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Bu poster, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi’nin yeni nesil kurumsal akademik
arşiv ve araştırma bilgi sistemi olarak İYTE GCRIS’i kullanmaya başlamasına ilişkin süreci ve
kuruma sağladığı faydaları sunmaktadır.

Yeni Nesil Akademik Arşivler
Kurumsal Akademik Arşiv Sistemleri, bilimsel iletişimin temelini oluşturur.
Confederation of Open Access Repositories (COAR, 2020), farklı türdeki (yayın, kurumsal,
veri vb.) açık arşivler tarafından benimsenebilecek ve kullanılabilecek en iyi uygulamaları
değerlendirmek ve küresel açık arşiv kriterlerini belirlemek için bir çalışma yapmıştır.

İYTE 'nin Kurumsal Akademik
Arşiv Yolculuğu

Türkiye’de uluslararası
standartlarda ilk ve tek
araştırma bilgi ve
akademik arşiv sistemi
GCRIS'e geçiş
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Bu çalışmaya göre Yeni Nesil Akademik Arşivler;
Farklı türde kaynaklar içermeli
Makaleler, veriler ve yazılım gibi ilgili kaynaklar arasında bağlantı kurulmasını
desteklemeli
İnsan ve makine tarafından okunabilir formatlarda kaliteli üst veri içermeli
Hassas araştırma verisi toplanan durumlarda, verilere farklı düzeylerdeki güvenlik
gereksinimlerine dayalı olarak katmanlı erişim sağlamalı
Diğer sistemlerle birlikte çalışabilmeli
Araştırma bilgi sistemi özelliği taşımalı
FAIR Prensiplerine uyumlu olmalı
Kurumun araştırma ekosisteminin bir parçası olmalıdır.
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Yüksek lisans ve
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Araştırma Ekosisteminin bir parçası olan İYTE GCRIS Veritabanı, İYTE'deki tüm araştırma çıktılarının
ötesinde; ödüller, projeler, laboratuvar ekipmanları gibi araştırma bileşenlerini de aramaya ve keşfetmeye olanak sağlayan, bu
bileşenleri araştırmacılarla ilişkilendirerek farklı metriklerle ileri düzey raporlama sunabilen ve kurumsal stratejik kararlara destek
veren bir araştırma ve performans değerlendirme bilgi sistemidir. Bunun yanında araştırma faaliyetleriyle ilgili her türlü akademik
çıktıyı bir araya getiren, düzenleyen ve uzun dönemli koruma sağlayarak tüm bilim dünyası ile paylaşıma izin veren uluslararası
standartlarda bir açık kurumsal akademik arşivdir.

Kurumsal Akademik Arşiv'den Daha Fazlası: İYTE GCRIS
gcris.iyte.edu.tr
1.Uluslararası Açık Erişim Standartlarında
Kurumsal Akademik Arşiv
Sadece yayınları değil üniversitenin tüm
araştırma ekosistemini bünyesinde
barındıran 23 farklı türde araştırma
bileşeni
İleri düzey raporlar modülü
Tüm araştırma çıktıları için ayrı ayrı
düzenlenmiş veri giriş modülü
Türkiye’nin ilk veri arşivi

2. Türkiye’nin
Uluslararası
Standartlarda İlk
Araştırma Bilgi Sistemi
Kaliteli, zenginleştirilmiş
üstveri
Yapay zeka destekli

3. Birim ve Araştırmacı Temelli Akademik
Performans İzleme Sistemi
Araştırmacı Profilleri
Akademik Performans İzleme
Bibliyometrik Analizler
Bölüm ve araştırmacı temelli
detaylı analiz imkanı

Diğer sistemlerle birlikte
çalışabilme özelliği
Çekirdeğinde
uluslararası açık erişim
standartlarını taşıma
özelliği
EuroCRIS standartlarına
uygun ve Türkiye'den
DRIS'e kayıtlı tek sistem
OpenAIRE uyumlu
ORCID ile senkronize

Kazanımlar / GCRIS ne sağlar?
Kaynakça

Kurumun araştırmaya ilişkin tüm çıktılarını depolama, paylaşma ve kullanma
imkanı sunar.
Bölümlerin ve araştırmacıların gelişimini ve performansını izleme imkanı sağlar.
Araştırmacı ve bölümlerin performansını karşılaştırma olanağı sunar.
Raporlar modülü aracılığıyla kütüphanenin iş akış süreçlerini kısaltır.
Kurumun ve araştırmacının görünürlüğünü ve etkisini artırır.
Ödül teşvik sistemini destekler.
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