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OpenAIRE içerik sağlayıcıları için tek 
noktadan hizmet
Akademik Arşiv  yöneticileri, Veri 
Arşivi yöneticileri , AE yayıncıları  
için hizmetler

Küresel Açık Araştırma 
Topluluğunun Yapı Taşı.  Avrupa 
Açık Bilim Bulutu’na Açılan Kapı.

OpenAIRE 
Provide

Pedro Príncipe (University of Minho / OpenAIRE) 



https://provide.openaire.eu

İçerik sağlayıcıların (akademik arşivler, veri arşivleri, dergiler, toplayıcılar, CRIS sistemleri) OpenAIRE 

ile etkileşime girdiği tek noktadan web hizmeti.

OpenAIRE‘in arka uç hizmetlerinin çoğuna ön uç erişimi sağlar.

https://provide.openaire.eu/


Doğrulama başarılı olursa, veri

kaynağı, OpenAIRE'de düzenli

toplamave indeksleme için

kaydedilebilir..

OpenAIRE'nin küresel MetrikHizmeti -

kullanımsayılarıaracılığıyla kullanım 

verilerini paylaşma. Toplu bir ortamın 

avantajlarından yararlanma. 

Üst verileri geliştirme. Daha fazla

bağlantı sağlama. OA Broker hizmeti

zengin bilgiler sunar. İlgili olanları bulun 

ve kayıtlarınızı zenginleştirmek için

abone olun.

Validate (Doğrulama)

Doğrulama hizmeti, veri kaynağınızın

OpenAIREYönergeleri ile

uyumluluğunu test etmenizi sağlar.

Register (Kayıt)

Enrich (Zenginleştirme)

Measure (Ölçme)

OpenAIRE Provide Kontrol Paneline Genel Bakış

Collection Monitor 

(Koleksiyon izleme)

Koleksiyon izme toplama 

geçmişini sağlar. Toplama

aşamasını, toplama modunu ve

toplanan kayıtların sayısını izleme.

OpenAIRE'a kaydolduktan sonra içerik

sağlayıcılar, Provide işlevlerini kullanabilir

bildirimler ve uyarılar (zenginleştirmeler, 

hatalar, yararlı bilgiler) alabilir.

Notifications (Bilgilendirme)



✓ Kayıt ve kullanım ücretsiz – hizmet işlevleri hakkında bilgi edinin ve validator (doğrulama) ile registration (kayıt)

kullanın

✓ OpenAIRE’e kaydolduktan sonra, veri kaynağı yöneticileri, broker etkinlikleri (events) erişebilir, üst veri

zenginleştirmelerine abone olabilir ve bunları iyileştirebilir, bildirimler alabilir, kullanım sayıları hizmetini

etkinleştirebilir ve toplama etkinliğini izleyebilir.

Provide Kontrol Paneli Nasıl Kullanılır

https://provide.openaire.eu

https://provide.openaire.eu/


Ana fonksiyonlar

& bileşenler



Etkili içerik paylaşımı için birlikte çalışabilir üst veriler

anahtardır

Doğrulama hizmetimizi kullanın ve küresel standartları 

kullanarak içeriklerinizi ortaya çıkarmak için OpenAIRE

Yönergelerini nasıl uygulayabileceğinizi görün.
VALIDATE



Dünya çapında daha geniş bir kitleye ulaşın

Veri kaynağınızı OpenAIRE'ye kaydedin ve küresel bağlantılı ağın

bir parçası olun.

REGISTER



OpenAIRE altyapısına entegre olmak için üst verilerinizi

ortaya çıkarmada OpenAIRE yönergeleri

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/

OpenAIRE Yönergeleri

Literatür, Veri Setleri, Yazılım, diğer araştırma çıktıları

OpenAIRE, yapısı OpenAIRE yönergelerinde belirtilen modele ve

semantiğe uyan tüm bilimsel çıktıların üst veri kayıtlarını kabul eder.

Açık Erişim ve Açık Erişim olmayan materyaller dahil edilecektir ve

mümkün olduğunda diğer çıktılara linkler tasarlanacaktır. 

https://www.openaire.eu/data-aquisition-policy

İçerik edinme politikası

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/
https://www.openaire.eu/data-aquisition-policy


Üst verilerinizi zenginleştirin. 

Daha fazla bağlantı sağlayın.

OA Broker hizmeti, bilimsel iletişim verileri hakkında zengin 

bilgiler sunar. Sizi ilgilendirenleri bulun ve kayıtlarınızı 

zenginleştirmek için abone olun.ENRICH



Arşivlerde bulunan alanlardan farklı alan
değerleri ile ilgili etkinlikleri gruplayan
makro kategorisi.

ZENGİNLEŞTİRME / FAZLA

Arşivin üst verilerinde bulunmayan alan
değerleri ile ilgili etkinlikleri gruplayan
makro kategorisi.

ZENGİNLEŞTİRME / EKSİK

AE Versiyonu

Özet Konu 

sınıflandırması
PID

Yayın tarihi Proje bağlantısı

Veri setlerine linkler Yazılımlara linkler Yayınlara linkler

ESER

BETA

ACM, ARXIV, JEL, 

DDC, MESH

ORCID

Broker Zenginleştirme Etkinlikleri



Kullanım istatistikleri

Açık araştırma etkisi Açık Bilimi güçlendirir

Kullanım verilerini OpenAIRE'in küresel Açık Metrikler Hizmeti

aracılığıyla paylaşın. Etki değerlendirme mekanizmalarını
genişletmek için birleştirilmiş ortamın avantajlarından

yararlanın.

MEASURE



Guidelines

Setting compliance of EOSC 
data sources

Research Community Gateways

EOSC scientific product catalogue

Register

Validate

Data 

Source

OpenAIRE Guidelines 

for LITERATURE 

Repositories v4.0

OpenAIRE Guidelines 

for SOFTWARE 

Repositories

OpenAIRE

Guidelines 

for CRIS

OpenAIRE Guidelines 

for USAGE statistics

OpenAIRE Guidelines 

for OTHER research 

products

OpenAIRE

Guidelines 

for DATA 

Repositories

Global sources

OpenAIRE Provide EOSC’a Ağ Geçidi



www.openaire.eu/factsheets

İçerik Sağlayıcı Yöneticileri için Rehberler 

https://www.openaire.eu/factsheets


https://provide.openaire.eu

YENİ VERSİYON

Kullanıcıların ihtiyaçlarına daha uygun

Daha kullanıcı dostu bir etkileşim için Provide 

işlevlerini keşfedin

https://provide.openaire.eu/


Zenodo (zenodo.org) boyutu ve formatı ne olursa olsun araştırma 
çıktılarını saklamak ve paylaşmak için tüm disiplinlerden araştırmacılara 
olanak sağlayan, bilimin tamamı için açık, güvenilir bir depodur. Uzun 

dönemde her türlü bilimsel çıktının keşfedilmesini, paylaşılmasını ve atıf 
almasını sağlayan Zenodo ücretsizdir.



Araştırmayı 
paylaşma ve 

bağlantı verme

Zenodo, araştırma çıktılarını veri 
setlerine ve fon bilgilerine 

bağlamaya olanak sağlayan 
zengin bir arayüz sunar. Açık 

olan tüm içerik OAI-PMH 
aracılığı ile üçüncü şahıslar 

tarafından toplanır. 

Sürüm 
destekleme

Üst düzey bir DOI aracılığıyla bir 
dosyanın farklı tüm sürümlerini 

destekleyebilirsiniz. 

İtimat edilir, 
güvenilir, güvenli

Veri, büyük ölçekli dijital arşivleri 
yöneten önemli bilgi ve 

tecrübeye sahip olan CERN'de 
depolanmaktadır. Veri dosyaları 
ve üst veri birden çok çevrimiçi 

ve çevrimdışı kopya halinde 
saklanır. 

Gözden geçirme

Araştırma materyalleri sadece 
gözden geçirenler tarafından 

paylaşıma açılabilir ve ambargo 
konulabilir.

CERN tarafından barındırılan OpenAIRE'in güvenilir arşivinde yayınlarınızı, verilerinizi ve yazılımlarınızı 
ücretsiz olarak saklayın ve paylaşın!

Zenodo Ne Sağlar?



Araştırma Çıktılarınızı 3 Adımda Paylaşın!

Zenodo maksimum otonomi ile basit ve kullanımı kolay veri arşivleme imkanı sunar. Anlaşılması kolay arayüzü içeriğinizi birkaç adımda kolayca yüklemenizi sağlar.

Yükle

• Tüm dosya biçimleri

• Her veri kümesi için 50 GB

Tanımla

•Zengin ancak esnek üst veriler

•Finansman ve lisanslama bilgileri 
(açık, ambargolu ve kapalı içerik)

Yerel olarak oturum açarak veya GitHub 
veya ORCID kimlik bilgilerinizi kullanarak 
bağlanın.

Başkalarının bulabilmesi için içeriğinizi tanımlayın. 
Ayrıca buraya yüklemek için fon ve lisans bilgilerini 
ekleyin ve bir DOI tahsis edin. İsteğe bağlı olarak bir 
topluluk seçebilirsiniz.

Yayınla

•Anında erişilebilir DOI: Alıntı yapılabilir. 
Birçok dizin ve dışa aktarma biçimi

•REST API ve OAI-PMH erişimi

•Kullanım İstatistikleri 

Yüklemenizi tamamlayın ve yayınlayın. Hızlı bir 
spam kontrolünden sonra, içeriğiniz hemen 
kullanıma hazır olacaktır. Açık erişim 
yüklemeler ayrıca Zenodo'nun ön sayfasında 
da görülecektir.



Kullanım İstatistikleri DOI 
Versiyon



Topluluklar
Projeler, Konular, Enstitüler, Uluslar, Konferanslar ...



GitHub 
Entegrasyonu





Gelecek Planları:  Zenodo Klonları



AB tarafından finanse edilen araştırmalar için kapsamlı arşiv

Yükleme başına 50 GB’a kadar

Veriler CERN Veri Merkezi’nde depolanır

Her yükleme için kalıcı tanımlayıcılar (DOI’ler)  

Makale düzeyinde metrikler

Bilimin tamamı için ücretsiz

Tüm disiplinlerden araştırma çıktılarının  tamamına açık

AB finansman bilgilerini kolayca ekleme ve OpenAIRE ile raporlama

Zenodo – Özetle

https://zenodo.org/

Zenodo, İskenderiye Antik Kütüphanesinin ilk  

kütüphanecisi ve kütüphane tarihinde bir dönüm  

noktası olan ilk kayıtlı üst verinin kullanımının babası  

Zenodotus’tan türetilmiştir.

https://zenodo.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Zenodotus


Kısıtlamalar olmaksızın hızlı, açık 

bir şekilde yayınla



https://open-research-europe.ec.europa.eu



AB araştırmaları için yüksek kalitede, güvenilir ve etkili yayın yeri

Yüksek bilimsel standartlar, hızlı ve şeffaf süreçler

Uzman Bilimsel Danışma Kurulu

Yazarlara/yararlanıcılara maliyeti yok, yani Makale İşlem Bedeli (MİB) olmayan platform

Hibe yararlanıcılarının açık erişim yükümlülüklerini yerine getirirken, çalışmalarının
sonuçlarını hibe sonrası yayınlayabileceği yer

Neden Yayın Platformu?



Açık bilim ilkelerini bilimsel yayıncılıkta işlevselleştirmede örnek teşkil ederek liderlik
etmek, örneğin, açık akran değerlendirmesi, araştırmanın erken paylaşımı, yeni nesil
göstergeler.

Şeffaflığa ve maliyet etkinliğine katkıda bulunarak bunu yapmak– Komisyon için MİB’ler
tedarikte belirlenir (780 euro).

Sürdürülebilir açık erişim yayıncılık iş modellerini keşfetmek - Kurumsal yayıncılık (EC),
yayın maliyetleri, gelecekte diğer fon sağlayıcılarla ortaklaşa yayıncılık.

Neden Yayın Platformu?Avrupa Komisyonu’nun Hedefleri



• Horizon 2020 tarafından finanse edilen araştırma kaynaklı (ve daha
sonra Horizon Avrupa)

Özgün hakemli makaleler ve ön baskılar

• Yeniden kullanım için lisanslanmış içerikleAnında açık erişim

• Gözden geçirenlerin kimlikleri açık, yayınlanan incelemeler, yayın 
sonrası yorumlar

Açık hakemlik

• PID’ler, arşivlere bağlantı, açık veri ve yazılım, birlikte çalışabilir 
teknolojiler, içeriğin korunması, vb.

Süper ağ bağlantılı ve TDM uyumlu

• Her makalenin özel bir metrik sayfası olacakYeni nesil metrikler

• Herkesin görmesi için sitede yayınlanacak
İş süreçleri ve yayın politikaları açık, 

erişilebilir ve şeffaf 

• Tamamen uyumlu olduğu için araştırmacıların iş yükünü azaltır
Avrupa Komisyonu politika ve ilkeleri ile 

uyumlu

• Wellcome Trust (Wellcome Open Research) ve diğerleri gibiDiğer fon sağlayıcıların örneği

Yayıncılık Hizmeti Olarak Platform

https://wellcomeopenresearch.org/


https://open-research-europe.ec.europa.eu/about/

Açık Araştırma Yayıncılık Modeli

https://open-research-europe.ec.europa.eu/about/


Yayın Öncesi Kontroller

Gönderim sonrası

• Yazarın uygunluğunu değerlendirme

• Makalenin kapsam içinde olup olmadığını kontrol etme

• İntihal olup olmadığını kontrol etme

Yayın öncesi kontrolleri

• Raporlama, editöryal ve etik yönergeler hakkında kapsamlı kontroller

• Veri kullanılabilirliğini kontrol etme (varsa)

• İlgili verileri ve yazılımları FAIR yapmada yazarları destekleme

Ürün

• Makaleler metin ve veri madenciliği formatlarında (PDF, HTML, XML) kullanıma sunulur

• Gerekirse deneme ve düzenleme yapılır

• Alıntılar ve referanslar, görüntü çözünürlükleri, dahil olan multimedyalar üzerinde kalite kontrolleri 
gerçekleştirilir

• Tüm kalıcı tanımlayıcıların doğru bir şekilde atandığından ve çözümlendiğinden emin olunur



Visibility & credit for 

reviewers: 

▪ Co-reviewing 

▪ ORCID ids

▪ DOIs for reports
https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-74

Açık Akran Değerlendirmesi: Örnek



Açık Akran Değerlendirmesi: Örnek



https://f1000research.com/articles/9-449

Açık Veri: Örnek



STM Sosyal Bilimler Beşeri Bilimler

Research Article Research Article Research Article

Brief Reports Essay Essay 

Data Notes Review Review

Method Articles Case Studies

Software Tool Articles Brief Reports

Study Protocols Data Notes 

Registered Reports Method Articles

Reviews Software Tool Articles

Systematic Reviews Study Protocols

Clinical Practice 

Articles
Registered Reports

Case Reports

Case Studies

Yazım yönergeleri ve politikaları: 

- Bilim, Teknoloji ve Tıp (STM)
- Sosyal Bilimler
- Beşeri Bilimler

Avrupa Komisyonu politikalarıyla uyumlu veri
yönergeleri ve politikaları

Birçok farklı makale türü desteklenecek

İçerik konu alanlarına ve Ufuk2020 program 
alanlarına göre aranabilir olacak

Tüm Disiplinlerde Araştırmaları Destekleme



Lansmandan itibaren:

Zenodo – tam metin makaleleri ve üst verileri Zenodo API aracılığıyla gönderme (makaleler hakem

değerlendirmesinden geçtikten sonra).

EPMC – Crossref F1000Research aracılığıyla ORE ön baskıları gönderecek ve meslektaş

incelemesinden geçtikten sonra bunları tam makalelere güncelleyecektir.

4 yıldan fazla:

OpenAIRE – F1000Research, ORE içeriğini iletmek ve kurumsal arşivlerle ortak çalışmak için OpenAIRE

ile birlikte çalışacak

Kurumsal Arşivler–Sürdürülebilirliğin bir parçası olarak F1000Research, doğrudan içerik göndermek için

API'leri tanımalamada ve desteklemede LIBER ve OpenAIRE ile birlikte çalışacaktır.

İndeks Veri tabanları– F1000Research mümkün olan en kısa sürede tüm konuya özel veri tabanlarına

uygulanacaktır (DOAJ, Scopus)

ORE Birlikte Çalışabilirlik ve Konsorsiyum



OER - SSS

https://open-research-europe.ec.europa.eu/faqs/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/for-

authors/tips-for-finding-referees/

https://open-research-europe.ec.europa.eu/faqs/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/for-authors/tips-for-finding-referees/


https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

Dünyadaki açık erişim arşivlerinin listesini veren dizin. Kurumsal arşivlerin içeriğini harmanlar ve içeriğinde toplu 

arama yapılmasını sağlar.

OpenDOAR

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/


Türkiye



Dünya



https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visual

isations/1.html

Dünya



https://www.re3data.org/

https://www.re3data.org/


https://arsiv.ulakbim.gov.tr/index

https://arsiv.ulakbim.gov.tr/index


https://arsiv.ulakbim.gov.tr/archiveStatistics

https://arsiv.ulakbim.gov.tr/archiveStatistics


Kaynak: Dr. Öğr. Üyesi Güleda DOĞAN-

yuksek-ogretim-sayi-20.pdf (yok.gov.tr)
https://arsiv.ulakbim.gov.tr/archiveStatistics

https://www.yok.gov.tr/Dergi/dergipdf/yuksek-ogretim-sayi-20.pdf
https://arsiv.ulakbim.gov.tr/archiveStatistics


https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/ardeb_1001_basvuru_rehberi.pdf

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/ardeb_1001_basvuru_rehberi.pdf


https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/veri_yonetim_plani_bilgi_notu.pdf

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/veri_yonetim_plani_bilgi_notu.pdf


https://acikveri.ulakbim.gov.tr/

https://acikveri.ulakbim.gov.tr/


https://aperta.ulakbim.gov.tr/

https://aperta.ulakbim.gov.tr/


Veri yönetimi, verinin nasıl elde edileceği, nasıl toplanacağı ve

kullanılacağı, verinin sürdürülebilirliği sağlanacak şekilde nerede

depolanacağı ve arşivleneceği ve verinin yeniden kullanımını

sağlamak üzere dağıtım ve paylaşımının nasıl yapılacağının

planlanmasıdır.

Özetle, veri yönetimi, mevcut ve gelecekteki araştırma ve kullanıcılar

düşünülerek veri ile ilgili olarak gerçekleştirilen tüm süreç ve

işlemlerdir.

https://acikveri.ulakbim.gov.tr/acik-veri-acik-bilim/bolum-2-arastirma-verisi-hazirlama-sureci/2-2-veri-yonetiminin-planlanmasi/

Araştırma Veri Yönetimi

https://acikveri.ulakbim.gov.tr/acik-veri-acik-bilim/bolum-2-arastirma-verisi-hazirlama-sureci/2-2-veri-yonetiminin-planlanmasi/


Veri kaybı yaşanmasını önlemek

Bilimsel araştırmalarda kullanılan araştırma verilerinin iyi 
yönetimi, aynı sonuçların yeniden üretilmesini ve bilimsel 
çalışmaların tekrarlanabilirliğini sağlamak

Bilimin daha hızlı bir biçimde ilerlemesine katkı sağlamak

Neden Veri Yönetimi?

Kaynak: the Research Support team, IT Services, University of Oxford

«Research data management – a very brief introduction»



Açık Bilim Kültürü;

• Araştırmada daha fazla şeffaflığa doğru bir 
adım olabilir. Tekrarlanabilir bilim, 
güvenilirliğin bir işaretidir.

• Bilimsel topluluk, araştırma bulgularını 
kopyalamaya çalışarak orijinal araştırmayı 
test etmelidir. 

• Açık Bilim kültürü, nihayetinde bilim 
insanlarının yüksek etik standartları 
korumasına yardımcı olabilir. 

Bu hedefe ulaşmamız için daha fazla bilimsel 
şeffaflığa doğru ilerlemeliyiz.

Bilim de Tekrar Edilebilirlik ( Reproducibility) Krizi

https://www.nature.com/news/2011/111101/full/479015a.html

https://www.nature.com/news/2011/111101/full/479015a.html


https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_in

novation/documents/ec_rtd_open-data-h2020.pdf

• FAIR ≠ Açık
• ‘’Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı’’

○ Kişisel veriler, fikri mülkiyet verileri...

Veri Yönetim Planı

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_open-data-h2020.pdf


https://www.openaire.eu/what-is-metadata

https://www.openaire.eu/what-is-metadata


https://www.openaire.eu/how-do-i-validate-my-

repository-or-journal-and-provide-data-to-openaire

https://www.openaire.eu/how-do-i-validate-my-repository-or-journal-and-provide-data-to-openaire


https://www.openaire.eu/data-reuse-use-cases

https://www.openaire.eu/data-reuse-use-cases


https://doi.org/10.17605/OSF.IO/YJRZD

https://doi.org/10.17605/OSF.IO/YJRZD


Açık Bilim bir Devrimdir;  

Her Devrimin Zorlukları vardır.

Bilimi özgür bırakmak ve daha çok paylaşmak için  

İş birliği ve güç birliği etme zamanı.



"Bilim paraşüt gibidir, eğer açık değilse, size 

bir yararı olmaz."

"Science is like a parachute if it is not open,  

it is not gonna help you."

Eva Méndez - TU Delft





Teşekkürler…
gultekingurdal@iyte.edu.tr
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