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3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

20-21 Ekim 2014, ANKARA 
 
 

20 Ekim	  2014	  Pazartesi	  
	  
09:00	  -‐	  09:30	  Kayıt	  

	  
Açılış	  Konuşmaları	  

09:30	  -‐	  10:30	  

Oturum	  1,	  Oturum	  Başkanı:	  Prof.	  Dr.	  Yaşar	  TONTA,	  Hacettepe	  Üniversitesi	  
	  
10:30	  -‐	  11:00	  	  Yıkım	  Girişiminin	  On	  Yılı:	  Araştırma	  Bulgularına	  Açık	  Erişim	  Sağlama	  

Hedefine	  Yaklaştık	  Mı?	  
Dr.	  Alma	  Swan,	  SPARC	  Europe,	  İngiltere	  

	  
11:00	  -‐	  11:30	  	  Etkin	  Açık	  Erişim	  Politikaları	  Nasıl	  Hazırlanır	  ve	  Uygulanır?	  

Eloy	  Rodrigues,	  Minho	  Üniversitesi,	  Portekiz	  
	  
11:30	  -‐	  11:45	  	  Çay	  Kahve	  Arası	  

Oturum	  2,	  Oturum	  Başkanı:	  Ahmet	  KAHRAMAN,	   Yükseköğretim	  Kurulu	  Başkanlığı	  

11:45	  -‐	  12:15	  	  Sayılarla	  YAAP	  ve	  Uluslararası	  Görünürlük	  
Gültekin	  GÜRDAL,	   İzmir	  Yüksek	  Teknoloji	  Enstitüsü	  

	  
12:15	  -‐	  12:45	  	  Açık	  Erişim	  Üniversitelerde	  Neleri	  Değiştirecek	  

İlkay	  Holt,	  Özyeğin	  Üniversitesi	  
	  
12:45	  -‐	  13:15	  	  Eğitim	  ve	  Açık	  Erişim	  

Orçun	  Madran,	  Hacettepe	  Üniversitesi	  
	  
13:30	  -‐	  14:30	  Öğle	  Yemeği	  

Oturum	  3,	  Panel	   “Açık	  Bilim,	  Araştırma	  Verisi	  ve	  Açık	  Erişim”	  

Panel	  Yöneticisi:	  
Prof.	  Dr.	  Ahmet	  E.	  Eroğlu,	  İzmir	  Yüksek	  Teknoloji	  Enstitüsü	  
	  
Konuşmacılar:	  
Prof.Dr.	  Şirin	  Tekinay,	  Kadir	  Has	  Üniversitesi	  
Prof.	  Dr.	  Bilge	  Demirköz,	  Orta	  Doğu	  Teknik	  Üniversitesi	  
Prof.Dr.	  Yaşar	  Tonta,	  Hacettepe	  Üniversitesi	  
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21 Ekim	  2014	  Salı	  

Oturum	  4,	  Oturum	  Başkanı:	  Gültekin	  Gürdal,	  İzmir	  Yüksek	  Teknoloji	  Enstitüsü	  

09:30	  -‐	  10:00	  	  Avrupa	  Araştırma	  Alanı:	  OpenAIREPlus	  ve	  PASTEUR4OA	  
Ata	  Türkfidanı,	  Yaşar	  Üniversitesi	  
Doç.	  Dr.	  Umut	  Al,	  Hacettepe	  Üniversitesi	  

	  
10:00	  -‐	  10:30	  	  YAAP	  Harmanlama	  Sistemi	  ve	  Hedefler	  

Hasan	  Lale,	   Yükseköğretim	  Kurulu	  Başkanlığı	  
	  
10:30	  -‐	  11:00	  	  Kurulumdan	  Kullanıma	  DSpace	  

Sönmez	  Çelik,	  Doğuş	  Üniversitesi	  
	  
11:00	  -‐	  11:30	  Çay	  Kahve	  Arası	  

	  
Oturum	  5,	  Oturum	  Başkanı:	  Ayhan	  Kaygusuz,	  Şehir	  Üniversitesi	  

	  
11:30	  -‐	  12:00	  	  Eklentilerle	  Etkili	  DSpace:	  Sosyal	  Medya,	  İstatistik,	  Veri	  Aktarımı	  ve	  

Kısa	  Yollar	  
Mesut	  Güngör,	  İzmir	  Yüksek	  Teknoloji	  Enstitüsü	  

	  
12:00	  -‐	  12:45	  	   Dublin	  Core,	  Driver	  Rehberi	  ve	  Temel	  Veri	  Giriş	  Standartları	  

Yard.	  Doç.	  Dr.	  Güssün	  Güneş,	  Marmara	  Üniversitesi	  
	  
12:45	  -‐	  13:30	  	  Açık	  Erişim	  Bilgi	  Kaynaklarının	  Seçimi	  ve	  Sunumu”	  

Dr.	  Burcu	  Bulut,	  İpek	  Üniversitesi	  
Ata	  Türkfidanı,	  Yaşar	  Üniversitesi	  
Gönül	  Kafalı,	  İzmir	  Yüksek	  Teknoloji	  Enstitüsü	  

	  
13:30	  -‐	  14:30	  Öğle	  Yemeği	  
	  
Oturum	  6,	  Oturum	  Başkanı:	  Sönmez	  Çelik,	  Doğuş	  Üniversitesi	  

14:30	  -‐	  16:00	  	   İyi	  Uygulamalar:	  Deneyimlerimizi	  Paylaşıyoruz	  

Emre	  Kuşçu,	  Bingöl	  Üniversitesi	   	  
İsmail	  İşleyen,	  Çanakkale	  Üniversitesi	   	  
Osman	  Soykan,	  Doğu	  Akdeniz	  Üniversitesi	   	  
Elmas	  Doğan,	  Erciyes	  Üniversitesi	  
Ayhan	  Tuğlu,	  FSM	  Vakıf	  Üniversitesi	   	  
Abdullah	  Turan,	  İstanbul	  Bilgi	  Üniversitesi	   	  
Serhat	  Dikmen,	  İzmir	  Katip	  Çelebi	  Üniversitesi	   	  
Oya	  Arus,	  Sabancı	  Üniversitesi	   	  
Müslüm	  Yurtseven,	  Sinop	  Üniversitesi	   	  
Bahattin	  Demirelli,	  Trakya	  Üniversitesi	  
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16:00	  -‐	  16:30	  Çay	  Kahve	  Arası	  
	  
Oturum	  7,	  Oturum	  Başkanı:	  Ahmet	  Kahraman,	   Yükseköğretim	  Kurulu	  Başkanlığı	  

16:30	  -‐	  17:00	  	  Sorular,	   Cevaplar,	  Kapanış	  


