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Plan

• Sorun nedir?
• Bize ne?
• Ne	yapabiliriz?	



Sorun nedir?



Patrick	@hochstenbach



Bilim ve Araştırma

• Kamu desteği
– Araştırma ve yazma
– Kalite denetimi ve editörlük (yayıncılara ücretsiz)	

• Yayın haklarının yayıncılara bedava devri
• Ama yayımlanan makaleler gene	aynı
araştırmacılara (ve vatandaşlara)	ücretli

• Aynı ürüne üç kez ödeme yapıyoruz.



Niçin?

Kaynak:	John	J.	Regazzi,	Scholarly	Communications.	(Rowman	&	Littlefield,	2015),	s.	1

Araştırma TicaretBilimsel	
İletişim

Bilimsel	yayıncılık	yaklaşık	25	milyar	dolarlık	bir	küresel	pazar



Bize ne?



Bilim-Ticaret İlişkisi
• Her	zaman toplum yararına işlemiyor (Stavudine
ve Yale	Üniv.	örneği)



Patentler
• Buluşların kullanımını ve yenilikleri kısıtlıyor
– Nanoteknoloji örneği (1600	patent)

– “The	tragedy	of	anticommons”	(Michael	Heller)		



Telif Hakları

• Kopyalamayı ve veri ve metin madenciliğini
(TDM)	yasaklıyor

• Oysa dijital ortamda kullanım kopyalamaya
dayalı

• Büyük veri analizi için TDM	şart



Dahası	.	.	.

• Bilimsel	bilgi	ve	buluşlar	“kamu	malı”
• Kamu	malı
– Değeri	azalmadan	başkalarıyla	paylaşılabilir	
(non-rivalrous)

– Sadece	belli	bir	grubun	kullanımıyla	
sınırlamak	zor	ve	maliyetli	(non-excludable)

Kaynak:	Christine	L.	Borgman,	Scholarship	in	the	Digital	Age.	(MIT	Press,	2007),	s.	35-36



Ne	yapabiliriz?



Açık	Bilim
• Araştırma çıktılarına
(bilimsel yayınlar ve
veriler)	ve süreçlerine
(yöntem ve araçlar)	
herkesin serbestçe
erişmesini,	bunların
ortak kullanımını,	
dağıtımını ve üretimini
kolaylaştıran bilim
uygulaması



Açıklık

“Açıklık bilimin ve bilim yapmanın normatif
özüdür.	Açıklık sonuçların bilimsel ve pratik
uygulamalar için tekrarlanmasının,	
doğrulanmasının ve yeniden kullanılmasının ön
koşuludur.	

-- Dr. Falk	Reckling,	Avusturya Bilim Fonu (FWF)	
Stratejik Analizler Bölümü Yöneticisi



Açık Bilim Örnekleri

• Bilgisayar (J.	Von	Neuman)
• Web	(T.	Berners-Lee)
• İnsan Genomu Projesi (F.	Collins)
• Serbest ve açık kaynak kodlu yazılımlar
(R.	Stallman,	L.	Torvalds)

• Wikipedia	(Jimmy	Wales)
• .	.	.



Açık Bilim Ne	Vaad Ediyor?

• Kısa vadede saydamlık,	açıklık,	bütünlük,	
kapsayıcılık ve işbirliğini geliştirme

• Uzun vadede daha etkili,	kaliteli,	güvenilir,	
toplumun gereksinimlerini karşılayan,	birlikte
yaratma ve açık yeniliği besleyen bilim

http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm



Açık	Erişim

• Kamu	kaynaklarıyla	desteklenen	
araştırmalardan	üretilen	yayınların	tam	
metinlerine	ve	verilere	çevrimiçi	
ücretsiz	erişim	
• Açık	erişim	=	Okuma,	indirme,	
kopyalama,	dağıtma,	yazdırma,	
bağlantı	verme,	dizinleme,	metin	
madenleme,	vd.



Açık Erişimin Yararları

Çalışmanızı daha
çok kişi görüyor

Proje destek
kurallarına uygun

Vergi verenler
vergisinin karşılığını alırlar

Gelişen ülkelerdeki
araştırmacılar çalışmanızı

görebilir

Daha yüksek atıf oranları

Pratisyenler bulgularınızı
uygulayabilirler

Herkes bulgularınıza
erişebilirler

Araştırmanız politikayı
etkileyebilir



Açık Erişimin paydaşları

• Fon sağlayıcılar
• Araştırma kurumları
• Araştırmacılar
• Vatandaşlar
• Kurumsal arşivler/veri merkezleri
• Yayıncılar



Açık Erişim Nasıl Gerçekleştirilebilir?

• Kendi yayınını arşivleme (Yeşil yol)
– “Okur öder”	modeli
– Kurumsal arşivler

• Depolama (üst veri +	tam	metin +	veriler)
• Ambargo süreleri (6-12	ay)
• Erişime açma

• Açık erişim dergiler (Altın yol)
– “Yazar öder”	modeli
– Yayınlandığı andan itibaren herkese açık
– Karma	dergiler



Açık Erişim Politikaları
• Fon sağlayıcı AE	politikaları
– AB	(7ÇP,	Ufuk2020:	Yayınlara ve verilere açık
erişim)

– ABD	(Şubat 2013)
– Diğer ülkeler (Portekiz,	İspanya,	İtalya,	vd.)

• Araştırma yapan kurum AE	politikaları



Açık Erişim politikası sayısı (solda)	ve zorunlu
politikalar (sağda)



Açık Erişim Politikalarının Etkinliği



Türkiye’de	Açık	Bilim	ve	Açık	Erişim

• Henüz	Açık	Bilim	düzenlemeleri	yok	(TÜBİTAK	
Açık	Bilim	Komitesi,	2015-- )

• Fon	sağlayıcıların	Açık	Erişim	politikaları	yok
• Açık	arşivlerdeki	(66)	kaynak	sayısı	kısıtlı	
(<150K	kayıt)

• Araştırma	kurumlarının	Açık	Erişim	
politikaları	zorunlu	değil	(31)



Açık Bilimin ve Açık Erişimin Önündeki
Engeller

• Politika ve alt	yapısı eksikliği
• Standart ve mevzuat eksikliği
• Yeni yayın biçimlerine olan güvensizlik
• Bilgi ve farkındalık eksikliği
• Araştırmacılar için teşvik eksikliği
• Değişime direnç



Kimler değişim istiyor?

Kimler değişmek istiyor?

https://tr.pinterest.com/pin/349803096032958690/
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