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Yalovı Üoiversitesi Yıyrılırı ve Arıştırma verileri
Açık Bilim ve Erişim Politikısı

ciriş

ı. Yalova Üniversitesi, bilimin ve teknolojinin ilerlemesine katkı sağlamayü, açük,
tekİaİlanabilir ve güvenili. araştı.ma çıktılaİı ile uygulamalannı benimseye.ek; toplum ve ttım
dış paydaşlan yaıanna bilginin geniş yayılımint taahhüt eder.

2. Yalova Üniversilesi "açıkltk'i yol gösterici ilkelerinden biıi olaıak kabul eder ve bu ilkenin
yanı sra yeni çalışma modelleıini ve yeni sosyal ilişkilen miimktın kılan, işbirliğini, bilginin
yayılmasmı, araştııma çıktılannın erişilebilirliğini, yeniden kullanılabiIirliğini etkin kılmak
adına, yayınlaıa ve verilere açık eıişimi teşvik eden, açlk bilimi desteklemek için gerekli
altyapıyı inşa eden aıaçlar ve aIaştlma süreçlerini özendireıek ve destekleyerek, geliştirmeyi
taalıhüt edeİ.

3. Açık bilim, araştırmayı daha şeffaf, titiz ve verimli kılar; yenilikçiliği ve halkın katılımını
teşvik eder. Yalova Üniversitesi kamu ıaıafindan finanse edilen tiim araşh.ma ve aİaştrlma
veıileıinin halka ve dünyadaki tiim araştırmacılaıa ücretsiz olank sunulması geIelliğine
inanmahadl..

yetki Alını ve politikının Etki§i
Politika Yalova Üniversitesi'nde aktif olan tiim alaştırmac aI için geçerlidir. Araşttrmaıtn
üçüncü taraflalca finanse edildiği durumlaıda, erişim haklaı, depolama ve saklama ile ilgili
taraflarla yapılan herhangi bir anlaşma bu politikaya göre önceliklidiL

Politika Yalova Üniversitesi senatosu taİaflndan onaylanmrştır ve 30/05/2019 tarihinden
itibarcn yü.iirlüğe girer,

Amaç

Yalova Üniversitesi Açık Erişim ve Aç* Bilim Politikasınrn aınacı; Yalova Üniversitesi
bünyesinde gerçekleştirilen akademik çalışmalaım erişilebili.liğini, göriinülüğtinü,
kullanlmınr ve etkisini aİnı.mak aİaşhrmalaİdan üetilen yaymlan daha etkin yönetebilmek
ve bu yayrnlan tek çatt altında toplamallır.

Kapsam

Yalova Üniversitesi tarafindan doğrudan ya da dolaylı olaıak desteklenen ve Yalova
Üniveısitesi Mensuplan taraftndan gerçekleştiıilen tüm akademik çalışmalaı bu politikanın
kapsammdadır. Politika, Yalova Üniveısitesi Mensuplarının bilimsel makale, bildi.i metinleri,
pğe raporu, deıs materyali, tez gibi yayınlarının Yalova Üniversitesi Aç* Aışivi'ne
girebilmesini ve bu kaynaklann tiim payda§lara telif haklan göz önihde bultmdrırularak
sunulmasınt kapsaİ.

a) Bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleler,
b) Lisans bitiıme, yüksek lisans ve doktora tezleri,
c) Kitaplar, kitap içindeki böliimler,

l

Yalova Üniversiıesi Açık Erişim sistemi'nin içeriği aşağüdaki materyallerden oluşur:
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d) Bildiri ve sunumlaİ, poster çalışmaları
e) Seminer metinleri
1) Teknik notlar,
g) Proje çalışmalaİı,
h) Ödüllü çalışmalaİ,
i) Patent belgeleri,
j) Raporlar,
k) Açık deİs materyalleri,
l) sanat ve tasarım iiİiinleri,
m)Afiş, video kaydı vb.

Da!,anak

Bu Politika fietni 2547 sayılı Yiikseköğretim Kanunu'nun 4lc, l2lc ve 42ld maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Hıklır, Sorumluluklar ve Görevler

Yalova Üniveİsitesi şunlırd.n 3orumludur:

l. Açık Erişim / Açık Bilime geçişi gerçekleştirmek için gerekli altyapı ve finansmanr
sağlamasü yanlnda, araştürmacılan ve diğer tüm peısoneli hedefleyen eğitim, öğrelim ve
bilinçlendirme faaliyetleri yoluyla bu geçişi desteklemek ve güçlendirmek. Açık Bilim
becerilerinin kazaırlınasnın, araştırmaçllara §unulan mesleki eğitim ve kariyer gelişiminin
aynlmaz bir parçasının oluşfurulmasına katkı sağlamak.

2. Benzersiz tanımlayıcılann (DOI'leı, ORCID veya diğerleri gibi) kullanımının
zorunluluğunu sağlamak.

3, Ve.i Yönetimi Planlannın geliştirilmesi ile ilgili konuları içeren, ancak bunlaıla sınırlı
olmayan Ulusal ve Avrupa Birliği yasalanna uyumlu veriler ile ilgilitttm konulaıdan sorumlu
bir veri yöneticisi atamak,

4. Veıilerin ve diğer kayıtlann depolanması. korunması, kaydedilmesi. saklanması ve dağıtımı
için uzun vadeli koıumanın yanı sıra,.ııa§ttıTnacılara uygun rehberlik için mekanizmalar ve
hizmetlel sağlamak ve bu hiünetleri geliştirmek.

5. Vatandaş bilimi pıojelerine kaılım, açlk akran değerlendirmesi deneyimi veya Açık Eğitim
Kaynaklannın kullanımı gibi yayınlata ve verilere açık erişimin sağlanmasının ötesinde
alaştırma değerlendiİmesi ve ölçme kiterlerini iyileştirmede Açık Bilim uygulamalarınü
yeİleştirmek.

6. Akademik arşivin içeriğini sistem tarafindan sağlanan istatistiklerle izlemek, politika
q,umluluğunu takip etmek.

7. Kurumun akademik arşiv ve diğer araştürma altyapülannln FAIR veri ilkeleri
(Findable=Bulunabiliı, Accessibe=Erişilebiliı, InteroperableBirlikte Çalışabilir,
Reusable=Yeniden Kullanılabilir) ve Avrupa Açık Bilim Bulutu teknik özellikleıiyle ilgili
sertifi ka gerekliliklerine uygunIuğunu sağlarrıak.
8. içerik ve veri yayınlamak için Açık Lisaııs politikasına sahip olmak

P,or.Dı
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AraştırmacIlıİ şunlırdan sorumludul:

l. Bu Politikada belirtilen ilke ve şartlaİa uygun olarak yayuılan, verileİi ve eğitim
ka},naklarnı yönetmek.

2. Öncelikli üçüncü taıaflaıla herhangi bir anlaşma olmaması durumunda, yayınlann ve
verilerin itretimi, işlenmesi, depolanması, yönetimi ve dağütlmı ile ilgili örgüısel, dtizeİıleyici,
kunımsal ve diğer sözleşmeden doğan yasal yiıkiimlüliilJere urmak.

3. Veıileıin işlenmesini yöneten ilkelerin (mevcut Politika ve fon verenlerin yetkilerine uygun
olarak) bil veri Yönetim Plaoında yer almasınl sağlamak.

4. Aıaştmacılar, akademik çahşmalann deılenmesi ve korunmas! konusunda aşağdaki
koşullan kabul eder:

ı) Her Yalova Üniversitesi Akademik Personeli, akademik katkı sağladığı çalışmalanıu
(Ambargolu yayınlar dahil) Yalova Üniversitesi Açık Erişim Arşivi deposuna eklemekle
sonırr udur.

b) Çal§malarlnı yaylmlamak veya buluşları için patent almak isteyen Yalova Üniversitesi
mensuplzü! araşhrmalarünı KrırumsaI Akademik Arşive kısltlamalr olarak koyabilirler ve
ambargolu stire bitiminde bu yaylnlar otomatik o|alak eİişime açıhr.
c) Aİaştırmaya ve kişiye özel ıanımlaylcılann (Dol'ler, oRCID veya diğerleri gibi)
edinilmesinden sorumluduı.
d) Araştı.macılar, telifhaklannı kendilerinde tutmalan veya yayınlanna en geniş erişim haklo
sağlayacak lisansları (ömeğin Creative Commons - CCBY), yayıncllara teklif etmeleri
konusunda teşvik edilmelidir.
e) Birden fazla yazar|ı bir çalışmanın içinde Yalova Üniversitesi akademisyeni bulunduğu
takdiıde, yayının Yalova Üniversitesi aışivinde depolanmasından sorumlu kişi Yalova
Üniversitesi akademisyenidiı. Yayındaki Yalova Üniversitesi akademisyeni birden fazla ise
depolama sorumluluğu başyazala veya sıralamada önce olana aitti..

Ensıiıij Müdüllühlei

ı) Müdülfüler, Yalova Üniversitesi bünyesinde üretilen tiim Lisansüstii tezleİ Kuİumsal
Akademik Arşiv sistemine tutulmasını sağlar.

b) Lisansiistü tezlerin Yalova Üniversitesi Açık Eıişim Sistemi'nde depolanması ve aç*
erişime sunulması için, tezin teslimi sırasında izin formu imzalataıak, tezi basılı ve elektıonik
kopyalan ile birlikte te§lim altr. Enstitü Müdiirlfüleri, tezlerin ve imza formlannın elektonik
kopyalarını, kabul edildikten sonra en geç 1 ay içerisinde Yalova Üniversitesi Açık Erişim
Sistemi'nde aışivlenmesi ve ambaıgosu olmayan yayınJaıın erişime açülmasınt sağlaı.

Fakiıııe Dekanhkıafı, Yiksekokul ve Meslek Yi*sek okı,lu Madiflihlei
Öğretim elemanlarınün, eğilim öğretim yülü §onunda verdikleri yllık akademik faaliyet
raporlannda Yalova Üniversitesi Açık Erişim Aşivinde bulunması gereken yayınlann
arşivlenmesini ve açık eıişime açılmasını sağlar.
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Küıüphdne w Dokiimanıa§yon Daİfe Başkarıhğı

!) Açlk erişime uygun olan akademik çalışmalann yaylmlanması için Yalova Üniversitesi
Mensupları ile işbirliği içinde çalışır.
b) Yalova Üniversitesi Açık Aşivi'nde yer alaı tilın akademik çalışmaların derlenmesinin ve
uzun dönemli korunmasının güvenli depolama ile gerçekleştiıilmesini koordine eder.

c) Üniveısiıe öğıetim elemanlannln ve lisansiistü eğitim alan öğıencileıin Kurumsal
Akademik Aışiv ve Açık Erişim Sistemi'ne depoladıklan bilimsel çalışmalann kayıtlannr
uluslaıaıası standanlara göre kontrol eder ve ilgili web sitesinin yönetimini yapaı.
d) Üniversite öğretim elemanlannr ve lisansüstü eğitim alan öğİencileri, Kurumsal Alademik
Arşiv ve Açık Eıişim Sistemi'nden haberdar etmek amaclyla gerekli tanıtım ve bilgilendirme
çaiışmalann! yapar.

Yarınlara Açık Erişim

1. Araştırmacılann akademik arşive tam metnin (yayır anmüş makale veya makalenin
yayınlanmadan önceki hakem kontİoltinden geçmiş kopyası) yanı sıra ilgiIi üst verilerin
önceden veya yayınlandıktan soüa makine tanfindan okunabilir elekt.onik kopyasınü
koymasrru zorunlu tutaı. Araştlrmacılar yayınlannın akademik aışive zaınannda
konulmasından soıuınludurlaı. Bu durum, yayınlarln açık erişimde yayınlanması (Alhn Açlk
Erişim) durumıırıda da geçerlidiı.

2. "Yeşil Aç* Erişim" §öz konusu olduğunda. Yalova Üniversitesi, bir öncek maddede
bahsedilen tiim yayınlann tam metinlerinin en fazla 6 ay içinde (ya da sosyal bilimler ve
beşeri bilimlerdeki yayınlaı için 12 ay içerisinde) standaİt bir açık lisans allında erişilebilir
olmasınr zorunlu tutar. Monogailann akademik aışive konulması zorunludur. ancak yaymcı
amba.gosu sona erene kadar erişim kapalı kalır.

3. "Kapalı" yaynlann göriıniiİltıklerini artırmak amacl ile, yayının üst verilerinin açık bir
şekilde erişilebilir olması geIekir.

4, Yalova Üniversitesi Mensuplan, biıdeı fazla kuıumdan biıden fazla yazaıla işbirliği
yapaıak hazırlaüklan çalışmaları Yalova Universilesi Akademik Aşivi'nde depolayabilirleı.
Birden fazla Yalova Üniversitesi Mensubu taİaflndan gerçekleştirilmiş çok yazalh
çalışmalarda ise, kaynağı başyazar depolar.

5. Yalova Üniversitesi, mensuplannın yayınlannı bireysel veya kuıumsal olarak
değerlendirirken sadece üst veri ve tam metinleri yukanda belirtilen şanlara uygun olarak
akademik arşive konulan yayınlan değerlendirir,

6, Üyelerini telif hakkı sahipliğini korumaya ve sadece yayırılaına için geıekli olan haklar
konusunda yayıncılaıa lisans veımeye teşvik eder. Bu, yaym sözleşmesinde ek kullaıılaıak
müİr*iindiir. Ömek şablonlaıa erişilebilir: https://spaİcopen.orrwp_
contenruploads/2ol 6/0l/Access-Reuse Addendum.pdf

7. A_raştırmacılan mevcut politikanın yürüİlüğe girdiği ladhten önce yazdıklan yayınlan
akademik arşive koymaya ve bu yayınlan mümkiin olan en krsa süede açık bir şekilde

Ptbf. D., GÜRoY

erişilebilir kılmaya teşvik eder.



Arışhrmı Verilerine Açık Erişin

l. Yalova Üniversitesi, araşttrmacllann bilimsel yayınlarda srınulan sonuçları doğrulamak için
geıekli olan araşlırma verilelini uluslararası standartlalda uygun bir arşive ko).rnalarını
zorunlu kiar.

2. Yalova Üniversitesi verileıin ve hizmetlerin açık ve FAIR ilkelerine göre ele ahımasmı
gerektirir. Veriler ayrtca izlenebilir ve miimktin olan her dıırumda kullanılabilir olmalıdır.

3. Yalova Üniversitesi Araşttrma Ekosistemi "mümkiin olduğunca açık, gerektiği kadar
kapah" ilkesine uyar. Eğer veriler yasal, gizlilik veya ilgili diğer (ömeğin hassas veri veya
kişisel verileı) nedenle.le açık değilse, bu anlaşılt biçimde açıklanmalıdır. Vedleıin
bulunma§ünı sağlayan üst verileri her dutumda sağlar.

4. Yalova Üniversitesi Açık Bilim kaynaklarınln izlenmesi için Aç* Bilim Bulutu şartlannrn
kabul edilmesini teşvik eder.

5. Yalova Üniversitesi aıaştırmacılaım, dahil olduklan her araştlrma faaliyeti için uygun bir
veri yönetim plan! §unaı.

6. Yalova Üniversitesi aıaştırmacılan uygun lisanslann belirlenmesi yoluyla pıoje sonrasü
kullanlm hak]aıünr tanımlar.

7. Yalova Üniversitesi aıaştırma verileri için minimum aışiv siiresi, kahcı bir tanımlayıcmın
atanmasından sonıa l0 yıIdır. Gerekli aışiv stlfesinin sona e.mesinden sonıa veya yasal ve
etik nedenleİden dolayı bu kaytlann silinmesi veya imha edilmesi dufumund4 bu ttiI
eylemlerin tiim yasal ve etik persp€Lliflerinin dikkate alınmasü ge.ekmektedir.

Açık Bilim

Yalova Üniversitesi Açık Bilim uygulamalan anlayışını aktif olarak teşvik eder (Yayfılar ve
verilere açrk erişimin ötesinde), Ömeğin vatandaş bilimi pğelerine kahlım, aç* akan
değerlendiımesinin kullanımı, açık eğitim kaynaklarının kullanımı, açlk ve standalt açlk
Iisanslaı altmdaki veriIerin ve içeriğin serbest btlakllmasl ve bunlann gelişimini takip edeı.

Alty.pı

l, Yalova Üniversitesi onaylaıımrş kalite standaİtlann ka§ ar (openAIRE u},umlu) ve
Avrupa Açlk Bilim Bulutu ile bağlaİıtlhdlr.

2. Yalova Üniversitesi kayıtlann uluslararas! standanlaıda uygun aışivlerle ve OpenAlRE Üst
Veıi Şeması aracılığıyla birlikte çalışabilir olmasünı sağlar,

3. Bilgi İşlem Daire Başkanlı$ Kurumsal Akademik Aışiv Sisteminin kuruiumu,
güncellenmesi, yedeklenmesi ve sistemin sürdiiİülebilirliği gibi sistemin tüm teknik alt
yapısından sorumludul.

Arıştrrma Değerlendirme ve Ölçne

l. Fon sağlayıcı kuruluşlaı, diğer uygun biıimler ile işbirliği içinde konuyla ilgili Avrupa'daki
gelişmeleri ve Avrupa Açık Bilim Politikası Platfbrmu'nrırı çallşmalarını izleyerek 'araşİİma

De

kalitesini ve Açık Bilim da\.ranış ve uygulamalaıını teşvik eden bir aıaştırma
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çerçevesi geliştirmeyi taahhüt eder. Farklı disiplinler ve farklı kariyer aşamalannda olan
araştlrmacülar iizerindeki etkile.ini dikkate alır.

2. Açık Bilim uygulamalann kullarran araşhrmacılar için ödül mekanizmalarının
oluşturulmaslnı (ömeğin açlk platformlal aracılığıyla kesin olmayan sonuçlan paylaşmak,
açık yazllrm ve diğer araçlaı-ü kullanmak, açık işbirlikli projelere katılımı (vatandaş bilimi)
vb.) taahhüt edeİ.

Eğitim

l, Yalova Üniversitesi Kütüphaİıesi,tsilgi Merkezi, kilümler ve diğer uygun kurııİnlaİla (bu
tft yasal hizmetler, aİaştırma destek personeli, Veri Yönetim Planl uzmanlan) işbirliği
içerisinde açık bilimin benimsenmesini kolaylaştlrmak ve araştrmacılan, kütüphanecilere ve
diğer destek personeline gelekli beceri ve uzmanlık sağlamak için eğitim kur§laıü açmayı
koordine edeı. Bu tüı eğitim kurslan, açık erişim yayncıhğı, açık veri, veri yönetimi,
araştlrma verisi ve araştırma etiği için gerekli becerileri içeıir.

2. Eğitim faıklı disiplinler dikkate alınarak tiim kariyer aşamalanndaki anştırmacılaıa stmulur
ve müfiedaıa dahil edilir.

3, Bu faaliyetler için uygun finansman sağlanır ve bu amaçla fon sağlayıcı kunıluşlar ile
birlikte diğe. paydaşlaİla olan sinerjiler araştırılır.

Politikanın Geçerliliği

Bu politika Yatovı Üoiversitesi Senatosu tarafından her 5 y dı bir gözden geçirilecek ve
giincellenecektir. Yalova Üniveısitesi Rektörlüğü, bu politikanrn uygulanmasındaıı sorumlu
o|acak ve gerektiğinde ortaya çlkabilecek anlaşmazl*laİn çöziimünde ve politikada
yapılabilecek değişiklikler konusunda yiirütücü görevini üstlenecektiİ. Bu politikanın
araştırma veİileriyle ilgili olan böliimü Açık BiIim Politikaslnın geçerlilik taıihinden itibaren
iki yl bolıınca pilot olarak uygulanacaktı.

Yalova Üniversitesi Rekör|üğü, bir Aç* Bilim Komitesi kurulmasına öncülük ederek bu
kuulun yiirütiicülüğünü üstIenecektir.

Yalova Üniversilesi Açık Bilim Komiıesi:

- Rektör Yaıdlmcısl Prof.Dr. Derya GÜRoY (Başkan)
_ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdiiıii ProİDr.Fehime Jülide HIZAL YÜCESoY (Üye)
- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdtirü Doç.Dr.Mehmet cökhan GENEL (Üye)
- iktisadi ve idari Bilimleİ FaİüItesi - Dr.Ögr.Üyesi Kenal DEMiR (Üye)
- Miihendislik Fakültesi - Dr.ÖğI.Üyesi Mehmet DiREK (Üye)
- Hukuk Faktiltesi - Dr.Ögr.Gör.Uguı Bekir DİLEK (Üye)
- sanat ve Tasanm Fakülıesi - Öğ.Gör.Hasan Alp ULUDERE (Üye)
- İktisadi ve İdari Biüimler Fakültesi - Aİş.Gör.Güler Giineş ASLAN (Üye)
- Kütiiphane ve Dokümanlasyon Daire Başkanı Salih ÇAKIRoĞLU {Üye)
- Kütiiphane ve Dokiirnantasyon Daiİe Başkanlığı - Öğİ.Gör.Raİnazn YENER (Üye)
- Özel Kalem Sekreteri Gülden BoSTAN (Raponör)

Komite, gerekli gördüğü hallerde politikayı revize etmekten sorumlu olacaktır. Öıiği vi
görüşler Yalova Üniversitesi Reİİörlüğü'ne sunulacakİr.

P.oİ.
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EK: Tınımlar
Açlk Akran DeğerıendirmBi: inceleme ve yaytn sii.esi boyunca hem inceleyenin hem de
yazann birbirlerinin kimlikleri hakkmda bilgi sahibi olduğu bir bilimsel inceleme
mekanizması olarak tarımlanmaktadlr,

Açık Bilim: Bilimin; yayınla.ün, araştırma verileIinin, laboratuvar notlannın ve diğeİ
araşllİma süeçlelinin ücletsiz erişilebildiğij anşhİmanln yeniden kullaİılmt, dağıtımı ve
üretilmesine izin veren koşullaıla, diğel araştr.macllann birlikte çalışabileceği ve katkıda
bulunabileceği şekilde yapılmasıdır.

Açık Eğitim Kayııkları (opeD Education Resouİce§)ı oECD'ye göİe "başkalan
taİafindan eğitim arnaçh olarak §erbestçe yeniden kullanmaya ve sürekli iyileştirmeye izin
veren açlk lisaıslaı kullanan öğretim, öğenme ve ara§tırma materyalleri"dir.

Açık Erişim: Bilimsel literatürtin intemet aractlığlyla finansal, yasa| ve teknik bariyerler
olmaksızın eıişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalarıabilir, yazdınlabilir, taraııabilir,
tam metne bağlantı verilebilir, dizinleoebilir, yazılıma veri olarak aktanlabilir ve her tiirlü
yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır.

- Altın Yol Açık Erişim: Akademik dergilerde yayınlanan amştüİmacılann
çahşmalannın, yayınlanan dergi aracıhğıyla ve yayınlandığı andan itibaren açık
eıişim olmasıdıı.

- Yeşil Yol Açık Erişim: Araştlrmacllaİın, akademik dergilerde yayımlanan
çalışmalannın yayına kabul edilmiş siiriimilntin birer kopyasının açık aışivIerde
açık erişim olmasıdır.

Açık veİi: Herharıgi bir telif hakkl, patent ya da diğer kont.ol mekaniznalanna tabi
olmaksızın herkes talafindan ücretsiz ve özgürce kullanılabilen, tekar kııllaıürlabilen ve
dağıtılabilen veridir.

Akıdemik Çal§malır: Yalova Üniversitesi Mensuplannın araştırmalan, aldıklan fonlar ve
yaratıcl faaliyetleri sonucu ortaya çtkan tiim çallşmalaı ifade eder.

Akıdemik Arşivler ve Konu Arşivleri: Kamu kaynaklanyla desteklenen bilimsel
araştürmalardan üetilen yayınlaİı, verileri ve diğeı fikri üİünIeri (tezler, ders maizemeleri,
çahşma raporlan, vb.) toplayan, dtızenleyen ve uzun dönemli olaİak arşivleyen sistemlerdir.

Ambırgo: Akademik çalüşmalann telif haİlan çerçevesinde belli bir §iire erişime kapalı
tutulmas!dlt.

Arışhrmı: Bilginin ilerletilmesi hedefi ile her tiiılü yaratıcı ve sistematik çalışma olarak
tanımlanmaktadır.

Arışhrmı Verisi: Bilimsel yayınlarda sunulan sonuçları doğıulamak için lr-ullanılan veriler
(öm, istatistikler, deney sonuçları, ölçümler, gözlemler, görüşme kayıtlan, göriintüleİ, vb.)
veya bir proje sırasında kullanılan ve Veri Yönetim Planlnda açıklanan diğei verilerdir.

Araşhrırıacl: Çalışanlar ve doktora öğıencileıinin de dahil oIduğu, istihdam diizeylerine
bakılmaksızın, her seviyeden Yalova Üniıersitesi araştırma peısonelinin herhangi bir üyesi
olaıak tanımlanmaktadır.

Avrupı Açlk Bilim Bulutu (Europcan Open Science Cloud - EOSC): Avrupa
Komisyonu'nun Nisan 2018'de aynntılannı aç*ladlğı, Avrupa Birliği'ndeki 1,7 milyon
araştü.Tnacl ve 70 milyon bilim ve teknoloji uzmanının akademik dergi ve kitaplaıda
"gömülü" verisinin toplanİnasını ve bu verilerin herkesin kullanımına açılmasııu hedefleyçn,
bir projedir. https://ec.europa,eı.ı/researcVopenscience/index.cfm?pg:open_science-cloud
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Dcpolımı: Dijital materyallere geıektiği zaman, stiıekli erişimi sağlamak için yapılması
gereken eylemlerin titİnüditr.

DoI (Digiiıl object ldeıtificı - sıyrsaı Nesne TıD|mlıyıcı)ı online ortamda bulunan bir
fıki mülkiyeti ya da bu fikri mülkiyetin bir paıçasını tanımlayan tanımlayıcılafdır,
https ://wrırı.doi.org/

D§pıce: Üniversitemiz tarafından kullanrlan akademik4<urumsal aışiv sistemini,

FAIR Pre§ipleri| Ar§tırma verisi yönetiminde veya Avrupa Açık Bilim Bulutu ile ilgili
giıişimlerden herhangi birinde yer alan bir kısaltma&r. Verinin Findable (bulunabilir),
Accessible (erişilebilir), lnterop€rable (bi.likte çalışabili.), Reusable (yeniden kullanılabiliı)
olması prensiplerine dayanmaktadır. hnps://ııııw.go-fair.orglfair-principles/

Lisııslımı: Her Yalova Üniveısitesi Mensubunun katkt sağladığı çalışmasının Kütüphane
Dokiiİnantlsyon Daire Başkanlığı taıafindan işletilecek Yalova Üniveısitesi Açık Arşivi'nde
kamuya açık olaİak dağ(tm ve koruma pıensiplerine uygun şekilde depolanacağını kabul
etmesidir,

openAIRE| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitiısü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığının ortağı olduğu OpenAtRE Projesi, AlTupa Komisyonunun açık bilim hedefleri
doğıultusunda bilimsel yayın çıktılarına, açık araştırma verileıine ve araştırma bilgisine
erişime, verileıi analiz etmeye olanak sağlayan ve içeıik sağlaycllaıa çeşitli servisler sunan
tekniL açlk erişim alt)apı proiesidir. www.openaire,eu

oRcID (open Reseırcheİ.nd codtributor ID): Bilim insanlarını ve akademik otoriteleri
benzersiz olaıak tanımlamak için kullanlan alfaniime.ik koddur. https://oıcid.org/

Telif Hıklo: Kişinin her tiıllü fiki çabası ile iiİeftigi iiİiinler iteıinde hukuken sahip olduğu
maddi ve manevi haklann ıamamüdür.

Uyguo A§ivı FAIR Prensipleri, openAIRE u}umluluğıı CoreTrust seal gibi kalite
standaıtlannı kaışılayan arşivdir.

Üst Vcri: Bir bilgi kaynağınt tanımlayan ve.i ktimesi. Başka bi. ifadeyle, sayısal bi|gilerin ve
bilgi kaynaklarınln bulunması, kimliklendirilmesi, L-ullanlmı ve yönetimi ile ilgili
yapılandınlmış, tanımlayıcı bilgidir.
Üye Kıydı Oluşturma: Yalova Üniversitesi Mensuplaıının açık erişim sisteminde kendisine
ait veıi giıiş alanını oluştrrrmasını ve verilerini girmek zorunda olması olarak tanım|anır.

Veri Yönetim Plını (Dıtı Mın8gement Pl&n): Aİaştrrmatllann araştlrma veri kalitesi, veri
paylaştmı ve veri güvenliği konusundaki soıumluluklannr nasıl karşllayacaklannı gösteren biİ
aİaçtür.

Yılovı Üniversitesi Akıdemik Arşiv Sistemi: Yalova Üniversitesi aıaştırmacılannın
yayınlanna ve ala§ttrİna verilerine açlk erişim sağlayan aışiv. Yalova Üniversitesi Akademik
Arşiv yazılımı aracılığıyla depolanmaktadr,

Yılovı Üniversitesi Mensubu: Yalova Üniveısitesi Akademisyenleri, personeli ve
öğrencileri "Yalova Üniversitesi Mensuplan" olarak adlandınlmıştr.

Yıyın: Kurumda bulunan aıaştırmacılann hakemli yayınlanmış (veya yayınlanmakta olan)
çalışmalan
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