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Üniversitemiz “Açık Erişim Ve Kurumsal Arşiv Politikası” ile ilgili Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan gelen 26.09.2014 tarih ve 252 sayılı yazı ve ekleri üzerinde 
görüşüldü. 

 
Yapılan görüşmeler sonucunda; Bozok Üniversitesi Açık Erişim Ve Kurumsal Arşiv Politikası’nın 

aşağıda belirtildiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV POLİTİKASI 
 
GEREKÇE: 

“Açık erişim”, kamu kaynaklarıyla desteklenen araştırmalardan üretilen yayınlara erişimde standart bir 
yöntem olarak kabul edilmektedir. Kullanıcılar bilimsel yayınların tam metinlerine finansal, yasal ve teknik 
engeller olmaksızın kamuya açık Internet aracılığıyla ücretsiz olarak erişebilmektedirler. Yayınların tam 
metinleri okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, yazdırılabilir, aranabilir veya bu makalelerin 
tam metinlerine bağlantı verilebilir, dizinlemek için taranabilir, bir yazılıma veri olarak aktarılabilir ya da her 
türlü yasal amaç için kullanılabilir. Bilimsel yayınların tam bir sürümü açık erişime, sınırsız dağıtıma, birlikte 
çalışabilirliğe ve uzun dönemli arşivlemeye olanak sağlamak için en azından bir çevrimiçi arşivde depolanır.  
Avrupa Komisyonu (AK) bilginin serbest dolaşımını Avrupa Araştırma Alanı’nın (AAA) önceliklerinden biri 

olarak kabul etmektedir. Açık erişim, bilimsel bilgiye erişimde yasal, ticari ve teknolojik engelleri kaldırarak 
araştırma sürecini daha etkili, araştırma sonuçlarını daha görünür hale getirmektedir. Avrupa Komisyonu, 
2012’de Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin ulusal açık erişim politikalarını geliştirmelerini, araştırma yapan 
ve destekleyen kurumların da bu doğrultuda hareket etmelerini ve geliştirilen politikaların ulusal düzeyde ve 
Avrupa çapında koordine edilmesini önermiştir. Dahası, 2014-2020 yıllarını kapsayan çerçeve programında 
(Ufuk 2020) AB fonlarıyla desteklenecek araştırmalar için açık erişim zorunlu hale getirilmiştir. ABD, 
İspanya ve İtalya gibi ülkelerde kamu kaynaklarıyla yapılan araştırma çıktılarına açık erişim için yasal 
düzenlemeler yapılmıştır. Avrupa Araştırma Üniversiteleri Birliği bilimsel yayınlara ve verilere açık erişimi 
desteklemektedir. 
 

1. AMAÇ: 

Bu yönerge, Bozok Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Bozok Üniversitesi Açık 
Erişim Sistemi’nde depolanarak bilim dünyasının hizmetine sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenler. 
Yönergenin amaçları şu şekilde belirlenmiştir: 

a.    Açık Arşivler Girişimi Üst Veri Harmanlama Protokolü (OAI-PMH) standartlarına uygun bir açık erişim 
sisteminin kurulması. 

b.    Bozok Üniversitesi’ne ait akademik çalışmaların uzun dönemli derlenmesinin ve korunmasının 
sağlanması. 

c.    Bozok Üniversitesi mensupları tarafından üretilen akademik çalışmaların açık erişimle görünürlüğünün 
artırılması ve paylaşımının sağlanması. 

d.   Atama ve yükseltmeler ile diğer kurum içi değerlendirmelerde dikkate alınan bilimsel çalışmaların 
uluslararası standartlara uygun olarak depolanması ve listelenmesinin sağlanması. 

e.    Bozok Üniversitesi Kurumsal Arşivi’nin oluşturularak, Açık Erişim stratejisinin belirlenmesi. 
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2. KAPSAM: 

Bozok Üniversitesi Açık Erişim Sistemi, Bozok Üniversitesi tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak 
desteklenen ve Bozok Üniversitesi mensupları tarafından gerçekleştirilen tüm akademik çalışmaları kapsar. 
Kurumsal ve Açık Erişim Arşivi’nin kurulmasına ilişkin koordinasyonu ve stratejiyi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı sağlar. Bozok Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nin içeriği aşağıdaki 
materyallerden oluşur; 

a. Bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler, 

b. Yayımlanma aşamasında olan makaleler, 

c. Yüksek lisans ve doktora tezleri, 

d. Konferans bildirileri, 

e. Seminer metinleri, 

f. Teknik notlar, 

g. Proje çalışmaları, 

h. Kitaplar, 

i.  Kitap içindeki bölümler, 

j. Ödüllü çalışmalar, 

k. Patent belgeleri, 

l. Açık Ders Materyalleri 

  
3. TANIMLAR: 

a.    Açık Erişim: Araştırmacıların, kamu kaynakları ile üretilmiş bilimsel yayınların tam metinlerine finansal, 
yasal ve teknik engeller olmaksızın kamuya açık İnternet aracılığıyla ücretsiz olarak erişebilmelerini, 
b.    Açık Erişim Sistemi: Bozok Üniversitesi’nin ürettiği, bilimsel çıktıların dijital ortamda toplandığı, 
saklandığı, indekslendiği, uzun dönem korunduğu ve dağıtımının sağlandığı hizmetler bütününü içeren açık 
erişim sistemini, 
c.    Bozok Üniversitesi Mensubu: Bozok Üniversitesi akademisyenlerini, personelini, lisans, yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerini, 
d.   Depolama: Bir üniversite mensubunun entelektüel katkı sağladığı akademik çalışmasını Bozok 
Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde depolama sürecini, 
e.    Kişisel Arşivleme: Bir Bozok Üniversitesi mensubunun entelektüel katkı sağladığı çalışmasını Bozok 
Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde depolamasını içeren süreci, 
f.     Akademik Çalışma: Bozok Üniversitesi mensuplarının yaratıcı faaliyetleri ve aldıkları fonlar sonucu 
ortaya çıkardıkları tüm araştırma sonuçlarını, 
g.    Ambargo: Araştırma sonuçlarının belli bir süre (6-12 ay -vs.) erişime kapalı olmasını ifade eder. 
h.    Telif Hakkı: Kişinin her türlü fikri çabası ile ürettiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. 
i.     Açık Erişim Sistemi Danışma Kurulu: Bozok Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nin çalışmalarını 
yürüten ve denetleyen kuruldur. Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur; 
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a) Rektör Yardımcısı, 
b) Akademik birim temsilcileri, 
c) Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı temsilcileri, 
d) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı temsilcisi. 
 

4. YETKİ VE SORUMLULUKLAR: 

a.    Bozok Üniversitesi Mensupları: 
1)   Bozok Üniversitesi mensupları bulundukları yıl içerisinde gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarını en geç 
1 ay içinde Bozok Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde depolamakla sorumludur. Bu madde 1 Ocak 2010’dan 
bu yana yayımlanan tüm bilimsel çalışmalar için geçerlidir.  Ancak patent başvurusu yapılması düşünülen 
çalışmalar başvuru gerçekleştikten sonra (ilgili birimine belgelemek kaydıyla), patent yayını ile aynı tarihte 
depolanır. 

2) Bozok Üniversitesi Açık 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. Bozok 
Üniversitesi Açık Arşivi sınırlı erişim yayınların yazarlarına kullanıcılardan gelen bireysel e-baskı (electronic 
print) isteklerini karşılama izni verir. İlk yazar sağlanan bibliyografik verilerin kalitesinden sorumludur.   

3)   Her Bozok Üniversitesi Mensubu, entelektüel katkı sağladığı tüm akademik çalışmalarını, ambargo ve 
benzeri koşullar nedeniyle sınırlandırılmış veya tamamen engellenmiş olmadığı sürece son sürümlerini Bozok 
Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde depolanmasını onaylar. 

4)   Her Bozok Üniversitesi mensubu entelektüel katkı sağladığı çalışmasının Bozok Üniversitesi Kurumsal 
Açık Erişim Sistemi’nde kamuya açık olarak dağıtım ve koruma prensiplerine uygun olarak depolanacağını 
kabul eder. 

5)   Yasal koşullar çerçevesinde, her Bozok Üniversitesi mensubu çalışmalarını yayıncılarla yapmış olduğu 
anlaşmaların koşullarını ihlal etmeyecek şekilde tüm dünyada geçerli bir lisans anlaşması ile Bozok 
Üniversitesi  Açık Erişim Sistemi’nde depolamaya onay verir. 

6)   Farklı kurum personelleriyle ortak bilimsel çalışma üreten Bozok Üniversitesi Mensubu çalışmasını Bozok 
Üniversitesi  Açık Erişim Sistemi’nde depolamakla yükümlüdür. 

7)   Birden fazla Bozok Üniversitesi mensubu tarafından gerçekleştirilmiş çok yazarlı çalışmalarda kaynağın 
depolanma sorumluluğu başyazara aittir. 

8) 1 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 özgeçmişlerinde sadece Bozok Üniversitesi Kurumsal Arşivinde olan ve 
yukarıdaki kurallara göre depolanan yayınlar dikkate alınır. 

9) Bozok Üniversitesi tüm öğretim elemanlarını  

i)   mümkünse yayınlarının telif haklarını korumaya; 

ii) yayın yılına bakılmaksızın kitap, kitap bölümü, rapor, çalışma belgesi vb. gibi tüm yayınlarını ve 
araştırma çıktılarını  Bozok Üniversitesi Kurumsal Arşivinde depolamaya; 

iii) yayıncıların koşulları izin verir vermez yayınlarının tam metinlerini Bozok Üniversitesi Kurumsal 
Arşivi aracılığıyla erişime açmaya 

teşvik eder. Yayınların depolanması hiç bir şekilde yazarların yayıncı tercihini ve yayın mecrasını sınırlamaz. 
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b.   Açık Erişim / Ambargo Süresi Sonunda Açık Erişim: 

Bozok Üniversitesi, araştırmalarını “açık erişim” seçeneği ile yayımlatmak isteyen mensuplarını destekler. 
Yazarların yayıncılarla yaptıkları anlaşmalar ve depolama seçenekleri göz önüne alındığında çalışmalara 
erişim, “kamuya açık erişim” ve “ambargo süresi sonunda açık erişim” olmak üzere iki başlıkta uygulanır. 

 c.    Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı: 

1)   2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 4/c maddesine göre üniversiteler; bilim dünyasının seçkin bir üyesi 
haline gelmek için yüksek düzeyde araştırma yapmak ve sonuçlarını yaymakla; 42/d maddesi göre de kurumun 
bilimsel ve entelektüel birikimini eksiksiz derleme altına almakla görevlidir. Bu çerçevede Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Bozok Üniversitesi Açık Erişim Sistemi çalışması ile bu gerekliliği yerine 
getirmekle sorumludur. 

2)   Bozok Üniversitesi mensuplarının Bozok Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’ne aktardıkları bilimsel 
çalışmaların kayıtlarını Açık Arşivler Girişimi Üst Veri Harmanlama Protokolü (OAI-PMH) standartlarına 
göre kontrol eder. Gerekli durumlarda düzeltme için Bozok Üniversitesi mensuplarıyla birlikte çalışılır. 
d.   Açık Erişim Danışma Kurulu: 
1)   Öğretim elemanlarının yayınlarını Bozok Üniversitesi Kurumsal Açık Erişim Sistemi’nde depolamaları 
için bilgilendirme yapar. 

2)   Öğretim elemanlarının tamamlanmış yıllık performans değerlendirme raporlarının bir kopyasını 
kütüphaneye iletir. 

3)   Kütüphane tarafından gönderilen istekleri inceler ve öğretim elemanlarına gerekli uyarıları yapar. 
 

e.    Bilgi İşlem Daire Başkanlığı: 
Bozok Üniversitesi Açık Erişim Sistemi yazılımının kurulumu, güncellenmesi, yedeklenmesi, uzun dönem 

korunarak saklanması, güvenliğinin sağlanması ve Ulusal Akademik Arşiv sistemine açık erişim 
standartlarında veri aktarılması süreçlerini yürütür. 

 AÇIK ERİŞİM SİSTEMİNİN YARARLARI: 

a.    Bozok Üniversitesi Açık Erişim Sistemi ile Bozok Üniversitesi bünyesinde üretilen akademik çıktıların 
elektronik arşivinin oluşturulması, 

b.    Bu yayınlara serbest, kolay, hızlı ve ücretsiz olarak erişim sağlanması yoluyla, Üniversitenin bilimsel 
çalışmalarının geniş kitlelerin erişimine sunulması, 

c.    Araştırmacıların Bozok Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde yer alan bilimsel çalışmalarının daha yaygın 
kullanılmasıyla daha çok atıf almalarında yönlendirici olunması, 

d.   Üniversite tarafından yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel çalışmalardan evrensel düzeyde haberdar 
olunmasını sağlayarak Üniversitenin gerçek bilimsel performansının yansıtılması, 

e.    Üniversitedeki akademisyenlerin daha önce yayınlanmamış, ancak bilimsel içerikte olduğu düşünülen 
konferans ve ders notu gibi bilimsel etkinliklerinin elektronik ortamda yayınlanmasına olanak tanınması, 

f.    Üniversitedeki akademisyenlerin yayın yapmaya özendirilmesi, 

g.  Bilimsel çıktıların bir havuz içinde derlenmesini ve kurumsal bilim belleğinin oluşumunu sağlanması, 

h.   Akademisyenlerin yıllık performanslarının daha kolay ve derinlemesine ortaya koyulabilmesinin 
sağlaması, 

Sayfa: 4 



 
 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 
SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No  : 10 
Toplantı Tarihi  : 20.11.2014 

 
6. YAYINLAMA VE YARARLANMA HAKKI: 

Bozok Üniversitesi Açık Erişim Sisteminde bilgi kaynaklarını yayınlanma ve onlardan yararlanma hakkı 
aşağıda belirlenen koşullarda gerçekleştirilir: 

a.    Bozok Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’ndeki çalışmaların tam metinlerine serbest erişim, yazarın 
kararına ve yayının telif hakkı durumuna bağlıdır. 

b.    İsteyen herkes Bozok Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde kayıtlı çalışmalara serbestçe erişip, bunları 
özgürce kullanabilir. 

c.    Bozok Üniversitesi mensupları, Üniversitede çalıştıkları sürece ürettikleri her türlü bilimsel çalışmayı, 
İnternet aracılığı ile işlem yaparak Bozok Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde yayımlamak üzere tüm 
kopyalarını (ilk kopyası, son kopyası v.b.)saklı tutmalıdır. 

d.   Herhangi bir dergide yayınlanmış veya yayınlanma kararı alınmış çalışmaların dergideki formatı dışında 
Bozok Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde yer alması telif hakkını ihlal etmez. 

e.   Telif hakkı üçüncü kişi veya kurumlarda olan yayınlar, telif hakkı koşullarına göre Bozok Üniversitesi 
Açık Erişim Sistemi'nde arşivlenir. 

 
Prof.Dr. Tamer UÇAR 
Rektör 
 

  

Prof.Dr. Hasan YUMAK 
Rektör Yardımcısı 
 

Prof.Dr. Şaban GÜÇLÜ 
Rektör Yardımcısı 
 

 

Prof.Dr. Hasan YUMAK 
Müh.-Mim. Fakültesi Dekanı 

Prof.Dr. Recep ŞAHİNGÖZ 
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 

Yrd.Doç.Dr. Tansel HACIHASANOĞLU 
İkt.ve İdr.Bil. Fakültesi Dekan V.     
                         

Prof.Dr. Mesut GÜRDAL 
Tıp Fakültesi Dekan V. 

Prof.Dr. Ahmet TEMİZYÜREK 
Eğitim Fakültesi Dekan V. 
 

Prof.Dr. Salih KARACABEY  
İlahiyat Fakültesi Dekanı  
 

Prof.Dr. Şaban GÜÇLÜ 
Tarım ve Doğa Bil. Fakültesi Dekanı 
 

Prof.Dr. Hikmet Şelli AYBAR 
İletişim Fakültesi Dekan V. 

Doç.Dr. Sevinç POLAT 
Sağlık Y.O. Müdürü 

Yrd.Doç.Dr. Volkan ÖZAVCI 
Hayvansal Üretim Y.O. Müdürü 
 

Doç.Dr. Hidayet ÇETİN 
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
 

Doç.Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 
 

Prof.Dr. M.Fevzi POLAT 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
 

Doç.Dr. Zakir TAŞ 
Meslek Yüksekokulu Müdürü 

 

Yrd.Doç.Dr. Yusuf SERT 
Sorgun M.Y.O. Müdürü  
 

Doç.Dr. Yaşar ERTÜRK 
Akdağmadeni M.Y.O. Müdürü 
 

Yrd.Doç.Dr. Murat KORKMAZ 
Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Müdürü 
 

Yrd.Doç.Dr. Mustafa KOCAKAYA 
Boğazlıyan M.Y.O. Müdürü 
 

Yrd.Doç.Dr. Kadir TAN 
Yerköy Adalet M.Y.O. Müdürü 
 

Doç.Dr. Sait YILMAZ 
Fen-Edebiyat Fak.Öğr.Üyesi  
 

Celalettin ŞAHBAZ 
Öğrenci Konseyi Başkanı 
 

 
 

  
 
 

ASLI GİBİDİR 
Doç.Dr. Seyfullah TÜRKMEN 

Genel Sekreter V. 
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