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Austria (University of Wien)
Belgium (University of Gent)
Bulgaria (Bulgarian Academy of Sciences)
Croatia (Ruder Boskovic Institute)
Cyprus (University of Cyprus)
Czech Republic (Technical University of Ostrava)
Denmark (Technical University of Denmark)
Estonia (University of Tartu)
Finland (University of Helsinki)

France (Couperin)
Germany (University of Konstanz)
Greece (National Documentation Center)
Hungary (HUNOR)
Iceland Landspitali (University Hostpital)
Italy (CASPUR)
Ireland (Trinity College)
Latvia (University of Latvia)
Lithuania (Kaunas Technical University)

Luxemburg (University of Luxemburg)
Malta (Malta Council for Science & Technology 
and University of Malta)
Netherlands (Utrecht University)
Norway (University of Tromsoe)
Poland (ICM – University of Warsaw)
Portugal (University of Minho)
Romania (Kosson)
Slovakia (University Library of Bratislava)

Slovenia (University of Ljubljana)
Spain (Spanish Foundation for Science 
& Technology)
Sweden (National Library of Sweden)
Switzerland (University of Zurich) 
Turkey (Izmir Institute of Technology)
UK (University of Nottingham)

     

Katılımcı Ülkeler İletişim & Bilgi

Araştırma
Dijital arşivler 

OpenAIRE'e bağlanır: 
yayınlar, veri, fon 

sağlama bilgisi

Altyapı 
OpenAIRE dijital arşiv 

ağından araştırma çıktılarını 
biraraya getirir, ilişkili bağlan- 
tıları tanımlar ve geliştirilmiş 
yayınların ortaya çıkmasını 

sağlar  

Hizmetler
Araştırmacıların ve 

üçüncü şahısların araş- 
tırma çıktılarını aramala- 
rını, çıktılara erişmelerini 
ve tekrar kullanmalarını 

destekler

Veri

Bağlantılı Araştırma

•  Araştırma çıktılarına erişim sağlayan, araştırma çıktılarını arşivleyen ve başka çalışmalarla ilişkilendiren AB araştırmacılarıUlusal Açık Erişim girişimleriDijital arşiv yöneticileri
Araştırma çıktılarının görünürlüğünü artırmak isteyen yayıncılarYaptıkları araştırmalarla ilişkili çalışmaları bulmak isteyen potansiyel veri sağlayıcıları

Dijital arşiv ağları aracılığıyla bilimsel yayınları ve ilişkilendirilmiş bilgiyi yöneten, katılımcı bir Avrupa Birliği Açık Erişim altyapısıdır
İlişkili verilerin alt kümelerini ve diğer içeriksel bilgiyi harmanlar, geliştirilmiş yayınları göstermek için çapraz linkleme yaparOpenAIRE portalı, depolama ve erişim; kılavuz hazırlama ve yardım masası gibi hizmetler sağlar   

•  

•  

OpenAIRE'den kimler yararlanır? OpenAIRE nedir? OpenAIRE niçin önemlidir?    OpenAIRE kimdir?

OpenAIRE, Avrupalı biliminsanlarına disiplinlerarası destek hizmeti sağlarYayın kullanım istatistikleri gibi araçlar sunar OpenAIRE, çok yönlü teknolojilere ve yenilikçi araştırmalara; açık erişimi savunan Avrupa destek gücüne dayalıdır.
•  

•  

OpenAIRE şu anda Mayıs 2014’e kadar sürecek ikinci bütçe döneminde olan 7. ÇP destekli bir projedir3 bilimsel topluluğu (EBI, DANS ve BANC) kapsayan 41 ortağı vardır
İletişim:Proje KoordinatörüMike Hatzopoulos,mike@di.uca.gr
www.openaire.eu
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Yayınlar

»Modern bilginin bilimin serbestçe dolaşımına gereksinimi var ... ulusal
sınırların, disiplinlerin ve bilimsel toplulukların ötesinde 

açık bir e-altyapı içinde« Neelie Kroes (European Commission, 2012)

Fon Sağlama

Fon sağlanan araştırmaları takip eden politika yapıcılar ve fon sağlayıcılar
•  
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•  OpenAIRE, çalıştay serileri düzenler ve açık erişim ile ilgili raporlar yayınlar 

OpenAIRE, açık bilimi ve açık erişimi kolaylaştırarak biliminsanlarının araştırma çıktılarına erişimine, çıktıların yeniden kullanımına ve değerlerinin arttırılmasına imkan verir
EuroCRIS, EUDAT, DataCite, COAR, LIBER, SPARC Europe ile işbirliği içindedir

Avrupa'da Açık Bilime Destek

Avrupa Birliği 
desteğiyle 
kurulmuştur

Bizi Twitter'dan izleyin: 
http://twitter.com/OpenAire_eu

OpenAIRE Portalını ziyaret edin:  
http://www.openaire.eu

7. ÇP Açık Erişim yayınlarını harmanlar ve dizinler

•  

Türkiye Yardım Masası: 
Gültekin GÜRDAL
gultekingurdal@iyte.edu.tr
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
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Avrupa’da Araştırma için Açık Erişim Altyapısı 




