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Esbjörn at the Study Corner      
Carl Larsson, 1912                  
National Museum, Sweden      
Public Domain 



Eğitimde Europeana  

Bu kılavuz kimler için ? 

 

●Özellikle sanat ,tarih ve müzik olmak 

üzere, tüm derslerin eğitmenlerine, 

●Eğitsel içerik geliştiricilerine, 

uygulama,oyun,çevrimiçi kurs vb ) 

● Çeşitli ve güvenilir miras içeriği 

deposuna ulaşmak isteyen öğrenciler ve 

hayat boyu öğrenicilerine yöneliktir . 

 

 

Bu kılavuzu okuduktan sonra siz; 

 

●Kim olduğumuz ve ne yaptığımız 

hakkında bilgi sahibi olacak, 

●ilgili  içeriğe ulaşmak için en etkin 

yolları öğrenecek, 

●Eğitimde kullanıma uygun, lisanslı 

içerik bulma konusunda güvenli 

hissedecek 

●Kullandığınız  içeriğin ,doğru şekilde 

kime ait olduğunu belirtmeyi bilecek ,  

●Kendi eğitim kaynaklarınızı oluşturma 

ve paylaşma (ve potansiyel olarak 

ticaretleştirme ) konusunda güvenli 

hissedeceksiniz. 

 

Bu sürekli güncellenen bir dökümandır ve geri dönütlerinizi bekliyoruz. Yorum ve 

önerilerinizi reuse@europeana.eu  adresine yollayınız. 
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bokägarmärke, exlibris 
Creator unknown, 1929 

Malmö museer, Sweden 
Public Domain 

İçerik  
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Biz, Avrupa  Komisyonu 

tarafından kurulan 

Avrupa’nın dijital kültürel 

miras platformuyuz. 

 

Europeana Nedir ? 
Sizlere ne sunuyoruz ?  

 

➔Çeşit çeşit  ve ilham veren içerik: 

●50milyon üzerinde, fotoğraf,video,müzik,gazete 

,metin (günlük,mektup ve kitap),işitsel öge ve 

haber kaynaklarından oluşan dijitalleştirilmiş 

kültürel miras içeriği,   

●20 milyondan fazla eğitime uyumlu  içerik, 

●Curatör (çevrimiçi)  sergi ve temalı 

koleksiyonlar, 

●22 dilde içerik (hala arttırılıyor) ve 12 dilde 

mevcut sergiler . 

➔ İçeriği kullanabileceğiniz ve  ulaşabileceğiniz 

araçlar : 

●Manual search and download  

●APIs   
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Anahtar Terimler 

Telif hakkı : Telif hakkı (fotograf ,resim ve edebiyat türünde ) orijinal sanat 

eserleri kadar, diğer yayınlanmış eserlerini de  koruyan, fikri bir mülkiyet 

biçimidir. 

Telif hakkı zaman sınırlıdır; süresi dolduktan sonra, öge sahibinden izin almaksızın  

“Kullanılmasına ve ihtiyaç duyulmadan herkes tarafından ücretsiz olarak yeniden 

kullanılmasına izin verilerek’’ kamuya açık alana geçer. 

Veri sağlayıcı ya da kurum :  

Bu, Europeana'ya dijital kültürel miras verilerini sağlayan müze, galeri, arşiv veya 

kütüphane (veya başka bir kurum) anlamına gelir. 

Kullanımı Ücretsiz : Public Domain, CC0, CC ,BY ve CC BY-SA ile etiketlenmiş,kar 

amaçlı ve kar amacı gütmeden defalarca kullanılabilecek içeriği kapsar. 

Yeniden Kullan : İçeriği yeni şekillerde kullanma (örneğin, üzerine ekleme yapma 

uyarlamak, yeniden düzenleme ) ve/ya da yeni ortamlarda (sanal ya da sanal 

olmayan ), mesela uygulamalar,oyunlar,çevrimiçi portal ya da 3 boyutlu çıktılar . 
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Europeana ‘da arama yapma   

Anasayfamızda Europeana içeriğine erişim sağlayan bir arama kutumuz var.  

Aramanıza bu kutuya bir anahtar kelime (ör. "Atlar") girerek başlayabilirsiniz. 

Birçok sonuç çıktığını görebilirsiniz. Bu içeriği liste ya da ızgara formatında görmeyi 
seçebilir  ve tek bir sayfada görmek isteğiniz içerik miktarını  değiştirebilirsiniz.  

  CC BY-SA 

#Europeana4Education 

  CC BY-SA 

#EuropeanaEducation 



“National library of France” Tam çoklu kelime araması için tırnak işaretleri 
kullanın. 

COUNTRY:france Hangi ülkeye ait olduğunu bulun  

when:(1944) or YEAR:[1525 TO 1527]  Yıl veya zaman aralığına göre arayın  

Bir kelimeden sonra ‘’benzer’’ anlamına gelen şu sembolu 
kullan  ~  ‘örn ‘posaune~’ eger boyle kullanırsan bu kelimeyi 
de bulacaktır ‘’posaunisten’’. 

İçeriğe erişmek için,yaklaşık olarak kullanılan  
benzer hece ve kelimeler kullanın 

Bir deyimden sonra bu sembolu kullanırsan yine aynı 
şekilde yakın kelimeleri bulacaktır. Örn : ‘Carl Schallhas~10’ 
bulacaktır Carl Philipp Schallhas.  

 AND, OR, NOT (ve ,veya,değil )kullanarak arama alanızı 
daraltacaksınız . Örn : ‘salt AND pepper’; ‘salt NOT pepper’;  
‘salt OR pepper’ 

Aramanızı , (parantez) ve VE, VEYA, NOT kullanarak 
belirginleştirin. 

 Grup aramaları için bu sembolu kullan ( )  .Örn. ‘(salt AND 
pepper) AND cooking’ ; ‘NOT(salt AND pepper) AND cooking’ 

Özel semboller ? Bir harfi değişmiş çeşitli kelimeleri 
bulacaktır e.g. ‘ca?e’ will find cafe, cane, care, case etc. 
 

Google araması tersine ,birşeyi yanlış hecelerseniz 
bulamayız.Eğer doğru heceyi bilmiyorsanız ,?,* gibi 
semboller kullanın.Kelimenin ilk harfi 
hariç,sembolleri kullanma aradığınız kelimeyi 
bulmanıza yardımcı olacaktır. 

Özel semboller ? Bir harfi değişmiş çeşitli kelimeleri 
bulacaktır e.g. ‘ca?e’ will find cafe, cane, care, case gibi. 

Arama İpuçları  
Göz atmak istemiyorsanız veya aradığınızı biliyorsanız, bulmak için bu arama 
ipuçlarını kullanın! 
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Arama Terimleri  

Aşağıdakilere göre ,arama yapmak için ekranın 

sol tarafındaki filtrelerimizi kullanın : 

 

➔Koleksiyon  teması : mesela  Mart 2017 

,Sanat ,Moda , müzik ve daha fazlası  

➔Medya türü :Görüntü,yazı,ses ,Video,3D 

İpucu: ‘Yalnızca medya bağlantıları olan 

öğeleri’ seçmek,doğrudan Europeana’dan 

indirilebilecek içeriği getirir.  

➔Kullanabilir miyim ? Aradığınız öğenin 

lisansı  hakkında bilgi edinin  

➔Eseri sunan ülke :  Sağlayıcı kurumun 

hangi ülkeden olduğu  

➔Dil 

➔Kurum: Yalnızca belirli bir sağlayıcıdan 

içerik istemeniz durumunda. 

  

Screenshot of search filter 
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Ekran Görüntüsü sahibi Gros Bull-dog, coiffé d'un chapeau : [photographie de presse] / Planet | 
Planet News (Agence de presse). Ajans fotoğrafı , 1933. National Library of France, Public 

Domain. Europeana öne çıkanlar. 

Yeniden kullanılabilir içerik bulma 

Europeana, tekrar kullanılabilecek, eğitim amaçlı içerik bulmanızı kolaylaştırır.Bunu, her dijital 

nesnenin nasıl kullanılacağına dair sağladığımız hak bildirimi etiketi ile 

gerçekleştiriyoruz.(aşağıdaki  sarı alanlardan görebilirsiniz) 
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İçeriği diğer telif  hakkı bildirimleriyle kullanmak istiyorsanız, her zaman lisanslı olduğu koşulları kontrol 
etmelisiniz.İçerik sayfasında ‘’Ek Haklar Bilgisi’’ alanı altında ekstra bilgiye ulaşabilirsiniz ,ya da nesneyi ve kullanım 
koşullarını görmek için veri sağlayıcısının web sitesinde bulunan kullanım koşullarını görmek için bağlantıyı takip 
edebilirsiniz. 
 

Ne kullanabilirim ? 
Ücretsiz kullanabilir içerik Public Domain Mark, CC0, CC BY or CC-BY-SA ile etiketlendirilebilir. 

Public domain (PD) etiketli eserler , ücretsiz olarak ticari ve ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir 

ve her daim eserin asıl sahibini belirtmeniz gerekir. 

 

İçeriğin Creative Commons (CC)   lisansı ile etiketlendirildiği alanlarda,kullanımı için ek 

zorunluluklar ve sınırlandırmalar ortaya çıkabilir. Bunu, hak bildiriminin CC 

bölümünü hangi harflerin takip ettiğini bakarak tanımlayabilirsiniz. 

●BY - Eserin Kaynağını belirtmenizi gerektirir.(kime ait olduğunu ) 

●SA - Benzerini paylaş- kendi çalışmalarınızı aynı şartlar altında paylaşmanızı gerektirir. 

●NC -Ticari olmayan- eserin sadece ticari olmayan kullanımına izin verir. 

●ND - türevsiz – eseri hiçbir şekilde değiştiremezsiniz. 

 

Europeana’da  her telif hakkı  bildirimi  için detaylı açıklama  bulabilirsiniz. 
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Yeniden kullanılabilir içerik bulma 

Açılır arama menüsünden ‘’Kullanabilir miyim ?’’ 

sekmesini tıklayarak yeniden kullanılabilir içeriğe 

ulaşabilirsiniz. Bu sekme, arama yaparken 

ekranınızın sol tarafındadır.  

 

Oradan ‘’Ücretsiz Kullan ‘’ ı seçebilirsiniz ve 

sonuçlarınız yalnızca ücretsiz olarak yeniden 

kullanılabilir içeriği göstermek üzere  

filtrelenecektir. 

. 

 

Screenshot of filter  
functionalities on copyright   

  CC BY-SA 

#Europeana4Education 

  CC BY-SA 

#EuropeanaEducation 



Kullandığınız içeriğin kaynağını daima   belirtiniz. 
 

İçeriğin kaynağını nasıl belirtirsiniz ? 
(içeriğin kime ait olduğunu ) 

Kullandığımız kültürel miras içeriğinin  kaynağını doğru bir şekilde belirtmek gerçekten  

çok önemlidir, böylece kullanıcılar eserin kaynağını öğrenebilirler. 

 

Eseri ,çevrimiçi olarak kullanıma sunan kurumu da  desteklemeniz için kayda bağlı   

hyperlink (komut )  kullanmanızı tavsiye ederiz. 

 

Europeana kayıtlarında kaynak belirtme örneklerini görmek için diğer sayfa ‘ya bakınız. 

Temel kontrol listesi 

●Başlık 

●Eser sahibinin ismi (Eğer biliniyorsa) 

●Oluşturulma tarihi  (Eğer biliniyorsa) 

●Kurumun adı 

●The rights statement (Beyan hakları) 

● Eserin Europeana’da olan  direk linki  ( eğer çevrimiçi kullanıyorsanız) 
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De drieling Van der Pol geboren op 16 

november 1948. V.l.n.r. Betty, Hanny en Sus 

(Fransje), 1950. Stadsarchief 'S-Hertogenbosch, 

Netherlands, CC BY-SA 

 

 

 

 

 
 

 

Kaynak Gösterme Örneği 
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Screenshot featuring D100. Japanese Lantern Makers, 1880-1890. Museum Für Kunst Und Gewerbe, Hamburg, CC0  
Highlights by Europeana 

  

  CC BY-SA 

#EuropeanaEducation 

Materyalin Kaynağını Göstermek için ihtiyacım 
olan gerekli bilgileri nereden bulabilirim? 

İhtiyacınız olan her şeyi kayıt sayfasında bulabilirsiniz. Eğer indir e 

tıklarsanız bu bilgilerin büyük bölümünü direk olarak URL ‘den kopyalayıp, 

yapıştırabilirsiniz. Görüntüye gömülmüş olan HTML seçeneğini kullanma 

olanağına da sahipsiniz. 

http://www.europeana.eu/portal/en/record/2048429/item_FU2KIWQU3T2IIKJL2T2XZGEF5JF72T5K.html?q=D100.+Japanese+Lantern+Makers
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Europeana ApIs kullanma  

API (Uygulama Programlama Arayüzleri) lerimiz uygulamalar, web siteleri, 
oyunlar gibi harici çevrimiçi ortamlarda içeriği aramayı, almayı, ve 
görüntülemeyi sağlayan web servisleridir. Europeana, hali hazırda dört tane 
APIs sağlamaktadır. Bunların her birine basit bir kayıt sürecinden sonra  
ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir. 
 
REST API en sık kullanılan API dir. Bu arayüz sayesinde kullanıcılar kayıtları, 
tarihten yaratıcıya, medya türünden boyutuna kadar çeşitli veri alanlarına göre 
filtreleyebilirler. 
Europeana Linked Open Data Service (Europeana Bağlantılı Açık Veri Servisi) 
kullanıcılara SPARQL uç noktası aracılığı ile üst veriyi araştırma, ulaşma ve 
indirme olanağı sağlar.  
 Europeana OAI-PMH servisi kullanıcıların Europeana üst verisinin seçilen bir 
bölümünden ya da tamamından faydalanmasını  destekler. 
 Europeana  Annotations  API kullanıcılara koleksiyonumuzdaki nesneler için 
ek açıklamalar üretebilmelerini, güncellemelerini, ve almalarına izin verir. 
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İletişimde kalmak için ! 

‘’Eğitimde Europeana’’ içeriğinin kullanılmasına öncülük eden eğitimciler için 

tasarlanmış LinkedIn and Facebook Group gruplarımıza katılın.  

●#EuropeanaEducation tabelasını kullanarak sosyal medyada bizimle iletişime geçin 

ve bize öğrecileriniz ve sizin  neler yarattığınızı gösterin. 

●Lisans ile ilgili aklınıza gelen tüm soruları  @EuropeanaIPR on Twitter adresinde 

sorabilirsiniz. 

● reuse@europeana.eu adresine e-posta atabilirsiniz. 

●Daha fazla bilgi için website mizi ziyaret edebilirsiniz. 
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Bize Katılın! 

Bu rehberi okuduğunuz için teşekkür ederiz. Umarız içeriği kullanışlı ve ilham verici 

bulmuşsunuzdur. 
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