
Bilimsel araştırmalara engelsiz 

ve ücretsiz erişim tartışıldı
Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve verilere ücretsiz erişebilmesini 
sağlamak için gereken uygulamalar, 19-21 Ekim 2015’te yapılan 4. Ulusal Açık 
Erişim Çalıştayı’nda tartışıldı.  Yaklaşık 450 yerli ve yabancı uzmanın katılımıyla 
tüm dünyada açık erişimin öneminin giderek arttığı vurgulandı. 

Bilimsel çalışmaların ücretsiz olarak tüm 
dünyadaki yurttaşlar ve özellikle bilim 
dünyasına açılmasını savunan  “Açık 
Erişim”  hareketi, Birleşmiş Milletler 

Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization- 
UNESCO) ve bazı ulusal hükümetlerin desteklediği  
“Açık Erişim”  Haftalarıyla yayılıyor.

  Her yıl 19-25 Ekim haftasında kutlanan “Dünya 
Açık Erişim Haftası” etkinlikleri kapsamında 
Türkiye’de de 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 
(AE2015), 19-21 Ekim 2015 arasında Ankara’da 
TUBITAK Feza Gürsoy Salonu’nda yapıldı. 4. 
Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Anadolu 
Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), 
Hacettepe Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü (İYTE) iş birliği ile düzenlendi. 
Çalıştay, kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel 

yayın ve verilere dijital arşivler aracılığıyla 
herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi; bu yayın ve 
verinin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime 
açılması; açık erişim uygulamaları için gereken 
politika, strateji, mevzuat, standart ve yazılım 
altyapılarının tartışılması amacıyla gerçekleştirildi.  

TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin, çalıştayın açılışında 
yaptığı konuşmada, dijital teknolojilerin 
özellikle akademik yayıncılıkta meydana 
getirdiği değişikliklere dikkati çekti. Ergin, 
bilimsel araştırmaların uluslararası standartlar 
çerçevesinde kayda geçmesi, kullanıcıların 
bilimsel araştırmalara engelsiz ve ücretsiz 
erişiminin sağlanması, şeffaflaşma ve engelsiz  
erişim ile beraber araştırma kalitesinin 
yükseltilmesi ve araştırma sonuçlarının hızlı 
ve ekonomik bir biçimde bilim dünyası ile 
paylaşılması düşüncelerinin açık erişim ve açık 
bilim hareketlerini doğurduğunu belirtti.

Akademik yayıncılıkta içeriklerin gerek maliyet, 
gerekse süreçler açısından çok daha verimli 
olarak kullanılmasının ve yayınlanmasının dijital 
devrim ile mümkün olduğuna işaret eden Ergin, 
sözlerine şöyle devam etti: 

“İnternet öncesinde başlamış bir endüstrinin, eski 
dönemde gayet verimli olarak sağladığı editöryal 
destek, dergi basımı ve derginin yaygın bir 
dağıtım ağıyla dağıtılması gibi hizmetlere binaen, 
aynı modelde çalışmaya devam etmesi giderek 
anlamını yitirmektedir. Artık akademik yayıncılık, 
bilginin yayılmasında önemli bir rol üstlenen bir 
aktör, hatta bir paydaş olmaktan çıkıp, bilimsel 
bilginin internet üzerinden yaygın erişimini 
telif hakları, lisanslar ve abonelik bedelleri ile 
engellemeye çalışan, bilgiyi en ücra köşelere 
ulaştırmak yerine duvarlarla çepeçevre sarıp 

saklamaya çalışan bir görüntü 
arz etmeye başlamıştır. Son 
yıllarda hızla artan bilimsel yayın 
performansı, bilgiye erişmek için 
ödenen yüksek abonelik bedelleri 
ve bilim insanlarının araştırma 
sonuçlarını duyurma isteği ile 
buna bağlı kazanımların etkisi tüm 
dünyada açık erişim konusunun 

önemini giderek artırmaktadır.”
Yaklaşık 450 katılımcının ve konusunda uzman 
yerli ve yabancı davetli konuşmacıların katılımıyla 
gerçekleşen  AE2015 Çalıştayında şu başlıklar 
üzerinde duruldu:
Avrupa Birliği Komisyonunun bakış açışı ile açık 
erişim ve açık veri; Araştırma alt yapıları ve 
birlikte çalışabilirlik standartları; Gömülü açık 
arşivler; DOAJ ve SPARC Europe neler yapıyor?; 
Araştırma bilgi sistemleri için standart veri modeli: 
euroCRIS; Araştırmacılar için uluslararası bir 
kimlik numarası: ORCID; Önemli yayınevlerinin 
açık erişim konusundaki stratejileri ve yaptığı 
çalışmalar; Araştırma verisi, açık veri ve veri 
yönetimi; TÜBİTAK ve açık erişim; Kurumsal 
arşivlerde son gelişmeler ve iyi uygulamalar; 
DSpace yazılımı ve etkili kullanımı.

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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