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OpenAIRE, Avrupa açık erişim politikaları ve ilgili rehberlik politikalarının nasıl yapılacağına 

yönelik kılavuzlar hazırlayarak tüm üye ülkelerini kapsayan geniş bir destek ağı oluşturur. Bu 

ağ aracılığı ile tüm araştırma paydaşları ve akademik yayın dünyası arasında köprü görevi 

görür. Bilimsel bilgiye erişim için yayınları, veri setlerini ve projeleri bütünleşik hale getiren 

katılımcı bir açık erişim altyapısı oluşturur. Çeşitli akademik disiplinlerdeki açık erişim 

arşivlerinin içeriğinin (dergi, tez, kitap, raporlar vb.) harmanlandığı bir veritabanıdır. Veritabanı 

2700 kurumsal arşiv ve açık erişim dergiden 524 binden fazla veri seti, 21 milyondan fazla 

yayın içerir. 

 

OpenAIRE veritabanın ana sayfasında basit tarama ekranı ve gelişmiş arama sayfasına 

yönledirme yer almaktadır. Ana sayfa üzerinde yer alan Publications (Yayınlar), Research 

Data (Araştırma verisi), Software (Yazılım),  Other Research Products (Diğer Araştırma 

Ürünleri), Projects (Projeler), Content Providers (İçerik Sağlayıcılar) ve Organizations 

(Organizasyonlar) konu başlıkları içinde direkt olarak tarama yapmak mümkündür. 
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Basit Tarama 

OpenAIRE veritabanında basit tarama ana sayfa üzerinden yapılmaktadır. Anahtar sözcük 

yazıldığında sonuçların yeraldığı ekranda kayıt sayısına erişim sağlamak mümkündür. 

Veritabanından Türkçe ifadelerle taramalar yapmak mümkündür. Tüm sonuçları gör seçeneği 

doğrultusunda aramaya filtreler eklenebilmektedir. 

 

Tarama sonucunda makalenin bağlantılarına erişim sağlanmaktadır. Makale çeşitli araçlarla 

paylaşılabilir ve kaynakça gösterme yöntemleri ile alıntı yapılabilmektedir. 
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Basit Tarama ekranında View All Results (Tüm Sonuçları Görüntüle) ile sonuçlara filtreler 

ekleyerek aramayı daraltmak mümkündür. Sonuçlar tercihlere göre sıralanabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

View All Results 
seçilerek filtre 
uygulanabilmektedir. 
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Seçilen filtreler ile arama daraltılmıştur. Arama sonucunda erişim sağlanan makalenin  tam 

metin bağlantıları, makalenin künyesi sayfada yer almaktadır. Sayfada referanslar, benzer 

makaleler, makaleyi paylaşma araçları (E-posta, Facebook vb.), kaynakça gösterme yöntemleri 

ve üye olunarak projeler, araştırma sonuçları ve topluluklar ile paylaşılabilen bağlantı yer 

almaktadır. 

 

Funder (Fon Veren), 
Project (Projeler), 
Publication Date (Yayın 
Tarihi), Access Mode 
(Erşim Türü), Language 
(Dil) vb. ile taramalar 
filtrelenebilmektedir. 

Tarama sonucunda toplam kayıt 

sayısı, sonuçların tercihe göre 

sıralanabileceği kısımlar yer 
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Makalede kaynakça gösterme 

yönetemleri olan APA, 

Chicago, MLA, gibi stiller 

arasında seçim yapılarak alıntı 

oluşturmak mümkündür. 
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Sayfada yer verilen bağlantılar 

ile yayının tam metnine erişim 

sağlamak mümkündür. 

 

Erişim sağlanan yayın e-posta 
gönderilebilir. Facebook, Twitter 
gibi  ağlar ile 
paylaşılabilmektedir. 

Üye olunarak ilgili yayın; 

Projeler, arama sonuçları ve 

topluluklar başlıklarının herbiri 

ile bağlantı oluşturulailmektedir. 
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Gelişmiş Tarama 

OpenAIREveritabanında Advanced Research (Gelişmiş Tarama) seçilerek taramaya 

başlanmaktadır. Gelişmiş tarama yapılırken; Title (Başlık), Author (Yazar), Subject (Konu), 

Publisher (Yayıncı), Language (Dil) vb. başlıklar seçilerek arama daraltılmaktadır.OpenAIRE 

veritabanında Boolean Operatörleri olan AND (VE), OR (Veya) ve NOT (Değil) seçilerek 

aramaları daraltmak ya da genişletmek mümkündür. 

 

 

Tarama sonucunda toplam kayıt sayısı sayfada yer almaktadır. Tercihe göre yayınları sıralamak 

mümkündür. 
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Erişm sağlanan yayının künyesi sayfada yer almaktadır. Tarama sonucu paylaşılabilir, bağlantı  

oluşturulabilir ve alıntı oluşturulabilmektedir. 

 

 

Seçilen kaynakça gösterme stili ile kayıtla ilgili alıntılar oluşturularak kaydedilebilmektedir. 
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Ana sayfa üzerinde yer alan Publications (Yayınlar), Research Data (Araştırma verisi), 

Software (Yazılım),  Other Research Products (Diğer Araştırma Ürünleri), Projects 

(Projeler) gibi konu başlıkları veritabanında direkt olarak arama yapmayı mümkün kılmaktadır. 

Publications (Yayınlar) başlığı; Funder (Fon Veren), Project (Projeler), Publication Date 

(Yayın Tarihi), Access Mode (Erşim Türü), Language (Dil) gibi konu başlıkları ile 

sınırlandırılmıştır.Tercih edilen filtrenin gruplandırıldığı başlığın altındaki konular seçilerek 

kaynaklara erişim sağlanabilmektedir. 

 

 

 

 

Publications başlığı altında yer alan konulardan European Commission seçildiğine açılan 

sonuç  sayfasından filtreler seçilerek sonuçları daraltmak mümkündür. 
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Arama sonucunda erişim sağlanan makalenin  tam metin bağlantıları, makalenin künyesi ve 

DOI numarası yer almaktadır. Sayfada referanslar, benzer makaleler, makaleyi paylaşma 

Seçilen konu başlığının 

sonucunda çıkan ekranda ek 

filtreler uygulayarak 

sonuçları daraltmak 

mümkündür. 

Tarama sonucunda toplam kayıt sayısı, 

sonuçların tercihe göre sıralanabileceği 

kısımlar yer almaktadır.                
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araçları (E-posta, Facebook vb.), kaynakça gösterme yöntemleri ve üye olunarak projeler, 

araştırma sonuçları ve topluluklar ile paylaşılabilen bağlantı yer almaktadır. 

 

 

                                                                                

 

. 

OpenAIRE ana sayfasında yer alan LINK (Bağlantı) ile çeşitli kaynaklar arasında bağlantılar 

oluşturulabilir. 

Makalede kaynakça gösterme 

yöntemleri ile alıntı 

oluşturulmuştur. 
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Content ProvidersileRepositories (Depolar), Journals (Dergiler), Registries (Kayıtlar) 

başlıkları seçilerek tarama yapmak mümkündür. 
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Repositories (Depolar) 

seçilerek bu bölüm içinde 

tarama yapmak mümkündür. 

Type (Tür) ve Compatibilty 

(Uyumluluk Seviyesi) 

başlıkları ile arama 

filtrelenebilmektedir. Sonuçlar 

indirilebilmektedir. 

 

Journal (Dergiler) ile bu 

bölüm içinde tarama 

yapılabilmektedir. Filtreler 

uygulanarak sonuçlar 

daraltılabilmektedir.Sonuçlar 

indirilebilmektedir. 

 



 
 

14 
11.06.2020  

 

 

 

 

Öneri I  

Registries (Kayıtlar) 

ile bölüm içinde 

tarama 

yapılabilmektedir. Bu 

bölümde yer alan proje 

ve içeriklere direk 

sağlayıcı içinden 

erişim sağlamak 

mümkündür. Yayınlar 

çeşitli araçlarla 

paylaşılabilmektedir. 

 



 
 

15 
11.06.2020  

OpenAIREveritabanında ana sayfa alt kısmında yer alan Support (Destek) ile kılavuza  ve 

sorulara erişim sağlamak mümkündür. Veritabanına soru, öneri ve görüşleri iletmek 

mümkündür. 

 

Öneri II 

Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilmekte 

ya da telefon, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma 

görevlilerine iletilebilmektedir. 

Telefonla referans hizmeti: 0312 525 55 55 

E-posta referans hizmeti: ktp.referans@tccb.gov.tr 

Sosyal medya hesapları: 

https://twitter.com/cb_kutuphane 

https://www.instagram.com/cb_kutuphane/ 

https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q 
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