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Amaç 

 
•  Türkiye’de araştırma çıktılarının görünürlük ve 

erişilebilirliğini teşvik etmek 
•  Ulusal bilimsel çıktılara elektronik erişimi sağlamak 
•  Türkiye’yi uluslararası girişimlere entegre etmek 



Neden Açık Erişim? 

Yayının: 
 
•  Erişim hızını artırır. 
•  Görünürlüğünü artırır. 
•  Dünya çapında etkisini artırır. 
•  Keşif / Yeni araştırmaya olanak sağlar.  
•  Daha iyi değerlendirme, daha iyi izleme, daha iyi 

araştırma yönetimi sağlar.  
 
=> inovasyon, prestij, fon 



OpenAIRE 
•  Temel Özellikleri 

•  Açık Erişim Odaklı bir proje 
•  Geleceğe dönük altyapı 

•  OpenAIRE 2009 – 2012 
•  7. Çerçeve  Açık Erişim pilot uygulamaları (Avrupa Komisyonu Fon 

Desteklerine bağlantı) 

•  OpenAIREplus 2011 – 2014 
•  Tüm Avrupa’da Açık Erişimin Desteklenmesi ( Tüm Avrupa Fon 

Desteklerine bağlantı) 
•  Araştırma sonuçlarına  bağlantı kurma 

•  Bilimsel Bilgi Altyapısını Genişletmek 
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Proje Katılımcıları 
•  Bilimsel İletişim Sorumluları  

•  Goettingen, Ghent, Minho, e-IFL, DTU, SURF: AE politikaları ve  
elektronik kütüphane hizmetleri 

•  Teknolojik Altyapı Sorumluları 
•  CNR-ISTI, UoA, ICM – veri altyapıları 
•  Bielefeld Kütüphanesi IT, CERN Elektronik Kütüphane Hizmetleri 

– Kütüphane Bilişimi ve Elektronik Kütüphane 

•  Bilimsel Topluluklar 
•  EBI (doğa bilimleri), DANS (Sosyal Bilimler) BADC (iklim 

bilimleri) 

•  Ulusal Açık Erişim Masaları 
•  32 üye (Türkiye-İYTE) 
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OpenAIRE Veri Modeli 
•  Araştırma Sonuçları ve Lisanslar 

•  Yayınlar 
•  Araştırma Verisi (Veri setleri ve Veri 

tabanları) 

•  Topluluk 
•  Yazarlar, Yayıncılar, Kütüphaneciler 

•  Araştırma Kurumları 

•  Fon Sağlayıcılar ve Fonlama Türleri 

•  Veri Kaynakları 
•  Kurumsal Arşivler, Derleyiciler, Kayıtlar, 

CRIS (Current Research Information 
System)  

Temel tasarım ve ilişkiler 

8 

CERIF 
uyumlu	




HİZMETLER 
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Araştırmacılar 
•  Yayınlar ve veri depolama için tek bir nokta 

•  Yerel veya tematik arşivlerin tanımlanması 
•  Kurumsal Arşivleri olmayan araştırmacıların 

CERN’in ZENODO Arşivi’ne depolama 
yapmaları 

•  Yayınları projelere ve veriye bağlamak için 
mekanizmalar 

•  Derleme ve Toplama 
•  Portal aracılığıyla kişisel işlemler 
•  Veri madenciliği yardımıyla otomatikleşmiş 

yapılara erişim (kurumsal arşivler, ArXiv, 
UKPMC, Kütüphane Veri Tabanları, vb.) 

•  Uyarı ve Bildirimler 

Açık Erişimin geleneksel yararlarının dışında… 

 

2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 21-22 Ekim 2013, İYTE 10 



Veri Sağlayıcıları 
•  Farklı seviyelerde uyumluluk 

•  Yayın, Fonlar, Araştırma Verisi 
•  Kullanım İstatistikleri (Etkinin 

ölçülmesi) 

•  Zenginleştirilmiş veriye erişim 
•  Fon ve araştırma verisi linklerine 

ulaşım 
•  Derlenmiş istatistikler 

•  Diğer kurumsal arşivlerdeki yayınlar 
hakkında duyurular aracılığıyla içeriği 
zenginleştirmek 

Uluslararası kabul görmüş rehberler yardımıyla birlikte çalışabilirlik… 
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Araştırma Koordinatörleri ve 
Proje Yöneticileri 
Araştırma için derlenmiş istatistikler ve etkiyi ölçmek için kullanılacak araçlar… 
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•  Ulusal fon sağlayıcılar / altyapılar 
•  Ülkemiz için çıktıları ve etkileri 

•  Kurumsal Araştırma Yetkilileri 
•  Geleneksel Bilgi Sistemlerine 

Linklenme 
•  Kurumsal Çıktılar ve Etkileri 

•  Açık Erişimin Evrimi 
•  Projelerin / Bilimsel Mecraların/

Ülkelerin/Kurumların İstatistikleri 

•  Bilimsel Eğilimler için Gelişmiş 
Araçlar 



UYGULAMADA OPENAIRE 
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Yayınların Görünümü 
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7.ÇP ve Avrupa 
Komisyonu’nun ötesinde… 
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Kullanım İstatistikleri 
Etkinin ölçümünde alternatif araçlar 
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…bir yayın için	


…bir kurumsal arşiv için 	
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… projeler için	

… araştırma kurumları için	

… ulusal altyapılar için	

… bilimsel topluluklar için	




ZENODO 
Öksüz kayıtlar için depolama alanı 
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ZENODO 
•  Metadata disiplin semantiğini yakalamaya tek başına 

yeterli olamayabilir 

•  Farklı türlerde materyaller 
•  Ek veriler, veri setleri, vb. 

•  Fon ve yayınla ilişki içindeki içerik 

•  Toplulukça düzenlenen kalite 
•  Metadata zenginleştirme için OpenAIRE veri madeni 

hizmetlerine bağlanabilme 

Çok amaçlı bir kurumsal arşiv – www.zenodo.org  
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ANKOS  
Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu  

AEKA-OAIR	  

Açık Bilimsel Bilgi Dünyası 



Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler 



Kurumsal Arşivin Faydaları Nedir? 

•  Bilimsel faaliyet çıktılarını dünyaya açar 
•  Çıktıların görünürlüğünü ve etkisi artırır 
•  Üniversiteyi potansiyel paydaşlara tanıtır 
•  Dijital çıktıları toplar ve yönetir 
•  Araştırma ve öğretim faaliyetlerini yönetir ve ölçer 
•  İşbirliği çalışmalarını destekler 
•  Disiplinlerarası araştırmalar için çalışma alanı sağlar 
•  Dijital öğretim materyallerinin geliştirilmesini ve 

paylaşımını kolaylaştırır 
•  Öğrencilere bilimsel gelişimlerini destekleyici içerik ve 

çalışmalarını paylaşacak platform sunar 



Horizon 2020 



Kurumsal Açık Arşivin İçeriği Nedir? 

•  Makaleler 
•  Ön baskı (pre-prints) 
•  Son baskı (post-prints) 
•  Tezler 
•  Proje çıktıları 
•  Kitap/kitap bölümleri 
•  Konferans bilidirimleri/sunumlar 
•  Teknik dokümanlar / klavuzlar 
•  Veri setleri 
•  Öğrenim nesneleri 



Toplam	  Arşiv	  Sayısı	  :	  2.841	  
DSpace	  Kullanım	  Oranı	  :	  %40	  

	  DSpace 	  :	  	  1,126	  
	  EPrints 	  :	   	  433	  
	  BEPress 	  :	   	  152	  
	  ETD-‐ds 	  :	   	  42	  
	  OPUS 	  :	   	  26	  
	  Fedora 	  :	   	  37	  
	  Open	  Rep. 	  :	   	  14	  
	  Diğer 	  :	  	  1,011	  

Kurumsal Arşivler ve Kullanılan Yazılımlar 



 Dspace Kurumsal Arşiv Yazılımı 

•  MIT ve HP işbirliğiyle geliştirmiştir 

•  Ücretsiz, açık kaynak kodludur 

•  Dünya çapında kullanıcı topluluğu ve geliştiricilerine sahiptir 

•  Kurum ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir 

•  Eğitim, kamu, özel ve ticari kuruluşlar tarafından kullanılır 

•  Her türlü dijital içeriği muhafaza eder, yönetir ve erişime sunar 

•  Verileri uluslararası Dublin Core (DC) standartlarında tutar 

•  OpenAIRE uyumludur 



Dspace Kullanıcıları 

Dünya Türkiye 

1 MIT Özyeğin Üniversitesi 

2 Harvard University Marmara Üniversitesi 

3 University of Cambridge İYTE 

4 London School of Eco. & Pol. Sci. Doğu Akdeniz Üniversitesi 

5 Boston University İstanbul Bilgi Üniversitesi 

6 University of Chicago Doğuş Üniversitesi 

7 California State Univeristy Arel Üniversitesi 

8 Princeton University İstanbul Şehir Üniversitesi 

9 University of Manchester Yaşar Üniversitesi 

10 University of Michigan Adnan Menderes Üniversitesi 



DART-Europe E-theses Portal 



Başarı Faktörleri 

•  Birlikte çalışabilirlik 
•  Validator & Driver rehberleri 
•  Varolan standartların kullanılması 
 

•  Topluluk (Community) 
•  Yardım masaları ve eğitim  
•  AE savunuculuğu 

•  Entegrasyon 
•  Araştırma sisteminin parçası olan kurumsal arşivler 



ULUSAL AKADEMİK ARŞİV 

Çalışma	  Grubu	  
Kamu	  kaynaklarıyla	  desteklenen	  araştırmalar	  sonucunda	  üretilen	  bilimsel	  çıktıların	  açık	  
erişim	  olması,	  açık	  erişim	  yayınlar	  ve	  yayıncılık	  ile	  ilgili	  politikalar	  oluşturulması,	  Kurumsal	  
Akademik	  Arşivler	  ve	  Ulusal	  Akademik	  Arşiv	  sistemlerinin	  kurulması	  çalışmalarına	  YÖK	  
bünyesinde	  başlanmış	  ve	  bu	  çerçevede	  konunun	  uzmanlarından	  oluşan	  bir	  çalışma	  grubu	  
kurulmuştur.	  



Çalışma	  grubunun	  görevi	  şu	  şekilde	  belirlenmiştir:	  
• Kurumsal	  arşiv	  ve	  açık	  erişim	  konusunu	  tanıtan	  ve	  önemini	  anlatan	  dokümanların	  

hazırlanması.	  	  
• Üniversitelerin	   kurumsal	   akademik	   arşiv	   politikalarına	   temel	   teşkil	   edecek	   YÖK	  

Politika	  Dokümanının	  hazırlanması.	  
• Üniversitelerde	   uluslararası	   açık	   erişim	   standartlarına	   uygun	   kurumsal	   arşivlerin	  

kurulması	  için	  YÖK’ün	  himayesinde	  hizmet	  içi	  eğitim	  çalışmalarının	  yapılması.	  
• Akademik	  kurumsal	  arşiv	  kurulumu	  için	  altyapısı	  yeterli	  olmayan	  üniversiteler	  için	  

YÖK	   bünyesinde	   merkezi	   bir	   akademik	   arşiv	   sistemi	   kurulumunun	  
gerçekleştirilmesi.	  

• YÖK	  bünyesinden	   tüm	  üniversitelerimizin	  akademik	  arşivlerini	  harmanlayacak	  bir	  
Ulusal	  Akademik	  Arşiv	  sistemi	  kurulması	  için	  gerekli	  çalışmaların	  yapılması.	  

• Açık	  erişim	  yayınlar	  ve	  yayıncılık	  konusunda	  dokümanlar	  hazırlanması	  ve	  politikalar	  
oluşturulması.	  

• Açık	   erişim	   konusunda	   uluslararası	   gelişmelerin	   takip	   edilerek	   YÖK	   Başkanının	  
bilgilendirilmesi.	  

• Bir	   sonraki	   aşamada	   kamu	  kaynakları	   ile	   üretilen	   araştırma	  verilerine	   açık	   erişim	  
konusunda	  çalışmalar	  yürütülmesi.	  



Ulusal	  Akademik	  Arşiv’in	  Kazanımları	  
Ulusal	  Akademik	  Arşiv	  ile	  elde	  edilecek	  kazanımlar	  şu	  şekilde	  ifade	  edilebilir:	  

• Türk	   Yükseköğretim	   Sisteminin	   gerçek	   performansını	   ülkemize	   ve	   dünyaya	  
sunacaktır.	  

• Türk	   araştırmacılarının	   ülkemize	   ve	   dünyaya	   tanıtımını	   sağlayacak,	   yapılan	  
araştırmaların	  etkisini	  ve	  atıf	  sayısını	  artıracaktır.	  

• Uluslararası	   standartlara	   uygun	   olarak	   oluşturulacak	   kurumsal	   akademik	   arşivler	  
ile	  ülkemiz	  kendi	  akademik	  veri	  havuzunu	  oluşturacak,	  ulaşabilir	  bu	  verilerden	  yeni	  
keşifler	   yapabilecek,	   hem	   ülkemiz	   hem	   dünya	   biliminin	   hızlanmasına	   katkıda	  
bulunacaktır.	  

• Türkiye’de	   üretilen	   bilimsel	   bilginin	   uluslararası	   düzeyde	   görünürlüğüne,	  
uluslararası	   açık	   erişim	   sistemleri	   tarafından	   harmanlanmasına	   ve	   dolayısıyla	  
paylaşılmasına	  aracılık	  edecektir.	  

• Kamu	   kaynaklarıyla	   üretilen	   bilginin,	   kamuya	   sunulmasına	   ve	   bilim	   camiasının	  
denetimine	  açılmasına	  imkân	  verecektir.	  

• Ulusal	  akademik	  mirasın	  uzun	  dönemli	  koruma	  altına	  alınmasını	  sağlayacaktır.	  
• Akademik	  yükselmelerde	  önemli	  bir	  başvuru	  kaynağı	  olarak	  yararlanılabilecek	  veri	  

havuzu	  olacaktır.	  
• Türkiye’yi	   uluslararası	   girişimlere,	   özellikle	   Avrupa	   Araştırma	   Alanı’na	   (ERA)	  

entegre	  edecektir.	  
• Üniversiteler	  ve	  sanayi	  arasında	  bir	  ara	  yüz	  olacaktır.	  
• Daha	  iyi	  değerlendirme,	  daha	  iyi	  izleme,	  daha	  iyi	  araştırma	  yönetimi	  sağlayacaktır.	  	  
• Özellikle	  kamu	  kaynaklarının	  daha	  efektif	  kullanılmasına	  olanak	  verecektir.	  
• Bilimsel	  çalışmalarda	  etkin	  intihal	  denetimi	  sağlayacaktır.	  
• Bibliyometrik	  çalışmalara	  kaynak	  oluşturacaktır.	  
• Türk	   Yükseköğretim	   Sistemine	   ve	   kurumlara	   prestij,	   araştırmalara	   fon	  

sağlayacaktır.	  
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