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Dünya / Avrupa / Türkiye / Bölge Ölçeğinde Bilimsel Üretim (2013 -2018)

Dünya Avrupa Türkiye IYTE

Çıktı

(Academic Output)
17+ milyon 6+milyon 260,345 2,020

Yazarlar

(Authors)
16+ milyon ~4.3 milyon 192,011 992

Atıf Sayısı

(Citation Count)
103+ milyon ~41.8 milyon 1,2+ milyon 18,949

Çıktı Başına Düşen Atıf

(Citation per Publication)
5.9 6.9 4.7 9.4

Alan Ağırlıklı Atıf Etkisi

(Field Weighted Citation 

Impact)
1.00 1.18 0.83 1.53



Dünya Ölçeğinde Bilimsel Üretim (2013 -2018)



Avrupa Ölçeğinde Bilimsel Üretim (2013 -2018)



Türkiye Ölçeğinde Bilimsel Üretim (2013 -2018)



IYTE Ölçeğinde Bilimsel Üretim (2013 -2018)



Dünya Avrupa Türkiye IYTE

Dünya / Avrupa / Türkiye / IYTE Ölçeğinde Bilimsel Performans Göstergeleri

(2013-2018)

Dünya’da en çok atıf alan ilk %10’luk dilimde yer alan dergilerde yayın 

yapma oranı



Dünya Avrupa
Türkiye IYTE

Dünya / Avrupa / Türkiye / IYTE Ölçeğinde Bilimsel Performans Göstergeleri

(2013-2018)

Uluslararası İşbirliği

(Ortak yazarlı makaleler)



https://theconversation.com/academics-can-change-the-world-if-they-stop-talking-only-to-their-peers-55713

Yıllık 1,5 milyon dan fazla 

hakemli makale 

yayınlanmaktadır.. Bunların 

önemli bir bölümü bilim dünyası 

tarafından bile görülmez.  

insanı bilimlerde %82 makale 1 

atıf bile almamaktadır.

Artık Değişim Zamanı
Hakemli dergilerde araştırma yayınlamak

çok önemlidir ve önemli olacaktır. Ancak, 

akademisyenleri araştırmalarını kamuoyu ile

paylaşmaya teşvik etmek için teşvikler

eklenmelidir.

Bir makaleyi ortalama 

okuyan kişi sayısı 10.

https://theconversation.com/academics-can-change-the-world-if-they-stop-talking-only-to-their-peers-55713


$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



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

papers in Sci-Hub library:

more than 70,000,000 and growing











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
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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

CC-BY Andreas Neuhold

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Science_-_Prinzipien.png

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Science_-_Prinzipien.png


AÇIK BİLİM DÜNYASINDA SON 

GELİŞMELER



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".

Plan S

1 Ocak 2020



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
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Açık Bilim politikaları: AB Araştırma ve 

yenilik fon programlarının gelişimi

FP7

AE Pilot

Depolama ve açık 
erişim

H2020

AE Zorunlu

Depolama ve açık 
erişim

& Açık Araştırma Verisi 
(Open Research Data-
ORD)/Veri Yönetim 
Planı - VYP Pilot

H2020

AE Zorunlu

Depolama ve açık 
erişim

& Açık Araştırma Verisi 
(Open Research Data-
ORD)/Veri Yönetim 
Planı – VYP varsayılan 
olarak (dışında kalma 
(opt-out))

Ufuk Avrupa

• AE Zorunlu

• Depolama ve açık 
erişim

• VYP + FAIR veri
Zorunlu

• AV varsayılan olarak 

(dışında kalma (opt-
out))

• & Açık Bilim
gömülü (embedded)



VARSAYILAN
Açık Erişim

U2020’de araştırma sonuçları için



1. İstediğiniz herhangi bir dergide yayınlayın

Yayınınız Nasıl AE Yapılır?

Abonelik esaslı

Açık Erişim Dergi

 HER ZAMAN bir versiyonunu arşive koyun

+  Üst veri ekle: fon sağlayıcı, hibe ID numarası, kısaltma, yayın tarihi….

Arşive koyun ve erişim sağlayın

Arşive koyun ve erişim sağlayın



Diğer bir deyişle...
Yazarlar iki ana yol arasında seçim yapmakta 

serbesttir.

Kişisel arşivleme (‚yeşil‘ açık erişim): yayınlanan makale veya 

yayına kabul edilen metnin son hakemli kopyası çevrimiçi bir 

arşive yüklenir – erişim genellikle gecikir (‚ambargo dönemi‘)

Açık erişim yayıncılık (‚altın‘ açık erişim): yayıncı aracılığı ile 

makale doğrudan açık erişim şeklinde. İlgili maliyetler yazar / 

kurum / fon veren tarafından karşılanır.

Altın rota seçilmiş olsa bile,

Makale her zaman bir arşive konulmalıdır.



Hangi yolu seçmeli?

• Herhangi bir abonelik 

esaslı dergi

Açık Erişim Dergi

Kişisel arşivleme

• Ücret yok

• Bir ambargo dönemi 

olasılığı

• Doğrudan Açık Erişim

• Telif hakkını saklı tutmak 

(bazan)

• Olası masraflar 

(MİB=APC)

AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI
+ -



AE gerekliliklerine uymamanın sonuçları 

nedir?
Eğer bir yararlanıcı yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ederse, 

hibe azaltılabilir (Madde 43) ve ayrıca açıklanan diğer önlemlerden

herhangi birine yol açabilir. Chapter 6 of the General Model Grant 

Agreement.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
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OpenAIRE Advance
2018-2021

Teoriden uygulamaya

Uyumun desteklenmesi: 

OpenAIRE hizmetleri ve

araçları



OpenAIRE

5454

Servisler ve araçlar:
 Açık Erişim depolama

 Araştırma Verilerinin Zenodo’da 

saklanması

 Yayınları ve veri setlerini

talep etme

 Araştırma çıktılarını raporlama

 Keşfetme, analiz etme ve erişim

Destek malzemeleri ve yardım masası

 Eğitim ve destek materyali



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

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


• 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

56

https://zenodo.org/

Zenodo is derived from Zenodotus, the first librarian 

of the Ancient Library of Alexandria and father of the 

first recorded use of metadata, a landmark in library 

history.

https://zenodo.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Zenodotus


Yükle

57



Yayınla

58

http://www.datacite.org

www.openaire.eu

http://www.altmetric.com/
http://www.openaire.eu/


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

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


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



@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…



Çeşitli disiplinleri ve kullanıcı 
senaryolarını karşılayan tanıtıcı 
gösterimler

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

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


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/


Sadece yayınlara açık erişim değil… 





TÜRKİYE’DE AÇIK BİLİM ÇALIŞMALARI





http://zirve2018.acikbilim.org/

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

http://rdm.acikerisim.org/

http://libguides.iyte.edu.tr/RDM2018

http://zirve2018.acikbilim.org/
https://libguides.iyte.edu.tr/acikbilimzirve
http://rdm.acikerisim.org/
http://libguides.iyte.edu.tr/RDM2018












26.03.2019 tarihinde İYTE Senatosu 
tarafından kabul edildi



http://openaccess.iyte.edu.tr/

http://openaccess.iyte.edu.tr/




Bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler. 

Yayınlanma aşamasında olan makaleler. 

Hakemli konferans bildirileri. 

Teknik ve istatistiksel raporlar. 

Proje metinleri. 

Tezler. 

Araştırma Veri Setleri

Akademik Arşiv İçeriği



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






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

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


• Doğru kişi,

• Doğru yer,

• Doğru zaman önemlidir.

Araştırma sonuçlarını paralı online duvarların 

arkasında bırakarak bunu başaramayız.

İnovasyon İçin;



Açık Bilim 2019 5-6 Kasım 2019
İzmir Yüksek 

Teknoloji 
Enstitüsü

İZMİR
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