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OpenAIRE 

Dijital arşiv ağları aracılığıyla bilimsel yayınları ve 
ilişkilendirilmiş bilgiyi yöneten, katılımcı bir Avrupa Birliği 
Açık Erişim altyapısıdır  

7. Çerçeve Programı Açık Erişim yayınlarını harmanlar ve 
indeksler 

İlişkili verilerin alt kümelerini ve diğer içeriksel bilgiyi 
harmanlar, geliştirilmiş yayınları göstermek için çapraz 
linkleme yapar 

OpenAIRE portalı, depolama ve erişim; kılavuz hazırlama 
ve yardım masası gibi hizmetler sağlar 

OpenAIRE çalıştay serileri düzenler ve açık erişim ile ilgili 
raporlar yayınlar 

 



OpenAIRE Portalı 

OpenAIREplus Overview for NOADs 
5 

http://www.openaire.eu/ 

http://www.openaire.eu/


OpenAIRE Veri Tabanı 
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OpenAIRE Türkiye Sayfası 
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OpenAIREplus 

 

OpenAIREplus, OpenAIRE ile paralel bir projedir.  

 

Türkiye Projeye OpenAIREplus ile birlikte dahil 
olmuştur. 

 



OpenAIREplus 

41 ortak, 5 yeni katılımcı, 3 türdeş alanlı 
araştırma topluluğu (EBI – biyoloji, DANS – sosyal bilimler, STCF/BADC – iklim) 

Türkiye ortağı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 



OpenAIREplus’ın Amaçları - 1 

 

DRIVER altyapısı tarafından dizinlenmiş OpenAIRE veri 
tabanını genişletmek. 

 

OpenAIREplus portalı üzerinden içeriği; taranmaya, 
görüntülenmeye ve istatistik alınmasına açarak Standart 
Protokoller aracılığıyla, üçüncü parti uygulamalara ve 
hizmet sağlayıcılara sunmak. 
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OpenAIREplus’ın Amaçları - 2 

 

Bilimsel bilgiye erişim için Yayınları, Veri setlerini ve 
Projeleri bütünleşik hale getiren katılımcı bir Açık Erişim 
altyapısı geliştirmek. 

 

OpenAIRE arşiv ağlarını, tematik arşivler ve veri seti 
arşivleriyle zenginleştirerek genişletmek. 



Avrupa Komisyonu, 

Avrupa Araştırma Konseyi’nin açık erişim 
politikalarını desteklemekte, 

2007-2013 yıllarında Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve 
Program başlığı altında 50 milyar Avro ile 
desteklediği araştırma ve projelerin sonuçlarının 
dünyadaki tüm araştırmacılara yol göstermesini 
hedeflemektedir.  

 

 



OpenAIREplus  

 

Bu kapsamda Komisyon, 7. Çerçeve Program ve 
Avrupa Araştırma Konseyi destekli makalelerin 
tanımlanması, saklanması, erişimi ve 
görüntülenmesi için elektronik bir arayüz ve 
destek mekanizması kurarak geliştirmeyi 
planlamıştır.  



 

• Avrupa Komisyonu, Ağustos 2008’den sonra, yedi 
alanda imzalanan hibe  anlaşmalarına eklediği 
özel 39. Madde ile; 

• 7. Çerçeve Programı kapsamında hazırlanan  
araştırma makalelerinin elektronik kopyalarının  
kurumsal veya tematik bir dijital arşivde 
saklanmasını istemektedir. 

 

 



Açık Erişimle ile İlgili 39. Özel Madde: 

1) Enerji   
2) Çevre (iklim değişiklikleri dahil)  
3) Sağlık, 
4) Bilgi ve iletişim teknolojileri 
5) Araştırma altyapıları, 
6) Toplum bilim,  
7) Sosyo-ekonomik bilimler ve beşeri bilimler. 

 
İlk beş başlıkta yayımlanan çalışmaların altı ay içerisinde, son iki başlıkta yer alan 
çalışmaların 12 ay içerisinde açık erişimli olarak yayımlanması gerekmektedir. 

 



 

 

AB Aldığı kararla Horizon 2020 kapsamında 
yapılacak tüm alanlardaki projelerin çıktılarının açık 
erişimli olarak erişime açılmasını hibe alabilmek için 

zorunluluk haline getirmiştir. 



Madde II.30.4’e göre hibeden yararlananlar: 

Bilimsel yayın olarak kabul edilmiş bir araştırma makalesinin 
yayımlanmış ya da yayıma hazır son halinin elektronik bir kopyasını 
yayımlama sırasında kurumsal veya tematik bir dijital arşivde 
saklanmasını sağlamalı, 

Bu elektronik kopyanın herkes tarafından erişilebilir olması için gerekli 
çabayı göstermelidir. 

Eğer çalışma açık erişimli olarak yayımlanmışsa [6 veya 12 ay 
içerisinde] yayıncı tarafından ücretsiz olarak erişime açılmalıdır. 

 



Araştırma  çıktılarına açık erişim,  

• Avrupa Birliği’nin AR-GE faaliyetlerine yatırımlarının 
etkisini artırır 

• Emek ve zaman kaybının önüne geçer 

• Zenginleştirilebilir araştırmaların ön plana çıkmasını 
sağlar  

• Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve girişimcilerin 
ticarileşme ve yenilenme faaliyetlerinde araştırma 
verilerine hızlı bir şekilde ulaşmalarına imkan tanır 





39 Madde kapsamında Türkiye’den 368 

Proje 



Türkiye’nin Toplam AB Proje Sayısı 554 
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Ulusal Yardım Masası 

 

 



Türkiye’nin Toplam AB Proje Sayısı 554 



Ulusal Yardım Masalarının Rolü  

 

Çalışma Paketi 2 kapsamında : Farkındalık yaratma 
ve yaygınlaştırma 

 

Çalışma Paketi 4 kapsamında : Destek hizmetleri 
sunma 
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Ulusal Yardım Masalarının Rolü 

 

İşbirliği ağını güçlendirmek ve genişletmek 

Kurumsal arşivlemeyi teşvik etmek!! 

Eğitimler ve desteğe katılımı teşvik etmek 

Açık erişim ve bağlantılı veri için yerel savunucular 

bulmak 

Araştırmacılar arasında geniş bir bilgi ve geribildirim 

ağı oluşturmak 

Açık erişim çalışmalarını toplumsal bir harekete 

dönüştürmek 

 



Türkiye’nin Proje Beklentileri  

 

Türkiye’nin fon destekli proje çıktılarının Avrupa Birliği 

ve Dünya ile  paylaşılacağı katılımcı, açık erişimli bir 

altyapı kurmak 

 

Veriseti kavramının uygulamaya geçirilmesi ve uygun 

metadata ve toplama stratejileriyle bir e-altyapının 

kurulması 

 

Türkiye’de DRIVER’a uyumlu altyapıya sahip kurumsal 

arşivlerin kurulmasına destek sağlamak 



Unutmayalım… 

 

 

 

...Modern bilginin bilimin serbestçe dolaşımına gereksinimi var ... 
Ulusal sınırların, disiplinlerin ve bilimsel toplulukların ötesinde açık 

bir e-altyapı içinde... 

 

 

 
 

 

Neelie Kroes (European Commission, 2012) 



 



 

 

E-Bilim Nedir? 

 

İşbirliğine ve ağa dayalı, veri yoğun ve büyük 

ölçüde veri tarafından yönlendirilen bilim  

 

 

 

 

 



 

 

E-Bilimin Temel Konuları Nelerdir? 

 

 

•Veri yaşam döngüsü 

 

•Bilimsel iletişim 

 

 

 
Dr. Tony Hey, Microsoft Başkan Yardımcısı, şirketin araştırmaları hızlandırmak, eğitimi geliştirmek ve 

yenilikleri beslemek için üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmesinden sorumludur. 



 

 

E-Bilim Neyi Gerektirir? 

 

 

•Büyük veri setleri 

 

•Dağıtık hesaplama  

 

•Birlikte çalışabilirlik 
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