
Gerekçe 

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 
AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI 

"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 İnternet 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 depolanabilir. Açık erişim, bilimsel bilgiye erişimde yasal, ticari 
ve teknolojik engelleri kaldırarak araştırma sürecini daha etkili, araştırma sonuçlarını daha görünür 
hale getirmektedir. 

Bu bağlamda, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde basılı ve elektronik oıiamda üretilmekte olan akademik 
çalışmaların, (Bilimsel makale, kitap, kitap bölümleri, tez, proje raporu, konferans bildiri metinleri, 
sunumlar, teknik dokümanlar, veri setleri, afiş, video kaydı vb.) bir araya toplanması, derlenmesi ve 
korunmasının sağlanması için ulusal ve uluslararası Açık Erişim standartlarına uygun bir Kurumsal 
Akademik Arşiv Sistemi kurmak. 

Amaç 

İstanbul Kültür Üniversitesi Açık Erişim Politikası, İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde 
gerçekleştirilen akademik çalışmaların erişilebilirliğini, görünürlüğünü, kullanımını ve etkisini 
arttırmak; araştırmalardan üretilen yayınları daha etkin yönetebilmek ve İstanbul Kültür 
Üniversitesi'nce doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen araştırmalardan üretilen yaymlara 
serbestçe erişimi desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. 

Tanımlar 

Açık Erişim: Araştırmacıların, bilimsel yayınlarınm tam metinlerine finansal, yasal ve teknik engeller 
olmaksızın kamuya açık İnternet aracılığıyla ücretsiz olarak erişebilmelerini ifade eder. 

Akademik Çalışmalar: İstanbul Kültür Üniversitesi mensuplarının araştırmalarını, aldıkları fonlar ve 
yaratıcı faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tüm akademik (Bilimsel makale, kitap, kitap bölümleri, tez, 
proje raporu, konferans bildiri metinleri, sunumlar, teknik dokümanlar, veri setleri, afiş, video kaydı 
vb.) çalışmalarını ifade eder. 

Ambargo: Araştırma sonuçlarının belli bir süre (6 - 12 ay) erişime kapalı tutulmasını ifade eder. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Mensubu: İstanbul Kültür Üniversitesi akademik ve idari personelini 
ve öğrencilerini ifade eder. 

Kurumsal Akademik Arşiv: İstanbul Kültür Üniversitesi'nde üretilen akademik çalışmaların 
arşivlenerek açık erişime sunulduğu sistemi ifade eder. 

Kurumsal Akademik Arşiv Danışma Kurulu: İstanbul Kültür Üniversitesi Açık Erişim Politikasının 
oluşturulması ve yürütülmesinden sorumlu kurul, Bir Rektör Yardımcısı ile, Kütüphane, Fakülte, 
Enstitü ve Meslek Yüksek Okullarının her birinin birer temsilcilerinden oluşur. 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 
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