
iZMiR YUKSEK TEKNOLOJi ENSTiTUSO
A~IK ERi~iM POLiTiKASI

izmir YOksek Teknoloji EnstitOsO (iYTE) bOnyesinde yapllan akademik ~ali~malar i~in aC;:lkeri~im, kurumsal
ar~ivleme, uzun donemli derleme ve dijital koruma.

Ozellikle ileri dOzeyde egitim-ogretim, ara~tlrma, Oretim, yaYIn ve danl~manlik yapmak Ozere 1992 yllmda
kurulmu~ olan iYTE, TOrkiye Cumhuriyeti'nin ~Ikarlanna ve kalkmmaslna hizmet edecek, sanayinin ve toplumun
ihtiyac;:lanna cevap verecek nitelikte egitim vermeyi, ara~tlrmalar yapmaYI ve ara~tlrma sonuc;:lannln mOmkOn
olan en geni~ c;:evrelere sunulmasml ilke edinmi~tir. Bir devlet Oniversitesi olarak iYTE, lisans ve lisansOstO
seviyelerde; ara~tlrmacl, yaratici ve giri~imci, ele~tirel dO~Onceye yatkln ve karar vermede ozgOr, ekip
c;:all~masmda ba~anll kendi teknolojimizin Oretilmesine katklsl oiacak, hammadde kaynaklanmlzl
degerlendirecek, katma degeri yOksek Oretime onderlik edecek, kendi i~ ortamml yaratacak bilim insanlan,
muhendisler, mimarlar ve plancilar yeti~tirerek Olkemize katklda bulunmayl hedeflemekte ve bir ara~tlrma
Oniversitesi olarak geni~ kitlelere kar~1ta~ldlgl sorumluluklannm onemini c;:okiyi bilmektedir.

TOrkiye'nin sanayi alanlnda geli~imi ve TOrkiye ekonomisinin gelecegi, yeni teknolojilerden yararlanllmaslna ve
bu teknolojilerin geli~tirilmesinde oynanacak aktif role bagli olacaktlr. Bunun ic;:indir ki, ileri Olkelerde, ozellikle
teknolojik alanda Ost dOzeyde egitim-ogretim ve ara~tlrma yapma temel amaClyla benimsenen en geli~mi~
teknik universite mode Ii, teknoloji enstitOleridir. Olkemizde boylesi bir misyonu yOklenmesi ic;:in kuru Ian iki
teknoloji enstitOsOnden biri olan iVTE'nin akademik c;:all~malannm aC;:lk eri~im olarak payla~llmasl, bu
~ali~malann gorOnOrlOgOnO ve tanmlrllglnl arttlrmayl mOmkOn kllarak, yapllacak yeni ara~tlrmalarda kamu ve
ozel sektorden daha fazla proje destegi saglanmasma olanak tanlyacaktlr. Bu nedenle iYTE, mensuplanna ait
akademik c;:ali~malan mOmkOn olan en geni~ kitlelere ula~tlrabilecegi bir aC;:lk eri~im mekanizmasl ve bu
kapsamda hizmet verecek bir a~lk eri~im ar~ivi kurmaya karar vermi~tir. jVTE KOtOphanesi, Oniversite
ara~tlrmacllarma ait c;:ali~malarm uygun formatlarda derlenmesinde, uzun donemli korunmasmda ve en geni~
~ekilde eri~ime sunuimasmda stratejik bir rol oynayacaktlr.

1. iYTE bOnyesinde uretilen akademik c;:ali~malann uzun donemli derlenmesinin ve korunmasmm
saglanmasl.

2. iYTE bOnyesinde Oretilen akademik c;:ali~malann mOmkOn olan en geni~ c;:evrelerde eri~ime sunulmasl.

Politika amac;:lannln birinci maddesine gore; bu politika iYTE taraflndan dogrudan ya da dolayli olarak
desteklenen ve iYTE Mensuplan tarafmdan gen;ekle~tirilen tOm akademik c;:ali~malan kapsar. iYTE
Mensuplannln iYTE dl~mda gerc;:ekle~tirdikleri c;:all~malan istenirse bu ar~ivde saklanabilir.

Politika ama~lannm ikinci maddesine gore; bir aC;:lkeri~im platformu geli~tirilerek, dagltlk ortamda, iYTE
Mensuplannm bilimsel makale, bildiri metinleri, proje raporu, ders materyali, tez gibi yaylnlarmm iYTE AC;:lk
Ar~ivi'ne girebilmesini ve bu kaynaklann tOm payda~lara telif haklanna dikkat edilecek ~ekilde sunulmasml
kapsar.
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Eger bir iYTE Mensubunun akademik <;ali~masl daha once farkh bir a<;lk eri~im ar~ivinde depolanml~sa. iYTE A<;lk
Eri~im Ar~ivi'nde yeniden saklanmasma gerek yoktur. Ancak, ara~tlrmacmm tercih etmesi halinde, soz konusu
<;ah~maiYTE A<;lk Eri~im Ar~ivi'nde (de) saklanabilir.

iYTE Mensubu: Bu metinde iYTE Akademisyenieri, Personeli ve Ogrencileri "iYTE Mensuplan" oiarak
adlandlniml~iardlr.

A<;lk Eri~im: Bir iYTE Mensubu tarafmdan ger<;ekle~tirilmi~ akademik <;ah~maya Licret 6demeden,
engellenmeden, dijital olarak eri~ebilmeyi ifade eder. Bu <;ah~malar; hakem degerlendirmesinden ge<;erek
akademik bir dergide yaymlanma hakkml kazanan makaleleri, tezleri, bildiri metinlerini, projelere ait <;Iktllan ve
a<;lkders materyallerini i<;erir.

Akademik C;ah~malar: iYTE Mensuplanntn ara~tlrmalan, aldtklan fonlar ve yaratici faaliyetleri sonucu ortaya
<;Ikan tUm <;ah~malan ifade eder.

ivedi Depolama: Akademik <;ali~malarm birer kopyasmm yaym tarihinden ge<; olmamak ko~uiu ile iYTE A<;lk
Ar~ivi'nde depolanmasl faaliyetini ifade eder.

Ki~isel Ar~ivleme: Bir iYTE Mensubunun entelektUel katkl sagladlgl <;ah~maslnt iYTE A<;lk Ar~ivi'nde depoiamasml
i<;eren sLireci ifade eder.

iYTE Mensuplan, akademik <;:ah~malannm uzun donemli derlenmesi ve korunmasl konusunda a~agldaki ko~ullan
kabul eder:

.:. Her iYTE Mensubunun, entelektUel katkl sagladrgl tUm akademik <;ah~malann son versiyonian iYTE A<;lk
Eri~im Ar~ivi'nde depolanlr. Ambargo vb. ko~ullar nedeniyle slntrlandlnlml~ veya tamamen engellenmi~
bazl bireysel <;all~malar bu ilkenin dl~lndadlr.

.:. iYTE KLitLiphanesi, aC;:lkeri~im olarak uygun ~ekilde yaylnlanmasl i<;in akademik <;ah~malannl iYTE AC;:lk
Ar~ivi'nde depolayan iYTE Mensuplan ile birlikte <;ah~lr.

.:. iYTE KLitLiphanesi, iYTE A<;lk Ar~ivi'nde yer alan tUm akademik <;ah~malann derlenmesinin ve uzun
donemli korunmaslnm gLivenli depoiama ile ger<;ekle~tiriimesini koordine eder.

iYTE Mensuplan yukanda slralanan ko~ullar ile birlikte, bir akademik dergide yaylmlanmasl onaylanml~ olan
akademik c;:ah~malara en List dLizeyde eri~imin destekienmesi i<;in a~agldaki sLire<;leri takip etmeyi onaylar:

.:. Depolama: Her iYTE Mensubu, yaYIn tarihinden ge<;olmamak ko~uluyla, hakem degerlendirmelerinden
ge<;erek, akademik bir dergide yaylmlanmak ic;:inonay alml~ makalesinin dijital bir kopyaslnl iYTE A<;lk
Eri~im Ar~ivi'nde depolar.

.:. A<;lk Eri~im/Se<;imli Gecikmi~ A<;lk Eri~im: Yazar, <;ah~malarlnm kamuya ivedilikle a<;lImasl i<;in
depolama sLirecinde kullantlan a<;lk eri~im yazlhmmm ayarlannl "AC;:lk Eri~ime ivedilikle Sunulmasl"
se<;imiyle ger<;ekle~tirmesi yonLinde desteklenir. Yazann yaylncllarla yaptlgl anla~malar ve ki~isel
ar~ivleme se<;enekleri goz onLine allndlgmda <;ah~malara eri~im iki ba~hkta uygulanacaktlr:

../ Kamuya A<;lk Eri~im

../ Ambargo SLiresi Sonunda A<;lk Eri~im ( Ambargo sLiresi 6 (altl) aYI ge<;meyecektir.)
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.:. lisanslama: Her iYTE Mensubu, entelektOel katkl sagladlgl e;ali~masmm iVTE KOtGphanesi tarafmdan
i~letilecek iYTE Ae;lk Ar~ivi'nde kamuya aC;lkolarak aC;lkdagltlm ve koruma prensipierine uygun ~ekilde
depolanacagml kabul eder. Vasal ko~ullar c;en;:evesinde, her iYTE Mensubu c;ali~malannl yaymcilarla
yapml~ oldugu anla~malann ko~ullannl c;ignemeyecek ~ekilde tekelci olmayan, geri alinamaz ve tOm
dOnyada gec;erli bir lisans anla~masl iie iYTE AC;lk Ar~jvi'nde depoiamaya onay veriI'. Bu politikanm
onayl, Rekt6r veya gorevlendirdigi bir sorumlu tarafmdan takip edilir.

.:. C;;okYazarh «;:ah~malarda Depolama Sorumlulugu: iVTE Mensuplan, birden fazla kurumdan birden fazla
yazann l~birliginde hamladlklan <;:ali~malan iYTE A<;:lk Ar~ivi'nde depolayabilirler. Birden fazla iVTE
Mensubu tarafmdan ger<;:ekle~tirilmi~ c;ok yazarh <;:ali~malarda ise, kaynagl Ba~yazar depolar .

•:. iYTE RektorlOgu, bu politikanm uygulanmasmdan sorumlu oiacak ve gerektiginde ortaya <;:Ikabilecek
anla~mazllklann c;6z0mOnde ve politikada yapllabilecek degi~iklikler konusunda yOrOtOcO g6revini
Ostlenecektir .

•:. iYTE RektorlOgO, bir A<;lk Eri~im Danl~ma Kurulu kurulmasma oncOIOk ederek bu kurulun
yOrOtOcOIOgOnOOstlenecektir.

.:. A<;lk Eri~im Danl~ma Kurulu, bu politikanm yOrOrlOge girmesini takip eden ilk Oe;YII i<;erisinde her yil, bu
0<; yllm sonunda takip eden d6nemde ise her 0<;: yilda bir, bu politikanm degerlendirmesini
ger<;:ekle~tirmekle yOkOmlO olacaktlr. Kurul, gerekli gordOgO hallerde politikayl revize etme veya
degi~tirme <;:ali~malanndan sorumlu olacaktlr. Oneri ve gorO~ler iYTE Rekt6rlOgO'ne sunulacaktlr.
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