
Digital CommonsTM:  
İşbirliği sağlamak için sergileme
Araştırmaların sergilenmesi, Digital Commons 
müşterisi için kamu-özel sektör ortaklığı sağlar

Araştırmaları fark edildiğinde hem öğretim elemanları hem de 
kurumları fayda sağlar. Utah State University'de Fizik Profesörü J.R. 
Dennison, NASA/ABA Hava Kuvvetleri sözleşmesi yapmış küçük bir 
işletmenin yönetim kurulu başkanından beklemediği bir telefon 
alınca merkezin araştırmalarını çevrimiçi olarak paylaşmanın 
değerini gördü. 

Test konusunda acil yardıma ihtiyaç duyan yönetim kurulu 
başkanı, panik hâlinde yaptığı bir Google aramasında USU'nun 
Digital Commons sitesinde Madde Fiziği Grubu'nu buldu ve 
yardım için Dr. Dennison'ı aradı. İş ortaklığı devam eden bir 
başarı öyküsü niteliğinde.

"Kontrat finansmanının ötesinde, bu kontrat benim için heyecan verici, 
zira yeni bir iş kolu, yani işimin ticari ve pratik yönü konusunda bana 
bir kapı açtı."

–Utah State University Fizik Profesörü J.R. Dennison

Araştırma verileri ve bağışlar
Fon zorunluluklarını karşılayın, şeffaflığı artırın ve bağışları 
çevrimiçi yönetin

Dijital beşeri bilimler ve yaratıcı eserler
Öğretim elemanlarının yenilikçi eserlerini çoklu ortam biçimleri, 
dijital projeler ve halka açık geçmişle destekleyin.

Yeni akademik dergiler
Öğretim elemanlarının yeni ortaya çıkan 
alanlarda dergi çıkarmasını sağlayın.

Kütüphane tarafından düzenlenmiş 
öğretim elemanı profilleri
Öğretim elemanlarına ihtiyaç duydukları 
okuyucu ölçütleri ve hizmetlerini sunun

Eğitim ve öğrenim materyalleri
Açık eğitim kaynakları, öğrencilerin idare 
ettiği dergiler ve sınıf araştırma projeleri

Görünürlük ve etkiyi artırmak için kurumunuzun ürettiği her şeyi yönetin ve sergileyin



Digital Commons Ağı
Açık Erişim. Gücünü Akademisyenlerden Alır. Üniversiteler Tarafından 

Yayımlanır.®

Digital Commons Ağı, disipline göre ayrılmış bir milyonun üzerinde ücretsiz 
ve tam metin akademik makale için okuyucu sayısını artırmaktadır. Öğretim 
elemanları, alanlarındaki çalışmaları konu, yazar veya anahtar sözcüğe göre 
izleyebilmekte ve kendi eserlerinin nasıl okunduğunu takip edebilmektedir. 

Ağ, öğretim elemanı katkılarını tüm dünya açısından daha görünür kılırken, 
bir yandan da işbirliğini desteklemektedir.

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

elsevier.com/solutions/digital-commons

Digital Commons, Elsevier Inc'in hizmet markasıdır. Telif Hakkı © 2018 Elsevier B.V.
Ağustos 2018

Kurumumuzun araştırma çıktısının görünürlüğünü 
artırmak için tasarlanmıştır*

Uygulaması, kullanması, muhafaza etmesi ve 
değerlendirmesi kolay

Şeffaf, gerçek zamanlı etkiyi gösteren ölçütler

• Küresel ve kurumsal okuyuculuğun takibi için panolar

• Gerçek zamanlı okuyucu haritaları

• Etkiyi paylaşma araçları 

• Kampüs bildirimi için esnek destek

Kullanım kolaylığı için barındırılmış altyapı

• Güvenli, bulutta barındırılan depolama

• Sektörde öncü SEO

• Hızlı tempolu, müşteri odaklı geliştirme 

• Tüm dosya türleri için sınırsız veri ve destek

Tüm ihtiyaçlarınız için sınırsız destek

• Özel danışman

• Personel, fakülte ve öğrenciler için ölçeklendirme 
sürecine yardımcı olacak eğitim

• Özel markalama ve tasarım

• En iyi uygulamalar ve trendler için rehberlik

Görünürlüğü ve etkiyi artırmak için kurumsal depo 
ve yayınlama platformu

• Fakülte ilim ve 
araştırmaları

• Öğrenci çalışmaları ve 
ETD'ler

• Veri yönetimi

• Konferanslar ve 
etkinlikler

• Arşivler ve özel 
koleksiyonlar 

1.500  
Dergi yayını

2,5 milyon 
Tam metin nesnesine 
ev sahipliği yapar

1/2 milyar 
Toplu indirme

*Ölçümler, küresel Digital Commons platformları için 2018 yılına kadar olan verilere dayanmaktadır

530 kurumdan 2.410.162 eseri keşfedin.


