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Açık Erişimi Nasıl 

Destekleyebiliriz? 

 

Kurumsal Açık Arşivin Oluşturulması 

 

Kendi kurumlarınız veya diğer kurumlar için sayısallaştırma, erişim ve 

arşiv (preservation) projeleri üstlenmek 

 

Maliyeti yüksek (fiyatı yüksek, kullanımı düşük) dergi aboneliklerinin 

iptali yönünde tespit yapmak 

 

Açık erişimi savunan kuruluşları desteklemek 

 

Açık erişim kaynakları değerlendirmek ve koleksiyona eklenmesini 

sağlamak 



Açık Erişim Yayıncılardan Örnekler 

 BioMed Central: STM (Bilim, Teknoloji ve Tıp) konularında 257 adet 

hakemli açık erişim dergisini içermektedir. BioMed Central tarafından 

yayınlanan tüm orijinal araştırma makaleleri yayınlanmasından hemen 

sonra serbestçe erişilebilmektedir. 

 

 

 

 

http://www.biomedcentral.com/ 
 

http://www.biomedcentral.com/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.biomedcentral.com/


Açık Erişim Yayıncılardan Örnekler 

 Chemistry Central: Kimya alanında yüksek kaliteli, hakemli açık erişim 

araştırmaları yayınlamaktadır. 

 

 

 

 

 

http://www.chemistrycentral.com/ 

 

http://www.chemistrycentral.com/
http://publications.copernicus.org/home.html


Açık Erişim Yayıncılardan Örnekler 

 Copernicus Publications: 1994 yılından bu yana yüksek kalite bilim 

literatüründe yayın yapan Copernicus, 2001 yılından bu yana açık erişim 

yayıncılar arasında yer almaktadır.  
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Açık Erişim Yayıncılardan Örnekler 

 Intech Open Science: Bilim, Teknoloji ve Tıp alanlarını kapsayan, öncü ve 

dünyanın en büyük çok disiplinli açık erişim kitap yayıncısıdır. 2004 

yılından bu yana, InTech 85.796’dan fazla yazar ile işbirliği içinde, yüksek 

kaliteli araştırmalar için ücretsiz online erişim sağlamak, önde gelen 

akademisyenlerin çalışmalarını görünür kılmak ve dünya çapında çeşitli 

yeni kitlelere erişilebilir hale getirmek amacıyla 2.328 kitap ve 7 dergi 

yayınladı.  

 

 

 

 

 

open science  . open minds 

 

http://www.intechopen.com/ 
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Açık Erişim Yayıncılardan Örnekler 

 National Academies Press: ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Ulusal Mühendislik 

Akademisi, Tıp Enstitüsü ve Ulusal Araştırma Konseyi raporlarını mümkün 

olduğunca geniş bir kitleye dağıtmak amacıyla hareket etmektedir. Bilim ve sağlık 

politikası ile ilgili önemli konularda güvenilir bilgiler içeren, tıp, mühendislik ve 

bilim konularında geniş bir yelpazede 200’den fazla kitap yayınlamaktadır. 

 

 

 

 

http://www.nap.edu/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
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Açık Erişim Yayıncılardan Örnekler 

 Open Humanities Press: Misyonu; dünya çapında serbestçe 

kullanılabilir çağdaş eleştirel düşünce konusunda lider çalışmalar 

yapmak olan Open Humanities Press, kolektif  bir uluslararası açık 

erişim yayıncıdır. İnsan bilimleri alanında; kitap, dergi, vb. yayınları açık 

erişimli sunmaktadır. 

 

 

 

http://openhumanitiespress.org/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://openhumanitiespress.org/


Açık Erişim Yayıncılardan Örnekler 

 PubMed Central (PMC): Biyomedikal ve Yaşam Bilimleri alanındaki 

bilimsel literatürün tam metin ücretsiz dijital veritabanıdır. PubMed 

Cental, U.S. National Library of  Medicine (NLM) tarafından biyomedikal 

dergi makalelerinin online arşivi olarak geliştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 

http://www.plos.org/
http://www.plos.org/
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Açık Erişim Dergilerden Örnekler 

 ABC Chemistry: Kimya alanında ücretsiz tam metin dergilerin listesi yer 

almaktadır. 

 

 

 

 

 

http://abc-chemistry.org/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://highwire.stanford.edu/
http://abc-chemistry.org/
http://abc-chemistry.org/
http://abc-chemistry.org/
http://highwire.stanford.edu/


Açık Erişim Dergilerden Örnekler 

 arXiv: Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Sayısal Biyoloji, Kantitatif  

Finans ve İstatistik konularında açık erişim 875.424 e-dergiyi 

içermektedir. 

 

     arXiv Cornell Üniversitesi Kütüphanesi, Simons Vakfı ve üye kurumlar 

tarafından finanse edilmektedir. 

 

 

 

 

 

http://arxiv.org/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://arxiv.org/


Açık Erişim Dergilerden Örnekler 

 Directory of   Open Access Scholarly Journals in Education: The 

Education Research Global Observatory (ERGO) eğitim alanında 

hakemli açık erişim dergilerinin tam ve güncel dizinini sunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ergobservatory.info/ejdirectory.html 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.ergobservatory.info/ejdirectory.html


Açık Erişim Dergilerden Örnekler 

 DOAJ Directory of  Open Access Journals: Amacı; açık erişimli bilimsel 

ve akademik dergilerin kullanım kolaylığı ve görünürlüğünü artırmak, 

böylelikle bu dergilerin kullanımını ve etkisini arttırmayı teşvik etmektir. 

     

İçerik: 

 9.922 Dergi 

5.573 Makale düzeyinde dergi aranabilir 

120 Ülke  

1.510.652 Makale 

 

 

 

http://www.doaj.org/ 

http://www.doaj.org/


Açık Erişim Dergilerden Örnekler 

 Free Medical Journals: Açık erişim tıp dergilerini teşvik etmek 

amacıyla oluşturulmuştur. İnternet üzerinden erişilebilen yaklaşık 4.000 

civarı açık erişim Tıp dergisi yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

http://freemedicaljournals.com/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/


Açık Erişim Dergilerden Örnekler 

 JURN: Sanat ve beşeri bilimlerde 4.500’ün üzerinde ücretsiz elektronik 

dergi indekslenmekte ve kullanıma sunulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jurn.org/directory/ 
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Açık Erişim Dergilerden Örnekler 

 Open Access Journals in Middle Eastern Studies: Orta Doğu ve İslam 

çalışmalarını içeren 500’ün üzerinde açık erişim dergi listesini 

içermektedir. 
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access.html 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://highwire.stanford.edu/
http://amirmideast.blogspot.com/2010/12/alphabetical-list-of-open-access.html
http://amirmideast.blogspot.com/2010/12/alphabetical-list-of-open-access.html
http://amirmideast.blogspot.com/2010/12/alphabetical-list-of-open-access.html
http://amirmideast.blogspot.com/2010/12/alphabetical-list-of-open-access.html
http://amirmideast.blogspot.com/2010/12/alphabetical-list-of-open-access.html
http://amirmideast.blogspot.com/2010/12/alphabetical-list-of-open-access.html
http://amirmideast.blogspot.com/2010/12/alphabetical-list-of-open-access.html
http://amirmideast.blogspot.com/2010/12/alphabetical-list-of-open-access.html
http://amirmideast.blogspot.com/2010/12/alphabetical-list-of-open-access.html


Açık Erişim Dergilerden Örnekler 

 Public Library of  Science (PLoS): Araştırma iletişiminde dönüşüm 

yoluyla; bilim ve tıp alanında ilerlemeyi hızlandırma misyonu ile hareket 

eden, kar amacı gütmeyen, üyeliğe dayalı, açık erişimi destekleyen bir 

organizasyondur. Açık erişimli fen bilimleri ve tıp konulu dergileri 

kullanıma sunar. 

 

Temel Hedefleri: 

 Araştırmanın doğrudan sunulması, erişimi ve kullanımı için gereksiz 

engelleri aşmak için yollar sağlar 

 Yayın sürecinin açıklık, kalite ve bütünlüğünü optimize eden bir yayın 

stratejisi yürütmek 

 Veri ve fikirlerin değerlendirilmesi, organizasyonu ve yeniden 

değerlendirilmesinde yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek 

 

 

 

http://www.plos.org/ 

 

http://www.plos.org/
http://www.plos.org/
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Açık Erişim Kitaplardan Örnekler 

 DOAB Directory of  Open Access Books: Temel amacı açık erişim 

kitapların keşfedilebilirliğini arttırmaktır.  

  

Bu dizin; açık erişim ve akademik standartlara uymak koşuluyla; açık 

erişim ve akademik, hakemli kitap yayınlayan tüm yayıncılara açıktır. 

 

 

 

 

 

http://www.doabooks.org/ 

http://www.gutenberg.org/
http://www.gutenberg.org/
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http://www.doabooks.org/
http://www.doabooks.org/


Açık Erişim Kitaplardan Örnekler 

 Free Medical Books : Ücretsiz erişilebilen tam metin tıp kitaplarını 

teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştur. 350’nin üzerinde Tıp kitabı yer 

almaktadır. 

 

 

 

 

 

http://www.freebooks4doctors.com/ 
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Açık Erişim Kitaplardan Örnekler 

 Google Books: Tüm dünyadan kitaplar içermektedir. Telif  hakkı 

kapsamı dışında kalan ve Google’un yayıncısından izin aldığı ücretsiz 

olarak okunabilecek milyonlarca kitap bulunmaktadır.  
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Açık Erişim Kitaplardan Örnekler 

 OAPEN: Özellikle Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanında serbestçe 

erişilebilir açık erişim kitapları içermektedir. Kalite kontrollü açık 

erişim kitap koleksiyonu oluşturmak için yayıncılar ile çalışmakta ve 

yaygınlaştırma, kalite güvencesi ve dijital koruma alanlarında 

yayıncılar, kütüphaneler ve fon sağlayıcılara hizmet sunmaktadır.  

     

 

 

 

 

http://www.oapen.org/home 

http://www.gutenberg.org/
http://www.oapen.org/home


Açık Erişim Kitaplardan Örnekler 

 Open Library: Kütüphanelerarası ödünç kitap alabilme ve dünya klasik 

edebiyatından 1.000.000’dan fazla ücretsiz e-kitaba tam metin erişim 

mümkündür. Ödünç kitap alabilmek için hesap oluşturmak 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

http://openlibrary.org/ 

http://www.gutenberg.org/
http://www.gutenberg.org/
http://books.google.com/
http://openlibrary.org/


Açık Erişim Kitaplardan Örnekler 

• Planet eBook: 80’in üzerinde klasik edebiyat kitabına ücretsiz erişmek 

mümkündür.  

 

 

 

 

http://www.planetebook.com/ 

 

http://books.google.com/
http://books.google.com/
http://books.google.com/
http://www.planetebook.com/


Açık Erişim Kitaplardan Örnekler 

 Project Gutenberg: 42.000’in üzerinde ücretsiz e-kitap sunan gönüllü 

odaklı ortak bir projedir. Kitaplar öncelikle ABD’de telif  hakları dışında 

kalan eski eserleri içermektedir. Ayrıca bazı ses kayıtlarını da  
içermektedir.  

 

Birçok başlık ePub veya kindle formatında e-kitap okuyucu cihazlara 

indirilebilmektedir.  

     

 

 

http://www.gutenberg.org/ 

http://www.gutenberg.org/


Açık Erişim Tezlerden Örnekler 

 DART-Europe: 27 Avrupa Ülkesinden 541 üniversitenin 420.000 civarı 

açık erişim araştırma tezine erişim imkanı sağlamaktadır. 

 DART Europe, Avrupa araştırma tezlerine küresel erişimi geliştirmek 

üzere birlikte çalışan araştırma kütüphaneleri ve kütüphane 

konsorsiyumlarının bir ortaklığıdır. 

 

 

 

 

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php 
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Açık Erişim Tezlerden Örnekler 

 PQDT Open : Tez yazarları tarafından, açık erişim olarak yayınlanması 

yönünde seçilmiş olan tezlere tam metin erişim imkanı sağlar. 

ProQuest's UMI Dissertation Publishing tarafından sunulan bir 

hizmettir.  

 

 

 

http://pqdtopen.proquest.com/ 

http://pqdtopen.proquest.com/
http://pqdtopen.proquest.com/


Açık Erişim Arşivlerinden Örnekler 

 Driver Digital Repository Infrastructure Vision for European Research: 

Tüm akademik konu alanlarında yayınlanmış serbest erişimli dijital 

kaynakları toplu olarak bir arada sunan ve AB Araştırma Komisyonu 

tarafından desteklenen bir işbirliği projesidir.  

 

38 ülkeden 295’den fazla veri arşivinde akademik konu alanlarında 

yayınlanmış, dergi makaleleri, tezler, kitaplar, konferanslar, raporlar, vb. 

3.500.000’in üzerinde bilimsel yayını içeren dijital kaynaklara ücretsiz 

erişim imkanı sağlar. 

 
 

 

 

 

http://www.driver-repository.eu/ 
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Açık Erişim Arşivlerinden Örnekler 
 E-PRINT Network: Araştırma bulgularının iletilmesi niyetiyle 

araştırmacılar tarafından elektronik üretilen ve paylaşılan bilimsel ve 

profesyonel çalışmaları içermektedir. 

 

E-Print Network dünya çapında 31.797’nin üzerinde web sitesi ve 

veritabanı için kapı görevi görmektedir. Kimya, biyoloji ve yaşam 

bilimleri, malzeme bilimi, nükleer bilimler ve mühendislik, enerji 

araştırma, bilgisayar ve bilgi teknolojileri gibi konularda dahil olmak 

üzere, öncelikle fizik, temel ve uygulamalı bilimlerde 5 milyondan fazla 

e-dergiyi içermektedir. 

 

 

 

http://www.osti.gov/eprints/pathways/ 

http://www.osti.gov/eprints/pathways/


Açık Erişim Arşivlerinden Örnekler 

 OpenDOAR -The Directory of  Open Access Repositories : Kurumsal 

açık arşiv sitelerinin listesini verir ve içeriklerinde toplu arama yapar. 

 

 

 

http://opendoar.org/  

 

 

 

http://opendoar.org/
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Açık Erişim Arşivlerinden Örnekler 

 RePEc (Research Papers in Economics): Ekonomi alanında tam metin 

elektronik yayınları sunan açık erişim kaynağıdır. 

 

 

 

 

http://repec.org/ 

 

 

 

http://repec.org/
http://repec.org/


Açık Erişim Arşivlerinden Örnekler 

 ROAR (Registry of  Open Access Repositories):  Kurumsal dijital 

arşivlerin listesini veren bir dizindir.  

 

 

 

http://roar.eprints.org/ 
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Açık Erişim Arşivlerinden Örnekler 

 The CIARD R.I.N.G: Global Forum on Agricultural Research (GFAR) 

tarafından yönetilen the Coherence in Information for Agricultural 

Research for Development (CIARD) girişimi kapsamında bir projedir. 

Tarımsal araştırma ile ilgili her türlü bilgi vermek ve tarım ile ilgili bilgi 

kaynaklarının keşfini kolaylaştırmak için bir araçtır. Kayıt olmak 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

http://ring.ciard.net/ 
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Açık Derslerden Örnekler 

 Flooved : Tüm dünyada profesörlerden içerik toplayarak, öğrenciler 

için kullanılır hale getirmektedir. Bilgi işlem gücünü kullanarak, 

öğrencilerin doğru malzemeye anında ve kolay erişimini sağlayarak 

hem zaman hem de para tasarrufu sağlar. 

 

 
  

 

 

 

http://www.flooved.com 
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Açık Derslerden Örnekler 

 Online Courses: Yale, MIT, Stanford, Harvard ve Michigan gibi dünyanın önde 

gelen üniversitelerinden açık online dersler. Harvard, Princeton ve MIT'ten 

profesörlere ait ders notları, videolar, sesli konferanslar, açık üniversite 

derslerinden oluşan bir koleksiyonu içeren kapsamlı ve ücretsiz bir kaynaktır. 

Hem eğitimini ilerletmek isteyenler için güçlü, tamamlayıcı bir kaynak hem de ek 

eğitim konuları araştıran ve üniversite düzeyinde ders olarak nelerin 

sunulabileceğini görmek isteyenler için bir kaynak niteliğindedir. E-mail adresi 

ile bir hesap oluşturmak suretiyle, istenilen konu başlıkları seçilebilir ve ders 

listesi oluşturulabilir. 

 

 

 

 

http://www.onlinecourses.com/ 
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Açık Erişim Kaynakları Koleksiyonunuza 

Ekletmeyi Unutmayın! 



 

 

 

 

Açık Erişim Kaynakların Koleksiyona 

Eklenmesi 

1. Aşama: Mevcut durum analizi 

2. Aşama: AE kaynakların değerlendirme/seçim 

kriterlerinin belirlenmesi ve koleksiyon 

geliştirme politikasına dahil edilmesi 

3. Aşama: AE kaynakların paylaşım 

(kategorizasyon, düzen, platform, vb.) şekline 

karar verilmesi 

4. Aşama: Mevcut ve yeni AE kaynakların 

değerledirilerek  kaynak öneri listelerinin 

oluşturulması 

5. Aşama: Belirlenen kaynakların, karar verilen 

şekilde web üzerinden paylaşılması  



 

 

 

 

Açık Erişim Kaynakların Koleksiyona 

Eklenmesi: Kriterler 

Sunum  

İlgililik 

Nesnellik 

İçerik oluşturma yöntemi 

Kaynak (yazar, yayıncı, yayın,…) 

Güncellik 

Editörler ve çalışma ekibi 

…. 



Bazı Yayınevlerinin  

Açık Erişim Dergileri 

 Elsevier:http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals (63 adet) 

Elsevier (Ambargolu): http://www.elsevier.com/about/open-access/open-archives (97 adet) 

 ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/browse/all/open-access (160 adet) 

 Wiley: http://www.wileyopenaccess.com/view/journals.html (28 adet) 

 Springer: http://www.springeropen.com/journals (151 adet) 

 Taylor & Francis: http://www.tandfonline.com/page/openaccess/openjournals (17 adet) 

 World Scientific: http://www.worldscientific.com/page/open#ws-open-journals (5 adet) 

 Nature Journals Online: http://www.nature.com/libraries/open_access/index.html (16 adet) 

 AMS: http://www.ams.org/publications/journals/open-access/open-access (2 adet 2014’ten itibaren) 

 BioOne: http://www.bioone.org/action/showPublications?type=byCategory#Open%20Access (13 adet) 

 IOP Journals: http://iopscience.iop.org/info/page/openaccess (2 adet) 

 Oxford : http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/open_access_titles.html (13 adet) 

 Project Euclid: 

http://projecteuclid.org/DPubS?Service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=euclid&page=about&a

boutArea=librarians&aboutPage=about_open (18 adet) 

 

 600’e yakın dergi koleksiyonunuza eklenmiş olacak! 
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Koleksiyondan Örnek:  

Açık Erişim Dergi 



Koleksiyondan Örnek:  

Açık Erişim Makale 



Yayıncı Politikaları - Örnek 

 

 

Yayınevi Nature Publishing Group 

Dergiler 
(112 Dergi) – (Özel politikaları olan dergileri de içeriyor)  

Diğer  organizasyonlara ait 8 dergi dahil 

   RoMEO Sarı Yayıncı 

  Telif Hakları Pre-publication policy - License to Publish - Manuscript Deposition Service 

   Ön baskı Yazar ön baskıyı arşive koyabilir 

   Son Baskı Kısıtlamaya (6 ay ambargo) tabi olarak, yazar son baskıyı arşive koyabilir 

   Kısıtlamalar 6 ay ambargo 

   Yayınevi Versiyonu/PDF Yazar yayıncı sürümü / PDF arşive koyamaz 

   Genel Şartlar  

•Yazarlar telif haklarını elinde bulundurur 

•Yayınlandığı kaynak ve DOI belirtilmeli 

•Yayıncı sürümüne link olmalı   

•Yayıncı sürümü/PDF kullanılamaz 

•Yazarın kişisel web sitesine ve kurumsal arşive konulabilir 

•Eğer finansman kuruluşu kuralları uygulanıyorsa, yazarlar, yayınlanmasından 6 ay sonra 

yazar sürümünü fon kuruluşlarının arşivlerine verebilirler 

 Zorunlu Açık Erişim Uyumlu veri 29 Fon sağlayıcı için geçerlidir. 

  Ücretli Açık Erişim •Açık Erişim Karma Model – Sadece seçilmiş başlıklar 

 İstisnalar 

•EMBO - RoMEO Beyaz 

•Nature Communications - RoMEO Sarı 

•Open Access Hybrid Model Option A - RoMEO Sarı 

•Open Access Hybrid Model Option B - RoMEO Sarı 

•Open Access Journals - Option A - RoMEO Yeşil 

•Open Access Journals - Option B - RoMEO Yeşil 
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Yayıncı Politikaları 

 SHERPA/RoMEO: Açık erişim konusunda yayıncı politikalarına toplu 

olarak ulaşmayı sağlar. 300 yayıncı politikasını içermektedir. Çalışmasını 

açık erişim sunmak isteyen araştırmacılar, bu listede yayıncılar için, ön 

baskı; son baskı; yayıncı tarafından belirtilmiş koşulları; ilgili yayıncının 

telif  hakları politikasına doğrudan bağlantı ve yayıncı türü (yeşil, mavi, 

sarı, beyaz) bilgisini bulabilirler. Yayıncı politikalarını yeşil (ön baskı ve 

son baskı arşivlenebilir), mavi (son baskı arşivlenebilir), sarı (ön baskı 

arşivlenebilir) ve beyaz (arşivlemeye izin verilmez) renk kodları ve ek 

koşulları ile görmek mümkün. 

 

 

 

 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.html 
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Araştırma Finansör Politikaları 

 SHERPA JULIET: Araştırmalara finansman sağlayan başlıca kurumların 

konu ile ilgili politikalarını içeriyor. Bu veri tabanında her finansör için, 

kendi kendine arşivleme politikası; hangi araştırmanın ne zaman ve 

nerede arşivlenebileceği; ek koşullar ve politika metinlerine bağlantı 

bilgisi sunulmaktadır. 

 

SHERPA JULIET açık erişime ideal desteği, araştırma finansmanının 

sağlanmasında yazarın araştırma sonucunu açık erişime sunmasını bir 

ambargo periyodu koymadan zorunlu kılmak olarak tanımlamakta ve bu 

koşulları karşılama düzeylerine göre işaretleme yapmaktadır.  

 

 

http://www.sherpa.ac.uk/juliet/ 

 

http://www.sherpa.ac.uk/juliet/


Daha Fazla Bilgi ve Kaynak İçin 

 

 

 

 http://libguides.iyte.edu.tr/content.php?pid=354140 

 

 

 

 

 http://acikerisim.ankos.gen.tr/ 
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