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RESEARCHSOFTWARE.COM  ANKOSLink 2015 ANA SPONSORU 

Researchsoftware.com ANKOSLink 2015 etkinliğine ana sponsor olarak katılacaktır. 

ANKARA, 10 Şubat 2015 -- 9-11 Nisan 2015 tarihleri arasında Lara-Antalya, Türkiye, Kervansaray Kongre 

Merkezi’nde üçüncüsü düzenlenecek olan ANKOSLink 2015 etkinliğine ana sponsor olarak katılacaktır. 
Researchsoftware.com, ANKOSLink etkiliği için yaptığı ana sponsorluk anlaşmasıyla, ANKOS (Anadolu Üniversite 

Kütüphaneleri Konsorsiyumu) üyeleri ile yakın temasta olma ve işbirliğine verdiği önemin, Türk 

Üniversiteleri’ne, Araştırma Kuruluşlarına ve öğrencilerine araştırmalar ve akademik çalışmalar konusunda en 

iyi yazılım teknolojilerini sunmaya odaklandığının altını çizmektedir.  

DISC bv ve Researchsoftware.com’un kurucusu ve CEO’su Suat Tuzgöl "Dünya çapında milyonlarca araştırmacı 
ve öğrenci tarafından atıf ve referansları yönetmek ve makale yayınlamak için masaüstü ve çevrimiçi 
kullanılabilen endüstri standardı bibliyografik, hibrid bir yazılım olan Thomson Reuters EndNote ürününe ilgide 
muazzam bir artış olduğunu görüyoruz.  EndNote’un kullanıcılarına kütüphane paylaşımı konusunda masaüstü 
ve çevrimiçi kullanımın avantajlarını birleştirme imkanı sağlayan en son özellikleriyle Türk Üniversite, Kurum ve 
Firmaları, araştırma ve geliştirme alanında yenilik ve ivme kazanmalarında yardımcı olacak mükemmel bir araca 
sahip olacaklar” diyor.  

Türkiye’deki en büyük yedi üniversitenin de (İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, 

Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi) içinde olduğu 

yaklaşık 40 üniversite, ANKOS üyesi kuruluşlara özel oluşturulmuş ANKOS EndNote Konsorsiyumu dahilinde 

Kampüs Lisansı (Site License) anlaşması imzalayarak konsorsiyuma dahil olmuş durumdadır. 

Researchsoftware.com, Türkiye’deki üniversite ve enstitülerin bu Kampüs Lisansı Anlaşmasına dahil olmalarını 

desteklemek amacıyla, ülkenin her yerindeki üniversitelerde EndNote seminerleri düzenlemektedir.   

Researchsoftware.com Hakkında 

Researchsoftware.com, DISC bv ismiyle faaliyet gösteren Hollanda’da kurulmuş, Hollanda ve Türkiye’de ofisleri 
bulunan, Thomson Reuters ve Design Science gibi yayıncıların bilimsel yazılımlar için Benelux ülkeleri ve 
Türkiye’de tercih etmiş olduğu distribütördür. Researchsoftware.com, distribütörlük ve satış faaliyetlerinin 
yanısıra kurumların ve son kullanıcıların eğitim ve destek hizmetlerini de gerçekleştirmektedir. 
Researchsoftware.com’un müşteri tabanı çok çeşitli olup, ilaç firmaları, üniversite hastaneleri, üniversiteler, 
yüksekokullar, biyoteknoloji şirketleri, araştırma ve geliştirme enstitüleri, kütüphaneler, kamu kuruluşları, 
müzeler, bakanlıklar, kısaca araştırmanın önemli olduğu her tür kurumu içermektedir. Müşterilerimizin bir 
kısmını http://www.researchsoftware.com/tr/clients adresini ziyaret ederek inceleyebilirsiniz. 

ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Hakkında 

ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu), 2000 yılında 12 üye kurumun üç veritabanına ortak 

aboneliğiyle çalışmalarına başlamıştır. ANKOS bugün 60 dan fazla yayıncının 83 ayrı veritabanıyla 1.628 

anlaşması bulunan; 171 üniversite, meslek yüksek okulu, teknoloji enstitüleri (TÜBİTAK ve birimleri), akademi 

(Polis Akademisi, Atatürk Öğretmen Akademisi), harp okulu (Kara Harp Okulu), eğitim ve araştırma hastanesi 

(İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,), askeri hastane (GATA), 

bakanlıklar (Maliye Bakanlığı) ve devlet kurumunun (Sayıştay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi, BDDK, Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu, MTA Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, TAEK) üye 
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olduğu, 50’ye yakın çalışanı ile uluslararası alanda da yerini almış bir konsorsiyum, mesleki bir birlik, büyük bir 

gönüllü topluluğudur. Sonuç olarak, Türkiye genelindeki 171 üniversitelerdeki akademisyenlerin ve diğer 

araştırma enstitülerindeki personelin, bilim, matematik, sosyal bilimler, beşeri bilimler, sağlık bilimleri, ziraat, 

işletme, eğitim bilimleri, informatik, bilişim ve mühendislik alanlarındaki bibliyografik araçlara ve tam metin 

veritabanlarına erişimi vardır. 

ANKOS ayrıca Uluslararası Kütüphane Konsorsiyumları Koalisyonu (ICOLC-International Coalition of Library 

Consortia), Bilimsel Yayıncılık ve Akademik Kaynaklar Birliği’nin (SPARC-The Scholarly Publishing and Academic 

Resources Coalition), Güney Avrupa Kütüphaneler Birliği’nin (SELL-Southern European Libraries Link) ve 

Elektronik Kaynaklar İstatistik Standartları Birliği (COUNTER-Counting Online Usage of Networked Electronic 

Resources) üyesidir. 

ANKOS hakkında daha fazla bilgi almak için; http://www.ankos.gen.tr/web/index.php/genelbilgi ve 

ANKOSLink 2015 etkinliği hakkında detaylı bilgi için; http://ankoslink.org.tr/index.php?lang=1 adreslerini ziyaret 

edebilirsiniz. 

 
 

 
 
Daha fazla bilgi için:  
 
DISC bv, Researchsoftware.com   DISC TR, Researchsoftware.com 
Johan Scheffel      Hakan Uyar 
Johan.scheffel@researchsoftware.com  hakan.uyar@researchsoftware.com 
Belgiëlaan 63 c      Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
2034 AW  Haarlem    Cyberpark Tepe Binası 
Nederland     No: 5 Kat: 4 No: 408-409 
Tel.+31 88 547 1855    Bilkent Çankaya  
Fax +31 88 547 1859    06800 Ankara 
http://www.researchsoftware.com   Türkiye 
      Telefon +90 (312) 476 5400 
      Faks +90 (312) 476 5510 
      http://www.researchsoftware.com/tr  
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