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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
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TÜRKİYE’DE AÇIK BİLİM ÇALIŞMALARI
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http://zirve2018.acikbilim.org/

https://libguides.iyte.edu.tr/acikbilimzirve

http://rdm.acikerisim.org/

http://libguides.iyte.edu.tr/RDM2018
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26.03.2019 tarihinde İYTE Senatosu 
tarafından kabul edildi



http://aperta.ulakbim.gov.tr/

http://aperta.ulakbim.gov.tr/


‘’Dağınık sistemlerin birlikte çalışmasını sağlarsak kurumsal 

ve bireysel bağımsızlığı korurken, yaratıcı, farklı servislerin de 

önü açılmış olur.’’

İlkay Holt
COAR-FAO
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OpenAIRE Advance
2018-2021

Teoriden uygulamaya



Bir AB e-Altyapısı

Sosyal + teknik bağlantılar
Bilimsel iletişimi açık ve tekrar üretilebilir bilime 

dönüştürmek



Avrupa çapında ağımız 

bizim gücümüz (34 ülke)

Ulusal Açık Erişim 

Masası



Açık Erişimden

… Açık Bilime
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Sadece yayınlara açık erişim değil… 

Açık/FAIR araştırma verisi

Açık yazılım

Açık metodojiler/protokoller

Açık eğitim kaynakları

Hepsi birbiri ile bağlantılı!





Son kullanıcıyı dikkate al

… ve hizmet verme biçimini 

değiştir



Açık Bilimi kavramanın anahtarı: herkes için servisler

Açık Bilim uygulaması için standartlar, araçlar ve servisler sağlamak 
ve küresel düzeyde kavranmasını sağlamak.



OpenAIRE ve 
Açık Bilim Bulutu (EOSC)

Araştırma verilerinin depolanması, yönetimi, analizi ve yeniden kullanımı 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
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• AB tarafından finanse edilen araştırmalar için kapsamlı arşiv

• Yükleme başına 50 GB’a kadar

• Veriler CERN Veri Merkezi’nde depolanır

• Her yükleme için kalıcı tanımlayıcılar (DOI’ler)

• Makale düzeyinde metrikler

• Bilimin tamamı için ücretsiz

• Tüm disiplinlerden araştırma çıktılarının 
tamamına açık

• AB finansman bilgilerini kolayca ekleme ve OpenAIRE ile raporlama

Zenodo – Kapsamlı arşiv

27

https://zenodo.org/

https://zenodo.org/


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

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


AÇIK BİLİM DÜNYASINDA SON 

GELİŞMELER
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