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Louis	  Pasteur	  1822-‐1895	  

«Bilim	  sınır	  tanımaz,	  	  
çünkü	  bilgi	  insanlığa	  ai`r,	  	  
ve	  dünyayı	  aydınlatan	  	  
bir	  meşaledir.»	  	  



Açık	  Bilim	  
•  Bilimsel	  bilgi	  ‘‘kamu	  malı’’	  
–  rakipsiz	  (non-‐rival)	  
–  dışlanamaz	  (non-‐excludable)	  (Borgman,	  2007)	  

•  ‘‘Bilimsel	  yayınlara	  açık	  erişim	  ve	  bu	  yayınların	  
içeriğine	  etkin	  ileGşimle	  birleşGrilmiş	  açık	  veriler	  
(mevcut,	  anlaşılabilir,	  değerlendirilebilir	  ve	  
kullanılabilir	  veriler)’’	  (abç)	  (Science,	  2012)	  

Açık	  bilim	  örnekleri	  
–  Bilgisayar	  
– Web	  
–  İnsan	  Genomu	  Projesi	  

Kaynak:	  Borgman,	  Scholarship	  in	  the	  Digital	  Age,	  2007,	  s.	  35-‐36;	  Science	  as	  an	  open	  enterprise,	  2012,	  s.	  16	  



PASTEUR4OA	  
	  

Avrupa	  Birliği	  Araşormaları	  Açık	  Erişim	  PoliGkası	  
Uyum	  Stratejileri	  Projesi	  	  



Açık	  Erişim	  ve	  Türkiye	  (1)	  

•  Ulusal	  AE	  PoliGkası	  yok	  
•  Fon	  sağlayıcı	  AE	  poliGkası	  yok	  	  
•  Konu	  arşivi	  yok	  
•  AE	  alt	  yapısı	  yok	  
•  Makale	  işlem	  ücreG	  ödeyen	  kurum	  yok	  
	  



Açık	  Erişim	  ve	  Türkiye	  (2)	  

•  Toplam	  kurumsal	  arşiv	  sayısı:	  122	  
– Ama	  45’i	  OpenDOAR’da	  listelenmiş	  
– Üçte	  birinde	  de	  100’den	  az	  kayıt	  var	  	  

•  Düzce,	  Iğdır,	  Yalova	  ve	  Erciyes	  1’er,	  YBÜ	  3,	  Gaziantep	  4,	  
Bülent	  Ecevit	  8,	  Akdeniz	  10,	  	  ADÜ	  ve	  RTE	  	  11’er,	  İTÜ	  12,	  
ÇOMÜ	  12,	  YÖK	  39,	  Beykent	  43,	  İZU	  65,	  Artvin	  70,	  
Nevşehir	  79,	  Cumhuriyet	  87	  	  

– Toplam	  kayıt	  sayısı	  100.000’den	  az	  



Açık	  Erişim	  ve	  Türkiye	  (3)	  
•  Kurumsal	  (yeşil)	  AE	  poliGkası	  sayısı:	  72	  

–  Ama	  sadece	  %40’ı	  ROARMAP’te	  listelenmiş	  
–  %75’i	  üst	  veriden	  söz	  etmiyor	  
–  %60’ı	  araşorma	  verilerinden	  söz	  etmiyor	  
–  %69’u	  hakem	  deneGminden	  geçmiş	  son	  kopyayı	  depoluyor	  
–  %36’sı	  yazarların	  en	  kısa	  zamanda	  depolamasını	  isGyor	  	  
–  %51’i	  yayıncı	  ambargo	  süresi	  bi`kten	  sonra,	  %17’si	  ambargo	  
süresi	  bi`kten	  sonraki	  6	  ay	  içinde	  	  depolanmasını	  isGyor	  

•  AB	  AE	  poliHkasıyla	  uyumlu	  AE	  poliHkası	  sayısı:	  0	  

•  DergiPark’ta	  600’e	  yakın	  AE	  dergi,	  135.000	  civarında	  tam	  
meGn	  makale	  var	  



Konsorsiyal	  Anlaşmalar	  

•  Açık	  erişim	  	  
•  Makale	  işlem	  ücretleri	  
•  Gizlilik	  anlaşmaları	  
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