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BAŞLANGIÇ 

Ø  Politika ve yönerge hazırlık çalışmaları (Nisan 2014 ) 
 
Ø  Politika ve yönergenin senatodan geçirilmesi (Aralık 2014) 
 
Ø  10 yıllık Handle üyeliği  
 
Ø  KAA alt yapı hazırlığı (Aralık 2014 – Haziran 2015)  
 
Ø  KAA özelleştirmeler ve Akademik Bilgi Sistemiyle entegrasyonu 
 
Ø  KAA hizmete sunulması (10 Haziran 2015) 
 



NELER YAPIYORUZ ? 
Ø  10 Haziran 2015 tarihinden itibaren akademisyenler tarafından 

sisteme girilen yayınları iki kütüphaneciden oluşan editör grubumuz 
ile kontrol ediyoruz. 

Ø  Üniversitemiz bünyesinde çıkartılan dergi makaleleri girişlerine 
başladık. 

Ø  Belirlenen kriterlere uygun girilmeyen ve dosya yüklemesi olmayan 
bütün yayınları reddediyoruz. Tek bir büyük/küçük harf uygunluğu 
olmayan yayınlarda dahil düzeltme istiyoruz. 

 
Ø  Bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. İlgili kişileri ve not tutanları 

görünce ilerleme kaydedeceğimize inancımız daha da artıyor. 



NELER YAPIYORUZ ? 

Ø  İlk toplantıda katılım fazla sağlanamasa da toplantının haberine  
Fırat TV, Fırat Basın facebook sayfasında, kütüphanemizin 
haberler sayfasında  yer veriliyor.  

Ø  Toplantılar için afiş hazırlıyoruz bütün akademisyenlere mail 
gönderiyoruz. 

Ø  Açık erişim ve kurumsal arşivler hakkında farkındalık yaratmak 
için genel bilgilendirme afişi hazırlıyoruz ve her fakülteye 
astırıyoruz. 

Ø  Hazırladığımız videolar ile farkındalığı artırıyoruz ve işimizi daha 
eğlenceli hale getiriyoruz. Bir tebessüm kazancımız oluyor J 

Ø  Karşılaştığımız akademisyenleri (yeri gelmişken) haberdar 
ediyoruz. 









ÜYELİKLER 
 
1) Duraspace.org 
 
2) OpenDOAR 
 
3) ROAR  (Registry of Open Access Repositories)  

4) Open AIRE 

5) ROARMAP (Registry of Open Access Repositories ) 
 
6) Open Archives Initiative 
 
7) re3dta (Registry of Research Data Repositories) 
 
8) Handle System 



KAA KAYIT GİRME YETKİLERİ 

Ø  Fırat Üniversitesi akademik personelinin bilimsel yayınlarını kayıt 
yetkisi, 

Ø  Enstitülerin Fırat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan yüksek lisans 
ve doktora tezlerini kayıt yetkisi, 

Ø  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın 
Ø  Fırat Üniversitesi bünyesinde yayımlanan dergilerin içeriğini/

makalelerini, 
Ø  Fırat Üniversitesi bünyesinde yapılan Konferans ve sempozyum 

içeriğini/bildirilerini, 
Ø  Fırat Üniversitesi bünyesinde yayımlanan elektronik kitapları, 
Ø  Kütüphane bünyesinde oluşturulan bilimsel dokümanları kayıt 

yetkisi vardır. 



İŞ AKIŞ SÜRECİ 

¢  Sisteme Giriş 

Yeni yayın girişi 
ya da 

Hatalı yayınların düzeltilmesi 

¢  Editör kontrolü 

F. Ü. Kurumsal Açık Arşiv Sistemi  

Akademisyen 

Editörler 

Doğru giriş 

Hatalı giriş 



F.Ü. KURUMSAL AÇIK 
ARŞİVİ 

Merkezi Kimlik 
Doğrulama Servisi 

( CAS ) 

 Active 
Directotory 
(Microsoft) 

Personel Otomasyon 
Web Servisi 

Akademik Bilgi 
Sistemi 

ü Bölüm, koleksiyon oluşturma ve yetkilendirme işlemleri 
ü Oturum açma/kapatma ve şifre işlemleri 
ü Yayın gönderme işlemleri 
ü Yayın türüne göre yayın girişini özelleştirme 
ü Otomatik bibliyografik künye oluşturma 
ü Kurum kimliğine göre ara yüz değişikliği 
ü Editör değerlendirme sistemi 
ü Her işlemde bilgilendirme maili 
ü Akademik Bilgi Sistemiyle entegrasyonu 



AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ VE KAA 
ENTEGRASYONU 



Erişim adresimiz:  https://openaccess.firat.edu.tr/ 
 
Erişim adresimiz:  https://acikerisim.firat.edu.tr/ 
 





YASAL YÖNLERİMİZ 

Ø  Akademik çalışmaların tam 
metinlerinin depolama sırasında ya 
da daha sonra mümkün olan en 
kısa zamanda erişime açılması 
şarttır. 

Ø  Yayıncı kuruluşun kamuya açık 
erişime izin vermediği veya 
ambargolu durumlarda, yayının 
bibliyografik künyesi ve veri 
tabanındaki URL adresinin 
verilmesi zorunludur.  

Ø   Öğretim elemanları yıl içerisinde 
gerçekleştirdikleri bilimsel 
çalışmalarını, yayımlandıktan sonra 
en geç bir ay içerisinde Kurumsal 
Arşive aktarmakla sorumludurlar.  

Ø  Öğretim elemanları ve öğrenciler, 
bu yönergenin yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra, öncelikle beş yıl 
öncesine kadar olan bilimsel 
çalışmalarını, daha sonra son beş 
yıldan önceki tüm bilimsel 
çalışmalarını Kurumsal Arşive 
aktarmakla sorumludurlar.  

Ø  Kurumsal Arşive eklenen 
materyalin, açık erişime tam metin 
olarak (ambargolu yayınlar için en 
fazla 12 ay sonunda) açılması 
zorunludur.  

Politika Yönerge 





PLanlarimiz 
 
¢  İlk toplantının ardından Fakültelere/ Bölümlere özel olarak toplantılar 

düzenlemek,  

¢  Fırat Üniversitesi Kurumsal Açık Arşivi facebook sayfasından 
bilgilendirme dokümanları ve toplantı duyuruları paylaşmak, 
farkındalık girişimleri vb. faaliyetler yürütmek, 

 
¢  Kütüphanemizin web sayfasında bulunan video galerimizi eğitim 

videolarımız ve farkındalık için hazırladığımız videolar ile 
zenginleştirmek ve bunların linkini bilgilendirme mailleriyle ve 
facebook sayfamızdan akademisyenlere iletmek, 

¢  Sistemdeki var olan hataları en kısa sürede düzeltmek, 



Sİstemde YApılan HAtalar  

Yazar adı: 



Sİstemde YApılan HAtalar  

¢  subject : 



YAYIN GİRİŞLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1)Yazar adı:  
a)Yazar adında standardı ve tek biçimde görünürlüğü, taranabilirliği sağlamak için yazar adlarının açık bir 

şekilde yazılması gerekir.( Örneğin; Özdemir, Serdar Deniz) 

  

 b) Fırat Üniversitesi Kurumsal Arşiv Sistemine yapacağınız tüm kayıtlarda tek bir yazar adı girişi 
belirleyerek tüm kayıtlarınızı aynı şekilde giriniz.(Örneğin; Özdemir, Serdar Deniz / Özdemir, Serdar D. /  
Özdemir, S. Deniz) 

c) Yabancı yayınlarda geçen yazar isimleri Türkçe karakterde yazılmalıdır.  

        Yanlış örnek: Aydin, Galip;  Karakus, Betül;   Hallac, İbrahim Riza 

        Doğru örnek:  Aydın, Galip; Karakuş, Betül; Hallaç, İbrahim Rıza 

 

d)Bayanların iki soy isim kullanmaları durumunda yazar soy ad alanına tek soy ad yazılmalıdır.(Örneğin; 
Vural, Aylin Çelebioğlu) 

e)Yazar adları tek tek girilmelidir. 

Yanlış örnek: Kılıç, Bülent, Yücel, Ali Serdar, Zekioğlu, Aylin 

Doğru örnek: 

Kılıç, Bülent 

Yücel, Ali Serdar 

Zekioğlu, Aylin 



YAYIN GİRİŞLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

2)Başlık: Standardın sağlanması için yayının başlığında ilk harf ve 
varsa özel isimin ilk harfi büyük, diğerleri küçük olmalıdır. 

(Örneğin; Pantograf-katener sistemlerde oluşan sıcaklık değişimi ve 
arkın termal görüntü ile tespit edilmesi ) 

  
3) Anahtar kelime (Konu alanı): Her bir anahtar kelimeden taramanın 

mümkün olabilmesi ve standardı sağlamak için konu alanına anahtar 
kelimeler tek tek girilmelidir. Anahtar kelimenin ilk harfi ve varsa özel 
ismin ilk harfi büyük, diğerleri küçük olmalıdır. 

Yanlış örnek: Subject: Görüntü İşleme, Termal Görüntü, Ark Tespiti 
Doğru örnek: subject: Görüntü işleme 
                          subject: Termal görüntü  
                          subject:  Ark tespiti 
  
4)Özet/ Abstract: Bu alanlar yayında yer alıyorsa her ikisi de 

girilmelidir. Yer almaması durumunda yayını kısaca özetleyen bir kaç 
cümle ile açıklayıcı bilgi girilmelidir. (Yayına tıklandığında ana 
sayfada görünür olmalı) 



YAYIN GİRİŞLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

5)Tür  a) Tür olarak yayımlanmış bir yayın ise sayfa sayıları, yayın yeri, 
yayınlayan/ yayın evi, yayımlandığı dergi/kitap adı girilmelidir. 

 
b)Tür olarak başlangıçta seçilen yayın türü ile sisteme yüklenen dosya 

türü tutarlı ve tam metin olmalıdır. 
 
  
6)Dosya yükleme: Kurumsal Açık Arşiv Sistemi Yönergesi’nde zorunlu  

olduğu için bütün yayınlar sisteme tam metin yüklenmelidir. Telif 
hakları yayıncıda ise, erişime açılmasında bir sakınca görülüyorsa 
dosya yüklemesi yapılır, belirleyeceğiniz tarihi seçerek o tarihe kadar 
erişime kapalı tutabilirsiniz. Böylece yayın geçici bir süreliğine 
erişime kapalı tutulur, fakat isteyen kullanıcı bireysel olarak sizinle 
iletişime geçebilir. Kullanıcı tam metine tıkladığında “Sorumlu 
personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri 
girin.”( ad-soyad, e-posta)  girin.” notu ile karşılaşır. Sizin 
onaylamanız durumunda sistem otomatik olarak isteyen kullanıcıya 
yayını gönderir. 



YAYIN GİRİŞLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

NOT: 
  1) Kitapların üst verileri kabul edilmektedir. Tam metin dosya yüklemesi 
tercihe bırakılmıştır. Açıklama kısmına “tam metin yok” notun   girebilirsiniz. 

 
 2) Ambargo tarihi konularak erişimi engellenen yayınlar için tanımlayıcılar 
kısmında bilimsel çalışmanın yayımlandığı URL adresi verilebilir. 

 
 3) Dosyalar Word formatında değil PDF formatında yüklenmelidir. 

 
 NOT:  SHERPA/ RoMEO     http://www.sherpa.ac.uk/romeo/   sitesinde kişisel 
arşivleme konusunda yayıncıların ve dergilerin telif hakkı politikalarına 
erişebilirsiniz. 

 
 7. Bibliyografik Künye: Yayın türlerine göre bibliyografik künyeler APA 
standartlarına uygun olmalıdır.Yardım için linki tıklayınız:  https://
openaccess.firat.edu.tr/xmlui/help?h=apa  

 
 İletişim: naka@firat.edu.tr / tkucukcolak@firat.edu.tr 
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