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 Bursa Teknik Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi Nedir?

Bursa Teknik Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi, üniversite mensuplarının, 

üniversitede çalıştıkları süre içinde gerçekleştirdikleri ve Bursa Teknik Üniversitesi’nce 

doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen tüm akademik çalışmalarını kapsayan ve bu 

çalışmaları telif haklarına uygun şekilde depolayan arşiv sistemini ifade eder. 

Bursa Teknik Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi’nin içeriğinde; açık ders materyalleri, 

bildiri ve sunumlar, bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleler, kitap içindeki bölümler, 

kitaplar, patent belgeleri, proje çalışmaları, raporlar, seminer metinleri, teknik notlar, 

yayımlanma aşamasında olan makaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri gibi bilimsel 

çalışmalar bulunabilir.



 Akademik Arşiv Ne İşe Yarar?

• Kurumdan çıkan bilimsel çalışmaların tek çatı 
altında toplanması sağlar.

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

• Çalışmaların ulusal ve uluslararası indekslerde 
görünürlüğünü arttırır.

• Görünürlüğün artması kaynaklarını 
kullanımına ve alabileceği atıf sayılarına etki 
eder.



 Akademik Arşivin Amacı Nedir?

Kurumun bilimsel çalışmalarını bir araya 

toplayarak bir akademik hafıza sistemi 

oluşturmayı, içeriğini telif haklarına uygun olarak 

uluslararası standartlarda erişime sunmayı ve 

kurumun akademik performansını ölçmeyi 

amaçlamaktadır. Diğer taraftan bilginin 

yayılmasını kısıtlayan sorunların giderilmesi, 

bilgi teknolojisinin imkanlarından yararlanarak 

yeni bir sistem oluşturulması, üniversitenin ve 

çalışanlarının daha iyi tanınmasının sağlaması, 

sıralama sistemlerinde ön sıralara çıkmasına 

aracılık etmeyi ve dolayısıyla saygınlığının 

artırılmasını amaçlar.

Paylaşım

Depolama

Atıf

Arama

Erişim



Arşivde yer alan kayıtlara bu 
bölümden filtreleyerek 
erişilebilir. 

Arşiv içinde yer alan ana 
bölümleri gösterir. 
Bölümlerde kayıtlı olan 
çalışma sayıları başlıkların 
yanında gösterilmiştir. 

«Eser Adı, Yazar, Konu vb.» erişim uçlarına göre 
Google mantığına benzer şekilde «Basit Arama» 

yapılabilmektedir. 



Her ana bölümün altında o bölümle 
ilgili alt bölümler gösterilir. 

Örneğin; «Fakülteler – Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi – Mimarlık Bölümü 
Yayın Koleksiyonu» şeklinde 
ilerlenmektedir.



Bu bölümde yayının 
bulunduğu dergiyi, 
indekslendiği koleksiyonları  
görebilirsiniz.

Erişim kısmında «openAccess» 
yazması o yayının açık erişimli bir 
yayın olduğunu gösterir. «Tam 
Metin» kısmından bu yayına 
ulaşılabilir.



Erişim kısmında «closedAccess» 
yazması o yayının kapalı 
erişimli bir yayın olduğunu 
gösterir. Bu tür yayınlara erişim 
için ekaynaklar@btu.edu.tr
adresine mail atabilirsiniz.

mailto:ekaynaklar@btu.edu.tr


Kurumsal Akademik Arşiv için TIKLAYINIZ.

Akademik Arşiv Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Açık Bilim Politika Belgesi için TIKLAYINIZ.

http://acikerisim.btu.edu.tr/xmlui/
http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/kutuphane/Dosyalar/Akademik Ar%C5%9Fiv Sistemi Y%C3%B6nergesi.pdf
http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/kutuphane/Dosyalar/BT%C3%9C_A%C3%A7%C4%B1k Bilim Politika Belgesi.pdf

