
Ufuk 2020 Açık Erişim ve  
Açık Veri
OpenAIRE nasıl yardımcı olabilir?

Araştırma Yöneticileri ve 
Proje Koordinatörleri için 
Temel Bilgiler

Ufuk  2020,  Avrupa  Komisyonu  (AK)  proje  finansmanı  kaynaklı  tüm 
hakemli yayınların açık erişim (AE), diğer bir deyişle, kullanımı ile ilgili 
herhangi  bir  kısıtlama  olmaksızın  çevrimiçi  serbestçe  kullanılabilir 
olmasını zorunlu kılar.

Açık Erişim için 4 Basit Adım

OpenAIRE: Araştırma Yöneticileri için Hizmetler

Projenizi aramak için: www.openaire.eu. 
Her  bir  Ufuk  2020  projesi  için;  proje  bilgilerini,  proje  ile  ilgili 
yayınlar  ve  veri  setleri  ve  bir  istatistik  bölümü  içeren  sayfa 
sağlamaktayız.

i. Bilimsel yayınların Açık Erişim olması konusunda Ufuk 2020 
zorunluluklarına uyma.

ii.  AK  katılımcı  portalından  bir  tuşa  tıklamak  suretiyle  proje 
yayınlarınızı çekerek zamandan kazanma! 

3. Adım Makalenin  hangi  programa  ait  olduğu  ["European  Union  (EU)"  ve  "Horizon  2020"]  veya  ["Euratom"  ve 
Euratom araştırma  ve  eğitim  programı  2014-2018"];  çalışmanın  adı,  kısaltması,  hibe  numarası;  yayın  tarihi  ve

 kabul edilebilir.

Ufuk 2020 Açık Erişim Zorunluluklar

1.  Adım Seçtiğiniz bir dergiye makalenizi gönderin (herhangi bir kısıtlama yok). Yayın maliyetleri  (makale işlem 
ücreti) uygundur ve proje süresi içerisinde geri ödenebilir.
2.  Adım Hakem  kontrolünden  geçmiş  metnin  son  halini  veya  yayıncının  PDF  versiyonunu  mümkün  olan  en  kısa 
sürede  veya  en  geç  yayınlandığında  kurumunuzun  akademik  arşivine  (veya  başka  seçenek  yoksa  Zenodo.org) 
koyun. Bir proje web sitesinde yayınların listelenmesi yeterli değildir - görünür olmaz!

varsa  ambargo  süresinin  uzunluğu  ve  değişmeyen  bir  tanımlayıcı  (DOI,  handle  gibi)  makalenin  üstverisinde
belirtilmeli.
4. Adım Depolanan yayının Açık Erişim olmasını sağlayın. 6 aylık ambargo (veya sosyal ve beşeri bilimlerde 12 ay)

OpenAIRE  sadece  tek  tıklama  ile  size  proje  yayın  listesi 
oluşturmak  için  olanak  sağlayan  bir  uygulama  kutucuğu  (app 
box)  içermektedir.  Bunu  işbirliği  yaptıklarınıza  proje 
sonuçlarınızı  bildirmek  için  kullanabilir  veya  proje  sitenize 
dinamik  olarak  gömebilir  ve  otomatik  olarak  güncel 
tutabilirsiniz.
OpenAIRE  uyumlu  arşivlere  çalışmanızı  koymak  otomatik 
olarak şunları sağlar:

Raporlama zamanında, projenize 
ait  tüm yayınları OpenAIRE'de 
bulamıyor veya göremiyor 
musunuz?

OpenAIRE Ufuk 2020

 

Bu  OpenAIRE  ile  uyumlu  arşivlerde  depolanmadıkları  anlamına  gelir.  Portal  hizmetlerimizi  kullanarak (Participate  -  Link  Research  Results) arşivlenmiş  olup  henüz  görüntülenemeyen  veya  henüz depolanmamış  olan  tüm  yayınlarınızı bildirebilirsiniz.Birkaç basit adımda sizeyardımcı  olacağız,  ancak  bu  süreçteUfuk  2020   kurallarına   tamamen uyulduğundan emin olun! 



www.openaire.eu

http:/

/ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/F
actSheet_Open_Access.pdf

AK Açık Araştırma Veri Pilot
Açık Araştırma Veri Pilot
Eğer  projeniz  Açık  Araştırma Veri  Pilot'un bir  parçası 
ise  (hibe  sözleşmenizi  kontrol  edin),  asgari  
gereklilikler şunlardır:

 arşivi www.Zenodo.org 'u kullanabilirsiniz.

 Curation Center) DMP online dmponline.dcc.ac.uk  gibi

OpenAIRE,  Veri  Pilot  koşullarının  anlaşılması  ve 
uygulanmasında  yardımcı  olan  kaynakların  listesini 
derler ve muhafaza eder.

Dahil  olabilir  misiniz?  Pilotun  otomatik  olarak  parçası 

OpenAIRE sorularınızı cevaplıyor

Arşiv Nedir? 
Açık  erişim  arşivi  araştırma  çıktılarının  dijital  bir  koleksiyonunu 
depolar ve koleksiyona ücretsiz erişim sağlar. Araştımacılar genellikle 
kurumsal arşivlerinde veya bir topluluk tabanlı, konuya özel arşivlerde
 (örneğin arXiv, Europe PubMed Central) yayınlarını kendileri arşivler. 
Arşiv  size  kolayca  keşfedilmeye  olanak  sağlayan  “değişmeyen 
tanımlayıcılar” sunabilir.

OpenAIRE uyumlu arşivin özelliği nedir?
 tarafından  konulan  ambargo  süresi  6
 aydan  fazla  ise  (veya  sosyal  ve  beşeri

Çoğu  durumda,  evet.  Pek  çok  yayıncı, 
bazan  kısıtlı  erişim  süresiyle  birlikte 
(ambargo)  makalenin  bir  kopyasının 
arşive  konmasına  izin  verir (kontrol  için
www.sherpa.ac.uk/romeo)  Eğer  yayıncı

OpenAIRE Hakkında

Türkiye Yardım Masası:
Gültekin Gürdal
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
openaire2020@iyte.edu.tr

Diğer Linkler 

/ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual
/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

https:/
AK Açık Erişim Temel Bilgiler:

Aksi belirtilmedikçe, OpenAIRE konsorsiyumu tarafından oluşturulan tüm materyaller Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında llisanslanmıştır.

Başlangıç için Veri Pilot Temel Bilgilerimizi indirmeye 
başlayabilirsiniz: www.openaire.eu/services-factsheets
 ve yardım sayfalarımızı inceleyebilirsiniz: 
www.openaire.eu/opendatapilot

Bilimsel  Yayınlara  Açık  Erişim  ve  Ufuk  2020  Araştırma  Verisi  
AK Rehberleri: 

Daha fazlası ve SSS için: 
www.openaire.eu/support/faq

OpenAIRE altyapı Açık Erişim politika 
ve kurallarını desteklemek  için  AK 
tarafından finanse edilmektedir. 
Daha fazla bilgi ve iletişim detayları 
için lütfen ziyaret ediniz: 

Dışında  kalabilir  misiniz?  Doğru  gerekçeyle,  projeler
herhangi bir aşamada pilotun dışında  kalabilir. Daha
fazla bilgi için, bakınız:
www.openaire.eu/opendatapilot

OpenAIRE Ufuk 2020 

• Bir veri yönetim planı yazın. Ufuk 2020 için şablonlar 
içeren Dijital Derleme (Kuratorlüğü) Merkezi'nin (Digital

•  Sonuçları  doğrulamak için  ham verileri  kullanmada 
ihtiyaç duyulan araçlar hakkında bilgi sağlayın  (veya 
doğrudan araçları sağlayın).

 var olan araçlarını kullanabilirsiniz.
• Verinizi  veri  arşivine  koyun.  Küresel  veri  arşivleri 
kaydedicisi  olan www.re3data.org ' a  göz atabilirsiniz.
Eğer bulamazsanız, OpenAIRE/CERN'in geniş kapsamlı

olduğu  projelerin  Ufuk 2020  alanlarına  erişmek  için:
www.openaire.eu/opendatapilot  Diğer  alanlardaki 
projeler gönüllülük esasına göre katılabilir.

Tüm  depolanmış  dokümanların  finansmanı  ile  illişkili  olduğu  (proje 
ID),  ve  erişim  haklarının  doğru  ifade  edildiği  (AE  durumu)  uygun 
üstverilerin  kullanıldığını  garanti  ediyoruz.  www.openaire.eu 
(Participate->Deposit)  adresini  ziyaret  ederek,  AK  zorunluluklarına 
uymada size yardımcı olacak arşivleri bulabilirsiniz. Veya AB projeleri 
veri  ve  yayınlarına  yönelik  bir  arşiv  olan  OpenAIRE  ve  CERN'in 
www.zenodo.org, adresini ziyaret edin.

Yayıncılar makalenin 
bir kopyasının kişisel  
arşivlenmesine izin 
verir mi?

bilimler  için  12  ay),  Ufuk  2020 
yazarların  açık  erişim  yayıncılığı  
seçerek  açık  erişim  zorunluluklarını 
yerine  getirmesini  beklemektedir. 
OpenAIRE,  özellikle  kişisel  arşivlemenin 
bir  seçenek  olmadığı durumlarda size 
öneriler sunabilir. 


