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ÇALIŞTAY RAPORU 

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) ve Bartın Üniversitesi Bilgi ve 

Belge Yönetimi Bölümü işbirliği ile 21 Şubat 2020 tarihinde Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde 
Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalıştayı düzenlenmiştir.  

Moderatör ve Raportör Seçimi 

Açılış konuşmalarını, Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı, Doç. 

Dr. Burcu Umut Zan ve ÜNAK Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kumsel gerçekleştirmiştir. 

Zan, konuşmasında, tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneciliğinin önemine dikkat çekmiştir. Ayrıca 

Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi olarak düzenlenen ilk etkinlik kapsamında 

katılımcılara teşekkürlerini bildirmiştir.  

Fatih Kumsel, ÜNAK altında faaliyette olan tüm çalışma gruplarından bahsetmiştir. Tıp ve 

Sağlık Bilimleri Çalışma grubunun 2000 li yıllarda kurulduğunu 2002,2003 ve 2004 yıllarında 

Ulusal Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu adı ile ulusal toplantılar düzenlediğini 

belirtmiştir. Derneğin Tıp ve Sağlık Bilimleri çalışma grubuna vereceği destekleri dile getirmiş ve 

bu amaçla ÜNAK altında yeni bir iletişim listesi oluşturulduğunu ve bu listeye gruba katkıda 
bulunmak üzere 27 kişinin üye olduğunu belirtmiştir.   

Fatih Kumsel, çalıştay moderatörü olarak Marmara Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi 

Güssün Güneş’i önermiştir. Tüm katılımcılar tarafından da öneri kabul edilmiştir. Raportör 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Kübra Zayim Gedik olmuştur.  

Moderatör Açılış Konuşması   

Sayın Dr. Öğr. Üyesi Güssün Güneş, ÜNAK Tıp ve Sağlık Bilimleri çalışma grubunun 

2000’li yıllarda yapılan çalışmaları ile ilgili bilgiler vermiştir. Tıp ve Sağlık Bilimleri çalışma 

grubu, 2000li yıllarda 32 üye ile faaliyetlerini yürütmüştür. Çalışma grubu geçmiş yıllarda, ulusal 
ve uluslararası organizasyonlara destek vermiştir.  

Güneş, Tıp ve Sağlık Bilimleri disiplinlerinin Türkiye’de her üniversitede güçlü bir grup 

olduğunu dile getirmiştir. 2020 yılında yeni oluşumla birlikte EAHIL’ın “The European 

Association for Health Information and Libraries” 2021 de ülkemizde yapılacak toplantısında 
birlikte çalışmak için grubun aktifleştirilmesinin gerekli olduğunu söylemiştir.  

Daha sonra katılımcıların kendilerini takdim etmeleri ve gündem maddeleriyle ilgili 

görüşlerini bildirmeleri ile çalıştaya devam edilmiştir.  

Çalıştay Gündemi ve Alınan Kararlar 

Çalıştay’da konular aşağıdaki başlıklarda ele alınmış ve tartışılmıştır. 

Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışma Grubu ile ilgili olarak; Grup üye sayısının artırılması, 

çalışılacak konular ve  işbirliği gibi konularda neler yapılabilir 

ÜNAK Başkanı Fatih Kumsel Çalışma Grubunun aktif hale getirilmesi için Dernek olarak ilk 

adımın atılarak bir iletişim listesi oluşturulduğunu ve çalıştayında bu listeye üye olan 

meslektaşlarımızın çalışma grubu ile ilgili bir beyin fırtınası yaparak grubun geleceğini belirlemek 
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ve bir yol haritası çizmek üzere düzenlendiğini belirterek Dernek olarak yapılacak destekleri şöyle 
belirtmiştir.  

 ÜNAK Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışma Grubunun bir dernek mantığı ile çalıştırılması 

düşünülmektedir. 

 Bu amaçla öncelikle bir yönetim / yürütme kurulu oluşturulmalıdır. Oluşturulan bu kurulun 

aldığı kararların yazılı hale getirilmesi, yapılacak çalışmaların ÜNAK Yönetim Kurulu 

bilgisi ve koordinasyonu ile yapılması önemlidir. 

 Grup için bir Web sayfası alt yapı olarak hazırlanmıştır. 

 Grup yönetim / yürütme kuruluna verilecek yetkiler ile bu alandaki kurum ve kuruluşlar ile 

yazışmalar yapılması ve resmi yazışmalarda grup başkanının imzasının da olması 
düşünülmektedir.  

Diğer katılımcıların görüş ve önerileri aşağıda verilmiştir.  

 Çalışma Grubunu adının platform olarak değiştirilmesi, 

 Grubun yönetim / yürütme kurulunun oluşturulması, 

 Grubun amacı, misyon ve vizyonun belirlenmesi, 

 Grubun bir çalışma yönergesinin hazırlanması,  

 Tıp ve Sağlık Bilimleri fakülteleri bulunan tüm üniversitelere grubun varlığının bildirilmesi, 

 İlgili kurumlarda grupla iletişim kişisinin belirlenmesi ve bir iletişim bilgi bankası 

oluşturulması, 

 Yapılacak tüm çalışmaların somutlaştırılmasının sağlanması, 

 Grup web sayfasının hazırlanarak geliştirme ve içerik oluşturma sürecinin grup yönetimi 

tarafından sürdürülmesi, 

 Çalışma grubuna bilgi ve belge yöneticilerinin yanı sıra Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında 
uzman kişilerin de dâhil edilmesi, 

Yukarıda belirtilen görüş ve öneriler doğrultusunda; 

1- Grubun adının ÜNAK Tıp ve Sağlık Bilimleri Platformu olarak değiştirilmesine ve 

Platformun amacı, misyonu ve vizyonu ile ilgili içerik oluşturulmasına, 

2- 5 kişilik Yürütme Kurulu oluşturulmasına ve kurulun aşağıdaki kişilerden oluşmasına, 

Asil: 

Dr. Öğr. Üyesi Huriye Çolaklar   Bartın Üniversitesi 

Öğr. Gör. Abdullah Murat Mete    Dokuz Eylül Üniversitesi 

Öğr. Gör. Kübra Zayim Gedik   Bezmialem Vakıf Üniversitesi 

Öğr. Gör. Yusuf Küçükdoğru   Selçuk Üniversitesi 

Şahin Girgin      

Yedek: 

Öğr. Gör. Vedat Gültekin    Ankara Üniversitesi 

Öğr. Gör. Yasin Şeşen    Hitit Üniversitesi 

3- Tıp ve Sağlık Bilimleri fakülteleri bulunan tüm üniversitelere platformun varlığının 

bildirilmesine ve bir iletişim kişisinin belirlenmesine, 

4- Platform web sayfasının geliştirme ve içerik oluşturma sürecinin grup yönetimi tarafından 

sürdürülmesine, 

5- Platform çalışma yönergesi hazırlanmasına, 

 

karar verilmiştir. 
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EAHIL 2021 için nasıl katkı sağlayabiliriz? (bildiri sunumu, katılım, poster vb.). 

Moderatör Güssün Güneş EAHIL tarafından 2021 yılında yapılacak Workshop’un Marmara 
Üniversitesi tarafından Sultanahmet Yerleşkesinde gerçekleştirileceğini söylemiştir.  

  EAHIL ile ilgili olarak Türkiye’den EAHIL’ a üyeliklerin artmasının önemli olduğunu ve 
EAHIL yönetimine katkı sağlanmasının ülkemiz için çok büyük fayda sağlayacağını ifade etmiştir.  

EAHIL toplantılarına katılım sağlanmasının görünürlük açısından önemli olduğu ve bu 

konuda EAHIL ile görüşülerek katılımcılara burs sağlanması konusunda gerekli girişimlerde 

bulunacağını ifade etmiştir.  

Bu bilgiler ışığında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

1- Türkiye’nin EAHIL üyeliğinin aktif hale getirilmesi için çalışmalar yapılmasına ve 

ülkemizdeki mevcut EAHIL üyeleri ile iletişime geçilmesine, 

2- EAHIL 2021 de yapılacak toplantının çeşitli platformlar aracılığı ile duyurulmasına, 

3- EAHIL 2021 de yapılacak toplantının Yerel komitesine destek verilmesine, 

4- EAHIL 2021 Workshop’una bildiri, poster vb. çalışmalar ile katılım sağlanmasına,  
5- EAHIL toplantılarına katılım için burs sağlanması için çalışma yapılmasına, 

Tıp ve Sağlık Bilimleri  Çalışma Platformu olarak ÜNAK çatısı altında neler yapabiliriz? 

Katılımcıların bu madde ile ilgili görüş ve önerileri aşağıda sunulmuştur. 

 Tıp ve Sağlık Bilimleri kütüphanecilerine yönelik iyi uygulama örneklerinin anlatılacağı 

eğitim verilmesi, 

 Tıp ve Sağlık Bilimleri konusunda “konu başlıkları” nın zenginleştirilmesi düşünülmelidir.  

 Tıp ve Sağlık Bilimleri kütüphanecilerine yönelik bir anket uygulaması yapılmalıdır. 

Kütüphanecilere yönelik bölgesel olarak çeşitli toplantı ve eğitim çalışmaları yapılmalıdır. 

 Tıp ve Sağlık okuryazarlığı konusunda çalışmalar yapılmalıdır. 

 Kullanıcı eğitimleri verilmelidir. 

 Eğitim ve Araştırma hastaneleri ile akademik kurumlar arasında iletişim kurulması için 

çalışmalar yapılmalıdır. 

Bu görüş ve öneriler doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.  

1- Tıp ve Sağlık Bilimleri kütüphanecilerine yönelik iyi uygulama örneklerinin anlatılacağı 

eğitim çalışmalarının planlamasına, 

2- Tıp ve Sağlık Bilimleri konusunda “konu başlıkları” ile ilgili çalışma yapılmasına, 

3- Tıp ve Sağlık Bilimleri kütüphanecilerine yönelik bir anket uygulanması yapılmasına, 

4- Eğitim ve Araştırma hastaneleri ile akademik kurumlar arasında iletişim kurulması için 
çalışmalar yapılmasına, 

Tıp ve Sağlık Bilimleri kütüphaneciliği nasıl geliştirilmelidir?  Tıp ve Sağlık 

Bilimleri kütüphanecilerimizden beklentiler neler? 

Katılımcıların bu konudaki düşünce ve önerileri doğrultusunda oluşan görüşler aşağıda 
verilmiştir. 

Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında çalışan kütüphaneciler, bilgi ihtiyacı oldukça yoğun olan bir 

kitle ile çalışmaktadır. Üniversitelerde yürütülen faaliyetlerle de kütüphanecilerin zamanla rolleri 
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değişmiştir. Bu kapsamda Yükseköğretim kurumlarında olan birçok gündem kütüphanecileri 

ilgilendirmektedir. Yükseköğretim kurumlarının gündeminde olan birçok konudan 

kütüphanecilerin bilgi sahibi olması ve aynı zamanda bu konularla ilgili karar verici pozisyonlarda 

bulunmaları gereklidir. Kullanıcıların tüm bilgi ihtiyaçlarını gerçekleştirebilecek kütüphaneciler 
olmalıdır. Kullanıcıların değişen ihtiyaçları doğrultusunda aşağıdaki öneriler dile getirilmiştir.  

1- YÖK’ün akademisyenler için geliştirdiği ve tüm üniversitelerce kullanılan YÖKSİS 

sistemine Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlıklarının da erişimi olması ve katkıda 

bulunması sağlanmalıdır. 

2- Kütüphanecilerin akademisyenlerin tüm ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası 

indeks ve veri tabanlarının (WOS, TRDizin vb.) içeriğine hâkim ve yönlendirici pozisyonda 

olmaları gerekmektedir.   

3- Akademisyenlerin makale yazım ve yayınlama süreçlerine destek verilebilmelidir. (konu 

başlığı ve anahtar kelimelerin MESHe göre verilmesinin sağlanması.) 

4- Akademik teşvik, atanma ve kriterleri konusunda (Doçentlik vb.) kütüphaneciler bilgi 

sahibi olmalıdır.   

5- UAK ve YÖK, YÖKAK gibi akademik kuruluşlara görüş sorabilecek, sorunları bilen ve 

tarif edebilen bir grup oluşturulması gerekmektedir.  

6- İntihal, sahte ve yağmacı dergiler ile sahte ve yağmacı konferanslar hakkında bilgi sahibi 

olunmalıdır. Bu konular ile ilgili yurtdışındaki üniversite kütüphanelerinin web sitelerinde 

bilgiler bulunmakta ve referans önerileri sunarak kullanıcılar uyarılmaktadır. Bu konuda 

üniversitelerimizin kütüphane web siteleri ile platform web sayfasında bilgilendirme 

yapılması sağlanmalıdır. Tıp ve Sağlık Bilimleri Platformu web sitesi bu konuda öncülük 

ve rehberlik etmelidir. 

7- Bu ve benzeri konularda sorunlar ve çözüm önerileri ilgili bir çalışma yapılarak platform 
tarafından ilgili kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 

BBY bölümlerinden beklentiler neler? 

Üniversitelerimizin BBY bölümleri ile ilgili gündem maddesinde aşağıdaki konular üzerinde 
görüş ve öneriler sunulmuştur.    

 Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında Bilgi ve Belge Yönetimi ders süreçlerinde referans olarak 

kullanılacak ders kitabı oluşturulması gerekliliği vardır.  

 Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinin kontenjanlarının fazla olmasından dolayı 

öğrencilerin staj süreçlerine yönelik öneriler getirilmelidir.  

 Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde Tıbbi Dokümantasyon, Sağlık Okuryazarlığı, Tıp 

Kütüphaneciliği dersleri açılması konusunda ilgili bölümlere önerilerde bulunulması 
gereklidir.  

Geleceğe yönelik  Tıp ve Sağlık Bilimleri Platformunun planları nelerdir? 

Tıp ve Sağlık Bilimleri Platformunun geleceğe yönelik planları ile ilgili olarak katılımcıların 
görüş ve önerileri aşağıda verilmiştir.  

1- Tıp ve Sağlık Bilimleri Platformu olarak 5 yıllık resmi bir plan oluşturulması,  

2- 2020 yılının Kasım ayı sonu ve Aralık ayının ilk haftası olarak planlanacak şekilde ulusal 

bir toplantı yapılması, (yapılması düşünülen bu toplantı için İzmir Dokuz Eylül 

Üniversitesi’nden Murat Mete Üniversitesinin ev sahipliği yapabileceğini belirtmiştir.) Bu 

konuda gerekli planlama ve çalışmaların diğer platform üyelerinin görüşleri çerçevesinde 

Yürütme Kurulu tarafından gerçekleştirilmesi,    
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3- ÜNAK 2020 Sempozyumunda, sempozyum planlaması çerçevesinde Tıp ve Sağlık 

Bilimleri oturumu oluşturulması ve Platform için farkındalık yaratmak adına bildiri 

sunumları gerçekleştirilmesi,  

4- Platform tarafından Tıp ve Sağlık Bilimleri kütüphanecilerine ve çalışanlarına yönelik 

hizmet içi eğitim programlarının planlanması ve eğitim verilmesi, hedef kitleye yönelik 

eğitim planlamaları Yönetim Kurulunun çalışmaları doğrultusunda yürütülecektir.  

5- Platformun çalışma süreçlerine ilgili kurum ve kuruluşlardan yetkili kişilerin de dâhil 

edilmesi planlanmıştır (ULAKBİM vb.) 

6- Platformun hazırlanacak web sayfası içeriğine eklenmek üzere; 

 Platform web sitesi içerisinde Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında üniversite 

kütüphanelerinde bulunan bilgi kaynaklarının topluca görülebileceği bir referans 

sayfasının oluşturulması,  

 Tıp ve Sağlık Bilimleri konusunda Sık Sorulan Sorular alanı oluşturularak web sitesi 

üzerinden rehberlik hizmeti verilmesi,  

 Tıp ve Sağlık Bilimleri konusunda çalışan kütüphaneciler için referans dokümanlar 

oluşturulması,  

7- Halk kütüphaneleri içerisinde sağlık, bilgi ve medya okuryazarlığı ile ilgili eğitimler 

yapılması konusun platformun ilerleyen toplantılarında gündemine alınması, 


