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•Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) Bölümü (1986-1990)

•Kocaeli Üniversitesi, İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans (2003-2005)

Eğitim:

•Bilkent Üniversitesi (1988 - 1990)

•TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (1990-1998)

•Sabancı Üniversitesi (1998-2004)

•TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (2004-2005)

•İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı (2005 – Devam 
Ediyor )

•Teknopark İzmir bünyesinde yer alan ArGe şirketi Research Ecosystems kurucu ortağı (2021 –
Devam ediyor)

İş Deneyimi:

•AB projesi olan OpenAIRE'in çeşitli fazlarında proje ortaklığı

•2019 yılında dernekleşerek tüzel kişilik kazanan OpenAIRE'in Yönetim Kurulu Üyeliği 
(2021 – Devam ediyor)

•Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Başkanlığı (2008-2012)

•ANKOS - AEKA (Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler) Grubu Koordinatörlüğü (2008 -2018)

•TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Açık Bilim Komitesi Üyeliği (2015 - Devam ediyor)

•Yükseköğretim Açık Bilim ve Açık Erişim Çalışma Grubu Üyeliği (2018 – Devam ediyor)

•Yükseköğretim Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu Koordinatörlüğü (2019 –
Devam ediyor)

•Dünya Açık Erişim Arşivleri Konfederasyonu (COAR), Avrupa Araştırma Bilgi Sistemleri Derneği
(EuroCRIS), Uluslararası Teknik Üniversite Kütüphaneleri Derneği (IATUL) Avrupa Araştırma
Kütüphaneleri Derneği (LIBER), Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), Üniversite ve Araştırma
Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) gibi kuruluşlarda aktif üyelik.

Projeler, Dernek Başkanlıkları, Üyelikler:

•Açık Bilim Savunucusu

•Ulusal ve uluslararası alanda birçok yayın (https://gcris.iyte.edu.tr/cris/rp/rp00001) 

•Kütüphanecilik alanında her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmenin yakın takipçisi ve
uygulayıcısı.

Bilimsel Çalışmalar:
ORCID ID:  http://orcid.org/0000-0001-7259-8134

mailto:gultekingurdal@iyte.edu.tr
https://gcris.iyte.edu.tr/cris/rp/rp00001
http://orcid.org/0000-0001-7259-8134


1994’te Virginia Politeknik Enstitüsü
merkezli tartışma listesi VPIEJ-L’e
gönderdiği “yıkıcı önerisi” (subversive
proposal) ile bilimsel yayınlara açık
erişim düşüncesini ilk defa dile getirdi.

“Yayıncı gereksizdir, araştırmayı yapan
bilim adamının ağa erişimi varsa,
birkaç tuşa basarak "yayınlayabilir" ve
dünyanın herhangi bir yerinde ağ
erişimine sahip olan herkes, sonuçları
dakikalar içinde alabilir. Paranın el
değiştirmesine gerek yok. “

Steven Harnad
Kanada UQAM (Université de 
Québec à Montréal) Üniversitesi ve
Southampton Üniversitesi
(İngiltere)

Açık Erişim Savunucusu

Peter Suber
Earlham Koleji / Felsefe Bölümü
Harvard University

Açık Erişim Hareketi Lideri

“Açık erişim (OA) literatürü dijitaldir,
çevrimiçidir, ücretsizdir ve çoğu telif
hakkı ve lisans kısıtlamasından
muaftır. Bunu mümkün kılan, internet
ile yazarın veya telif hakkı sahibinin
rızasıdır. “

Bülent Karasözen
ANKOS Kurucu Başkanı  

Yaşar Tonta
Hacettepe Üniversitesi 

İlkay Holt
British Library



Alexandria Elbakyan

Jeffrey Beall
Colorado Üniversitesi, 
Auraria Kütüphanesi
Beall’s List

YÖK Kurumsal Arşivler ve Açık 
Erişim Çalışma Grubu

ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal 
Arşivler Çalışma Grubu 2008-2018

Orçun Madran
Hacettepe Üniversitesi

Güleda Doğan
Hacettepe Üniversitesi

Zehra Taşkın
Hacettepe Üniversitesi



Servisler Kurum

Harman – Türkiye Akademik Arşivi 159 (2.368.790 kayıt)

OpenAIRE 130

OpenDOAR 172

ROAR 164

ROARMAP 41

01.02.2022 tarihli verilere göre

https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html

https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_by_country/Turkey.default.html

6. Sırada 

3. Sırada 

https://roarmap.eprints.org/dataviz2.html

https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html
https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_by_country/Turkey.default.html
https://roarmap.eprints.org/dataviz2.html


Açık Erişim:
“bilimsel literatürün İnternet aracıyla 
finansal, yasal ve teknik bariyerler 
olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, 

kaydedilebilir, kopyalanabilir, 
yazdırılabilir, taranabilir, tam metne 

bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, 
yazılıma veri olarak aktarılabilir ve 

her türlü yasal amaç için 
kullanılabilir olması”

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/turkish-translation/

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/turkish-translation/


Neden Açık Erişim?

Kamu tarafından 3 defa ödeme:
• Araştırma için
• Araştırmacının maaşı
• Abonelik



https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access#Black_OA

Altın (Gold) Açık Erişim: Yayıncı, tüm
makaleleri ve ilgili içeriği derginin web sitesinde
anında ücretsiz olarak kullanıma sunar.

Bu tür yayınlarda makaleler, Creative Commons
lisansları veya benzerleri aracılığıyla paylaşılması
ve yeniden kullanılması için lisanslanır.

Yeşil (Green) Açık Erişim: Yazarlar
tarafından kendi kendine arşivlemeye izin
verilmektedir. Yazar, bir yayıncı tarafından
yayınlanmasından bağımsız olarak, çalışmayı
ayrıca yazar tarafından kontrol edilen bir web
sitesine, çalışmayı finanse eden veya barındıran
araştırma kurumuna veya bağımsız bir merkezi
açık arşive ücret ödemeden indirilebilecek şekilde
gönderir.

Hibrit (Hybrid) Açık Erişim: Açık erişimli
makaleler ve kapalı erişimli makalelerin bir
karışımını içerir. Bu modeli izleyen bir yayıncı,
kısmen aboneliklerle finanse edilir ve yalnızca
yazarların (veya araştırma sponsorunun) bir
yayın ücreti ödediği makaleler için açık erişim
sağlar.

Bronz (Bronze) Açık Erişim: yayıncı
sayfasında ücretsiz olarak okunabilir, ancak
açıkça tanımlanabilir bir lisansa sahip değildir. Bu
tür makaleler genellikle yeniden kullanıma uygun
olmaz.

Elmas Platin (Diamond/Platinum) Açık Erişim: 
Yazarlardan makale işleme ücreti talep etmeden 
açık erişim yayınlayan dergilere bazen elmas 
veya platin AE denir. Okuyuculardan veya 
yazarlardan doğrudan ücret almadıkları için, bu 
tür yayıncılar genellikle reklam satışı, akademik 
kurumlar, bilgi toplulukları, hayırseverler veya 
devlet hibeleri gibi dış kaynaklardan finansmana 
ihtiyaç duyar.

Siyah (Black) Açık Erişim: Büyük ölçekli
telif hakkı ihlali nedeniyle yetkisiz dijital
kopyalamanın artması, ödeme duvarlı literatüre
ücretsiz erişim sağladı. Bu, mevcut sosyal medya
sitelerinin (örn. ICanHazPDF hashtag'i) yanı sıra
özel siteler (örneğin Sci-Hub) aracılığıyla
yapılmaktadır.

Renklerle Açık Erişim

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access#Black_OA


https://libraries.mit.edu/news/access-downloads-36/32673/

DSpace@MIT AE İstatistikleri

https://libraries.mit.edu/news/access-downloads-36/32673/


Açık bilim, bilimsel araştırmayı yürütmenin,
yayınlamanın ve değerlendirmenin yeni,
daha açık ve katılımcı bir yoluna geçişi ifade
etmektedir.

Bunun merkezinde, tüm araştırma
aşamalarında işbirliğini ve şeffaflığı artırma
hedefi yatmaktadır.

Açık bilim, daha güçlü bilimsel sonuçlara,
daha verimli araştırmalara ve herkes için
bilimsel sonuçlara (daha hızlı) erişime neden
olur.

Bu da daha büyük sosyal ve ekonomik etkiye
neden olur.

Açık Bilim Nedir?

https://www.accelerateopenscience.nl/what-is-open-science/

https://www.openscience-twente.com/open-science/

https://www.accelerateopenscience.nl/what-is-open-science/


Açık Akran Değerlendirmesi

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_peer_review

Açık akran değerlendirmesinde, geleneksel akran 
değerlendirme sürecine göre dikkat çeken üç 

farklılık:

Açık kimlikler:

Yazarlar ve hakemler 
birbirlerinin 
kimliğinin 

farkındadır.

Açık raporlar: 

İnceleme raporları, (gizli 
tutulmak yerine) ilgili 
makalenin yanında 

yayınlanır.

Açık katılım: 

Daha geniş topluluk 
(sadece davetli 

incelemeciler değil) 
inceleme sürecine 
katkıda bulunabilir.

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_peer_review


Açık Atıflar

https://opencitations.net/ Açık bilim için bağımsız bir altyapı 
organizasyonu OpenCitations, 
Anlamsal Web (Bağlantılı Veri) 
teknolojilerini kullanarak açık 
bibliyografik ve atıf verilerinin 
yayınlanmasına hizmet etmektedir.

https://opencitations.net/


1 milyardan fazla atıf!

https://www.openaire.eu/crossing-a-significant-threshold-more-than-one-billion-citations-now-available-in-coci

• OpenCitations tarafından oluşturulan 
ilk açık atıf dizini

• Toplam 1,09 milyar DOI'den DOI'ye
atıf bağlantısı

COCI (the OpenCitations
Index of Crossref open
DOI-to-DOI citations)

https://www.openaire.eu/crossing-a-significant-threshold-more-than-one-billion-citations-now-available-in-coci


Hızlı Değerlendirme

https://outbreaksci.prereview.org/

Wellcome'ın desteğiyle başlatılan
Outbreak Science Rapid PREview
ortaya çıkan salgınlarla ilgili ön
baskıların hızla incelenebilmesi
için açık kaynaklı bir platform.

https://outbreaksci.prereview.org/


Avrupa Birliği ve 
Açık Bilim



Açık Bilim Politikaları: 
AB Araştırma ve yenilik fon programlarının gelişimi





Ufuk Avrupa’da Açık Bilim Farklılıklar

AB'nin pazar yaratan inovasyonda öncü olmasına 
yardımcı olmak için Avrupa İnovasyon Konseyi'nin 
(EIC) kurulması.

AB çapında araştırma ve inovasyon çabalarına 
odaklanma.

Avrupa genelinde altyapıyla desteklenen 
yayınlara ve verilere açık erişim gerektiren 
'Açık bilim' ilkesi, Horizon Avrupa'nın işleyiş 
biçimi haline gelecek.

Hibrit Dergiler için destek yok.

Ön baskı yeterli olacak.

https://www.openaire.eu/horizon-europe

https://www.openaire.eu/horizon-europe


Avrupa Komisyonu'nun U2020 programı kapsamındaki 
bilimsel yayınlarının %83'ü açıkça erişilebilir…

Avrupa Komisyonu, Ufuk 2020 hibeleri için 
açık erişim politikasına ışık tutan rapor.

•Açık erişim oranı: 2014 yılında %65 civarı, 2019'da %86.

•Ortalama Makale İşlem Bedeli (MİD): "Altın" açık erişim yaklaşık 
2.200 Euro, "Hibrit" (Horizon Europe kapsamında ödemesi yok) açık
erişim yaklaşık 2.600 Euro.

•Lisans: %49'u, yeniden kullanıma izin veren (çeşitli düzeylerde 
kısıtlamalarla) Creative Commons (CC) lisansları, %33'ü metin ve veri 
madenciliğine (TDM) kısıtlamalar getiren yayıncıya özel lisanslar.

•Kurumsal arşivler FAIR erişim sağlama konusunda (dahili süreçler 
ve üst verilerde değişiklik) tatmin edici.

•U2020 AE politikası:

•Açık Bilim konusunda bilgi ve farkındalık artışı, ilgili becerilerde 
gelişme,

•Diğer Avrupa araştırma fon sağlayıcılarını ve kurumları benzer 
açık erişim politikalarını ve önlemlerini benimsemeye teşvik.

Raporda U2020 programı kapsamındaki 
bilimsel yayınlar için öne çıkan bulgular: 

https://www.openaire.eu/the-use-of-open-data-sources-to-monitor-the-european-commission-s-open-access-
policy-and-the-role-of-openaire

https://www.openaire.eu/the-use-of-open-data-sources-to-monitor-the-european-commission-s-open-access-policy-and-the-role-of-openaire


Bugüne kadar açık bilim ve açık erişime gelmiş en güçlü 
destek…

Açık erişimin anahtarı fon sağlayıcıların elindedir.
Robert-Jan Smits-Science Europe Başkanı

https://www.coalition-s.org/

https://www.coalition-s.org/


1. Tüm yayınlar açık bir lisans, tercihen Creative Commons
Attribution lisansı (CC BY) altında yayınlanmalı.
https://creativecommons.org/licenses/?lang=tr

2.Yüksek kaliteli Açık Erişim dergilerinin, Açık Erişim
platformlarının ve Açık Erişim arşivlerinin sağlaması
gereken hizmetler için sağlam kriterler ve gereklilikler
geliştirilecektir.

3-Gerektiğinde Açık Erişim altyapıları için destek
sağlanacaktır.

4- Geçerli olduğu durumlarda, Açık Erişim yayın ücretleri
karşılanır.

5- Açık Erişim dergiler ve platformlar için iş modellerinin
çeşitliliği desteklenmektedir.

6- Şeffaflığı sağlamak için tüm paydaşları stratejilerini,
politikalarını ve uygulamalarını uyumlu hale getirmeye
teşvik eder.

7- Monograflar ve kitap bölümleri için Açık Erişim sürecinin
daha uzun olduğunu ve ayrı işlem gerektirdiğini kabul eder.

8- “Hibrit” yayıncılık modelini desteklememektedir (Tam
açık erişime geçişe yönelik, dönüştürücü anlaşmalar hariç).

9-Uyum izlenir ve uygun olmayan yararlanıcılara/hibe
alanlara yaptırım uygulanır.

10-Değerlendirmede çalışmanın kendi değeri önemlidir.
Yayın kanalını, etki faktörünü (veya diğer dergi ölçütlerini)
veya yayıncıyı dikkate almaz.

Finanse edilen araştırma sonuçlarına ilişkin tüm 
bilimsel yayınlar, Açık Erişim Dergilerinde, Açık 
Erişim Platformlarında yayınlanmalı veya Açık 
Erişim Arşivlerinden ambargo olmadan hemen 
erişilebilir olmalıdır.

Plan S Prensipleri

https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-
on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-implementation/

https://creativecommons.org/licenses/?lang=tr
https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-implementation/


https://journalcheckertool.org/

https://journalcheckertool.org/


Dönüştürücü Anlaşmalar

https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/

ABD

Almanya

Avustralya

Belçika

Çek Cumhuriyeti

Çin

Danimarka

Estonya

Filistin

Finlandiya

Fransa

Güney Afrika

Güney Kore

Hırvatistan

Hollanda

Hong Kong

İngiltere

İrlanda

İspanya

İsrail

İsveç

İsviçre

İtalya

Japonya

Kanada

Katar

Letonya

Macaristan

Moldova

Norveç

Polonya

Slovenya

Suudi Arabistan

Türkiye

Yunanistan

https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/


UNESCO Açık Bilim Tavsiyesi: Kasım 
2021'de UNESCO Genel Konferansı’nda 

kabul edildi.

https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation

https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation


Akademik Derginin 357 Yılı!

https://www.aip.org/commentary/scientific-journal-marks-350

https://www.aip.org/commentary/scientific-journal-marks-350


Değerlendirme Sürecine Yenilikçi 
Yaklaşım Örneği: eLife

eLife

• Biyotıp ve yaşam bilimleri alanında kar amacı gütmeyen, hakemli, açık erişimli 
bilimsel dergi.

• Howard Hughes Tıp Enstitüsü, Max Planck Topluluğu ve Wellcome Trust 
tarafından 2012'de başlatıldı.

• Bilginin gelişmesine katkıda bulunan güvenilir bilimsel araştırma sonuçlarının 
hızlı ve etkili bir şekilde yayınlanmasına yönelik yayın politikası.

• Şeffaflık ve açıklık adına, akran değerlendirme sürecinin ve kararlarının yanı 
sıra yazarlardan gelen yanıtların ilgili kısımları yayınlanmakta.

• Gönderimden kabule kadar tüm süreç ortalama 90 gün.

https://elifesciences.org/

https://elifesciences.org/


Üniversite Dergileri Girişimi

https://universityjournals.eu/

https://universityjournals.eu/


Üniversite Dergileri: Makale Sayfası



https://open-research-europe.ec.europa.eu

Kısıtlamalar olmaksızın hızlı, 
açık bir şekilde yayınla



AB araştırmaları için yüksek kalitede, güvenilir ve etkili yayın yeri

Yüksek bilimsel standartlar, hızlı ve şeffaf süreçler

Uzman Bilimsel Danışma Kurulu

Yazarlara/yararlanıcılara maliyeti yok, yani Makale İşlem Bedeli (MİB)
olmayan platform

Hibe yararlanıcılarının açık erişim yükümlülüklerini yerine getirirken,
çalışmalarının sonuçlarını hibe sonrası yayınlayabileceği yer

Neden Yayın Platformu?



Yayıncılık Hizmeti Olarak Platform

• Horizon 2020 tarafından finanse edilen araştırma kaynaklı (ve
daha sonra Horizon Avrupa)

Özgün hakemli makaleler ve ön
baskılar

• Yeniden kullanım için lisanslanmış içerikleAnında açık erişim

• Gözden geçirenlerin kimlikleri açık, yayınlanan incelemeler, 
yayın sonrası yorumlar

Açık hakemlik

• PID’ler, arşivlere bağlantı, açık veri ve yazılım, birlikte 
çalışabilir teknolojiler, içeriğin korunması, vb.

Süper ağ bağlantılı ve TDM 
uyumlu

• Her makalenin özel bir metrik sayfası olacakYeni nesil metrikler

• Herkesin görmesi için sitede yayınlanacak
İş süreçleri ve yayın politikaları

açık, erişilebilir ve şeffaf 

• Tamamen uyumlu olduğu için araştırmacıların iş yükünü 
azaltır

Avrupa Komisyonu politika ve 
ilkeleri ile uyumlu

• Wellcome Trust (Wellcome Open Research) ve diğerleri gibiDiğer fon sağlayıcıların örneği

https://wellcomeopenresearch.org/


Açık Akran Değerlendirmesi Nasıl Çalışır?

http://eepurl.com/hIRKdn

http://eepurl.com/hIRKdn


Visibility & credit for 
reviewers: 
 Co-reviewing 
 ORCID ids
 DOIs for reports

https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-74

Açık Akran Değerlendirmesi: Örnek



https://www.openaire.eu/

https://www.openaire.eu/


OpenAIRE  Yönetim
Kurulu  Üyeliği

https://www.openaire.eu/amke-members

OpenAIRE Üyeliği

https://www.openaire.eu/our-organisation

https://www.openaire.eu/amke-members
https://www.openaire.eu/our-organisation


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

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


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, İskenderiye Antik Kütüphanesinin ilk  
kütüphanecisi ve kütüphane tarihinde bir dönüm  
noktası olan ilk kayıtlı üst verinin kullanımının 

babası  Zenodotus’tan türetilmiştir.

Zenodo – Kapsamlı Arşiv

Zenodo (zenodo.org) boyutu ve formatı ne olursa 
olsun araştırma çıktılarını saklamak ve paylaşmak 

için tüm disiplinlerden araştırmacılara olanak 
sağlayan, bilimin tamamı için açık, güvenilir bir 

depodur. Uzun dönemde her türlü bilimsel çıktının 
keşfedilmesini, paylaşılmasını ve atıf almasını 

sağlayan Zenodo ücretsizdir.



https://eosc-portal.eu/

Veri Merkezli Bilim

Araştırma verilerinin depolanması, yönetimi, analizi ve yeniden
kullanımı için ücretsiz, açık ve kesintisiz hizmetler içeren sanal bir
ortam. Çeşitli paydaşlar için açık, birleşik ve dağıtılmış bir mimari.

• Avrupa Komisyonu tarafından kuruldu.

• Avrupa'daki araştırma verilerini tüm araştırmacılar için aynı yararlanma ve kullanım koşulları 
altında erişilebilir hale getirme sürecidir.

• Avrupa'da bulunabilir, erişilebilir, birlikte çalışabilir ve yeniden kullanılabilir (FAIR) bir açık 
araştırma verisi kültürüne doğru güçlü bir itici güç sağlar.

• Mevcut Avrupa veri altyapıları arasında ağ oluşturmak, yüksek kapasiteli bulut çözümleri 
entegre etmek, ve zamanı gelince, bu hizmetlerin kapsamının kamu sektörü ve endüstriden 
kullanıcıları içerecek şekilde genişletilmesi hedeflenmektedir.

• Özellikle Veri Kültürü, Araştırma Veri Hizmetleri, Birleşik Mimari ve ortak finansmana yönelik 
çaba sergiler.

• Birlikte çalışabilirlik, EOSC'nin mimarisinde ve başarısında önemli bir role sahiptir.

Avrupa Açık Bilim Bulutu

https://www.openaire.eu/


Yeni Nesil Akademik Arşivler

https://gcris.iyte.edu.tr/

https://gcris.iyte.edu.tr/


GCRIS İYTE: Yeni Nesil Akademik Arşiv



GCRIS İYTE: Yeni Nesil Akademik Arşiv





• Araştırmada daha fazla şeffaflığa doğru bir adım olabilir. Tekrarlanabilir bilim, 
güvenilirliğin bir işaretidir.

• Bilimsel topluluk, araştırma bulgularını kopyalamaya çalışarak orijinal araştırmayı test 
etmelidir. 

• Açık Bilim kültürü, nihayetinde bilim insanlarının yüksek etik standartları korumasına 
yardımcı olabilir. 

Bu hedefe ulaşmamız için daha fazla bilimsel şeffaflığa doğru ilerlemeliyiz.

Açık Bilim Kültürü



https://cabim.ulakbim.gov.tr/ulakbim-acik-erisim-faaliyetleri/ulakbim-
ulusal-acik-bilim-komitesi/ https://acikerisim.yok.gov.tr/calisma-gruplari/yuksekogretim-acik-bilim-ve-acik-

erisim-calisma-grubu

https://cabim.ulakbim.gov.tr/ulakbim-acik-erisim-faaliyetleri/ulakbim-ulusal-acik-bilim-komitesi/
https://acikerisim.yok.gov.tr/calisma-gruplari/yuksekogretim-acik-bilim-ve-acik-erisim-calisma-grubu


https://doi.org/10.17605/OSF.IO/YJRZD

https://argos.openaire.eu/login

YÖK Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu

https://doi.org/10.17605/OSF.IO/YJRZD
https://argos.openaire.eu/login


https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/af7f7807-6ce1-11eb-aeb5-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-190694287

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/af7f7807-6ce1-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-190694287


"Bilim paraşüt gibidir, eğer 
açık değilse, size bir yararı 

olmaz."

"Science is like a parachute if it is 
not open,  it is not gonna help you."

Eva Méndez - TU Delft
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