
2.	  ULUSAL	  AÇIK	  ERİŞİM	  ÇALIŞTAYI	  TASLAK	  PROGRAMI	  
21-‐22	  Ekim	  2013,	  İzmir	  Yüksek	  Teknoloji	  Enstitüsü,	  Urla,	  Izmir	  

21	  EKİM	  2013	  PAZARTESİ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

09:00	  -‐	  09:15	  Kayıt	  

09:15	  -‐	  10:00	  Açılış	  	  
	  
Gültekin	  GÜRDAL,	  İzmir	  Yüksek	  Teknoloji	  Enstitüsü,	  Kütüphane	  ve	  Dokümantasyon	  Daire	  
Başkanı	  

Prof.Dr.	  Mustafa	  GÜDEN,	  İzmir	  Yüksek	  Teknoloji	  Enstitüsü	  Rektörü	  

10:00	  -‐	  10:45	  “Neden	  Açık	  Erişim?”,	  Prof.	  Dr.	  Ahmet	  E.	  EROĞLU,	  İzmir	  Yüksek	  Teknoloji	  
Enstitüsü,	  Rektör	  Yardımcısı	  

10:45	  -‐	  11:15	  Çay	  Kahve	  Arası	  

11:15	  -‐	  12:00	  “Yasal	  Yönleriyle	  Büyük	  Veri	  ve	  Bilgi	  Güvenliği”,	  Prof.	  Dr.	  John	  GATHEGI,	  
School	  of	  Information	  at	  the	  University	  of	  South	  Florida	  
	  
12:00	  -‐	  12:30	  “Büyük	  Veri”,	  Ayhan	  ÖNDER,	  	  Bilgi	  Teknolojileri	  Uzmanı,	  IBM	  Türk	  

12:30	  -‐	  14:00	  Öğle	  Yemeği	  

14:00	  -‐	  15:45	  “	  Büyük	  Yayıncıların	  Açık	  Erişim	  Politikaları,	  Aracıların	  Rolü	  ”	  

Oturum	  Başkanı:	  Prof.Dr.	  Yaşar	  TONTA,	  Hacettepe	  Üniversitesi,	  Bilgi	  ve	  Belge	  Yönetimi	  
Bölümü	  

Konuşmacılar:	  	  
-‐	  Federica	  Rosetta,	  Elsevier	  
-‐	  Wim	  van	  der	  STELT,	  Springer	  
-‐	  Eva-‐Maria	  SCHEER,	  Wiley	  
-‐	  Çiğdem	  Özbağ,	  SWETS	  

15:45	  -‐	  16:00	  Çay	  Kahve	  Arası	  

16:00	  -‐	  17:30	  “İyi	  Girişimler	  ve	  Uygulamalar”	  

Oturum	  Başkanı:	  Gültekin	  GÜRDAL,	  İzmir	  Yüksek	  Teknoloji	  Enstitüsü,	  Kütüphane	  ve	  
Dokümantasyon	  Daire	  Başkanı	  

Konuşmacılar:	  
-‐	  Ayhan	  KAYGUSUZ,	  Kütüphane	  Direktörü,	  İstanbul	  Şehir	  Üniversitesi	  
-‐	  Sami	  ÇUKADAR,	  Kütüphane	  Direktörü,	  İstanbul	  Bilgi	  Üniversitesi	  
-‐	  İlkay	  HOLT,	  Kütüphane	  Direktörü,	  Özyeğin	  Üniversitesi	  
-‐	  Yrd.	  Doç.	  Dr.	  Güssün	  GÜNEŞ,	  Kütüphane	  ve	  Dokümantasyon	  Daire	  Başkanı,	  Marmara	  
Üniversitesi	  



22	  EKİM	  2013	  SALI	  

09:30	  -‐	  10:15	  “Araştırma	  Verilerinin	  Yönetimi	  ve	  Açık	  Veri”,	  Prof.	  Dr.	  Yaşar	  TONTA,	  
Hacettepe	  Üniversitesi,	  Bilgi	  ve	  Belge	  Yönetimi	  Bölümü	   

10:15	  -‐	  11:00	  “TÜBİTAK	  ve	  	  Açık	  Erişim”,	  Dr.	  Ahmet	  Kaplan,	  TÜBİTAK,	  ULAKBİM	  Müdürü	  

11:00	  -‐	  11:15	  Çay	  Kahve	  Arası	  

11:15	  -‐	  12:30	  PANEL	  “Akademisyenlerin	  Gözüyle	  Açık	  Erişim”	  

Oturum	  Başkanı:	  Prof.	  Dr.	  Ahmet	  E.	  EROĞLU,	  İzmir	  Yüksek	  Teknoloji	  Enstitüsü,	  Rektör	  
Yardımcısı	  

-‐	  Prof.	  Dr.	  Nevzat	  Kaya,	  Dokuz	  Eylül	  Üniversitesi,	  Karşılaştırmalı	  Edebiyat	  Bölümü	  
-‐	  Doç.	  Dr.	  Yusuf	  BARAN,	  	  İYTE,	  Moleküler	  Biyoloji	  ve	  Genetik	  Bölümü	  
-‐	  Dr.	  Barbaros	  AKKURT,	  İstanbul	  Teknik	  Üniversitesi,	  Kimya	  Mühendisliği	  
	  

12:30-‐14:00	  Öğle	  Yemeği	  
	  
14:00-‐14:30	  “Neden	  Açık	  Ders	  Malzemesi”,	  Orçun	  MADRAN,	  Bilgi	  ve	  Belge	  Yönetimi	  
Bölümü,	  Yrd.	  Doç.	  Dr.	  Umut	  Sezen,	  Elektrik-‐Elektronik	  Mühendisliği	  Bölümü,	  Hacettepe	  
Üniversitesi	  

14:30-‐14:50	  “Güvenilir	  Açık	  Erişim	  Kaynakları	  ve	  Yararlanma	  Yolları”,	  Dr.	  Burcu	  BULUT,	  İpek	  
Üniversitesi,	  Kütüphane	  Müdürü,	  Gönü	  Kafalı,	  Gültekin	  Gürdal,	  İzmir	  Yüksek	  Teknoloji	  
Enstitüsü	  	  

14:50-‐15:25	  “SCOAP3	  Projesi,	  COAR	  ve	  Türkiye”,	  Gültekin	  GÜRDAL,	  İzmir	  Yüksek	  Teknoloji	  
Enstitüsü,	  Kütüphane	  ve	  Dokümantasyon	  Daire	  Başkanı	  

15:25-‐15:40	  Çay	  Kahve	  Arası	  

15:40-‐16:00	  “Dspace	  İle	  İlgili	  Son	  Gelişmeler”,	  Sönmez	  ÇELİK,	  Doğuş	  Üniversitesi,	  Kütüphane	  
Müdürü	  

16:00-‐16:20	  “AB	  Destekli	  MedOANet	  Projesi	  İle	  İlgili	  Son	  Gelişmeler”,	  	   Doç.Dr.	  Umut	  Al,	  
Hacettepe	  Üniversitesi,	  Bilgi	  ve	  Belge	  Yönetimi	  Bölümü	  	  

16:20-‐16:40	  “AB	  Destekli	  OpenAIREPlus	  Projesi	  İle	  İlgili	  Son	  Gelişmeler”,	  Ata	  TÜRKFİDANI,	  
Yaşar	  Üniversitesi,	  Gültekin	  Gürdal,	  İYTE	  	  

16:40-‐	  17:00	  Değerlendirme	  ve	  Kapanış	  


