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AB Cephesi 
AB Parlementosu ve Konsey’e tebliğ 
• Önerilen yeni strateji: e-Bilim ve e-Altyapılar AB’nin öncelikli alanları 

olacaktır. 
• Bilim’de küresel işbirliklerine aktif katılım ve etkileşim sağlanacaktır. 
• Kamu kaynağı ile fonlanan proje sonuçlarına erişim sağlanacaktır. 

e-Bilim: Bilim bizim için ne yapabilir? 
• Sosyal ve küresel problemler 
• Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini değiştiriyor : Bilgi ve İletişim 

Teknolojilerini ise Bilim’i değiştiriyor. 

e-Altyapılar: Bilim için ne yapabilir? 
• Bağlantı, bilgi işleme, işbirliği 
• Araştırma Topluluklarının dolaşımı 

 

Presenter
Presentation Notes
Yenilenen Avrupa strateji ile, 2020 ve ötesinde çığır açan bilimsel araştırmalar ortaya çıkarabilmek için, e-bilim’i desteklemek, e-altyapıları sürdürülebilir kılmak ve inovasyonu destekler biçimde kullanmak  hedeflenmektedir. Bu strateji ile araştırma ve yenilik politikaları konusunda ulusal ve Topluluk stratejileri arasında koordinasyon sağlanması amaçlanmaktadır.



Neden Şimdi? 

• E-bilim bilinen bir kavram ancak yaygınlaşması 
için daha çok çaba harcanması gerekiyor. 

• Internet, küresel ağ 
• Veri tufanı, veri koleksiyonları ve veri 

madenciliği 
• Paylaşım, dağıtım ve yayımlamak için 

yeni/ucuz tekniklerin gelişmesi 
• Bilgi ekonomisinde, teknolojinin bilim ve 

eğitim odaklı daha verimli kullanılabilmesi 
• Kriz zamanı = fırsat zamanı 



Avrupa Neden Açık Erişim’i Önemsiyor? 

• Araştırma ve Inovasyon’a hizmet etmek ve bu alanlara 
yapılan yatırımın geri dönüşünü iyileştirmek 

• Bilim ve teknolojinin yaygınlaşmasını, herkes 
tarafından(araştırmacılar, sanayi, vatandaşlar) 
erişilmesini sağlamak ve bütün AB Ülkelerinin eşit 
erişimini  mümkün kılmak 

• Kamu kaynağı ile fonlanan Ar-Ge sonuçlarına ücretsiz 
erişim sağlamak 

• Kaliteden taviz vermeden yaygınlaştırma aktivitelerine 
ayrılan kaynağı daha verimli kullanmak  
 
 



Gerçekleştirmek istenilen hedefler nedir? 

• AB Çerçeve Program altında fonlanan 
araştırma projeleri sonuçlarına açık erişimi 
sağlamak 

• Açık erişim konusunda araştırma ve destek 
faaliyetlerine fon aktarmak 

• Açık erişim ve veri paylaşımı konusunda 
Ulusal Politika inisiyatiflerinin gelişimini 
desteklemek 

• Üye ülkeler arasında bu konudaki politika 
koordinasyonunu desteklemek 

 



Bilim ve Bilişim Teknolojileri 

• Yüksek sosyo-ekonomik etkisi olan Küresel 
Bilimsel Problemler  

• Uzak mesafeler, büyük dosyalar, yoğun işlemci 
gücü 

• Multi-disipliner, farklı yetkinlikler ve 
tamamlayıcılıklar 
 

e-Altyapı Bilimi, Bilim İnsanları da e-altyapıları değiştirir. 

Presenter
Presentation Notes
Yeni araştırma methodlarının ortaya çıkması, bilişim kaynaklarının, veri koleksiyonlarının ve bilimsel aletlerin daha çok kullanılmasını zaruri kılmış, bu da bilimsel gelişmede bir evrimi beraberinde getirmiştir. Bilimsel araştırma  prosedürleri büyük ölçüde farklılaşacaktır. Araştırmacılar küresel toplumsal etkileri olan bilimsel problemlerin çözümünde zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. Farklı bilim alanlarındaki bilgileri bir araya getirmek gerekli olacaktır.Avrupa’nın arge alanındaki küresel rekabette ayakta kalabilmesi için, bu değişim döneminde e-bilim’in gelişme potansiyelini tüm araştırmacıları, eğitimcileri ve öğrencileri ile desteklemesi gerekmektedir. 



Küresel Araştırma Gruplarını yaratmak 

Bilimsel Topluluklar 
 

•Coğrafi olarak dağınık 
•Heterojen Kültürlerden 
•Kompleks Problemler 
•Bilginin yoğunluğu 
•Bilginin Kalitesi 
•Paylaşımın teşvik edilmesi 
•Organizasyonel Engeller 

e-Altyapılar 
 
•  Sürekli Bağlanabilme 
•  İşbirliği 
•  İşleme,Simulasyon 
•  Verinin  

saklanabilmesi 
•  Gözden geçirme 
•  Güven 
•  Bilgi avantajı 



Bilimin Haritası 

Nature Dergisi: Bu harita 776 farklı bilimsel alanda(açık renkli dairesel nod’lar) , 
800,000 yayınlanmış makale incelenerek hazırlanmıştır. Makalelerin hangi 
sıklıkla diğer yazarlarla ortaklaşa yazıldığı temel alınarak. […] 



AB 7.ÇP’de Açık Erişim 

Açık Erişim Pilot Projesi 
– Amborgo (6/12 ay) 
– 7 alan (>1300 proje) 
– Toplam 7.ÇP Bütçesinin 20% (2007-2013) 
– Anket Çalışması (2011 yazında) 

 

• ERC 
– 2012’deBilimsel Konsil Kılavuzu açık erişimi destekleyecek 

şekilde güncellendi. 
• Amborgo (6 ay) ana verileri de kapsıyor 

 
• OpenAIRE 

– AB Destekli portal 
• İzleme Fonksiyonu(27 134 yayın, 9 577 adedi Açık 

Erişim.) 
– OpenAIREplus 

• Yayınları verisetleri ile ilişkilendirme 
 

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/open_access_policy_researchers_funded_ERC.pdf
http://www.openaire.eu/


E-Bilim için ne yapabiliriz… 

E-bilim’e geçişi hızlandırmak için Avrupa Komisyonu ve üye  
ülkeler bugüne kadar altyapı tarafına yatırımlar yapmışlardır... 

Fikirleri ışık hızında bağlamak:  
GÉANT 

Veriye erişim:  
Bilimsel Veri 

Bilimsel prosedürlerin yenilikçiliği:  
Küresel sanal araştırma toplulukları 

Yüksek Başarımlı Hesaplama 
PRACE 

En iyi kaynakların paylaşılması 
e-Science grid 

Presenter
Presentation Notes
e-Infrastructure is “an environment where research resources (hardware, software and content) can be readily shared and accessed wherever this is necessary to promote better and more effective research”.Such environment integrates networks, grids and middleware, computational resources, experimental workbenches, data repositories, tools and instruments and the operational support that enable global virtual research collaborations.e-Altyapı "araştırma kaynaklarının (donanım, yazılım ve içerik) kolayca paylaşılabilir ve gerekli olduğu yerlerde erişilebilir bir ortam" dır.�Bu ortam ağları, ara katmanları, bilgi işlem kaynaklarını, veri depolarını ve operasyonel desteği bütünleştirir. Bu da küresel sanal araştırma işbirliklerinin oluşturulmasını sağlayacaktır.



FP7 Veri Depoları 

 
 

IMPACT  

NMDB  

DRIVER II  

METAFOR 

EuroVO-AIDA 

GENESI-DR 

bio-informatics  

space physics 

federated digital repositories  

climatology 

astronomy 

geosciences 

Presenter
Presentation Notes
IMPACT 	��unifies data from 10 major databases related to protein families.NMDB 	��establishes a digital repository for cosmic-ray data, and develops a real-time database from many neutron monitoring stations.METAFOR 	��defines a Common Information Model (CIM) for climate data handling heterogeneous metadata stand.EuroVO-AIDA	��unifies digital data collections of astronomy, integrating European data centres into a global Virtual Observatory.GENESI-DR 	��provides access to earth science digital repository (data from space, airborne, in-situ sensors).DRIVER II	��federates scientific repositories based on open standards, supporting complex information objects, cross-discipline.



FP7: Kullanıcı Toplulukları 

••• 12 

 EUFORIA  

neuGRID  

D4Science  

ETSF  

 e-NMR 

DORII  

 PESI 

PARSE.insight  

magnetic fusion  

medical e-Support 

environment - e-Infrastructure 

spectroscopy 

 data analysis - biology 

environmental science, seismology 

biodiversity 

permanent access records of science 



Süreklilik 

Bilimsel Bilginin Sürekliliği: 

– Araştırma ve Eğitim arasında (kamu yararı) 

– Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek arasında 
(koruma) 

– Farklı disiplinler arasında (multi-disipliner) 

– Farklı organizasyonlar arasında (kurumlar) 

– Ham deney verisi ve yayınlar arasında (e-bilim 
çalışma ortamları) 

 

Presenter
Presentation Notes
The new thing in the 'digitally-based' scientific environments is that raw data and structured data (including scientific papers) are not any more far away in the scientific process as they used to be in 'paper-based' environments.Data used to be confined to the experimental activities and somehow dissociated from the presentation of results. Things have dramatically changed and the trend is now towards a continuum of the scientific information space enabled by digital technologies.Other continuums are of equal importance and add to the complexity of the challenges we have ahead of us.



Veri Politikası: 

 Araştırma verilerine açık erişim : 

 Kamu harcamalarının iyi yönetilmesi 

 Inovasyon için değer zincirleri 
yaratılması 

 Uluslararası işbirliği ile katma değer 
sağlanması 

 



Bilimsel Veri Gereksinimleri 

Bilimsel Veri konusunda görev yapacak Politika  

Danışma Kurulları : (e-IRG ve ESFRI) 

Gereksinimler aşağıdaki kriterler ışığında  

belirlenmeye çalışılmaktadır: 

•  erişilebilirlik 

•  kalıcılık 

•  kalite 

•  kullanım hakları 

•  birlikte çalışabilirlik 



 
Açık Erişim Nedir? 

 
Nick Shockey ve Jonathan Eisen bizi açık erişim 

dünyasına götürüyor  



• Kamu kaynağı ile fonlanan araştırmaların 
yaygınlaştırılması ve çıktılarına açık erişim  için net 
politikalar tanımlanmalı ve uygulanmalı 
– Amborgo, copyright, Akedemik yükselme kriteri, 

KOBİ’ler,şeffaflık, vb 

• Bilimsel verinin korunması için önlemler alınmalı 
• E-altyapıların gelişimini destekleyin, daha çok fon 

ayrılmalı 
• Farklı platformlarda her kesimden katılımcılarla diyalog 

yolu açık tutulmalı 
• AB’deki gelişmelerin dışında kalınmamalı 

 
 

Karar Vericilere Tavsiyeler 



Sözlerime son verirken: 

 Multi-disipliner, katılımcı ve küresel araştırma toplulukları 
yaklaşımları bu stratejisinin önemli bir parçasıdır ... ama 
organizasyon, yönetim ve finansman modelleri, sosyolojik 
ve kültürel konularla ilgili sorunların yeniden gözden 
geçirilmesi gerekmektedir. 

 Kültürel değişim: Araştırmacıları veri/yayın paylaşmaya 
nasıl ikna edeceğiz? 

 Fon otoriteleri işbirliği ve veri paylaşımını nasıl 
ödüllendirecek? 

 Mevcut telif/fikri mülkiyet hakları e-bilim’in gelişimini 
engelliyor. 

 Ulusal farkındalığın yaratılması ve açık arşive destek veren 
araştırmacı sayısının artırılması gerekmedir. 

 

Presenter
Presentation Notes
To efficiently support e-Science and gain a lead in Global Virtual Research Communities, Europe needs to continue developing world-class e-Infrastructures able to support new ‘participative’ paradigms. This provides a unique opportunity to strengthen the role of European research in the evolving global context. However, to fully exploit the potential of global scientific collaboration, a number of issues need to be addressed. These concern the clash of cultures between different disciplines, the need to rethink organisational models, and the setting up of quality assurance mechanisms and business models. New strategies for the technological development of e-Infrastructures are also fundamental to ensure ‘future-proof’ solutions, based on open standards, which can be maintained and further improved in the long run and add value to the investment in research facilities, large and/or unique instruments, etc.



Daha fazla bilgi için: 

www.cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/ 



 Tek başına, gelişmiş altyapılarla, ses getiren 
araştırma yapan bilim insanını, farklı 
disiplinlerlerle işbirliği yapan, veri paylaşan ve 
daha önce yapması mümkün olmayan 
araştırmaları yapabilen bilim insanına nasıl 
dönüştürebiliriz? Sosyal bilimci 

arkeolog 
fizikçi 
biolog 
... 
araştırmacılar! 

araştırma grupları 

e-Bilim’le 
arastırma daha 
demokratik hale 
geliyor.  



İlginiz için teşekkürler 

Ebru BAŞAK AKÖZ 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ulusal Uzmanı 
Araştırma Altyapıları Ulusal Delegesi 
Araştırma Altyapıları Ulusal İrtibat Noktası 
  
AB Çerçeve Programları Müdürlüğü 
Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere  
06100 ANKARA  
T +90 312 468 5300 - 3928 
F +90 312 427 4024 
www.fp7.org.tr 
ebru.basak@tubitak.gov.tr 

http://www.tubitak.gov.tr/
mailto:ebru.basak@tubitak.gov.tr
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