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YALoVA ÜNıvERslTEsl
üNlvERslTE sENATosu
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Toplantı No :154
Toplantı Tarihi : 30.0§.2019
Üniversite Senatosu 30.05,2019 günü saat 11,{n'de Rektör Prof.Dr.Suat CEBEÇ|
başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Madde 6- Ya|ova Üniversitesi Açık Bilim ve Açık Erişim Komisyonu Başkanı ve
Rektör Yardlmcı Prof.Dr.Derya GÜRoY'dan alınan 29.05.2019 tarihli, 91559680806,02.04-E.1900015409

sayılı yazı ve ekleri okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemizde uluslararası standartlarda "Açık
Akademik Arşiv Sistemi" kurulması, Üniversitemiz Aşivinin "Avrupa Açık Erişim
Altyaplsl (openAlRE)" ile bütünleşmesinin sağlanması, "Akademisyenlerin
Araştırmacı Numaralaıı (ORC-|D) veya benzeıi)" kullanımı konularında çalışmalar
yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 15.02.2019 tarih ve 36054236806.o2.o4-12867 sayılı yazısı üzerine kurulan "Yalova Üniversitesi Açık ğilim Ve Açlk
Erişim Komisyonu"nun hazırlamış olduğu "Yalova Universitesi Yayınları ve
Araşürma Veril€ri Açık Bilim ve Açık Erişim Politikası"nın ekteki şekilde uygun
olduğuna oybirliği i|e karar veri|di.

Üniveııiteıi Yayınlaıı ve Aragtııma Vorileıi
Açık Bilim va Açık Eriçim Poiiükaıı {8 sayfa)

Ek: Yalova

A§LlGıBiDıR
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Yılova Üniversitesi Yıyııları ve Araştırmı Verileri
Açık Bi|im ve Erişim Politikısı
Giriş

l.

Yalova Üniversiıesi, bilimin ve teknolojinin ilerlemesine katkı sağlamayı. açık.

tekrarlanabilir ve güvenilir araştırma çıkülan ile uygulamalarını benimseyerek; toplum ve ıüm
dış pay,daşları yaranna bilginin geniş yayılımını taahhüı eder.

2. Yalova Üniversilesi "açıkhk"ı yol gösıerici ilkelerinden biri olarak kabul eder ve bu ilkenin
yanı sıra yeni çahşma modellçrini ve yeni sos)"al itişkileri mümkiln kılan. işbirliğni. bitginin
yayılınasını" aıaşlırına çıkttlanntn erişilebilirliğini. yeniden kullanılabilirliğini etkin kılmak
adına. yayınlaıa ve verilere açtk erişimi teşvik eden, açık bi|imi desıcklemek için gerekli
altyapıyı inşa eden araçlar ve araşlırma süreçlerini özendirerek ve destekleyerek, geliştirmeyi

taahhüt eder.

Açık bilim, araştırmayt düa şeffat titiz ve verimli kılar: yenilikçiliği ve halkın katılımını
ıeşvik eder. Yalova Üniversitesi kamu ıaıafından finanse edilen tüm araştırma ve araştırma
verilerinin halka ve dünyadaki tüm araştırmacılara ücıetsiz olaıak sunulması gerektiğine
3.

inanmaktadır.

yetki Alını

politikanın Etkisi
Poliıika Yalova Üniversiıesi'nde aktif olan tlim alaştırmacılaı için geçerlidir. Araştırmanın
üçünııü taraflaıca finanse edildiği durumlarda, erişim hakları, dçolama ve saklama ile ilgili
taraflarla yapılan herhangi bir anlaşma bu politikaya göre önceliklidiı.
ve

Poliıika Yalova Üniversitesi Senaıosu ıarafından onaylanmışıır ve 30/05i20l9 taıihinden
ititıaren yiirürlüğe girer.

Amaç

Yalova Üniveısitesi Açık Erişim ve Açık Bitim Politikasının amacı; Yalova (jniversitesi
bii,nvesinde gerçekleşıirilen akademik çalışmalann erişilebilirliğini, görünürlüğiinti,
kullanımını ve etkisini arttırmak; aıaştırmalardan iiretilen
düa etkin yönetebilmek
ve bu yayınları tek çatı altında loplamakıır.

"vayınlan

Kapsam

yalova Liniversitesi ıaraf'ından doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen ve yalova
İ'lniversitesi Mensupları tarafindan gerçekleşıirilen tüm akademik çalışmalar bu politikanın
kapsamındadır. Politika. Yalova Üniversiıesi Mensuplarının bilimsel makale, bildiri metinleri,
proje raporu, deıs maıeryali. tez gibi yayınlaıının Yalova Ünirersitesi Açık Arşi,,i'ne
girebilmesini ve bu kaynakların tüm paydaşlara lelif hakları göz önii.ıde bulundurularai
sunuimasını kapsar.
Yalova Üniversitesi Açık Erişim Sistemi'nin içeriği aşağıdaki materyallerden oiuşur:
a) Bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleler.
b) Lisans bitirme, yüksek lisarıs ve dokıora tezleri.
c} Kitaplar. kitap içindeki bölümler,
i. ne(i,l

Y]

d) I}ildiri ve sunumlaı. posıer çalışmaları
e) seminer metinleri
l) Teknik notlar.
g) Proje çalışmaları,
h) Ödüllü çalışmalar"
i) Patent belgeleri.
j) Raporlar.
k) Açık ders materyalleri.
l) Sana1 ve lasanm ilıitnleri,
m)Afiş, video kaydı vb.

Dıvanık
Bu politika metni 2547 sal,ılı Yükseköğrelim Kanunu'nun 4lc. l2lc ve 42ld maddelerine
dayanı larak

hazrlanmıştır.

Hıklır, §orumluluklor

ve Görevler

Yıtovı Ünivenitesi şualırdın sorumludur:

l. Açık

l Açık

Bilime geçişi geıçekleştirmek için gerekli alıyapı ve fınansmanı
sağlaması .v*anında. aıaştırmacıları ve diğer tüm personeli hedefleyen eğitim, öğeüm ve
bilinçleıdirme faaliyetleri yoluyla bu geçişi desteklemek ve güçlendirmek. Açık Bilim
becerilerinin kazanıImasının, ıııaşıırTnacılaıa sunulan mesleki eğitim ve kariyer gelişiminin
lJrişim

ayrılmaz bir parçasrnın <ıluşturulmasına katkı sağlamak.

2.

f}enz,ersiz tanımla_vıcılann (DOl'ler.
zorunluluğunu sağlamak.

ORCID veya diğerleri gibi)

kullanımının

3. Veri Yönetimi Planlannın gelişıirilmesi ile ilgili konuları içeren, ancak bunlaıla sınırlı
olmayan Ulusa| ve Avrupa Birliği yasalanna uyumlu veriier ile itgi'i tilrn konulaıdan sorumlu
bir veri yöneıicisi atamak.
4. Verilerin ve diğer kayıtlann depolanması. korunması, kaydedilmesi, saklanması ve dağıtımı

için uzun vadeli korumanın yanı sıra. araşüıTnacllara uygun rehberlik için mekanizmalar ve
hizmetler sağlamak ve bu hizmeıleri geliştirmek.

bilimi projelerine kaıılım. açık akan değerlendirmesi deneyimi veya Açık Eğitim
Kaynaklarının kullanımı gibi yayınlara vç verilere açık eıişimin sağlanmasının ötesinde
aıaşttrma değerlendirmesi ve ölçme kriterlerini iyileştirmede Açık Bilim uygulamalarını
5. Vaıandaş

yerleştiımek.

6. Akademik arşivin içeriğini sistem taıafından sağlanan istatistiklerle izlemek, politika
ul,umluluğuııu ıakip etmek.

7.

Kurumun akademik arşiv ve diğer araştırma altyapılannın FAIR veri ilkeleri
(Findable-Bulunabilir. Accessibe=Hrişilebilir, lnteroperable=Birlikıe Çalışabilir.
Reusable=Yeniden Kullanılabilir) ve Avıupa Açık Bilim Bulutu teknik özellikleıiyle ilgili
senifika gerekliliklerine uygunIuğunu sağlamak.
8. İçerik ve veri vayınlamak için Açık t.isans poliiikasına sahip olmak

Pıof,

'

üRoY
t}ıREklol Yıral)rncl§l

Arıştırmıcılar şunlırdın sorumludur:

l. Bu

Politikada belirtilen ilke ve şarılara uygun olarak yayınlaıı, veıileri ve eğitim

kaynaklannı yönetmek.

2. Öncelikli üçüncü taraflarla herhangi bir anlaşma olmaması durumunda, yayınlann ve
veriierin üretimi. işlenmesi, depolaırması. yönetimi ve dağıtıml ile ilgili örgütsel, düzenleyici,
kurumsal ı,e diger sözleşmeden doğan !,asal yükümlülükIere uymak.

Verilerin işlenmesini yöneten ilkelcrin (mevcuı Politika vc fon verenlerin ye*ilerine uygun
olarak) bir Veri Yönetim Plaııında yer almasını sağlamak.
3.

4. Araştırmacılaı. ııkademik çalışmaların derlenmesi ve korunması konusunda

aşağıdaki

koşulları kabul eder:

ı) }ler Yalova Üniversitesi Akademik Peısoneli, akademik katkı sağladığı çalışmalarını
(Ambargolu yayınlar dahil) Ya|ova Ünivçrsilesi Açık Erişim Arşivi deposuna eklemekle
sorumludur.
h) Çahşmalannı yayımlamak veya buluşları için palent almak isteyeı Yalova Üniversilesi

mensuplan. araşıırmalarını Kurumsal Akademik Arşive kısıılamalı olarak koyabilirler ve
ambargolu süre bitiminde bu yayınlaı otomatik olaıak erişime açılır.
c) Aıaştırmaya ve kişile özel tanımlayıcıların (DOI'Ier. ORClD veya diğerleri gibi)
edinilmesinden sorumludur.
d) Araşıırmacılar. telif haklarını kendilerinde 1utmaları veya ya-,-ınlanna en geniş erişim hakkı
sağlayacak lisanslan (ömeğin Crealive Commons - CCBY). ya.vıncılara teklif etmeleri
konusunda teşvik edi lmelidir.
e) 8irden fazla yazarlı bir çalışmanın içinde Yaiova Üniversiıcsi akademisyeni bulunduğu
takdirde, yayrnın Yalova Üniversiıesi arşivinde depolanmasından sorumlu kişi Yalova
lJniversitesi akademisyenidir. Yayındaki Ya|ova Üniversitesi akademisyeni birden fazla ise
depolama sorumluluğu başyazara veya sıralamada önce olana aittir.

Ensıilü Müdürlül<leri

ı) Müdiirlükler, Yalova

Üniversitesi bünyesinde ürelilen ıüm t-isansiistü tezler Kurumsal
Akademik Arşiv sistemiıe ıutülmasını sağlar,
b) Lisansüstü tezlerin Yaloı,a Llniversiıesi Açık Erişim Sistemi'nde depolanması ve açık
erişime sunulması için. ıezin teslimi sırasında izin formu imzalatarak. tezi basılı ve elektronik
kopyalaı ile birlikte ıeslim alır. Enstitü Müdürlilkleri. tezlerin ve imza formlannın elektrcrnik
kopyalarını. kabul edildikten sonra en geç 1 a1 içerisinde Yalova Üniversitesi Açık Erişim
Sistemi'nde arşivIenmesi ve ambargrısu olmayan yayınların erişime açılmasını sağlar.
Faküfue Dekanlıkları, Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okulu MüdürIükleri

Öğrerim elemanlarının, eğitim öğreıim yılı sonunda verdikleri yıllık akademik faaliyeı
raporlannda Yalova Üniversitesi Açık tırişim Arşivinde bulunması gereken yayınlaıın
aışivlenmesini ve açık erişime açılmasını sağ[aı.

İtol

ROY
Y,1

Itüıüphanü ye Do*ümanıasyoıı Daİre Baş*anlığı

ı) Açık

erişime uygun olan akademik çalışrnaların yayımlanması için Yalova Üniversilesi
Mensupları ile işbiriiği içinde çalışır.
h) Yalova [)niversiıesi Açık Aşivi'nde yer alan tiirn akadçmik çalışmaların derlenmesinin ve
uzun dönemli korunmasının güvenli depolama ile gerçekleştirilmesini koordine eder.
c) Üniversite öğretim elemanlarının ve lisansüstü eğitim alan öğrencilerin Kurumsal
Akademik Arşiv ve Açık Erişim Sistemi'ne depoladıklan bilimsel çahşmalann kayıtlaıını
ulus]ararası standarılara göre kontrol eder ve ilgili web sitesinin yönelimini yapaı.
d) Üniversite öğretim elemanlarını ve lisansüstü eğitim alan öğrenciieri. Kurumsal Akademik
Arşiv ve Açık Erişirn Sisıemi'nden haberdar etmek amacıyla gerekli tanııım ve bilgilendirme
çalışmalarını yapar.

Yıyınlırı Açık Erişim

l. Araşıırmacıların akademik aİşive taın metnin (yayınlanmış makale veya makalenin
yayınlanmadan önceki hakem kiınırolünden geçmiş kopyası) yanı sıra ilgili ilst verilerin
önceden veya yayınlandıkıan sonra makine larafından okunabilir elektronik kopyasını
koymasını zorunlu tut;ıı. Araştırmacılar yayınlarınm alıademik arşive zamanında
konulmasından sorumludurlaı- Bu durum, yayınların açık erişimde yayınlanması (Alün Açık
Erişim) durumunda da geçerlidir.
2. "Yeşil Açık Erişinı" söz konusu olduğunda. Yalova Llnirersiıesi. tıir önceki maddedc
bahsedilen tüm yavınların tam meiinlerinin en fazla 6 ay içinde (ya da sosyal bilimler ve
beşeri bilimlerdeki yayınlar için l2 ay içerisinde) sıandan bir açık |isans altında erişilebilir
olmasını zorunlu lutar. Monogıafların akademik aışive konulması zorunludur, ancak yayıncı
ambargosu sona erene kadar erişim kapalı kalır.

3. "Kapah" yayınlann görünüılüklerini artırmak amacı ile. yayının üsl verilerinin açık bir
şekilde erişilebilir olması gerekir.

4. Yalova Üniversitesi Mensuplan. birden fazla kurumdan birden fazla yazarla işbirliği

yapaıak hazırladıkları çalışmaları Yalova İJniversitesi Akademik Arşivi'nde depolayabilirler.
Birden fazla Yalova Üniversitesi Mensubu 1aıafından gerçekleştirilmiş çok yazarlı
çalışmalarda ise. kaynağı başyazar depolar.

5. Yalova

Üniversites,i. mensuplarının yayınlarını bireysel veya kurumsal olarak
değerlendirirken sadece üst veri ve tam metinleri yukanda belirtilen şartlara uygun olarak
akademik arşive konulan yayınları değerlendirir.
6. Üyelerini telif hakkı sahipliğini korumaya ve sadece yayınlama için gerekli olan haklar
konusunda ya.v-ıncılara lisans vermeye teşvik eder. Bu. yayın sözleşmesinde ek kullanılarak

mtiınktindilr. Ömek
content/uploads/20

l 6/0

şablonlara erişilebiliı:

https:i/sparcopen.or9wp_

l./Access-Reuse_Addendum.pdl'

7. Araştırmacıları mevcut poliıikanın yürürlüğe girdiği tarihten önce yazdıklan yayınları
akademik arşive ktıymaya ve bu yayınları mümkiln olan en kısa stiıede açık bir şekilde
erışilebilir kılmaya teşvik eder

f. Dr.
_

Relıoı ytrdı

GÜRoy

Arıştırmı Verilerine Açık Erişim
l, Yalova Üniversilesi. araşırmacıların bilimsel yayınlarda sunulan sonuçları doğrulamak için
gerekli olan araştıITna verilerini uIuslararası standartlarda uygun bir aşive koymalarını
zorun]u kılar.

2. Yalova Ünivcrsiıesi verilerin ve hizmetlerin açık ve FAIR ilkelerine göre ele alınmasını
gerektiriı. Veıiler ayrıca izlenebilir ve mtitnkitn olan her durumda kullanılabilir olmalıdır.

3. Yalova Üniversiıesi Arştırma Ekosisterıi "mümkiin olduğunca açık. gerektiği kadar
kapalı" ilkesine uyar. Eğer veriler yasal. gizlilik veya ilgili diğer (ömeğin has§a§ veri yeya
kişisel veriler) nedenlerle açık değilse. bu anlaşılır biçimde açıklanmalıdır, VeriIerin
bulunmasını sağlayan üst verileri her durumda sağlaı.

4. Yalova Üniveısiıesi Açık Bilirn kaynaklarının izlenmesi için Açık Bilim Bulutu şartlannın
kabul edilmesini ıeşvik eder.
5. Yalova Üniversitesi araştırmacılaıın. dahil oldukları heı araştırma faaliyeti için uygun bir

veri yönetim planı sunar.

6. Yalova İjniversitesi araştırmacılan uygun lisanslann belirlenmesi yoluyla pr<ıje sonrası
kullanım haklarını tanımlar.

7. Yalova Üniversiıesi araşlürma verileri için minimum arşiv siiıesi, kalıcı bir tanımlayıcının
alanmasından sonra l0 yıldır. Gerekli arşiv süresinin sona ermesinden soırıa veya yasal ve

eıik nçdenlerden dolayı bu kayıtların silinmesi veya imha edilmesi durumunda. bu tiir
eylemlerin ttlm yasal ve etik perspektif]erinin dikkate alınması gerekmektedir.

Açık Bilim
Yalova Üniversitesi Açık Bilim ul-gulamalan anlayışını aktif olarak 1eşvik eder (Yayınlar ve
verilere açık erişimin öıesinde). Ömeğin ı atandaş bilimi projelerine katılım, açık akran
değerlendirmesinin kullanımı, açık eğitim kaynaklannın kullanımı, açık ve standart açık
lisanslar altındaki verilerin ve içeriğin serbesı bırakılması ve bunlann gelişimini takip eder.

Altyıpı
1

. Yalova Üniversitesi onaylanmış kalite standartlannı karşılar (OpenAIRE uyumlu)

Avrupa Açık Bilim Bulutu ile bağlantılıdır.

ve

2. Yalova [İniversitesi ka_vıılann uluslararası slandatlaıda uygun arşivlerle ve OpenAIRE Üst
Veri Şeması aracılığıyla biılikle çalışabilir olmasını sağlar.

3. Bilgi İşlem Daire

Başkanlığı Kurumsa| Akademik Arşiv Sisteminin kurulumu,
güncellenmesi. yedeklenmesi ve sistemin sürdilrülebilirliği gibi sistemin tiıın teknik alt
yapısından sorumludur.

Arıştrrmı

Değe

rlendirme vc Ölçme

l. Fon sağlayıcı kuruluşlaı. diğer uygun birimleı ile işbiıliği içinde konuyla ilgi li Avrupa'daki
gelişmcleri ve Avrupa Açık Bitim Poliıikası Plaıformu'nun çalışmalarını izley erek'araştırma
kaliıesini ve Açık Bilim davranış r,e uygu|amalarını teşvik eden bir aıaştırma
rle ndirme

Reİtoı Y

Y

çerçcvesi gelişlirmeyi ıaahhüı edeı. Farklı disiplinler ve farklı kariyer aşamalarında olan
aıaş!ırmacılar üzerindeki etkileıini dikkate alır.

2. Açık Bilim

uyguiamalarını ku]lanan araşıırmacılar için ödüi mekarıizmalannın
oluşıurulmasını (örneğin açık platformlaı aracılığıJ-la kesin olmal,an sonuçlan paylaşmak,
açık yazılım ve diğer aıaçları kullanmak. açık işbirlikli proielere katılımı (vatandş bilimi)
vb.) taahhüt eder.

Eğitim
Ya|ova l-iniversitesi KütüphanesilBilgi Merkezi, bölümler ve diğeı uygun kurumlarla (bu
1ür yasal hizmetler. aİEtıİrna desıek personeli, Veri Yöneıim Planı uzmaıılan) işbirliği
içerisinde açık bilimin benimsenmesini kolaylaşıırmak ve araştırmacılara, kütüphanecilere ve
diğeı desıek petsoneline gerekli beceri ve uzmarılrk sağlamak için eği(im kursları açmayı
koordine eder. Bu ıür eğitim kurslan, açık erişim yayıncılığı. açık veri, veri yönetimi"
araştırma verisi ve araştırma etiği için gerekli becerileri içerir.
l.

2. ığitim iarklı disiplinler dikkate alınarak ıüm kariyer aşamalanndaki aıaştırmacılara sunulur
ve müfredaıa düil edilir.

3. Bu faaliyetler için uygun fınansman sağlanır ve bu amaçla fon sağlayıcı kuruluşlar ile
birlikte diğer paydaşlarla olan sinerjiler aıaştııılır.

.

PolitikanınGeçerliliği

Yılovı Üniversite§i Senılosu taraf'ından her 5 yıldı bir gözden geçirilecek ve
giincellenecektir. Yalova tJniversitesi Rektörlüğü, bu poliıikanın uygulanmasından sorumlu
olacak ve gerekliğinde orıaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümiinde ve polilikada
yapılabilecek değişiklikler konusunda yürütücü görevini üsllenecekıir. Bu politikanıı
araşlırma verileriyle ilgili olan bölümü Açık Bilim Politikasının geçerlilik raıihinden itibaıen
iki yıl boyunca pilot olaralı uygulanacaktır.
Bu politika

Yalova Üniversitesi Rektörlüğii, bir Açık Bilim Komiıesi kurulmasına öncüliik ederek bu
kurulun yiıİütüclılüğünü iıstıenecektir.

Yalova Üniversiıesi Açık Bilim Komitesi:
Rektöı Yardtmcısı Prof,Dr. Derya CÜROY (Başkan)
!'en Bilimteri ğnstilüsü Müdür{ı ProiDr.}'ehime Jülide HIZAL YijCEsOY (Üye)
Sosyal Bilimler Enstiıüsü Müdürü Doç.Dr.Mehmel Gökhan GEı.,-EL 1Üve)
İkıisadi ve İdari Bitimler Fakülıesi - Dr.Ögr.Üyesi Kemal DEMİR ([,ye)
- Mtıhendislik Fakültesi - Dr.Öğ.Üyesi Mehmet DİRgl< (Üye)
- Hukuk Fakültesi - Dr.Öğr.cör.Uğur Bekir DiLEK (Üye)
- Sanat ve Tı»anm Faküllesi - Ögr.Göı.Hasan Alp ULUIJERI-- 1Üye;
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Arş.Gör.Güler Güneş ASLAN (Üye)
- Kütüphane ve Dokümantas1,on Daire Başkan Salih ÇAKIROĞLU (Üye)
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daiıe Başkanlığı - Ögr.Gör.Ramazan YENER (Üye)
- Özel Kalem Sekreıeri Gülden BOSTAN (Raponö|
-

Komile. gerekli gördüğü hallerde Jıolitikayı reviz-e eımekten scırumlu olacaktır. Öneri ve
gört§ler Yalova Üniversitesi Reklörlüğü'ne sunulaca]<lır.

Rü.İtğr Y

Y
al§l

f,K: TınımIar

Açık Akrın Değerlendirmesi: İnceleme ve yayın süresi boyunca lıem inceleyenin hem de
yazann biıbirlerinin kimlikleri hakkında bilgi sahibi olduğu bir bilimsel inceleme
mekanizması olaıak tanımlanmaktadır.

,Açık Biliın: Bilimin; yayınların, araştırma verilerinin, laboratuvar notlannın ve diğer
araştııTna süreçleıinin ücretsiz erişilebildiği. araştırmanın yeniden kullanımı, dağıtımı ve
iireıilmesine izin veren koşullarla, diğer araştırmacıların birlikte çalışabileceği ve katkıda
bulunabileceği şekilde yapılmasıdır.

Açık Eğitim Kıyııkları (Open Educılion

Resources): OECD'ye göre "başkaları
tarafından eğitim amaçlı olarak seıbeslçe .veniden kullanmaya ve sürekli iyileştirmeye izin
veren açık lisanslan kullanaıı öğetiıı. öğrenme ve aı§tIıına maleryalleri"dir.

Açık Erişim: Bilimsel liıeıaıürün intemet aıacılığıyla finansa|. yasal ve teknik bariyerler

olmalısızın erişilebilir, okunabilir. kaydedilebilir, kopy-alanabilir, yazdırılabilir, taranabilir,
tam metne bağlantı verilebilir. dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her ttirlü
yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır.
- Altıı Yol Açık Erişim: Akademik dergilerde yayınlanan ıraşıırmacılann
çalışmalannın. yayınlanan dergi aıacılığıyla ve yayınlandığı andan itibaren açık
erişirn olmasıdır.

- Yeşil Yol Açık Erişimı

Araşlrmacıların. akademik dergilerde yayımlanan
çalışmalannın yayına kabul edilmiş sürümünün biıer kopyasının açık aışivlerde
açık erişim olmasıdıı.

Açık Veri: Herhangi bir telif hakkl. patenl ya da diğer kontrol mekanizııalanna ıabi

olmaksızın herkes gralından ücretsiz ve özgürce kullanılabilen. tekraı kullanılabilen ve
dağıtılabilen veridir.

Akıdemik Çılışmılır: Yalova Üniversitesi l'tensuplarının aıaştırmalaır, aldıkları fonlat

ve

yaratıcı faaliyeıleri sonucu orıaya çıkan tüm ça}ışmalan ifade eder.

Akıdemik Arşivler ve Konu Arşivleri: Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel
araştırmalardan üretilen yayınlan, verileri ve diğer fikri ürunlcri (lezleı ders malzemeleri.
çalışma raporlan. vb.) ıoplayan. düzenleyen ve uzun dönemli olarak arşivleyen sistemierdir.

Ambırgoı Akademik çalışmalann telif hakları çerçevesinde belli bir stire erişime kapalı
tutulmasıdır.

Ar&ştırma: Bilginin ilerletilmesi hedefi ile her t{irlü yaratıcı ve sistematik çalışma olarak
tanımlanmaktadır.

Arıştırmı Verisi: Bilimsel yayınlaıda

sunulan sonuçlan doğrulamak için kullanılan veriler
(öm. istatistikler, deney sonuçlan. ölçümler. gözlemler. görüşme kayılan, görüntüer, vb.)
veya bir pğe sırasında kullanılan ve Veri Yönetim Planı'nda açıklanan diğer verilerdir.

Arıştırmıeı: Çalışanlar ve doklora öğencilerinin de dahil olduğu, istihdam düzeylerine

bakılmaksızın, her seviyeden Ya]ova Üniversiıesi aıaştırma penıonelinin herhangi bir ül,esi
oIarak tanımlanmaktadır.

Avrupı Açık Bilim Bulutu (European Open §cience Cloud - EOSC): Aırupa

Komisvonu'nun Nisan 20l8'de aynniülaıını açıkladığı. Avrupa Birliği'ndeki 1.7 millon
araştlrmacı ve 70 milyon bilim ve teknoloji ızmanı n akademik dergi ve kitaplarda
"gömülü" verisinin toplanmasını ve bu veri|erin herkesin kullanımına açılmasını bcdefleygı
bir projedir, https:l/ec.euıopa.eu/research/opensciencelindex.cfm?pg:open_science_cloud
Prof.

Depolımıı Dijiıal materyalleıe gerektiği zaman. sürckli erişinıi sağlamak için yapılması

gereken eylemlerin tümüdüı.

DOI (Digitıl Object ldentifier - Sıyısıl Nesne Tınımlıyıcı): Online ortamda bulunan bir
fikri mülkil,eti ya da bu ikıi mülkiyetin bir parçasını tanımlayan tanımlaycılaıdır,
htıps ://u,ww.doi.orgl

DSpace: Ünivetsitemiz ıarafınd:uı kullanılan akademik/kurumsal arşiv sisıemini,

FAIR Prosipleri: Aıaştırma verisi yönetiminde veya Avrupa Açık Bilim Bulutu ile ilgili
girişim|erden herhangi birinde yer alan bir kısaltmadır. Verinin Findable (bulunabilir).

Accessible (erişilebilir), Interoperable (birlikte çalışabilir), Reusable (yeniden kullanılabilir)
olması prerısiplerine dayanmaktadır. hıtps ://wırı. go-thir.orğfair-principles/

LişınıIıma: }leı Ya[ova Üniversiıesi Mensubunun katkı sağladığı çalışmasının Kütüphanc

Dokiimanusyon Daire Başkanlığı tarafından işIetilecek Yalova Llniveniıesi Açık Arşivi'nde
kamuya açık ölarak dağıtım ve koruma prensiplerine uygun şekilde depolanacağını kabul
etmesidir.

OpenAlRE: İzmir Yüksek Teknoloji Enstiıüsü Külüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığının orlağı olduğu OpenAIRE Pğesi. Avrupa Komisyonunuı açık bilim hedeieıi

doğrultusunda bilimsel yayın çıktılarına. açlk aıaşttrma verilerinc ye araştırma bilgisine
erişime, verileri analiz etmeye olanak sağla_van ve içerik sağlayıcılara çeşitli sen,isler sunan
teknik açık erişim alıyapı projesidiı. ıvw*,.openaire"cu

ORCID (Open Researcber and Contributor ID): Bilim insanlarını ve akademik otoriteleri
benzersiz olarak tanımlamak için kullanılan alt'anümerik koddur. hltps:ilorcid,cırğ

Telif Hıklııı Kişinin her türlü flkri çabası ilc ürelliği ürünler üzerinde hukuken süip olduğu
maddi ve mane,ı,i haklann lamamıdıı.

Uygun Arşivı

FAlR

Prensipleri. OpenAIRL, uyumluluğu, CoreTrust Seal gibi kalite

sıandanlarını karşıla1 an arşiıdiı.

Üst Veri: Bir bilgi kaynağını tanımlayan veri kümesi. Başka bir ifadeyle. sayısat bilgilerin ve

bilgi

kaynaklarının bulunınası, kimliklendirilmesi. kullanımı

vc

yöneıimi

ile

ilgili

yapılandınlmış. tanımlayıcı bilgidir.
Üye Kıydı Oluşturma: Yalova Üniversitesi Mensuplarının açık erişim sisteminde kendisine
ait veri giriş alanını oluşturmasını ve verilerini girmek zoıunda olması olarak tanımlanır.

Veri Yönetim Planı (Dıta Meısgement Plın): Araştırmacıların araştırma veri kalitesi, veri
paylaşımı ve vcri güvenliği konusundaki sorumluluklannı nasıl karşılayacaklarını gösteren bir
araçıIr.

Yı|ovı Üniversitesi Akıdemik Arşiv Sistemi: Yalova

Üniversitesi araştırmacılannın
yayınlarına ve araştırma verilerine açık erişim sağlayan arşiv. Yalova LJnivcrsitesi Akademik
Arşiv vazılımı aracılığıyIa depolanmaktadır.

yalovı üniversitesi Mensubu: yalova

[-lniversitesi Akademisy,enleri. personeli ve
öğencileri "Yalova Üniversitesi Mensupları" olarak adlandınlmıştır.

Yayın: Kuruında bulunan araşiırmaçıların hakemli yayınlanmış (veya yayınlanmakta olan)
çahşmalan

Pro{.

a

