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24 - 30 Ekim



Küresel Erişim

Küresel Görünürlük

Küresel Sunum ARTAN 
ERİŞİM,

SUNUM VE 
KULLANIM

Artan atıflar

Artan kullanım

Araştırmadan uygulamaya daha 
hızlı geçiş

Açık Lisanslar- yasal yeniden 
kullanım, alıntılama ve yeniden 
düzenleme- aracılığıyla 
Araştırma ve Keşif

İnovasyon ve Yaratıcılığı Arttırır

Özel Sektördekilerin, 
Uygulamacıların, Politika 
Yapıcıların ve öğrencilerin 
araştırmaya erişme hakları 
vardır

Kamunun Kamu kaynaklarıyla 
oluşturulan projelere erişim 
hakkı vardır

Açık Erişim



Açık Bilim
 Açık erişim yayınlarla başladı ancak veri ve diğer 
tip araştırma çıktılarına da kaydı
Açık Devlet / Açık Veri hareketi ile benzer

Açık Bilim Anlamı:
Her türlü araştırma çıktısının paylaşımı ve erişim
Araştırma bulgularının şeffaflığı
Açık hakemlik & açık alıntı
Bilginin adil akışı



5

Açık Erişimden 
Açık Bilime…

Amaç: Tüm düzeylerde bilimsel 
süreçleri ve çıktıları herkese açmak…
• Açık Erişim (yayınlar, veri, yazılım, 

eğitim kaynakları)
• Açık Metodoloji (açık not defterleri, 

kayıt öncesi çalışma)
• Vatandaş Bilimi
• Açık Değerlendirme / Açık Hakemlik
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Kamu kaynakları ile finanse edilen araştırma 
sonuçlarında açık erişime doğru bir hareket olması 

Açık Bilim’in önemli bir yönüdür.



Ufuk 2020 proje finansmanı kaynaklı tüm hakemli 
yayınların açık erişim olması zorunludur.



AK Açık Erişim Zorunluluk Süreci

7. ÇP (2008)
• 20% program alanları
• Arşivlerde depolama
• Proje süresince APC 
(Makale İşlem Bedeli) 
ödemeleri
• ERC AE Kılavuzları

Horizon 2020 (2014)
• 100% program alanları
• Arşivlerde depolama
• Proje süresince ve sonrasında 

MİB’leri
• Açık Veri Pilot (100% - 2017)

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/open_access_policy_researchers_funded_ERC.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-ga-annex2-v3_en.pdf


7.ÇP Hibe Sonrası Pilot Nedir? 

• Pilot 2 yıl devam edecek (30 Nisan 2017’ye kadar)

• Tamamlanan 7.ÇP proje yayınlarının AE yayıncılık ücretleri 
için fon sağlar

• 8.000 den fazla tamamlanmış 7.ÇP projesinin “hibe sonrası” 
yayınlarının AE olması için Avrupa Komisyonu tarafından 4 
Milyon Euro kullanılabilir durumda

• Hibrid dergi olmayacak; 2000 EUR’ya kadar Makale İşlem 
Bedeli (APC); proje başına maksimum 3 yayın

• En son Koç Üniversitesi ve İYTE’den bu fon kullanılmıştır.

https://postgrantoapilot.openaire.eu/

https://postgrantoapilot.openaire.eu/




“Bugün kitle fonlama ille para ile değil, 
fikirle de yapılıyor.” (Edip Emil ÖYMEN)

Açık Bilim Bulutu, tüm paydaşların dahil 
olduğu açık, hizmet odaklı bir çabadır.

Açık Bilim Bulutu



AK’nun Nisan’da ayrıntılarını açıkladığı proje - Avrupa Açık Bilim Bulutu: 
AB’deki 1.7 milyon araştırmacı ve 70 milyon bilim - teknoloji uzmanının 
akademik dergi ve kitaplarda “gömülü” verisi toplanacak ve herkesin 

kullanımına açılacak. Bu dev projenin faturası 6.7 Milyar Euro.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1408_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1408_en.htm


Yüksek düzeyli uzmanlar grubu Açık Bilim Bulutu üzerine ilk 
raporunu hazırladı: Derhal harekete geçilmeli.



2016 itibariyle: entegre edilmiş ve bütünleştirilmiş e-altyapı platformları,
birleştirilmiş mevcut bilimsel bulutlar ve araştırma altyapıları ve bulut tabanlı
hizmetlerin gelişimini destekleme yoluyla, Avrupalı araştırmacılar ve dünya çapında
bilimsel işbirlikçileri için Avrupa Açık Bilim Bulutu oluşturmak.

2017: bilim topluluğunun oluşturduğu büyük miktarda verinin yeniden kullanımını
sağlamak için, 77 milyar Euro’luk Ufuk 2020 araştırma ve yenilik programı
kapsamında gelecekteki projeler ile üretilen tüm bilimsel verilerin koşulsuz açık
erişim (default ) olarak açılması.

2018: yeni nesil süper bilgisayarlar için temel olan, oluşmaya başlayan kuantum
teknolojisinin gelişmesini hızlandırmak için bir girişim başlatılması.

2020 yılına kadar: Biri dünyanın en iyi üçü arasında yer alan iki prototip yeni nesil
süper bilgisayarların edinilmesi, Avrupa büyük veri merkezi kurulması ve araştırma
ve yenilik için temel ağı kurmak (GEANT) dahil olmak üzere, büyük ölçekli Avrupa
yüksek performanslı bilgi işlem, veri depolama ve ağ altyapısı geliştirmek ve
dağıtmak.

Avrupa Komisyonu bir dizi eylemle Avrupa Bulut Girişimini 
kademeli olarak uygulamaya koyacak:



https://www.openaire.eu/the-european-open-science-cloud-for-research-2

Avrupa'nın önde gelen girişimleri; EUDAT, LIBER, OpenAIRE, EGI ve 
GEANT Araştırma için Avrupa Açık Bilim Bulutunun dijital tek pazara 
somut katkısının başarısında sekiz unsur içermesi konusunda ortak 

vizyonu paylaşıyor.

https://www.openaire.eu/the-european-open-science-cloud-for-research-2


Araştırma için Avrupa Açık Bilim Bulutunun 
8 Unsuru

• Açık: Tasarım, katılım ve kullanımda 
• Kamu tarafından finanse edilen ve yönetilen
• Araştırma Merkezli: Araştırmacılar ve araştırma toplulukları 

ile faal bir ortak tasarım
• Kapsamlı: Evrensellik ve tüm disiplinlerin dahil olduğu
• Çeşitli ve Dağıtımlı: Güçlendirici ağ etkileri 
• Birlikte Çalışabilirlik: Kaynaklar ve hizmetler için ortak 

standartlarda
• Hizmet odaklı: Aynı zamanda protokol merkezli 
• Sosyal: Farklı toplulukları birbirine bağlayan

https://zenodo.org/record/32915/files/OSC_Position_Paper.pdf

https://zenodo.org/record/32915/files/OSC_Position_Paper.pdf
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Biz Kimiz?
• AB Projesi
• 2010 Aralık ayından bu yana 
24x7 faaliyet

• OpenAIRE (Aralık 2009 – Kasım 2012)
• OpenAIREplus (Aralık 2011 – Aralık 2014)
• OpenAIRE2020 (Ocak 2015 – Ocak 2018)
• Aslında 2006 yılında DRIVER ve DRIVER 

II ile başladı

• 50 Ortaklı Konsorsiyum

• AE Politikaları ve e-Altyapı 
ile ilgili Kurumsal, Ulusal ve 
Uluslararsı perspektifler

Açık Erişim Uzmanları

• Etkin e-Altyapı teknolojileri 
inşa etme

• Sanat teknolojileri ortaya 
koyma (büyük veri, bağlantılı 
veri)

Bilgi & Bilgisayar Bilimi 
Uzmanları

• Yasal & politika önerileri

Hukuk uzmanları

• Veri için en iyi uygulamalar
• Veri altyapılarına bağlantı

Veri toplulukları



www.openaire.eu/contact-noads

http://www.openaire.eu/contact-noads


Açık Bilgi Altyapısı

• Bilimin Açık ve yeniden 
üretilebilir olması 
yönünde bilimsel 
iletişimin değişimini 
teşvik etme ve olanak 
sağlama 

• Avrupa ve Küresel 
düzeyde işbirlikçi ve 
katılımcı yaklaşım

Araştırma
toplulukları

Araştırma
Yöneticileri

Araştırmacılar

Fon 
sağlayıcılar

Kobi’lerBilimsel iletişimde içerik 
sağlayıcılar

Ağ &
e-Altyapı



Entegre Bilimsel Bilgi Sistemi

Erişim :
• 17 milyon yayın
• 25 K yayınlara bağlantılı 

veri setleri
• 750 doğrulanmış veri 

sağlayıcı
• 7 fon sağlayıcıdan 

projelerle bağlantılı 370Κ 
yayın

• 3.5K yazılım arşivlerine 
linkler

Organiza
syonlarProjeler

YazarlarVeri 
setleri

Yayınlar Veri 
Sağlayıcılar



Projeler: Yayınlar ve Veri



Dünya Çapında Uyum ve Sinerji

Birlikte çalışabilirlik uyum, 
paylaşılan teknoloji & servisler
• La Refencia: Latin America repository 

network
• JAIRO – Japanese Institutional 

Repositories Online
• REMERI – Mexican Network of 

Institutional Repositories
• …



1 2 3Literatür
Arşivleri
(ve dergi platformları)
Dublin Core (DRIVER)

Veri 
Arşivleri
(ve arşivler/veri 
merkezleri)
Datacite

CRIS sistemleri
CERIF-XML

Veri Sağlayıcılar için Kılavuzlar



Zenodo
(OpenAIRE / CERN arşiv)

Kısaca Zenodo:

Araştırma . Paylaşılan. — tüm alanlardaki araştırmalardan, araştırma çıktılarının 
tümü kabul edilir! 
Atıf yapılabilir. Bulunabilir. — kolay ve tekil olarak atıf yapılabilmesi için yüklenen 
araştırma çıktıları DOI (Digital Object Identifier) alır 
Topluluklar— kendi koleksiyonlarını oluşturma ve yönetmeye izin verir.
Fon — OpenAIRE yoluyla Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan araştırmalara ait 
hibeler tanımlanır.
Esnek lisanslama— çünkü her şey Creative Commons güvencesi altında değildir.
Güvenli — araştırma çıktıları gelecek için güvenle CERN’in kendi LHC araştırma 
verilerinin de olduğu aynı bulut altyapısında saklanır.





Çözüm bekleyen

Bilimsel gerçekler ve bilgilere daha kapsamlı erişim; araştırmacılar, 
yenilikçiler ve kamuoyuna verileri bulma, yeniden kullanma, 
araştırma sonuçlarını kontrol etmede yardımcı olur:

AB araştırma 
fonlarını daha 
değerli hale getirir

kamu yararı

bilimsel alanlarda 
araştırmaları teşvik

günümüzün 
karmaşık toplumsal 
sorunlarını çözmek 
için gerekli





ARAŞTIRMA VERİSİ – OPEN BY DEFAULT

(ADİLVERİ!)

(Erişilebilir)

(Bulunabilir)

(Birlikte çalışabilir)

(Yeniden 
kullanılabilir)



Son bir yıl içinde üretilen veri insanlık tarihi boyunca 
üretilen veriye eşit. Bu nedenle de verinin artık iyi 

yönetilmesi gerekiyor.



ARAŞTIRMA VERİSİ – OPEN BY DEFAULT



Araştırma Veri Yönetimi
Eğitim ve Destek Materyalleri

• Briefing papers, factsheets, 
webinars, workshops, FAQs

• Information on:
• Open Research Data Pilot
• Creating a Data 

Management Plan
• Selecting a data repository

• https://www.openaire.eu/opendatapil
ot

• https://www.openaire.eu/support

https://www.openaire.eu/opendatapilot
https://www.openaire.eu/support




Huntington hastalığı (HD), genetik bir 
nörolojik hastalıktır. Hastalarda bazı 
hareket bozukluklarının yanı sıra mental
gerilik görülür. Adını 1872 yılında hastalığın 
kalıtsal olduğunu ilk olarak gözlemleyen Dr. 
George Huntington'dan alır. Otozomal
dominant olarak kalıtılan bir hastalık olup 
beyin ve sinir sistemini etkiler. Hasta kişiler 
genellikle heterozigotlardır. Hastalığın ilk 
belirtileri 30-50 yaş arasında gözlenir. 
Hasta bu dönem zarfında çocuk yapmış ise 
çocuklarına bu hastalığı aktarma riski %50 
oranındadır. Hastalık ölümcül olmasa da bu 
durum hastalığın gelişimine bağlıdır. 
Hastalığın nedeni Huntington proteinin 
üretim bozukluğundan dolayı ortaya 
çıkmaktadır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/1872




Açık Bilimde Yeni Dönemin Parçası Olmak: 
Açık Hakemlik

• Gizli kimlik: yazarlar hakemler 

tarafından bilinmiyor veya hem 

yazarlar hem de hakemler 

birbirlerini tanımıyorlar

• Seçme: hakemler editörler 

tarafından seçiliyor

• Kapalı: ne süreç ne de 

değerlendirme sonuçları açıklanmaz

Picture credit: AJ Cann, CC BY-SA 2.0

Geleneksel Hakemlik...

Açık Hakemlik…

• Kimlik gizleme yok (açık kimlik)
• Hakem seçme (açık katılım)
• Süreç ve değerlendirme 

sonuçlarını açıklama (açık erişim)

Problemler
• Zaman
• Sorumluluk
• Önyargı
• Boşa Çaba



The Winnower yayın sonrası açık 
hakem değerlendirmesi  (open post-
publication peer reviews) için hizmet 

veren açık erişim çevrimiçi bilimsel 
yayın platformudur. 

Bilim adamları için uygun maliyetli ve 
şeffaf yayıncılık sayesinde bilimsel 
iletişimin önündeki engelleri 
kaldırarak bilimde devrim yapmak 
amaçlanmıştır.





Arşivler İçin Açık Hakem 
Değerlendirme Modülü 

(AHDM)

• (DSpace) arşivler için, fonksiyonel değerlendirme 

platformlarına dönüştürmek için OPR (Açık 

Hakemlik) eklentileri

• Yayınlanmış yorumlar, açıklanan kimlikler, 

hakemlerin saygınlık sistemlerini içermekte

• Açık lisans altında Github üzerinden tüm kodlara 

belgeleriyle ulaşılabilir:

https://github.com/arvoConsultores/Open-Peer-Review-Module

https://github.com/arvoConsultores/Open-Peer-Review-Module


AHDM (2): Uygulama

Repository of 
the Spanish 
Institute of 
Oceanography

Repository of 
the Spanish 
National 
Research 
Council





One-stop Searching of WorldWideScience Sources
WorldWideScience.org is a global science gateway comprised of national and international scientific 
databases and portals.WorldWideScience.org accelerates scientific discovery and progress by 
providing one-stop searching of databases from around the world (Architecture: What is under the 
Hood). Multilingual WorldWideScience.org provides real-time searching and translation of globally-
dispersed multilingual scientific literature.

http://worldwidescience.org/

http://worldwidescience.org/architecture.html


http://oadoi.org/
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www.openaire.eu
@openaire_eu
facebook.com/groups/openaire
linkedin.com/groups/OpenAIRE-3893548

Teşekkürler!

gultekingurdal@iyte.edu.tr

ORCID ID: 

http://orcid.org/0000-0001-7259-8134
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
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