
@openaire_eu

OpenAIRE
Implementing Open Science

Natalia Manola
Athena Research & Innovation Center

Açık Erişimin Ötesinde 
Açık Bilim ve OpenAIRE

Gültekin GÜRDAL
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 



$10 Milyar 

Yıllık %6-7 artış

Net kar %35-40
Google, Apple, Facebook

Küresel araştırma sonuçlarının büyük 
çoğunluğu, çok az sayıda milyar dolarlık 
şirkete ait özel bir mal olarak kalmaktadır. 



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



“Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı” 



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



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





G. GRULLÓN/SCIENCE

Eylül 2015 – Şubat 2016 tarihleri arasında  ~28 milyon indirme.

Kim bu korsan sitedeki 
makaleleri indiriyor?

Herkes!



Kathleen Shearer - Cybera September 2015

“© OpenStreetMap katılımcıları”



Neden: Eşitsizlik?



‘’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://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
İnorganik ince film malzemelere ilişkin 140.000'den fazla örnek 

Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (National Renewable
Energy Laboratory -NREL) 



Plan S
1 Ocak 2020

Özgürce yeniden kullanım ve 
dağıtım lisansı ile



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".



Genç Akademisyenlerden Plan S’e
yanıt bildirisi

https://globalyoungacademy.net/young-academies-release-statement-in-response-to-plan-s-on-open-access-of-scientific-output



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/



@openaire_eu

Açık Erişimden 
Açık Bilime…



Kaynak: https://www.nii.ac.jp/sparc/event/2016/pdf/20170214_2.pdf

Açık bilim, keşif sürecindeher 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.



Açık Bilim

CC-BY Andreas Neuhold
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Science_-_Prinzipien.pngKaynak: https://iprlicense.blog/2017/10/03/open-science/



AB’de Açık Bilim’e Bakış

FP7 
pilot

AE
yayınlar

pilot

H2020 TÜM yayınlar 
AE

Veri için
AE pilot 

H2020 Veri için 
varsayılan AE

Horizon 
Europe

Açık Bilim 
çalışma 
yöntemi 
olacak



Bir AB e-Altyapısı
Sosyal + teknik bağlantılar

Bilimsel iletişimi açık ve tekrar üretilebilir bilime 
dönüştürmek
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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!



1. Açık Bilimi her bir fon sağlayıcı ve 
araştırma yürütme organizasyonunun 
gündemine yerleştirmek

2. Açık Bilim uygulaması için standartlar, 
araçlar ve hizmetler sağlamak ve 
küresel düzeyde bunların 
kavranmasını sağlamak

Hedeflerimiz

NOAD Görev

Teknik ekibin 
güçlendirilmesi



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



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.



OpenAIRE ve 
Açık Bilim Bulutu (EOSC)



… 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



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

http://rdm.acikerisim.org/



• Doğru kişi,
• Doğru yer,
• Doğru zaman önemlidir.

Araştırma sonuçlarını paralı online duvarların 
arkasında bırakarak bunu başaramayız.

İnovasyon İçin;



Teşekkürler…
gultekingurdal@iyte.edu.tr

ORCID: http://orcid.org/0000‐0001‐7259‐8134
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