmış ve buna bağlı olarak da vergi dairesi değişmiştir.

işlemleri

• İktisadi işletme ticari bir işletme olduğu için vergi ve Ankara Ticaret Odası ile ilgili
ödenmesi gereken tüm ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
İLETİŞİM İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR
• ÜNAK web sitesi ile Bilgi Dünyası’nın bulunduğu sunucuların teknik ve parasal
olarak sıkıntılı olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine yapılan araştırmalarla
sunucularımız daha donanımlı ve ucuz hizmet veren bir firmaya taşınmıştır.
• ÜNAK web sitesi üzerinde meslektaşlarımıza hizmet veren Cutter Tablosu, Konu
başlıkları listesi, Makaleler Veri Tabanı gibi hizmetlerimiz daha önce ULAKBİM
sunucularında bulunmakta idi. Bunlarla ilgili olarak da ULAKBİM ile iletişime
geçilerek bu hizmetlere ait verilerin yedekleri alınmıştır.
• Yahoo üzerinde hizmet veren ve ÜNAK üyelerinin haberleşme listesi olan
UNAK@yahoogroups.com listesinin “admin” şifreleri alınmış ve liste incelenmiştir.
• Liste üzerinde çalışmayan çok fazla e-posta adresi ile ÜNAK üyesi olmayan birçok eposta adresi tespit edilmiştir. Bunun üzerine liste yeniden ele alınmıştır. Ancak listenin
düzenlenmesi henüz tamamlanmamıştır.
• Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları aktif kullanılmaya başlanmıştır.
Twitter üzerinde aktif takipçi sayımız 250’lerden 766’lara çıkmıştır.
BİLİMSEL FAALİYETLER ve YAYINLAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Sempozyumlar
•

Göreve başladığımız 2015 yılı Ocak ayında,
ÜNAK2015 Sempozyumu’nun
çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmalarımız neticesinde ÜNAK2015 Sempozyumu

“Elektronik Çağda İçerikten Mimariye Kütüphaneler” teması ile Hacettepe Üniversitesi
işbirliğinde 1-3 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenmiştir. Sempozyum 200’e
yakın katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Aldığımız geri bildirimlerde başarılı bir sempozyum
olduğu ifade edilmiştir.

• 2016 yılında düzenlenmesi planlanan ÜNAK2016 Sempozyumu, ülkemizin içine girdiği
talihsiz ve zor durum nedeni ile ilan edilen OHAL sebebi ile iptal edilmiştir.
•

ÜNAK2017 Sempozyumu “Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi” teması ile
yine Ankara’da, Atılım Üniversitesi işbirliğinde 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında
düzenlenmiştir. Bu Sempozyum da 220’ye yakın katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
Aldığımız geri bildirimlerde başarılı bir sempozyum olduğu ifade edilmiştir.

Çalıştaylar/Seminerler
ÜNAK RDA Toplantısı ile ilgili çalışmalar:
• RDA Türkiye Çalışma Grubu ile 21 Mart 2015 tarihinde Dernek merkezinde toplantı
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda RDA konusunda daha önce gerçekleştirilmiş

çalışmalar masaya yatırılmış ve ileriye yönelik neler yapılabileceği üzerine fikir
alışverişinde bulunulmuştur.
• Bu toplantıdan sonra RDA konusunda yol haritası belirlemek üzere Ankara Bilkent
Üniversitesi’nde, 29 Mayıs 2015 tarihinde; İstanbul Özyeğin Üniversitesi’nde, 16
Haziran 2015 tarihinde ülke geneline hitap eden toplantılar yapılmıştır. Bu
toplantıların sonucunda RDA konusunda bir rapor hazırlanarak Kütüphanecilik
camiası ile paylaşılmıştır.
• Bu toplantıların devamında “RDA ve Kataloglama” konusunda bölgesel eğitim
çalışmaları yapılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırmıştır.
RDA konusunda yapılan eğitim çalışmaları:
• Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 29-30 Nisan 2016, İstanbul
• İpek Üniversitesi, 27-28 Mayıs 2016, Ankara
• Milli Kütüphane, 2-3 Haziran 2016, Ankara
• Yaşar Üniversitesi, 23-25 Haziran 2016, İzmir
Ayrıca Meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda da eğitim seminerleri yapılmıştır.
Bunlar:
• Kamu üniversitelerinin satın alma ve ihale süreçlerinde yaşadığı sıkıntılar konusunda
Ankara’da Dernek merkezinde “Kütüphanelerde Satın Alma Süreçleri ve 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu Eğitim Semineri” düzenlenmiştir (25 Mart 2017).
• Üniversite kütüphanelerinde çalışan Kütüphaneci meslektaşlarımızın ve lisansüstü
öğrencilerin bilimsel makale ve bildiri yazma konularında bilgi gereksinimlerinin
karşılanabilmesi amacıyla Ankara’da Mimarlar Odası Toplantı Salonu’nda “Bilimsel
Araştırma, Yazı Yazma ve Yayımlama Süreçleri Semineri” düzenlenmiştir (20-21
Mayıs 2017).
Yayınlar
Kitaplar
• Yönetim Kurulumuz göreve geldiğinde yayımlanmayı bekleyen ÜNAK2013 ve
ÜNAK2014 Sempozyumlarına ait bildiri kitapları bulunmaktaydı. Bu kitaplar ile ilgili
süreçler hızlıca tamamlanarak elektronik olarak yayımlanmış ve ÜNAK web
sayfasında (bkz. http://www.unak.org.tr/tr/yayinlar/kitaplar) meslektaşlarımızın
hizmetine sunulmuştur.
• ÜNAK2015 Sempozyum Bildiriler kitabının, Sempozyum sonrasında zaman
kaybetmeden editöryal süreci başlatılmış ve yine elektronik olarak yayımlanmış ve
ÜNAK
web
sayfasında
(bkz.
http://www.unak.org.tr/tr/yayinlar/kitaplar)
meslektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Bir önceki ÜNAK Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilen ve Prof. Dr.
Coşkun Polat ve Kasım Binici tarafından hazırlanmış olan Zotero isimli kitap elektronik
olarak yayınlanmıştır. ÜNAK web sayfasında (http://www.unak.org.tr/tr/yayinlar/kitaplar)
meslektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
Bilgi Dünyası
• 2016 yılı 17/2’nci sayısından başlayarak Derginin Editör ile birlikte Yayın Kurulu
Üyelerinde ve görevlerde bazı değişikliler olmuştur. Bu doğrultuda “Yayın Kurulu
Üyeliği” ve “Teknoloji ve Altyapı Grubu” görevlerine “Yabancı Dil Editörlüğü” görev
bölümlemesi eklenmiştir. Dergiye özellikle dış ülkelerden gelen makale
başvurularındaki önemli artış bu ihtiyacı doğurmuştur. Yabancı dil editörlerimiz
İngilizce dilbilgisi yetkinliğine göre belirlenmiştir. Dil editörleri Dergiye İngilizce
olarak yapılan başvuruların dilbilimsel açıdan ilk değerlendirmesini yapıp, gerek
görülürse yazardan dil redaksiyon hizmeti alınmasını talep edebilmektedirler
(Proofreading talebinde bulunabilmektedirler). Böylece Dergiye İngilizce yapılan
başvuruların dilbilimsel açıdan daha da güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Dil
editörlüğünün bulunması Web of Science (WOS)’ta indekslenme kriterlerinde de
önemli bir yere sahiptir.
• Derginin yeni yapılanmasında, “Yayın Kurulu Üyeleri”, “Yabancı Dil Editörleri” ve
“Teknoloji ve Altyapı Grubu” üyelerinin belirlenmesinde üyelerin farklı kurumlardan
olmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda Bilgi Dünyası’nın editör, yayın kurulu, dil
editörleri ve teknoloji grubu üyeleri aşağıdaki isimlerden oluşmuştur:
Editör
•

Nermin ÇAKMAK, TMMOB Mimarlar Odası Kütüphanesi, Ankara

Yayın Kurulu Üyeleri

•

•

Ayşenur AKBULUT GÜNEŞ, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu

•

Sümeyye AKÇA, Ardahan Üniversitesi, Ardahan

•

İlker ÇAKMAKKAYA, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu

•

Banu ÇERMİKLİ, Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi, Ankara

•

Aynur ERSOY, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

•

Bilge GÜLER ÖZTÜRK, Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar Okulları,
Erzurum
İhsan ÖZKOL, Ankara Üniversitesi, Ankara

Yabancı Dil Editörleri
•

Engin BAYSEN, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs

•

Hilal SEZGİN, Kemer Halk Eğitim Merkezi, Antalya

Teknoloji ve Altyapı Grubu
•

Hüseyin Fırat AKIN, Hacettepe Teknokent, Ankara

•

Hüseyin KÖRPEOĞLU, Türk Eğitim Derneği, Ankara

•

Dergiye yapılan başvuruların konusu doğrultusunda “Yayın Değerlendirme Kurulu
Üyesi (Hakem)” de sürekli güncellenmiş ve geliştirilmiştir. Her güncelleme anında
Bilgi
Dünyası
web
sayfasına
yansıtılmıştır
(bkz.
http://www.bd.org.tr/index.php/bd/about/editorialTeam). Ayrıca var olan “Yayın
Değerlendirme Kurulu Üye (Hakem)” listesi bilimsel alan ve iletişim bilgileri
açılarından gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir.

•

Dergide yayımlanan makalelerin girişleri DOAJ (Dr. Tolga Çakmak’ın yardımlarıyla)
ve ULAKBİM SBVT’ ye yapıldı. SCOPUS, LISA, EBSCO kendileri dizinliyor. Index
Copernicus tarafından her yıl (Haziran-Temmuz gibi) geniş kapsamlı bir anket
doldurulması isteniyor. Bu anketler zamanında doldurulup gönderilmiştir.

•

Derginin önemli indekslerde yer alabilmesi için bazı uygulamalar ve standartlar
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, kütüphanecilik ve enformasyon bilimi
alanında önde gelen araştırmacılardan bazılarına (Carol Collier Kuhlthau, Nicholas J.
Belkin, Reijo Savolainen gibi) dergimize yazı göndermeleri için davet yazısı
gönderilmiştir. Bu yazıların sonuç alınana kadar tekrarlanması ve ayrıca diğer önemli
araştırmacılarla genişletilmesi planlanmıştır. Böylelikle Dergideki yayın niteliğinin
içerik ve yazar çeşitliliği (Dünyanın gelişmiş farklı ülkelerinden/bölgelerinden)
açısından güçlendirilmesi beklenmektedir. Bu uygulama Derginin tanınırlığının
artmasında ve WOS gibi indekslerde yer alabilmesinde önemli bir kriterdir.

•

Standart çalışmalarından bir diğeri de şöyledir: Yayın Kurulumuz tarafından
önümüzdeki ilk sayıdan itibaren her bir makaleye ilişkin bir ön bilgilendirme sayfasına
yer verilmesine karar verilmiştir. Bu sayfada Dergi’nin Türkçe ve İngilizce adı, ISSN
numarası, makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, yazar/ların adı, makalenin
bibliyografik künyesi (APA’ya göre), makalenin türü (hakemli, görüş, tanıtım ve
eleştiri), DOI numarası, makalenin geliş, kabul ve online yayımlanma tarihleri ve
Derginin yazışma adresi (Türkçe ve İngilizce) bilgilerine yer verilecektir. Ayrıca her
bir makale için Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı başlık sayfasının
düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu sayfalarda Türkçe başlık, öz, yazar/lar adı ve
yazarların kurumsal ve iletişim bilgilerine; İngilizcede de İngilizce başlık, abstract,
aynı şekilde yazar/lar adı ve yazarların kurumsal ve iletişim bilgilerine yer verilecektir.
Bu standartlar da WOS gibi indekslerde yer alabilmek için önemli kriterler arasında
bulunmaktadır.

•

Değişen editöryal üyelerle Dergi’nin 2016 yılı 17.cilt, 2’ci sayısı ve 2017 yılı 18 cilt,
1’nci sayısı olmak üzere iki sayı çıkarılmıştır. 2017 yılının 18 cilt, 2’ci sayısının
değerlendirme ve yayımlama süreçleri devam etmektedir.
Detaylı bilgi için bkz: http://www.bd.org.tr/index.php/bd

GENÇ ÜNAK
•

ÜNAK çalışma grupları içerisinde yer alan GENÇÜNAK grubunda yer alan
meslektaşlarımız ile bir araya gelinerek mezun olanların yerine yeni arkadaşların
seçimi yapılmış, ekip olarak çalışmaları teşvik edilmiş ve ÜNAK2015
Sempozyumu’na hazırladıkları posterler ile katılımları sağlanmıştır. Öğrencilerin
posterlerine ÜNAK2015 Bildiriler kitabında da yer verilmiştir.

• 2017’de mezun olan 4 genç ÜNAK üyesi yerine yenileri seçilmiştir.
DİĞER FAALİYETLER
•

TKD İstanbul Şubesi ile toplantı yapılarak karşılıklı fikir alış verişi sağlanmıştır.

•

ANKOS Derneği Yönetim Kurulu ile İstanbul’da toplantı yapılarak ÜNAK’ın
tanıtımı, yeni Yönetim Kurulu çalışmaları ve planları ile ilgili bilgi verilmiş, ANKOS
ile yapılabilecek ortak çalışmalar ile fikir alış verişi sağlanmıştır.

•

ANKOSLINK toplantılarına aktif katılım sağlanmıştır. 2015, 2016 ve 2017
ANKOSLINK toplantılarına Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı sağlanmış ve ÜNAK
tarihinde ilk defa stant açılarak daha çok Üniversite Kütüphanelerinin yönetici ve
kütüphanecilerinin katıldığı bu toplantılarda ÜNAK’ın görünürlüğünün arttırılması
sağlanmıştır.

•

Türk Kütüphaneciler Derneği ile toplantı yapılarak 2016 ve 2017 yıllarında
düzenlenen Kütüphane Haftalarına ortak olarak katılım sağlanmıştır.

•

Ankara’da bulunan Hacettepe ve Ankara Üniversitelerinin Bilgi ve Belge Yönetimi
bölümlerince düzenlenen kariyer günleri etkinliklerine katılım sağlanmıştır. Bu
etkinliklerde ÜNAK genç meslektaşlarımıza anlatılmıştır.

•

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından, Türk
Kütüphaneciler Derneği işbirliği ile 3-5 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen
IFLA Başkanlık Toplantısına Yönetim Kurulu olarak katılım sağlanmıştır.

•

ÜNAK Çalışma Grupları olan Tıp Kütüphanecileri Grubu ve Hukuk Kütüphanecileri
Grubu ile toplantı yapılarak bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi
alınmıştır.

•

ANKAREF firması tarafından 11-14 Mart 2015 tarihinde düzenlenen Kütüphane
Arşiv ve Müze Yöneticileri - KAM Çalıştayına çağrılı olarak katılım sağlanmış ve
ÜNAK hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir.

•

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi çalışmaları kapsamında
YAYBİR’ tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir ve Gelişen Bir Kültürel Yaşam İçin
İlim ve Edebiyat Alanında Telif Hakları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı
İstanbul / 25-26 Kasım 2016” ya çağrılı olarak katılım sağlanmış ve Üniversite
Kütüphaneleri boyutunda kanunla ilgili görüş ve önerilerde bulunulmuştur.

•

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılması planlanan kütüphane
için fikir alışverişinde bulunmak üzere düzenlenen toplantıya çağrılı olarak katılım

sağlanmıştır. Yapılması planlanan kütüphane için ÜNAK olarak görüş ve önerilerde
bulunulmuştur.
•

İstanbul Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "İstanbul Şehir Kütüphanesi
Çalıştayı"na çağrılı olarak katılım sağlanmıştır. Şehir kütüphanesi konusunda ÜNAK
olarak görüş önerilerde bulunulmuştur.

• Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Sektörü 2016-2017
Dönemi Programlama Sürecine Hazırlık ve Uygulama Desteği Projesi kapsamında, 16
Kasım
2017
tarihinde
Ankara'da gerçekleştirilen Sivil
Toplum
Sektörü
Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır.
• TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde, Antalya’da “TR Dizin
Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu” na katılım sağlanmıştır.
•

4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı’na (19-21 Ekim 2015) ve 5. Ulusal Açık Erişim
Konferansı’na (27 Ekim 2016) katılım sağlanmıştır.

• Türk Kütüphaneciliği Dergisi Editörler Kurulunca, Ankara’da düzenlenen “Türk
Kütüphaneciliğinde Yeni Bir Dönemeç” başlıklı foruma katılım sağlanmıştır. (15
Nisan 2016).
• Çeşitli kütüphane ziyaretleri yapılmıştır

