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Science is more essential for our prosperity, our security, our 

health, our environment,

and our quality of life

than it has ever been before.
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Bilim İnsanları - Fonlama Kuruluşları

Ticari Yayınevleri

Editörler – Hakemler
Bilim İnsanları

Telif

Okuyucu
Bilim İnsanları

Veriler

Araştırma Merkezleri -Bilim İnsanları 

Deneyler - Bilim İnsanları

Makale
Bilim İnsanları



Yayınevleri

Dünya Çapında yayınevleri; Elsevier, Wiley vs

Bilimsel yayınların yaklaşık maliyeti senede 9 
Milyar $

Her bilimsel yayının yaklaşık maliyeti; 5000 - 9000 
$ 

Bu paranın önemli bir kısmı yazardan veya 
kütüphanelerden geliyor

Yüksek kar oranına sahip bir sektör











Yayınevleri !

Yazarlar

Fonlama kuruluşları

Üniversiteler

Bu yayınların sahibi kimdir?



“Intermediaries that erect price and permission barriers 

between authors and readers serve neither, harm both, 

and enrich only themselves.”

Peter Suber,

the Director of the Harvard Open Access Project (HOAP)



Berlin Declaration 2003

‘To promote the Internet as a functional 
instrument for a global scientific knowledge base 

and for human reflection’

Defines open access contributions as including:

‘original scientific research results, raw data 
and metadata, source materials, digital 

representations of pictorial and graphical 
materials and scholarly multimedia material’

This talk is mainly concerned with open access to 
data



OECD

DECLARATION ON ACCESS TO RESEARCH DATA FROM PUBLIC 

FUNDING

ADOPTED ON 30 JANUARY 2004 IN PARIS

The governments of Australia, Austria, Belgium, Canada, China, the Czech 
Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, 
Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, 
New Zealand, Norway, Poland, Portugal, the Russian Federation, the Slovak 
Republic, the Republic of South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, 
the United Kingdom, and the United States recognize that:

• Optimum international exchange of data, information and knowledge contributes 
decisively to the advancement of scientific research and innovation

• Open access to, and unrestricted use of, data promotes scientific progress and 
facilitates the training of researchers

• Open access will maximise the value derived from public investments in data 
collection efforts

• Substantial benefits that science, the economy and society at large could be 
gained from the opportunities that expanded use of digital data resources

• The risk that undue restrictions on access to and use of research data from public 
funding could diminish the quality and efficiency of scientific research and 
innovation



NASA’s Data Policy (1999):

Earth Science Enterprise

• NASA is committed to full and open sharing of ESE data from its 
funded and owned systems

– No period of exclusive access

– Access is extended to the full scientific community and the 
general public

• NASA is committed to non-discriminatory access to data

– This principle allows for the possibility that categories of users can 
be established, with preferential treatment between the 
categories

– All users in a clearly defined user category can obtain data on the 
same terms and conditions, and the categories are defined in such 
a way that all potential users can be assigned to a category

– All data required for long-term global change research shall be 
archived



NIH DATA SHARING POLICY (2003)

• ‘Data should be made as widely and freely
available as possible while safeguarding the
privacy of participants, and protecting
confidential and proprietary data’

• Data Sharing Methods:

– Publishing – scientific publications

– Researcher’s efforts – CD, Web site

– Data Enclave – secure, access controlled

– Data Archive – ingest, curation and distribution

– Mixed Mode – multiple levels of access













NEDEN AçIk ERİŞİM?

 Bilimsel bilgiye erişimde yasal, ticari ve teknolojik 

engelleri kaldırmak suretiyle araştırma süreci daha 

etkili, araştırma sonuçları daha görünür hale gelir.

 Açık erişim bilgiyi ve teknolojik transferi geliştirir ve 

yeniliği destekler.

 Bilimsel iletişim sistemindeki çeşitli paydaşlar bilimsel 

araştırmalara ve araştırma verilerine açık erişimden 

yararlanırlar.



Kurumlar ve yazarlar

Araştırma çıktıları anında görünür

Elde edilen sonuçlar hızlı yayılır ve bu sonuçların

kullanımı artar.

Araştırmaların etkisinin ve uluslararası işbirliğinin

artmasına yol açar

Yeni fon kaynakları ve fırsatlar yaratır.





Araştırmacılar

Zaman

Motivasyon

Yeni bilgi yaratmak için sadece açık araştırma içeriği

üzerinde etkin çalışabilen metin ve veri madenleme

teknolojilerini kullanarak çoğu kez çeşitli araştırma

alanlarındaki makalelerden veri ve bilgi çıkarabilirler.

Motivasyon



Fon sağlayan ajanslar

Araştırma sürecinin kalitesini ve saydamlığını ve

araştırmaya yatırımın getirisini izlerler

Ulusal ve uluslararası düzeyde artan görünürlükten

yararlanırlar



Kütüphaneler

Kullanıcılarının bilimsel materyallere erişimini artırma

olanağı sağlar

Geleneksel dergi aboneliklerine harcadıkları para miktarı

azaltır

Yeni roller üstlenme olanağı sunar



Yol Haritamız

Konuşalım, gündemde tutalım

Makalelerimiz için açık erişim dergilerini tercih edelim

Ticari dergiler için hakemlik yapmayalım

Ticari dergilerin editörler kuruluna girmeyelim

Kendi dergimizi başlatalım

Yayınlarımızı erişime açalım



Okumaz-Yazmaz



Okumaz-Yazmaz

Okur-Yazmaz



Okumaz-Yazmaz

Okur-Yazmaz

Okumaz-Yazar



Okumaz-Yazmaz

Okur-Yazmaz

Okumaz-Yazar

Okur-Yazar



Okumaz-Yazmaz

Okur-Yazmaz

Okumaz-Yazar

Okur-Yazar

Okur-Yazar-Zarar Verir



Okumaz-Yazmaz

Okur-Yazmaz

Okumaz-Yazar

Okur-Yazar

Okur-Yazar-Zarar Verir

Okur-Yazar-Katkı sunar






