
Başkent Üniversitesi Kurumsal Akademik Açık Arşiv Sistemi Kullanıcı Rehberi 

Değerli Başkent Üniversiteliler, Başkent Üniversitesi Kütüphanesi olarak bu üniversitenin 

bünyesinde üretilen bilimsel ürünlerin herkes tarafından erişilebilir olması, görünürlüğünün 

artırılması ve bilime katkı sağlaması için; bu bilimsel çıktıların telif haklarına uygun bir biçimde 

yapısal olarak toplanması, düzenlenmesi ve arşivlenmesi hedeflenmektedir.  

"Başkent Üniversitesi Kurumsal Akademik Açık Arşiv Sistemi Veri Giriş Formu" ile makale, bildiri 

metni, mektup, kitap, kitap bölümü, ders materyali, rapor, resim vb.  tez harici bilimsel 

ürünlerinizi bize iletebilirsiniz. Bilimsel ürününüz en kısa sürede uluslararası standartlara uygun 

bir şekilde Başkent Üniversitesi Akademik Arşiv platformunda yer alacaktır. Tezleriniz ise, 

enstitünüzün vermiş olduğu “Başkent Üniversitesi Kütüphanesi Elektronik Tez Kabul Formu” 

sizin tarafınızdan doldurup imzalandıktan sonra tam metinlerini içeren CD’leri ile birlikte 

enstitünüz tarafından bize gönderilecektir. 

Başlarken… 

 Dspace altyapısına sahip kurumsal akademik açık arşiv sistemimize girdiğinizde aşağıdaki 

ekranla karşılaşacaksınız. 

 Sağ üst köşeden sisteme giriş yapabilir veya dili değiştirebilirsiniz. Sağ alt köşeden de 

sisteme giriş yapma veya kayıt olma seçeneği mevcuttur. 

 Sağ sütundaki arama kutucuğuna sorgunuzu yazarak kaynaklara daha hızlı ulaşabilirsiniz.  

 Farklı aramalarınız için arama kutucuğunun altındaki  filtreleme seçeneklerinden 

kaynakları keşfedebilirsiniz.  

 

 

https://forms.gle/XDZeAja3HmJijE9M6


Bölümler & Koleksiyonlar 

Başkent Üniversitesi bünyesindeki akademik ve idari birimlere göre kaynakları görüntülemek için 

Bölümler & Koleksiyonlar kısmına tıklayabilirisiniz. 

 

Tarihe Göre 

Belirli bir yıl veya yıl aralığındaki kaynakları arıyorsanız yıl seçiniz veya arayınız. 

 

 

 



Yazara Göre 

Kaynaklarını aradığınız yazarı alfabetik yazar adları listesinden bulabilirsiniz. 

 

Başlığa Göre 

Kaynak başlıklarına göre kaynakları buradan bulmak mümkündür. 

 

 

 

 



Konuya Göre 

Yazarlar tarafından atanan anahtar kelimelere göre kaynaklar bu bölümde listelenmektedir. 

 

Türe Göre 

Belli bir türdeki kaynakların görüntülenmesini istiyorsanız türü seçerek kaynakları 

listeleyebilirsiniz. Buradaki tür sayıları ve çeşitleri yeni kaynaklar eklendikçe artmaktadır. 

 

 

 



Kurumsal Akademik Açık Arşiv’de Hangi Tür Kaynakları Bulabilirsiniz? 

 annotation 

 article  

 Book 

 BookPart 

 conferenceObject  

 Correction 

 doctoralThesis  

 editorial  

 Image  

 Learning object 

 letter 

 masterThesis  

 Other 

 Presentation 

 Proceedings Paper 

 project 

 review 

 specialistThesis 

 Thesis  

Herhangi bir sorunuz olduğunda acikerisim@baskent.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. 


