
Toros Üniversitesi DSpace Kurumsal Arşiv 
Yazılımı Kullanım Kılavuzu  

 
1 Açık Erişim Nedir?  

Açık Erişim, 2001 yılında yayımlanan Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi bildirisinde “Bilimsel 

literatürün İnternet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, 

kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne bağlantı verilebilir, 

yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık 

olması.” biçiminde tanımlanmıştır.  

Açık erişimin alt yapısını oluşturan Kurumsal Akademik Arşiv Sistemleri, bilgiye erişimin önündeki 

engelleri kaldırarak, bilginin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayarak daha fazla atıf yapılmasını 

sağlamakla birlikte araştırmacıların ve kurumların saygınlık kazanmasını sağlamaktadır. Açık erişim, 

bilimsel araştırma sonuçlarının kitlelere yaygın olarak ulaşmasını sağlarken, ülkelerin müze ve 

arşivlerindeki dokümanların sayısal ortama aktarılarak saklanması ve erişime sunulmasıyla kültürel 

mirasın korunmasına da katkıda bulunmaktadır. 

Arşivler, Kamu kaynaklarıyla finanse edilen ve hakemlik süreciyle bir kalite kontrolünden geçen 

araştırma sonuçlarının, ücretli dergilerde yayınlandıktan sonra tekrar kütüphaneler yani kamu kurumları 

tarafından satın alınarak erişime sunulmasındaki çarpıklığın ortadan kaldırılması ve bilimin ulusal 

sınırları aşan bir etkinlik olmasından ötürü, bilimsel bilgiye mümkün olduğu kadar geniş kitlelere 

internet ortamında ücretsiz olarak erişimin sağlanması amacına dayanmaktadır. Açık erişim çalışmaları 

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından da desteklenmektedir. 

2. DSpace Nedir?  

DSpace açık kaynak kodlu kurumsal arşiv sistemidir ve kurum bünyesinde üretilen bilgi kaynaklarının 

açık erişime sunulması amacıyla kullanılır. DSpace ile paylaşılan bilgi kaynaklarının bazıları içerik ve 

doküman yönetim sistemleriyle örtüşüyor olsa da DSpace kurumsal arşiv sistemi uzun süreli depolama, 

koruma ve erişime odaklanarak hizmet vermek amacıyla geliştirilmiştir.  

Özet olarak DSpace, kurum bünyesinde üretilen entelektüel çıktıları tutmak, depolamak, indekslemek, 

korumak, saklamak, tekrar yaymak amacıyla geliştirilmiş bir kurumsal arşiv sistemidir.  

• Tüm içerik (word, ppt, pdf, video vb.) türlerini kabul eder.  

• Dublin Core (DC) üst veri standartlarını kullanır.  

• OAI uyumludur.  

• Ekleme/çıkarma yeteneği vardır.  

• Onaylama, düzeltme, ret veya yazara dönülerek “işlemi azaltma” yoluyla içeriği oluşturma 

seçeneklerine sahip iş akışı özelliği vardır.  



• Tek merkezli olmayan sunuş işlemi sağlar.  

• RSS desteği vardır.  

• OpenAIRE uyumludur.  

 

3.Akademik Arşiv’in Yararları Nelerdir? 

Kurumsal arşivlerin yararları  kurumsal ve bireysel olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. 

 Kurumsal Yararları: Akademik çalışmaların yürütüldüğü kurumlarda her türlü faaliyetin bilimsel, 

toplumsal ve ekonomik ilişkisini ortaya koyarak kurumların değerini arttırmakla birlikte başka yararları 

da mevcuttur: 

• Akademik kurumların görünürlüğünü arttırarak saygınlığının artmasını sağlar. 

• Akademik kurumların desteklediği çeşitli tanıtım ve araştırma sonuçlarına erişim sınırlamasını 

ortadan kaldırır. 

• Akademik kurumlar tarafından yürütülen araştırma çıktılarının ücret ödenerek ticari 

kaynaklardan satın almasını önler. 

Bireysel  Yararları: 

• İnternet aracılığıyla sayesinde araştırma sonuçlarını ücretsiz sunarak daha fazla kitleye daha ve 

hızlı erişim sağlar. 

• Bilgi kaynaklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak araştırmanın etkisini artırır. 

• Araştırma çıktılarının başka araştırmalara temel oluşturmasına aracılık eder. 

• Araştırmaların tekrarını önler. 

Kurumsal arşiv oluşturma adımlarının dikkatli bir şekilde yürütülmesinde sayısız fayda vardır. Bu 

faaliyetlerde amaç, sadece bir kurumsal arşiv oluşturmak değildir. Oluşturulacak kurumsal arşiv ile 

akademik kurum bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların derlenmesi, derlenen bu çalışmaların 

uluslararası standartlarda kaydının oluşturulması, bu yolla küresel dizinlerde kayıtların yer alması 

sağlanmalıdır. 

4.Toros Üniversitesi Açık Erişim Sistemine Nasıl Giriş Yapılır?  

Kütüphane ana sayfasından “Açık Erişim Sistemi ” butonu tıklanır. 



 

 

Giriş yapmak için aşağıdaki adımları izleyiniz:  

• http://acikerisim.toros.edu.tr/ adresine giriş yapınız.  

• "Giriş" seçeneğini tıklayınız.  

• Kayıt oluşturmak için Kayıt için buraya tıklayın. Seçeneğini tıklayınız. 

• Oturum açmak için sizden istenen bilgileri girin ve onaylayın.  

 

 

 

 

http://acikerisim.toros.edu.tr/
https://acikerisim.toros.edu.tr/xmlui/register


Dspace ’e Nasıl Kayıt Girebilir?  

Bir koleksiyona gönderi yapabilmek için öncelikle "http://acikerisim.toros.edu.tr/" adresi aracılığıyla, 

DSpace@Toros yöneticisine bir mesaj atın ve bu mesajda gönderi yapmak istediğiniz koleksiyonlara 

"kayıt giriş yetkisi" istediğinizi belirtin. DSpace@Toros yöneticisi sizi yetkilendirdikten sonra;  

5 adımdan oluşan Öğe gönderisi sayfasını kullanarak sisteme doküman yükleyebilirsiniz.  

1. Adım: Doküman ile ilgili genel bilgiler  

2. Adım: Doküman ile ilgili detaylar  

3. Adım: Dosya yükleme  

4. Adım: Girdiğiniz bilgileri gözden geçirme  

5. Adım: Lisans sözleşmesi  
 

• İlk olarak DSpace@Toros giriş yapmanız gerekiyor,  

• İkinci olarak gönderi yapılacak koleksiyon seçilir.  

 

 

 

• “Bu koleksiyona yeni bir öğe gönder” seçilir.  

 
 
 
 

http://acikerisim.toros.edu.tr/


• Yüklenecek öğenin künye bilgileri girilir.  

 

 

  
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Öğenin dosyası yüklenir.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Dağıtım Lisansı” kabul edilerek “Gönderiyi Tamamla” butonu ile öğe yükleme işlemi  

tamamlanır. 
  

 
 

 

Sonuç  

Toros Üniversitesi için bir açık erişim sistemi oluşturulması yararlı ve gerekli bir uygulamadır. 

Kurumsal açık erişim sistemi oluşturma adımlarının dikkatli bir şekilde yürütülmesinde sayısız fayda 

vardır. Bu işte amaç, sadece bir açık erişim sistemi oluşturmak değildir. Oluşturulacak açık erişim 

sistemi ile Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların derlenmesi, derlenen bu çalışmaların 

uluslararası standartlarda kaydının oluşturulması, bu yolla dünya çapında indekslerde kayıtların alması 

sağlanır. DSpace@Toros ile kurum bünyesinde üretilen kitap, makale, bildiri, tez, teknik rapor, fotoğraf, 

harita, ön baskı, ders notu, veri seti, görüntüler, ses ve video dosyaları gibi akademik çıktılar 

arşivlenebilmekte ve internet aracılığıyla sınırlı veya sınırsız erişime açılabilmektedir.  

 

DSpace@Toros’un varlığını koruyabilmesi, amacına ulaşabilmesi içerik sağlayıcıların yani 

akademisyenlerin desteğine bağlıdır ve DSpace@Toros'a içerik sağlamak Toros Üniversitesi Açık Bilim 

Politikası gereğince zorunlu tutulmaktadır. 


