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DAGITIM YERLERiNE

Ülkemizde üretilen bilimsel yayınlar ile araştırma verilerinin, kurumsal dijital arşi vl er aracılığı
ile eri ş iın e aç ılmas ı ve bunun için gerekli politika, stratej i, mevzuat ve aç ık eri ş im alt yapıs mı
tartışmak am ac ı y l a Yükseköğretim Kurulu Başkanlı ğ ının ev sahipliğinde Ankara ' da, 3. Ulusal
Aç ık E ri şi m Ça lı ştay ı 20-21 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştiril ece ktir. Yurt içinden ve yurt
dı ş ınd a n uzm anl arın ve davetli konu ş macıl arın katılacağ ı toplantıd a, açık eriş im konusu farklı
bakış açıları ile ele alınacak , bu konudaki sorunlar ve yeni geli ş m e l er tartı ş ıl acaktır.
Bu toplantının önemli gündemlerinden biri de 2014 y ılı Ocak ay ında b aş l atıl an ve halen
sürdürülmekte olan Yükseköğretim Akademik Arşiv Proj esidir. Toplantıda Proje ile ilgili
ge li şme l er , gelinen nokta ve hedefl er katılınıcılarla p ay l aş ılaca ktır. Top l antı programı. i çer i ğ i
ve kayıt ile il gili bilgilere http://www.yok.gov.tr/web/acikerisim adresinden e ri şil eb ilir.
Toplantının planlanmasında her hangi bir ak saklık yaşanmam as ı için katılımcıların 30 Eylül
20 14 tarihine kadar mutlaka kay ıt yaptı rmaları gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve toplantıya kütüphane ve dokümantasyon daire b aş kanı /müdürü il e Projede
görevli bilgi i şlem personelinin yolluk ve yevmiyeleri Üniversitenizce karş ıl anmak sureti yle
katılımınm sağlanmas ı hususunda gereğini rica ederim.
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