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Yen� Nes�l Akadem�k Arş�vler

Farklı türde kaynaklar �çermel�
Makaleler, ver�ler ve yazılım g�b� �lg�l� kaynaklar arasında bağlantı kurulmasını
desteklemel�
İnsan ve mak�ne tarafından okunab�l�r formatlarda kal�tel� üst ver� �çermel�
Hassas araştırma ver�s� toplanan durumlarda, ver�lere farklı düzeylerdek� güvenl�k
gereks�n�mler�ne dayalı olarak katmanlı er�ş�m sağlamalı
D�ğer s�stemlerle b�rl�kte çalışab�lmel�
Araştırma b�lg� s�stem� özell�ğ� taşımalı
FAIR Prens�pler�ne uyumlu olmalı
Kurumun araştırma ekos�stem�n�n b�r parçası olmalıdır. 

Kurumsal Akadem�k Arş�v S�stemler�, b�l�msel �let�ş�m�n temel�n� oluşturur. 
Confederat�on of Open Access Repos�tor�es (COAR, 2020), farklı türdek� (yayın, kurumsal,
ver� vb.) açık arş�vler tarafından ben�mseneb�lecek ve kullanılab�lecek en �y� uygulamaları
değerlend�rmek ve küresel açık arş�v kr�terler�n� bel�rlemek �ç�n b�r çalışma yapmıştır. 

Bu çalışmaya göre Yen� Nes�l Akadem�k Arş�vler; 

3. B�r�m ve Araştırmacı Temell� Akadem�k
Performans İzleme S�stem�

Araştırmacı Prof�ller�
Akadem�k Performans İzleme
B�bl�yometr�k Anal�zler
Bölüm ve araştırmacı temell�
detaylı anal�z �mkanı

Kal�tel�, zeng�nleşt�r�lm�ş
üstver�

Yapay zeka destekl�

D�ğer s�stemlerle b�rl�kte
çalışab�lme özell�ğ�

Çek�rdeğ�nde
uluslararası açık er�ş�m
standartlarını taşıma 
 özell�ğ�

EuroCRIS  standartlarına
uygun ve Türk�ye'den
DRIS'e kayıtlı tek s�stem

OpenAIRE uyumlu
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COAR Açık Arş�vlerde İy� Uygulamalar �ç�n Topluluk Çerçeves�. 1 Kasım 2021
tar�h�nde https://zenodo.org/record/4428521#.YX_n6lVBzIV  adres�nden er�ş�ld�.
COAR Next Generat�on Repos�tor�es Report. 26 Ek�m 2021 tar�h�nde
https://www.coar-repos�tor�es.org/f�les/NGR-F�nal-Formatted-Report-cc.pdf
adres�nden er�ş�ld�.
İYTE GCRIS Ver�tabanı. 26 Ek�m 2021 tar�h�nde gcr�s.�yte.edu.tr adres�nden er�ş�ld�.
GCRIS. 26 Ek�m 2021 tar�h�nde gcr�s.com adres�nden er�ş�ld�.

YENİ NESİL AKADEMİK ARŞİV:
   İYTE GCRIS

Bu poster, İzm�r Yüksek Teknoloj� Enst�tüsü Kütüphanes�’n�n yen� nes�l kurumsal akadem�k
arş�v ve araştırma b�lg� s�stem� olarak İYTE GCRIS’� kullanmaya başlamasına �l�şk�n sürec� ve
kuruma sağladığı faydaları sunmaktadır.

İzm�r Yüksek Teknoloj� Enst�tüsü
Ayşen BİNEN, Kurumsal Akadem�k Arş�v Yönet�c�s�
Gültek�n GÜRDAL, Da�re Başkanı
Gönül KAFALI CAN, E-Kaynaklar Sorumlusu
Begüm YAVUZ, Ver� Yönet�c�s�

İzm�r Yüksek Teknoloj� Enst�tüsü Araştırma Ekos�stem�n�n b�r parçası olan İYTE GCRIS Ver�tabanı, İYTE'dek� tüm araştırma çıktılarının
ötes�nde; ödüller, projeler, laboratuvar ek�pmanları g�b� araştırma b�leşenler�n� de  aramaya ve keşfetmeye olanak sağlayan, bu
b�leşenler� araştırmacılarla �l�şk�lend�rerek farklı metr�klerle �ler� düzey raporlama sunab�len ve kurumsal stratej�k kararlara destek
veren b�r araştırma ve performans değerlend�rme b�lg� s�stem�d�r. Bunun yanında araştırma faal�yetler�yle �lg�l� her türlü akadem�k
çıktıyı b�r araya get�ren, düzenleyen ve uzun döneml� koruma sağlayarak tüm b�l�m dünyası �le paylaşıma �z�n veren uluslararası
standartlarda b�r açık kurumsal akadem�k arş�vd�r.

2021

1.Uluslararası Açık Er�ş�m Standartlarında
Kurumsal Akadem�k Arş�v

Sadece yayınları değ�l ün�vers�ten�n tüm
araştırma ekos�stem�n� bünyes�nde
barındıran 23 farklı türde araştırma
b�leşen�

İler� düzey raporlar modülü

Tüm araştırma çıktıları �ç�n ayrı ayrı
düzenlenm�ş ver� g�r�ş modülü

Türk�ye’n�n �lk ver� arş�v� 

Kurumun araştırmaya �l�şk�n tüm çıktılarını depolama, paylaşma ve kullanma
�mkanı sunar.
Bölümler�n ve araştırmacıların gel�ş�m�n� ve performansını �zleme �mkanı sağlar.
Araştırmacı ve bölümler�n performansını karşılaştırma olanağı sunar.
Raporlar modülü aracılığıyla kütüphanen�n �ş akış süreçler�n� kısaltır.
Kurumun ve araştırmacının görünürlüğünü ve etk�s�n� artırır.
Ödül teşv�k s�stem�n� destekler.

  Kazanımlar / GCRIS ne sağlar? 
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