
KLU AÇIK ERİŞİM VERİ GİRİŞ KILAVUZU 

 ÖNEMLİ NOT 1:  Merkez Kütüphane (http://kddb.klu.edu.tr/) ana sayfasında 

bulunan; “KLU Kurumsal Arşiv Açık Erişim Kayıt Formu” doldurulup gönderildikten sonra 

“KLU Kurumsal Arşivi Açık Erişim Sistemi” ne giriş yaptığınız andan itibaren 1 iş günü 

içerisinde veri giriş yetkiniz verilecektir. 

 ÖNEMLİ NOT 2 :  “KLU Kurumsal Arşiv Açık Erişim Kayıt Formu” nu  “@klu.edu.tr” 

uzantılı mail adresinizle doldurunuz. 

 ÖNEMLİ NOT 3: Lütfen veri girişi yaparken, yükleyeceğiniz dokümanın sisteme 

önceden yüklenip yüklenmediğini giriş yaptıktan sonra “DSpace’de Ara”   arama 

motorundan kontrol ediniz. 

 ÖNEMLİ NOT 4 : KLU Kurumsal Arşivi Açık Erşim Sistemi hakkında sorularınız için 

“ klu.acikerisim@klu.edu.tr” adresine mail atabilirsiniz. 

1. “KLU Kurumsal Arşivi Açık Erişim Sistemi”  ne iki şekilde ulaşabilirsiniz. 

 

A) Kırklareli Üniversitesi(http://www.klu.edu.tr/) anasayfasında bulunan “Açık Erişim 

Sistemi” bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

 
 

http://klu.acikerisim@klu.edu.tr/
http://www.klu.edu.tr/


B) Kırklareli Üniversitesi Merkez Kütüphanesi(http://kddb.klu.edu.tr/) sayfasında 

bulunan “KLU Kurumsal Arşivi Açık Erişim Sistemi” linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

 

 
 

2. Açılan sayfada sağ üst köşede yazan “Giriş” kısmını daha sonra şifre doğrulamayı seçiniz. 

Devamında mail adresinizi “@klu.edu.tr” uzantısı olmadan yazarak mail şifrenizle giriş 

yapınız.  

 

 



    Giriş Yaptığınız Andan İtibaren 1 İş Günü İçerisinde Veri Giriş Yetkiniz Verilecektir. 

 

 

 
3. Giriş yapıldıktan sonra gelen sayfadan Akademik-İdari Birim seçimini yapınız. 

İdari Birim seçiminden sonra; Makale/Tez/Diğer(bildiri vb.)/ Kitap-Kitap Bölümü 

seçilerek kayda başlanılır. 

Akademik Birim seçiminden sonra; “Uygulama ve Araştırma 

Merkezleri/Fakülte/Enstitü/Rektörlüğe Bağlı Birimler/Yüksek Okullar/ Meslek Yüksek 

Okulları” seçeneklerinden bağlı olunan birime göre seçim yapılır ve açılan sayfada girilecek 

olan belgenin türüne göre (Makale/Tez/Diğer(bildiri vb.)/ Kitap-Kitap Bölümü) seçimi yapılır. 

 

 

Bu örnekte Mimarlık Fakültesi’ne bir makale veri girişi yapılmıştır. 

 

 



 
 

4. Mimarlık Fakültesi seçildikten sonra açılan sayfadan makale seçilir.  

 
 

Devamında ; “bu koleksiyona yeni bir öğe gönder”  seçilerek kayda başlanır. 

 



5.  Burada başlangıç sorularında; öğenin birden çok başlığı olup olmadığı, daha önce 

yayımlanıp yayımlanmadığı belirtilir. 

 

 
6.  “Öğe Tanımlama” kısmında ilk olarak; yazarın/yazarların soyadı, adı şeklinde kaydı “add” 

tıklanarak yapılır. Devamında eserin Başlığı; varsa Diğer başlığı yazılır. Yayın tarihi; yıl-ay-gün 

şeklinde eğer tam bir tarih yoksa sadece yıl olarak yazılır.  Sonrasında yayıncısı yazılır. 

 

 



7. “Öğe tanımlama”  da yayıncıdan sonra bibliyografik künye girişi yapılır(Örneğimizde APA stili 

kullanılmıştır).  

Erişim haklarında; ilgili tanımlar doğrultusunda bir seçim yapılır. 

Açık Erişim: Herkesin ilgili yayına telifi çerçevesinde serbest olarak erişeceği yayını gösterir. 

Kapalı Erişim: Telifi beli kişi ya da kurumların elinde olan, abonelik / satın alama usulüyle 

erişilen, telifi ne zaman dolacağı belli olmayan yayınları gösterir. 

Ambargolu Erişim: Yazarı ya da yayıncısı tarafından 6, 12, 24 ay gibi sürelerle erişim engelli 

yayınları gösterir. Bu süre sonunda erişim serbest olur. 

Sınırlı Erişim: Belli kişilerin (yetkili ya da sertifikası olan) erişebileceği ya da belli bir kısmına 

erişilen yayınları gösterir. Bu yayınlar ulusal güvenlikle ilgili olabilir, toplumumun her 

kesimine açılması uygun olmayan yayınlar (ör. bomba yapım teknikleri) olabilir.  

 “Açık Erişim” seçimi haricinde  “Ambargolu/Kapalı/Sınırlı Erişim” seçilir ise  9. 

Maddedeki ilgili kısma “Ambargo Bitiş Tarihi ve Nedeni” belirtildiği gibi yazılır.  

Kaydı girdiğiniz tarih, yıl, ay ve gün olarak yazılır. Tanımlayıcılar kısmındaki bilgiler 

kaydedilen öğede varsa seçilerek yazılır. Son olarak öğenin türü ve dili seçilerek “Öğe 

Tanımlama” kısmı tamamlanır ve sonraki aşamaya geçilir. 

 

 
 



8. Bu aşamada makalenin: 

 Örnekte de görüldüğü gibi anahtar kelimelerinin her birinden sonra 

”add” tıklanarak anahtar kelimeler tek tek kaydedilmelidir.  

 Varsa anahtar kelimelerin diğer(İngilizce, Fransızca, Almanca vb…) dildeki 

karşılıkları da girilmelidir.  

 Özeti için yine aynı şekilde “add” tıklanarak giriş yapılır.  

 Varsa özetin diğer(İngilizce, Fransızca, Almanca vb…) dildeki çevirisi de 

girilerek sonraki aşamaya geçilir. 

 

 
 

 

 

 

 

 



9.  Yükleme kısmında bilgileri girilen makalenin; “dosya seç” seçeneğinden bilgisayarımızda 

bulunan “.pdf” uzantılı dosyası seçilerek yükleme gerçekleştirilir. Dosya açıklamasına 

resimde de görüldüğü gibi; makale dosyası, proje dosyası, tez dosyası vb. bilgisi yazılmalıdır. 

Dosyanın isteniyorsa ambargo bitiş tarihi ve nedeni yazılmalıdır. Yüklenmiş dosyalar kısmında 

yüklü dosya görülebilir. Sonraki seçilerek diğer aşamaya geçilir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



10.  “Gönderi Değerlendirme” kısmında bu aşmaya kadar girmiş olduğumuz bilgilerin 

tamamının genel bir değerlendirilmesi, eksik ya da hatalı kısımların düzeltilmesi 

yapılır.

 

 

11.  Bu kısımda lisans türlerinde; telif hakkı yazar veya kurumdaysa “creative commons” 

seçilir, sonrası çıkan soruların “no” seçeneği seçilir. Telif hakkı yayıncısındaysa hiçbir şey 

seçilmez. Sonraki aşamaya geçilir. 

 



12.  Dağıtım lisansı aşamasında lisansı kabul ediyorum seçilerek gönderi tamamlanır.  

 

 
 

 

 

 



13.  Hazırlamış olduğumuz “KLU Açık Erişim Veri Giriş Kılavuzu” na “KLU Açık Erişim Sistemi” 

içerisinde de ulaşabilirsiniz. 

 
 

 


