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Dünyadaki Yayınlar  (2013-2018)

28.08.2018 tarihli Scival verileri



Türkiye’deki Yayınlar  (2013-2018)

28.08.2018 tarihli Scival verileri



$10 Milyar 

Yıllık %6-7 artış

Net kar %35-40

Google, Apple, Facebook



Neden Açık Erişim?

Kamu tarafından 3 defa ödeme
• Araştırma için

• Araştırmacının maaşı
• Abonelik



Tüm dünya, araştırma 
harcamalarının 1/3’lük kısmını 

insanların %99’nun erişemeyeceği 
araştırma sonuçlarını yayınlamak 

için harcıyor. #osfair2017 
•Model değişmeli!



Model Değişiyor!

Publish-for-free and
pay-to-read

Ücretsiz yayınla ve 
okumak için öde

Pay-to-publish and
read-for free

Yayınlamak için öde ve 
ücretsiz oku



“Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar 
kapalı” 



2013 tarihinde Hollanda Parlamentosu Kararı: 2024 
yılına kadar Hollanda'daki yayınların %100 açık erişim 
olması

Tüm Hollanda üniversiteleri açık erişim yayıncılığı desteklemektedir. 1 Aralık 2015'ten beri, Hollanda
Bilimsel Araştırma Organizasyonu (NWO), kamu parasıyla yapılan araştırmanın açık erişim
formatında yayınlanmasını zorunlu kılmıştır.



Kathleen Shearer - Cybera September 2015





Kathleen Shearer - Cybera September 2015



Mart 2017 itibari ile 81.6 milyon bilimsel 
makalenin %68.9 oranında içeriyor.





G. GRULLÓN/SCIENCE

Eylül 2015 – Şubat 2016 tarihleri arasında  ~28 milyon indirme.

Kim bu korsan sitedeki 
makaleleri indiriyor?

Herkes!



“© OpenStreetMap katılımcıları”



Kathleen Shearer - Cybera September 2015

“© OpenStreetMap katılımcıları”



Neden: Eşitsizlik?



Operative Otolaryngology, 3rd Edition
Head and Neck Surgery, 2-Volume Set

By Eugene N. Myers, MD, FACS, FRCS Edin
(Hon) and Carl H. Snyderman, MD
1690 pages
Trim Size 8 5/8 X 11 1/8 in
Copyright 2018

$624.00

Açık Erişim 
Otolarengoloji

Atlası, 
Baş ve Boyun 

Cerrahi

http://www.entdev.uct.ac.za/guides/open-access-atlas-of-otolaryngology-head-neck-operative-surgery

http://www.entdev.uct.ac.za/guides/open-access-atlas-of-otolaryngology-head-neck-operative-surgery


>1.2m chapter downloads
>1200 chapters per day

Chapter downloaded every 70 secs



‘’Benim hipotezim şudur:
eğer bilim insanları pozitif
veya negatif araştırma
verilerini paylaşırsa gelişme
çok daha hızlı olur’’ http://blogs.nature.com/scientificdata/2016/10/19/an-

open-approach-to-huntingtons-disease-research/

http://blogs.nature.com/scientificdata/2016/10/19/an-open-approach-to-huntingtons-disease-research/


http://ceramics.org/ceramic-tech-today/new-open-access-materials-database-could-save-research-time-spur-material-science-advances

Açık Erişim Malzeme Veri 
Tabanı Araştırmada Zaman 

Kazandırır ve Malzeme Bilimi 
İlerlemelerini Destekler

http://ceramics.org/ceramic-tech-today/new-open-access-materials-database-could-save-research-time-spur-material-science-advances


Plan S
1 Ocak 2020

Özgürce yeniden kullanım ve 
dağıtım lisansı ile



Bugüne kadar açık bilim ve açık erişime gelmiş en güçlü destek

“We will use robust criteria for where scientists can publish, 
based on the excellent work done by the Directory of Open 

Access Journals,” Smits said. A few highly cited journals 
such as Nature and Science will be off-limits for grant 
holders subject to Coalition-S, unless these publishers 

change their policies and offer open access.

Açık erişimin anahtarı fon 
sağlayıcıların elindedir.

Robert-Jan Smits-Science Europe Başkanı

AB'nin araştırma komiseri Carlos Moedas, Plan-S'ye bağlı 
olan fonları tebrik etti ve "diğerlerini mümkün olduğu kadar 

çabuk takip etmelerini şiddetle destekledi".



Açık Erişimden 
Açık Bilime…



Kaynak: https://www.nii.ac.jp/sparc/event/2016/pdf/20170214_2.pdf

Açık bilim, keşif sürecinde her 
türlü bilimsel bilginin mümkün 
olduğu kadar erken sürede açık 

olarak paylaşılması gerektiği 
düşüncesidir.

Michael Nielsen (Kuantum Fizikçisi)

Her türlü bilimsel bilgi: dergi makaleleri, veri, kod, çevrimiçi yazılım 
araçları, sorular, düşünceler ve spekülasyonları içerir; bilgi olarak 

düşünülebilecek her şey.

Mümkün olduğu kadar erken: sıklıkla dikkate alınması gereken diğer 
faktörler (yasal, etik, sosyal vb.) vardır.

https://www.nii.ac.jp/sparc/event/2016/pdf/20170214_2.pdf


Açık Bilim



Avrupa Birliği ve Açık Bilim

OpenAIRE ve 
Açık Bilim Bulutu (EOSC)



Bir AB e-Altyapısı
Sosyal + teknik bağlantılar

Bilimsel iletişimi açık ve tekrar üretilebilir bilime 
dönüştürmek



Açık Erişim/Bilim Uzmanları

Bilgi & Bilgisayar Bilimi 
Uzmanları

Hukuk uzmanları

Veri toplulukları

Açık Yenilikçi Uzmanlar

Vatandaş Bilimi (Okullar)

OpenAIRE
(Aralık 2009 –
Kasım 2012)

OpenAIREplus
(Aralık 2011 –
Aralık 2014)

OpenAIRE2020
(Ocak 2015 –
Ocak 2018)

OpenAIRE 
Advance (Ocak 

2018 – Ocak 
2020)

OpenAIRE

50 Ortaklı Konsorsiyum

2018 yılında tüzel kişilik

AB Projesi

2010 Aralık ayından bu yana 24x7 faaliyet



@openaire_eu

Sadece yayınlara açık erişim değil… 

Açık/FAIR araştırma verisi

Açık yazılım

Açık metodojiler/protokoller

Açık eğitim kaynakları

Hepsi birbiri ile bağlantılı!





http://libguides.iyte.edu.tr/openaire2020

OpenAIRE Uyumlu Akademik Arşiv Sayısı: 35

http://libguides.iyte.edu.tr/openaire2020


Zenodo (zenodo.org) boyutu ve
formatı ne olursa olsun araştırma
çıktılarını saklamak ve paylaşmak
için tüm disiplinlerden araştırmacılara
olanak sağlayan, bilimin tamamı için
açık, güvenilir bir depodur.



http://libguides.iyte.edu.tr/OpenAIRE2020

http://libguides.iyte.edu.tr/OpenAIRE2020


OpenAIRE ve 
Açık Bilim Bulutu (EOSC)



@openaire_eu



Araştırma 
verilerinin %80’i 

standartlara 
göre 

saklanmıyor

Avrupa Açık 
Bilim Bulutu bir 
proje değil, bir 

süreç

Avrupa’da farklı 
bilimsel fikirlerin 
paylaşılabileceği 

yeni bir 
başlangıç

Araştırma 
tekrarları 

olmayacak

Açık Bilim’in yeni 
yuvası

Veri merkezli 
bilim

Çok fazla sınırlar 
konuldu, ancak 

köprüler 
kurulmadı 

Neden Açık Bilim Bulutu

EOSC, 1,7 milyon disiplinler arası AB araştırmacısına, veri depolama, yönetim, analiz ve yeniden kullanım için ücretsiz, açık 
hizmetler sunan bir ortam sağlayacaktır.



… Araştırmaverilerinindepolanması, yönetimi, analizi
ve yenidenkullanımı için,sınırlar ve bilimsel disiplinler 

arasında kullanmada ücretsiz, açık ve kesintisiz 
hizmetler ile sanal bir ortam

European Cloud Initiative (ECI), (COM(2016) 178final), p.6; Part of the Digital Single Market Strategy



Bilimi kolay bir şekilde yapmak. Bilimi verimli bir
şekilde yapmak. Bilimi açık bir şekilde yapmak.

Bilim ve bilim altyapısı için önemli 
AB politikası

EOSC Hub OpenAIRE işbirliği anlaşması-
OpenAIRE önemli bir kolaylaştırıcı: Destek, 
eğitim, iletişim…



Resmi lansman 23 Kasım 2018 tarihinde yapıldı.
2020 ye kadar sıkı bir yol haritası

https://www.eosc-hub.eu/

https://www.eosc-hub.eu/


Çeşitli disiplinleri ve kullanıcı 
senaryolarını karşılayan tanıtıcı 
gösterimler

https://eoscpilot.eu/science-
demonstrator-topics

https://eoscpilot.eu/science-demonstrator-topics




Creative Commons (CC) nedir?

Creative Commons kar amacı gütmeyen global bir organizasyon. İnsanların
yaratıcısı olduğu eserleri, internet ortamında paylaşırken serbestçe, özgürce,
ücretsiz olarak ve yerel dilde kullanabileceği açık lisanslar topluluğu sunar.

Açık lisans bir esere erişime, yeniden kullanımına ve dağıtımına kısıtlı veya hiç
kısıtlama olmadan izin veren bir lisans türüdür.

Creative Commons lisansları, eserin “her hakkı saklı değil”, “bazı haklarının saklı
olduğunu” ifade eder.

http://creativecommons.org.tr



Creative Commons (CC) lisansları neye yarar?

Telif hakkı, bir fikir ve sanat eserinin üretilmesi ile ortaya çıkar. Tescile gerek
yoktur. Bu eseri kullanabilmek için hak sahibinin izni gerekir.

Creative Commons lisansları, telif sahibinin kendi eserini internet ortamında hangi
şartlarla paylaştığını, kendisinden ayrıca izin alınmadan ifade etmesini sağlar.

CC lisans kodları, logolar insan ve makine tarafından okunabilen yapıdadır.
Kullanılmak istenen teknolojik alt yapılara (ör: arama motorları, dijital arşivler,
yayıncı platformları vb.) adapte edilebilir.

http://creativecommons.org.tr

http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir
https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/


Creative Commons (CC) lisans koşulları

http://creativecommons.org.tr

Telifli eser lisans koşulları



CC lisans kombinasyonları ve özgür lisanslar

Atıf -
AynıLisanslaPaylaş

Atıf - Türetilemez

Atıf - GayriTicari

Atıf - GayriTicari-
Türetilemez

Atıf - GayriTicari -
AynıLisanslaPaylaş

Atıf

Hiç bir hakkı saklı
değil Açık bilim için

önerilen Creative 
Commons açık

lisansları. 

Bilinen telif hakkı yok
Kamu malı olmuş 

eserler için 
kullanılır

http://creativecommons.org.tr

En Açık

En Az Açık



Açık Erişim Belgeseli 
5 Eylül 2018’de 

gala yaptı.

https://www.clarkson.edu/news/documentary-open-access-premiere-sept-5-2018-washington-dc

https://paywallthemovie.com/

https://www.clarkson.edu/news/documentary-open-access-premiere-sept-5-2018-washington-dc
https://paywallthemovie.com/


Açık Bilime Geçiş Araştırmacılarla Başlıyor

Erken Kariyer Araştırmacıları İçin Açık
Bilim İnsanı Nasıl Olunur El Kitabı:
İtalya'daki Camerino Üniversitesi'nde
(Unicam) Uluslararası İleri Araştırmalar
Okulunun doktora adayları, kendileri
gibi erken kariyer araştırmacıları için
Açık Bilimler alanında ortaklaşa bir el
kitabı yazarak Kurumsal Açık Bilim
girişimlerini uygulamaya yönelik ilk
adımları attı

Amaç : Açık Bilimi ve açık bilimin kendi
araştırma projelerine nasıl uygulanacağını
kolay ve pratik örneklerle öğrenmek isteyen
erken kariyer araştırmacıları için bir kaynak.

Veri yönetimini içeren aşağıdan yukarıya iş akışı 

Veri paylaşımı

Açık kaynak kod paylaşımı

Halkı araştırmaya dahil etmek

Meslektaşları ve toplumla sonuçları paylaşma 



https://www.fosteropenscience.eu/node/2556

Foster Plus, Açık Bilimin 
temel konularını ele alan 

10 ücretsiz çevrimiçi 
kurs geliştirdi. 

https://www.fosteropenscience.eu/node/2556


https://www.fosteropenscience.eu/toolkit



Türkiye’deki Üniversite Akademik Açık Erişim Arşiv Sayıları

Akademik Arşiv Sayısı: 145
Akademik Arşivi Olmayan Üniversite Sayısı: 50
Erişilebilen Akademik Arşiv Sayısı:86
İçinde Yayın Olan Akademik Arşiv Sayısı:78
OpenAIRE Uyumlu Akademik Arşiv Sayısı: 35
Kayıt sayısı: 483.576

03.09.2018 tarihli verilere göre



http://hdl.handle.net/11147/51

Üniversite senatosu tarafından 08.10.2013 tarihinde onaylanan, Türkiye’nin ilk zorunlu açık erişim politikası özelliği taşıyan “İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Politikası”  

http://hdl.handle.net/11147/51


Sadece yayınlara açık erişim değil… 





https://www.openaire.eu/newsletter/view

https://www.openaire.eu/newsletter/view


ORCID Tanımı

ORCID (Open Researcher and Contributor ID), bilim insanları ve
akademik otoriteleri benzersiz olarak tanımlamak için kullanılan tescilsiz
alfanümerik kod.

https://orcid.org/

Alfanümerik, Latin alfabesindeki harfleri (A-Z, a-z) ve Arap rakamlarını (0-9) kullanan karakter dizisini tanımlamakta
kullanılan bir sıfat.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/ORCID

https://orcid.org/
https://tr.wikipedia.org/wiki/ORCID




• Doğru kişi,
• Doğru yer,
• Doğru zaman önemlidir.

Araştırma sonuçlarını paralı online duvarların 
arkasında bırakarak bunu başaramayız.

İnovasyon İçin;



https://www.sli.do/

8687



Biz, Paylaşmanın 
Dayanışmanın Bereketine 

İnanan İnsanlarız
CumhurbaşkanıRecepTayyipErdoğan'ın SudanMeclisi’ndekikonuşması





gultekingurdal@iyte.edu.tr
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-7259-8134

Teşekkürler…

Gültekin GÜRDAL
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

mailto:gultekingurdal@iyte.edu.tr
http://orcid.org/0000-0001-7259-8134

