
Avrupa Komisyonu (AK)/Avrupa Araştırma Konseyi (AAK) hibe şartlarına 
uygunluk sağlayabilmeniz için, aşağıdaki üç adımı yerine getirmeniz gerekir: 

1. Kendi seçtiğiniz bir akademik dergiye makalenizi gönderin.

2. Makaleniz yayımlandıktan sonra, hakem onayından geçmiş makalenizin 
yayına hazır son halini 

• Varsa tematik bir dijital arşive ya da üyesi olduğunuz kurumun dijital 
arşivine veya

• OpenAIRE Öksüz Kayıtlar Dijital Arşivi’ne ekleyin. 

3. Söz konusu akademik derginin anında açık erişime izin verip vermediğini, ya 
da belli bir ambargo süresi talep edip etmediğini teyit etmek için telif 
anlaşmanızı veya SHERPA/RoMEO veritabanını kontrol edin. 

Nasıl Uygunluk Sağlanır?

OpenAIRE (Avrupa’da Araştırma için Açık Erişim Altyapısı), Avrupa 
Komisyonu’nun 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen üç senelik bir 
projedir. 

OpenAIRE’in temel hedefleri şunlardır:

•“Avrupa Yardım Masası Sistemi” aracılığıyla araştırmacıların, 7. Çerçeve 
Programı Açık Erişim Pilot Projesi’nin şartlarına uygunluk sağlamasına 
destek olmak,

•Araştırmacıların, yayınlarını üyesi oldukları kurumun dijital arşivine veya 
tematik bir dijital arşive yüklemesine destek olmak; 

•Dijital arşiv ağları için OpenAIRE portalı ve e-altyapısı oluşturmak; 

•5 ayrı disiplinden toplulukla işbirliği yaparak bilimsel veri yönetimi 
hizmetlerini araştırmak.

Özetle OpenAIRE 

OpenAIRE size nasıl yardımcı olur?

OpenAIRE, 7. Çerçeve Programı’ istediğiniz sorular için bir yardım masası 
oluşturmuştur. Dilerseniz, Sıkça Sorulan Sorular bölümümüze bakabilir, ya da 
sorularınızı yardım masamıza yöneltebilirsiniz. 

İletişim  

• Projenin Resmi İnternet Sitesi
   www.openaire.eu

• OpenAIRE  Koordinatörü 
   Mike Hatzopoulos
   Mike@adi.uoa.gr

• Teknik Koordinatör
   Donatella Castelli
   Donatella.Castelli@isti.cnr.it

• Bilimsel Koordinatör
   Norbert Lossau
   Lossau@sub.uni-goettingen.de

• Ya da bizi Twitter’da takip edin 
   http://twitter.com/OpenAIRE_eu

Faydalı Linkler

Dijital arşiv bulmak için, aşağıdakilere bakabilirsiniz: 

•Kurumsal arşiviniz olup olmadığını öğrenmek için                        
kütüphaneniz veya kurumuzla iletişime geçebilirsiniz. 

•DOAR - Açık Erişim Arşivleri Rehberi (Directory of Open Access Repositories)
www.opendoar.org

•ROAR - Açık Erişim Arşivleri Kaydı BK: Kurumsal Arşivler Rehberi (Registry of 
Open Access Repositories)

http://roar.erints.org

•OpenAIRE Öksüz Kayıtlar Dijital Arşivi
http://openaire.cern.ch
Akademik dergi bulmak için, aşağıdakilere bakabilirsiniz:

•SHERPA/RoMEO – Yayıncıların ve dergilerin açık erişim politikalarını 
listeleyen bir veritabanıdır 

www.sherpa.ac.uk/romeo

•DOAJ – Açık Erişimli Dergiler Dizini (Directory of Open Access Journals) – 
açık erişimli veya karma (içindeki bazı makalelere açık erişim imkanı sunan 
abonelikle sağlanan dergiler)dergileri listeler 

www.doaj.org



Açık Erişim Pilot Projesi Nedir? 

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Araştırma Konseyi, kendileri tarafından 
desteklenen yayınlanmış araştırmaların sonuçlarını mümkün olan en geniş 
kitleye ulaştırıp yaymayı ve bu çalışmalara açık erişim sağlamayı hedeflemekte-
dir.  

Bu nedenle, Açık Erişim Pilot Projesi , araştırmacıların, yayınlarını üyesi oldukları 
kurumun dijital arşivine veya tematik bir dijital arşive eklemesini gerekli kılar. 
Bu tür bir arşivin olmaması durumunda, araştırmacılar OpenAIRE Öksüz Kayıtlar 
Dijital Arşivi’ni kullanabilir.

Avrupa’daki araştırma sonuçlarına neden açık erişim 
sağlanıyor? 

Bütün araştırmalar, önceki araştırmalara dayanır ve bilim insanlarının bilimsel 
bilgilere erişip bu bilgileri paylaşabilmesi sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle, 
bilgilere ve verilere erişim, gerek eğitim ve araştırmanın gerekse toplumun 
ilerlemesi açısından hayati öneme sahiptir. 

Açık Erişim (AE),  açık erişimli dergi ve kitaplarda yayın yaparak (Altın Yol) ya da 
abonelik yoluyla yayınlara erişim sunan dergilerde yayımlanmış olan çalışmaları 
dijital arşivlere ekleyerek ( Yeşil Yol)  araştırma literatürüne çevrimiçi ortamda 
ücretsiz erişim sunar. 

Avrupa 7. Çerçeve Programı Açık   Erişim Pilot 
Projesi

AB 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) Açık Erişim Pilot Projesi aşağıdaki çalışmaları 
kapsar: 

            
•Enerji, Çevre (İklim Değişikliği dahil),  Sağlık, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

(Bilişsel Sistemler, Etkileşim, Robotik), Araştırma Altyapısı (e-altyapılar), 
Toplum Bilimleri, Sosyo-Ekonomik Bilimler ve Beşeri Bilimler olmak üzere 
seçilmiş bu 7 farklı alandan birinde hakem onayından geçmiş ,

•Ağustos 2008’den sonra imzalanmış bir hibe anlaşmasına sahip çalışmalar 
(bkz 39. Özel Madde) . 

Avrupa Komisyonu’nun araştırmacılardan beklentileri şunlardır: 

•Yayınlarını ya da yayımlanmış çalışmalarının son hallerini, üyesi oldukları 
kurumun dijital arşivine veya tematik bir dijital arşive eklemeleri,

•Bu makalelere, yayımlandıktan sonraki 6 ila 12 ay içinde açık erişim 
sağlanması için ellerinden geleni yapmalarıdır (yayımlanmalarının ardından 
söz konusu çalışmalara açık erişim sağlanması için verilecek süre, yukarıda 
bahsi geçen ilk beş alan için 6 ay, geri kalan iki alan için ise 12 ay 
olmalıdır).

AAK Bilim Konseyinin Açık Erişim İlkeleri 

AKK, 7. Çerçeve Programı’nın IDEAS adlı Özel Programı kapsamında 
araştırmacılara hibe sunulmaktadır. Aralık 2007’den beri, AAK, desteklediği  
araştırmalar sonucu yayımlanmış ve hakem onayından geçmiş bütün 
makalelerin, üyesi oldukları kurumun dijital arşivinde veya tematik bir dijital 
arşivde saklanmasını ve yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde bu çalışmalara 
açık erişim sağlanmasını şart koşmaktadır.  

Bunun yanı sıra, araştırmacılar, ilk verilerini de tercihen hemen veya en geç, 
çalışmalarının yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde ilgili veritabanlarına (örn 
DDBJ/EMBL/GenBank )yüklemeye teşvik edilmektedir. 


