
Açık Erişim Sistemi Nedir? 

- Üniversitelerin birçoğunda akademisyenler tarafından üretilen akademik 

çalışmaların depolanması, saklanması ve erişime sunulması için kurulan 

bir sistemdir. 

- Bilimsel iletişimin güçlendirilmesi amacıyla bilginin hızlı ve kolay bir 

şekilde dağıtımının yapılabilmesi için oluşturulan bir kurumsal akademik 

arşiv sistemidir. Bilimsel çalışmaların herhangi bir engel (yasal, finansal 

ve teknik engeller) olmaksızın elektronik ortamda erişime sunulmasına 

olanak tanır. 

Açık Erişim Sisteminin Amaçları Nedir? 

- Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde üretilen akademik çalışmaların 

paylaşılması, erişime açılması ve uzun süreli korunması,  

- Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde üretilen akademik çalışmaların 

en uygun şartlarda derlenmesi ve olabildiğince geniş kitlelere sunulması,  

- Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin akademik çalışmalarının reel anlamda 

bilimsel verimliliğinin ortaya konması. 

- Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin kurumsal hafıza merkezinin 

oluşturulması.  

Açık Erişim Sisteminin Yararları Nedir? 

- Bilgi kaynaklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak 

araştırmanın etkisini artırır. 

- Bilgi kaynaklarının başka araştırmalara temel oluşturmasına aracılık eder. 

- Bilginin ve çalışmaların görünürlüğünü artırır. 

- Bilginin yayılmasında kolaylık sağlar. 

- Bilginin yayılmasında ortaya çıkan sorunları giderir. 

- Araştırmacıların aldığı atıf sayısını artırır. 

- Araştırmacıların tanınırlığını artırır. 

- Araştırmaların tekrarının önüne geçer. 

- İntihali önler. 

- Araştırma çıktılarına ücretsiz ve hızlı erişim sağlar. 

- Üniversitenin görünürlüğünü ve saygınlığını artırır. 

- Üniversitenin desteklediği faaliyetlerin çıktılarına erişim sınırlamasını 

ortadan kaldırır.  

- Araştırma faaliyetlerinin yönetimini kolaylaştırır. 

- Kurumsal hafızanın oluşturulmasını sağlar. 

- Bilimin ilerlemesine katkı sağlar. 



- Teknolojik gelişmelere ve yeniliklere katkı sağlar. 

- Üretilen yayınların arama motorlarınca indekslenmesini sağlar. 

- Yayınları dünya çapında görünür ve erişilebilir hale getirir. 

- Bilimsel rekabet ortamında önemli avantajlar sağlar. 

- İşbirliği fırsatları yaratır. 

- Disiplinler arası araştırmaları güçlendirir. 

- Eğitim-öğretim materyallerinin geliştirilmesine ve paylaşımına aracılık 

eder. 



ÇANKIRI KARATEKİN 

ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM 

SİSTEMİ KULLANICI KAYIT 

REHBERİ 



Çankırı Karatekin Üniversitesi  (ÇAKÜ) 

Açık Erişim Sistemi’ne giriş yapmak için: 

 

Tarayacınızın adres satırına, 

  

openaccess.karatekin.edu.tr 

 

Yazabilir ya da linke tıklayabilirsiniz. 

https://openaccess.karatekin.edu.tr/xmlui/


Alternatif Yöntem 

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi  (ÇAKÜ) Açık 

Erişim Sistemi’ne giriş yapmak için: 

  

• ÇAKÜ Kütüphane Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı Web Sitesine gidiniz. 

• Ana sayfanın sağ tarafında yer alan «Hızlı 

Erişim» menüsü altında bulunan «ÇAKÜ 

Açık Erişim Sistemi»ne tıklayınız. 



Giriş butonuna tıklayınız. Eğer  

üniversitemiz mensubu iseniz; ‘LDAP 

Doğrulama’  butonuna, üniversite 

mensubumuz  değilseniz; ‘Şifre Doğrulama’ 

butonuna tıklayınız.  



Üniversitemiz mensubu iseniz; 

 

Üniversitemiz tarafından 

verilen (@karatekin.edu.tr 

uzantılı) mail 

 adresinizi ve şifresini giriniz. 

 
Bu yöntemle sisteme kayıt olmaya gerek 

kalmaksızın otomatik giriş yapabilirsiniz. 

 



Üniversitemiz mensubu değilseniz 

‘Giriş’ sayfasındaki ‘Şifre 

Doğrulama’ butonuna tıklayınız. Bu 

sayfadan ‘Yeni kullanıcı kaydı’ 

butonuna tıklayınız.  



• E posta adresinizi giriniz (e-posta adresiniz 

(@Karatekin.edu.tr harici bir uzantıya sahip olabilir). 

• Daha sonra «Kayıt» butonuna tıklayınız. 

• Ardından mailinize gelen aktivasyon linkine tıklayarak 

üyeliğinizi aktif ediniz.  



• E posta adresinizi doğruladıktan sonra 

‘Profil Oluştur’ kısmından sizden istenen 

bilgileri yazıp onaylayanız.  

 

• Kayıt olurken kullandığınız ve 

belirlediğiniz şifre ile ‘Açık Erişim 

Sistemi’ne giriş yapabilirsiniz.  



• Açık Erişim Sistemi’ne  

(openaccess.karatekin.edu.tr) 

gidiniz ve giriş yapacağınız yöntemi seçiniz. 

 

• Kayıt olduktan sonra sistem yetkilisi tarafından 24 saat 

içerisinde bağlı bulunduğunuz birimlere ait 

koleksiyonlara yayın girişi için sizlere yetki 

tanımlanacağını göz önünde bulundurunuz.  

• Bu sürenin uzaması halinde 

openaccess@karatekin.edu.tr 

Adresine mail gönderebilirsiniz. 

https://openaccess.karatekin.edu.tr/xmlui/
mailto:openaccess@karatekin.edu.tr


Yetkilendirildiğiniz bölümü 

seçiniz. 



Materyal ekleyeceğiniz birimi 

seçiniz.  



Materyal 

ekleyeceğiniz 

bölümü seçiniz.  



Materyal ekleyeceğiniz 

koleksiyonu seçiniz.  



Bu koleksiyona yeni bir 

öğe gönder butonuna 

tıklayınız. 



«Yayına ait alternatif başlık var 

mı?» ve «yayın daha önce 

herhangi bir yerde yayınlandı 

mı?» sorularına cevap verdikten 

sonra, «Sonraki» butonuna 

tıklayınız. 



Araştırmacı ID’sine 

ulaşmak için 

(https://akademik.yok

.gov.tr/AkademikAra

ma/) sitesine 

bakabilirsiniz.  

ORCID numarası; 

eğitmen , araştırmacı ve 

bilim insanlarına 

kimlik karışıklığı 

yaşamadan çalışma 

yapma imkanı sunan 

bir numaradır. ORCID 

numarası almak için 

(https://orcid.org/) 

sitesine girip gerekli 

bilgileri yazarak 

ORCID numarası 

alabilirsiniz.   

Yayın sahibi soyadını ve adını yazınız. 

«Add» butonuna tıklayınız.  Birden 

fazla yazar varsa aynı işlemleri tekrar 

ediniz ve «Add» botununa tıklayınız. 

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/
https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/
https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/
https://orcid.org/


Learning analytics and an avaluation apecific to university libraries 

Materyal girişi örneği aşağıda gösterilmiştir. 
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Yayın ile ilgili kimlik 

(ISBN, ISSN vb.) 

numarasını giriniz. 

Yayın türünü seçiniz. 

Yayın dilini seçiniz. 



• Yayınınızın anahtar 

kelimelerinizi hem 

Türkçe hem 

İngilizce olarak 

giriniz. 

• Tüm anahtar 

kelimeler için ayrı 

ayrı «Add» 

butonuna 

tıklanması gerektiği 

unutulmamalıdır. 

• Yayına ait Türkçe özeti giriniz. 



Varsa «Sponsor» 

bilgileri ve 

«Açıklamaları» giriniz. 

• Yayına ait İngilizce özeti giriniz. 



Bilgisayarınızdan 

yayın için 

yükleyeceğiniz 

dosyayı seçin.  



Eğer yayına belirli bir tarihe kadar erişim kısıtlaması getirmek 
istiyorsanız, ambargo tarihini ve ambargo nedenini yazınız. 



Eklediğiniz materyal ile ilgili bilgileri kontrol ediniz.  



Bilgilerinizi kontrol ettikten 

sonra 

«Sonraki» butonuna basarak 

devam ediniz. 



• «Dağıtım Lisansı»nı okuduktan sonra kabul 

ediyorum kısmını onaylayıp, gönderiyi 

tamamlayabilirsiniz. 

• Gönderiyi tamamladıktan sonra yetkili 

tarafından onaylanmasını bekleyiniz. 

Onaylandıktan sonra erişime açılacaktır. 


