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http://acikerisim.bartin.edu.tr adresinden 

ya da kutuphane.bartin.edu.tr adresinden 

Kurumsal Akademik Arşiv sayfasına 

erişebilirsiniz.

http://acikerisim.bartin.edu.tr/


Veri girişi yapabilmeniz için sisteme 

«Giriş» yapmalısınız. 

Üyeliğiniz yoksa kurumsal mail adresiniz 

ile üye olup giriş yapabilirsiniz



Gönderinin yapılacağı Fakülte (Birim)-Bölüm 

seçimleri yapılır



Gönderinin türüne 

(Kitap/Makale/Ders 

Malzemesi/Konferans Bildirisi vb.) 

göre koleksiyon seçimi yapılır



«Yeni bir öğe gönder» yazısı çıkmıyorsa, sistemde 

yazar olarak tanımlanmamışsınız demektir. Sistem 

sorumlusu ile iletişim kurunuz.



Gönderinizde kaç adet yazar varsa 

Soyadı-Adı şeklinde sisteme 

ekleyebilirsiniz. «Ekle» butonunu 

kullanarak 2. ve 3. yazarları 

ekleyebilirsiniz.

Gönderinizde kaç adet yazar varsa 

ORC-ID’leri sisteme ekleyebilirsiniz. 

«Ekle» butonunu kullanarak her bir 

yazarın araştırmacı numarasını 

ekleyebilirsiniz.



Yayının birden çok 

başlığı (diğer dillerde) 

varsa «Diğer Başlıklar» 

alanına giriniz.

Gönderinizin yazarı (1. yazar) 

hangi bölüm/birimde görev 

yapıyorsa o kişinin görev 

yaptığı birimi seçiniz.



Veri adımlarını takip ederek gönderinizle 

ilgili bilgileri girmeye devam ediniz.

Veri adımlarını takip ederek gönderinizle 

ilgili bilgileri girmeye devam ediniz.



Gönderinizin bibliyografik künyesini APA6 stilinde giriniz. 

(Sistemde bütünlük olması açısından APA6 stili 

önerilmiştir)

Eğer bir makale gönderisi giriyorsanız DOI 

numarası verebilirsiniz.

Gönderinizin türüne göre bir seçim yapınız



Gönderinize ait ISBN, ISSN ya da web sitesi 

bağlantısı varsa «Tanımlayıcılar» sekmesini 

kullanarak ekleyebilirsiniz.

«Ekle» butonunu kullanarak birden fazla 

veri girişi yapabilirsiniz.

Gönderinizin dil seçimini yapınız

Anahtar kelimeleri ilk harfleri büyük 

olacak şekilde tek tek yazıp, 

Türkçe/İngilizce olarak ekleyebilirsiniz



Yayının özeti eklendikten sonra 

kutucuk sağ alt köşeden 

genişletilip/daraltılarak satır 

araları, boşluklar kontrol edilip 

düzeltilmelidir

Eserin özeti «Ekle» butonu 

kullanılarak Türkçe/İngilizce 

dillerinde eklenebilir



Eklenen yayının erişim iznine (telif 

hakkı) göre erişim hakkı seçiniz.

Ambargolu/Sınırlı/Kapalı erişim 

türlerinde ileriki sekmede tarih 

aralığı seçmeniz gerekmektedir.

Yayınınızın (makaleler için geçerli) telif hakkını 

kontrol etmek için 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php

adresinden dergi adı/ISSN kontrolü yapabilirsiniz.

Eklediğiniz eser/yayın ile ilgili 

herhangi bir açıklama varsa bu alanda 

belirtebilirsiniz

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php


Eser/yayın ile ilgili dosyayı (pdf, 

word, ppt vb.) bilgisayarınızdan 

seçip ekleyebilirsiniz

Ambargolu/Kısıtlı yayınlar için 

bir tarih belirleyebilirsiniz. 

Belirlediğiniz tarihten sonra 

yayınınız tam metin erişime 

otomatik açılacaktır.



«Gönderi Değerlendirme» sayfasında 

girdiğiniz tüm bilgileri 

Düzeltip/Değiştirebilirsiniz



«Gönderi Değerlendirme» sayfasında 

girdiğiniz tüm bilgileri 

Düzeltip/Değiştirebilirsiniz



«Dağıtım Lisansı»nı (CC/Creative 

Commons) kabul edip «Gönderiyi 

tamamla» dedikten sonra 

gönderiniz sisteme 

kaydedilecektir.



Gönderiniz sisteme kaydedildi.

Hakem Değerlendirmesinden sonra yayınlanacaktır.



İletişim:

Ülkü ÖZGÜVEN 

Burak BEYGİRCİ

uozguven@bartin.edu.tr

bbeygirci@bartin.edu.tr

Tlf: 5294

IP Tlf: 2645
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