
 

T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 
AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI 

 

Amaçlar 
 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Açık Erişim Politikası, öğretim elemanlarının araştırmalarının ve 

entellektüel ürünlerinin erişilebilirliğini, görünürlüğünü, kullanımını ve etkisini artırmak; 

araştırmalardan üretilen yayınları daha etkin yönetebilmek ve kamu kaynaklarıyla desteklenen 

araştırmalardan üretilen yayınlara serbestçe erişimi desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. 

Bu amaçla 01 Ekim 2014 tarihinden geçerli olmak üzere: 

 

a) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim elemanlarının üniversitemiz bünyesinde 

yayinlanan dergi makalelerinin,  yayınlanmış konferans bildirilerinin ve kitapların 

elektronik kopyalarını yayına kabul edilir edilmez en geç bir ay içinde Tokat 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kurumsal Arşivinde depolamaları şarttır (İstendiği takdirde 

tezler, araştırma raporları, çalışma belgeleri, vb. gibi diğer tür yayınlar ve araştırma 

çıktıları da bu maddeye eklenebilir.) 
b) İlk maddede tanımlanan tüm yayınların üst verilerinin (başlık, yazarlar, kurumsal bağlantı, 

makaleyi kabul eden derginin adı, vs.) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kurumsal 

Arşivinde depolanması şarttır. 

c) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kurumsal Arşivinde yayınların depolanmasından ve bu 

yayınlar için erişim koşullarının tanımlanmasından (açık erişim, ambargolu açık erişim, sınırlı 

erişim) ilk yazar sorumludur. Yayınların depolama sırasında ya da daha sonra mümkün olan en 

kısa zamanda erişime açılması şarttır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kurumsal Arşivi sınırlı 

erişim yayınların yazarlarına kullanıcılardan gelen bireysel e-baskı (electronic print) 

isteklerini karşılama izni verir. İlk yazar sağlanan bibliyografik verilerin kalitesinden 

sorumludur. 

d) 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren Üniversitenin resmi raporlarında (örneğin, yıllık faaliyet 

raporları) ve öğretim elemanlarının performanslarını ölçmek ve değerlendirmek (atama, 

yükseltme, araştırma destek başvuruları) amacıyla kullanılan yayın listelerinde ve 

özgeçmişlerinde sadece Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kurumsal Arşivinde olan ve 

yukarıdaki kurallara göre depolanan yayınlar dikkate alınır. 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tüm öğretim elemanlarını 

a) Mümkünse yayınlarının telif haklarını korumaya; 



b) Yayın yılına bakılmaksızın kitap, kitap bölümü, rapor, çalışma belgesi vb. gibi tüm yayınlarını 

ve araştırma çıktılarını Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kurumsal Arşivinde depolamaya; 

c) Yayıncıların koşulları izin verir vermez yayınlarının tam metinlerini Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi Kurumsal Arşivi aracılığıyla erişime açmaya teşvik eder.  

d) Yayınların depolanması hiç bir şekilde yazarların yayıncı tercihini ve yayın mecrasını 

sınırlamaz. 

e) Öğretim elemanları yayınlarının tam metinlerini nedenlerini (örneğin, patent alma, ulusal 

güvenlik vb. gibi) Üniversitenin ilgili birimine belgelemek kaydıyla bir süreliğine Tokat 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kurumsal Arşivi aracılığıyla erişime açmaktan muaf 

tutulabilirler. Süre bittiğinde bu yayınlar otomatik olarak erişime açılır. 

Ayrıca, 

 

a) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kurumsal arşivinde depolanan araştırma sonuçlarının 

derlenmesini, düzenlenmesini ve korunmasını güvence altına alır. Kurumsal arşivin 

kurulmasından ve yönetiminden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphanesi] sorumludur. 

Kaynakların verimli kullanılması açısından Üniversitenin diğer birimleri (örneğin, Bilgi İşlem 

Dairesi Başkanlığı, Bilimsel Araştırmalar Birimi, Eğitim Komisyonu vb. gibi) Kütüphaneyle 

işbirliği yaparlar. 

b) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim elemanlarını kamuya açık araştırma raporlarında 

kanıt işlevi gören ve/veya hakemli yayınlarda referans verilen tüm araştırma veri setlerini 

kurumsal arşivde veya uygun başka bir açık veri arşivinde depolamak için teşvik eder. 

c) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bilimsel yayınlara açık erişimi teşvik eder ve yayınların 

açık erişim dergilerde yayımlanması için destek verir. Depolamayı kolaylaştırmak, arşivin 

kullanımı için araştırmacıları eğitmek, telif hakları hakkında bilgi sağlamak, veri yönetim 

planlarını incelemek ve koruma planı geliştirmek için araştırmacılara yardımcı olur. 

 

 

Kapsam  
 

Bu politika, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde oluşan ve standartlara uygun bir şekilde 

düzenlenmiş olan, akademik çalışmaların kurumsal akademik arşiv sistemlerinde arşivlenmesini 

sağlar.



Tanımlar 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mensubu : Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Akademisyenleri ve Öğrencileridir. 
Açık Erişim : Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi mensuplarına ait akademik çalışmalara, finansal, yasal 

ve teknik engel olmaksızın dijital olarak ve herhangi bir ücret ödemeksizin eriştirilmesidir. 

Akademik Çalışmalar : Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi mensuplarının ürettikleri tüm 

akademik çalışmalardır. 
İvedi Depolama : Akademik çalışmaların hakem denetiminden geçmiş biçimlerinin Tokat 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi açık arşivinde ivedilikle depolanmasıdır. 

Arşivleme : Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi mensuplarının ürettiği akademik çalışmaların Tokat 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi açık erişim arşivinde depolanma sürecidir. 

 

Gerekçe 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde üretilmiş tüm akademik çalışmalara (basılı veya 

elektronik ) erişim amacıyla bir araya toplamak ve uluslararası açık erişim standartlarına uygun bir 

kurumsal akademik arşiv sistemi kurmak. 

 

Dayanak 

Bu politika metni 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 4/c maddesine dayanarak hazırlanmıştır. 

 

Politikanın Uygulanması  

 

a) Bu politikanın uygulanmasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü sorumludur. 

Ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümünde ve yapılacak değişikliklerde yürütücü görevi 

üstlenecektir. 

b) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi açık erişim danışma kurulu, her fakültenin fakülte ve 

yüksekokul yönetim kurulu tarafından birer kişi olarak belirlenir.Görevlendirilen kişiler üçer 

yıllığına seçilir. Seçilen kişiler Rektörlük tarafından onaylanır. 

c) Açık erişim danışma kuruluna seçilen kişiler, bağlı bulundukları fakülte ve yüksek okul 

akademisyenleri tarafından üretilen ve açık arşiv sistemine koyulan yayınları ( makale, tez, 

bildiri,kitap, ders notu vb.) denetler. 

d) Açık erişim danışma kurulu, bu politikanın yürürlüğe girmesini takip eden ilk üç yıl içerisinde 

her yıl, bu üç yılın sonunda takip eden dönemde ise her üç yılda bir, bu politikanın 

değerlendirilmesini gerçekleştirmekle yükümlü olacaktır. Kurul gerekli gördüğü hallerde 

politikayı revize etme veya değiştirme çalışmalarından sorumlu olacaktır. Öneri ve görüşler 

Tokat GaziosmanpaşaÜniversite Rektörlüğü'ne sunulacaktır. 


