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U2020 Açık Erişim Zorunluluklar 

Nerede depolanmalı?

AK Tarafından Fonlanan Projede Yer Alan
 Araştırmacılar İçin OpenAIRE Rehberi 

OpenAIRE Nasıl Yardımcı Olabilir?

Yayınlanan  versiyonunun  bir  makine 
tarafından okunabilen elektronik kopyası 
VEYA  yayına  kabul  edilen  metnin  son 
hakemli kopyası.

Araştırmacılar bilimsel yayınlarını kendi 
seçtikleri bir arşive koyabilir. 

Açık Erişim Ne Zaman Sağlanmalı?
Her  yararlanıcı  depolanan  yayına  –arşiv 
yoluyla-  açık  erişim  sağlamak  zorunda  en 
geç:  (i)  yayın  üzerinden,  eğer  elektronik 
versiyonu  yayıncı  yoluyla  ücretsiz 
erişilebilir  ise,  veya  (ii)  diğer  durumlarda 
ise  yayın  tarihinden  itibaren  6  ay  içinde 
(Sosyal  Bilimler  ve  Beşeri  Bilimler  için  12 
ay).

Ufuk 2020 projesinin bir parçası mısınız? 
OpenAIRE proje yayınlarınıza Açık Erişim sağlamada size yardımcı olur

Ne depolanmalı?

Tüm  AK  Ufuk  2020  yararlanıcıları,  hakemli
yayınlarının  açık  erişimini  sağlamak  için 
depolamalıdır. 

AK  Ufuk 2020  Açık  Erişim 
zorunluluklar ve Açık Araştırma 
Veri Pilota nasıl uyulur

OpenAIRE Ufuk 2020 

Kurumuzunun  bir  arşivi  olup  olmadığını www.openaire.eu/participate  adresinden  kontrol  edebilir  veya www.zenodo.org  'u kullanabilirsiniz.



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

OpenAIRE Hakkında

OpenAIRE SSS:
www.openaire.eu/support/faq
DCC’s DMPonline tool:
https:/

U2020 Açık Araştırma Veri Pilot 

Hangi  projeler  Açık  Veri  Pilot’un 
parçasıdır?

olasılıklar  olmasına  rağmen.  Diğer 
alanlardaki  projelerin  de  dahil  olması 
beklenmektedir. 
Bakınız: www.openaire.eu/opendatapilot.

Veri Yönetim Planı Nedir (DMP)?
Proje  katılımcıları,  projenin  ilk  altı  ayı 
içerisinde bir veri yönetim planı oluşturmalı.

Verimi Nerede Depolamalıyım? 

Açık Araştırma Veri Pilot nedir?
Açık  Araştırma  Veri  Pilot  seçilmiş  Ufuk 
2020  projeleri  tarafından  oluşturulan 
araştırma  verilerini  mümkün  olduğunca 
serbestçe  erişilebilir  hale  getirmeyi 
amaçlar (istisnai olarak; gizlilik, güvenlik 
ve etik kaygıların varlığı).

Eğer  projeniz  seçilmiş  yedi  Ufuk  2020 
alanından  birine  dahilse,  otomatikman 
pilotun parçasısınız – dışında kalan esnek

Enstitünüz  plan  oluşturmada  yardımcı 
olmak  için  Araştırma  Veri  Yönetim desteği 
sunabilir, veya buraya bakınız: 
www.openaire.eu/opendatapilot-dmp

Zenodo  (www.zenodo.org )  araştırmacılar,  
bilim  insanı,  AB  projeleri  ve  enstitüler  için  
şunları sağlayan geniş kapsamlı bir arşivdir: 

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

/dmponline.dcc.ac.uk 

Diğer Linkler 

•Kolay  erişim  ve  paylaşılmış araştırma  sonuçlarını 
yeniden kullanmak.
•Araştırma  sonuçlarını  OpenAIRE  portalı  ile  entegre 
etmek.

www.openaire.eu 
Daha  fazla  bilgi  ve  iletişim 
detayları için lütfen ziyaret ediniz:

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

•Bilimin  bütün  alanlarında  metin,  elektronik 
tablolar,  ses,  video,  ve  fotoğraf  dahil  olmak 
üzere  farklı  formatlardaki  araştırma  sonuçlarını 
paylaşmak.
•Araştırma  sonuçlarını  görüntüleme  ve  araştırma 
sonuçlarını  atıf  yapılabilir  hale  getirerek  itibar 
kazandırmak  ve  Avrupa  Komisyonu  gibi  finansman 
kuruluşlarının  mevcut  raporlama  hatlarına  entegre 
etmek. 

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

OpenAIRE  altyapı  Açık  Erişim 
politika  ve  kurallarını 
desteklemek için AK tarafından 
finanse edilmektedir. 

OpenAIRE Ufuk 2020 

   www.re3data.org,  veya  
www.zenodo.org'u kullanabilirsiniz.

Veri  standartları  ve  lisanslama  ile  ilgili 
destek kılavuzları  sunan  ve  verinizi, 
üstverinizi  muhafaza edebilecek bir  veri 
arşivi seçmelisiniz. 
Buradan arayabilirsiniz: 


