Herkesin coðrafi konumdan ve
zamandan baðýmsýz olarak bilgiye eriþmesi...

G

ünümüzde dünya çapýnda yayýnlanmakta olan yaklaþýk 24.000 hakemli dergiye araþtýrmacýlarýn makalelerini göndermeleri, hakemlik sürecinden geçerek bunlarýn
yayýnlanmasý ve bu dergilere kütüphaneler tarafýndan abone olunmasý þeklinde gerçekleþmekte
olan bilimsel iletiþim kriz içindedir. Son 20 yýl içinde dergi birim fiyatlarý tüm dünyada
enflasyonun çok üstünde artmýþ, baþta Amerika ve Avrupa olmak üzere bir çok ülkede
kütüphaneler çok sayýda dergi aboneliklerini iptal etmek zorunda kalmýþlardýr. Dünyada yýlda
yaklaþýk 2.5 milyon makale yayýnlanmakta, araþtýrmacý sayýsý ve dolayýsýyla yayýnlanan makale
sayýsý hýzla artmaktadýr. En zengin ülkelerdeki kütüphanelerin bile, ücretli dergilere abone
olarak araþtýrmacýlarý için gerekli olan tüm yayýnlara eriþimlerini saðlayabilmesi mümkün
deðildir.
Diðer yandan Ýnternet; araþtýrmacýlar arasýndaki iletiþim, araþtýrma sonuçlarýnýn paylaþýlmasý
ve elektronik yayýncýlýk konusunda büyük bir devrim yaratarak; araþtýrma sonuçlarýnýn daha
çabuk yayýnlanmasýný ve herkesin coðrafi konumdan ve zamandan baðýmsýz olarak bilgiye
eriþmesini saðlamýþtýr.

Açýk Eriþim Nedir?

Araþtýrma sonuçlarýna mümkün olduðu kadar geniþ kitlelerin eriþimi, tüm dünyada araþtýrma
ve eðitimin vazgeçilmez önceliklerinden biridir. Bilim insanlarý araþtýrma sonuçlarýnýn
yayýnlanmasýný, okunmasýný, yayýnlarýnýn atýf almasýný ve diðer araþtýrmacýlarla bilgi alýþveriþinde
bulunmayý istemektedirler. Ýnternet sayesinde araþtýrmacýlar ve kütüphaneler, araþtýrmacýlarýn
makalelerinin yayýnlandýðý dergilere abone olsun ya da olmasýn, konferans bildirilerine, tezlere
ve araþtýrma raporlarýna eriþebilmektedirler. Bu kýsaca açýk eriþim olarak nitelenmektedir.

Açýk Eriþim Ne Deðildir?

Teknik raporlar, tezler ve çalýþma raporlarýnýn yanýsýra hakemli dergi makalelerinin ve konferans
bildirilerinin ücretsiz eriþilebilir elektronik kopyalarý açýk eriþimin içeriðini oluþturmaktadýr.
Açýk eriþim hakemli yayýncýlýðý ortadan kaldýran, ikinci sýnýf, maliyeti düþürülmüþ, araþtýrmacýlarýn
kendi kendilerine yayýn yapma þekli deðildir. Basit bir deyiþle, tüm araþtýrmacý kitlesinin
araþtýrma sonuçlarýna Ýnternet ortamýnda ücretsiz olarak eriþimlerinin saðlanmasýdýr.

Açýk Eriþim Nasýl Saðlanýr?

Açýk eriþim, araþtýrma sonuçlarýnýn açýk eriþim aþivlerinde saklanmasý ve eriþime sunulmasý
veya açýk eriþimli dergilerde yayýnlanmasý þeklinde gerçekleþmektedir.

Yeþil Yol: Kendi Kendine Arþivleme ve Açýk Eriþim Arþivleri

Araþtýrma sonuçlarýnýn açýk eriþime sunulabilmesinin en kolay yolu; kendi kendine arþivleme
olarak tanýmlanan, bilim adamlarýnýn son hakemli dergilerdeki makalelerinin yayýnlanmadan
önce veya yayýnlandýktan sonra, açýk elektronik arþivlere yerleþtirilmesi ya da elektronik
ortamda tutulmasýdýr. Kurumsal arþivler; bir araþtýrma kurumunun, üniversitenin entellektüel
mirasýný içeren, koruyan sayýsal dermelerdir. Dünyada sayýlarý 200'den fazla olan üniversite
ve araþtýrma kurumlarýndaki kurumsal açýk arþivlerdeki dokümanlarýn sayýlarý giderek
artmaktadýr. Konu tabanlý açýk arþivlerin en çok bilineni ArXiv'de (http://www.arxiv.org/)
fizik, matematik ve bilgisayar bilimleri alanlarýnda 360.000 makale bulunmakta, bu makalelerin
hemen hepsi hakemli dergilerde yayýnlamaktadýr.
Açýk arþivlerdeki dokümanlarýn uzun süre saklanmalarý güvence altýna alýnmakta, kullanýcýlar
açýk eriþim standart protokolleri sayesinde hangi arþivlerin var olduðunu, nerede bulunduklarýný
ve neler içerdiklerini bilmeseler bile, farklý platformlarda istedikleri içeriklere Ýnternet üzerindeki
arama motorlarýyla eriþebilmektedirler.

Altýn Yol: Açýk Eriþimli Dergiler

Açýk eriþimli dergiler, içeriðindeki makalelere, eriþimi ve kullanýmýný kýsýtlayacak telif hakký
sýnýrlamasý olmadan, mümkün olan en geniþ biçimde eriþimi teþvik eden dergiler olarak
tanýmlanmaktadýr. Þu anda Directory of Open Access Journals (DOAJ)da (http://www.doaj.org/)
2.000'den fazla hakemli açýk eriþimli dergi bulunmaktadýr. Açýk eriþimli dergiler dünyada hýzla
yaygýnlaþmakta ve sayýlarý hýzla artmaktadýr. Makalelerin yayýnlanmasýnda araþtýrmacýlardan
ücret talep etmeyen açýk eriþimli dergilerin yaný sýra, hakemlik sürecinden geçen makalelerin
yayýnlanmasý için araþtýrmacýlarýn çalýþtýklarý kurumlarýn ücret ödeyerek finanse ettiði açýk
eriþim modelleri de bulunmaktadýr. Açýk eriþimli dergiler çeþitli atýf indeksleri tarafýndan da
taranmaya baþlanmýþtýr.

Telif Haklarý

Eðer dergi yayýncýsýnýn telif haklarý sýnýrlamalarýndan dolayý kiþisel arþivleme yapmanýzýn
mümkün olamayacaðýný düþünüyorsanýz; bunun gerçekleþmesi zayýf bir olasýlýktýr. Bilimsel
dergi yayýncýlarýnýn % 90'ýndan fazlasý, makalenin açýk eriþimdeki kopyasý ile kendi dergilerinde
yayýnlanan kopyasýnýn ayný olmamasý koþuluyla buna izin vermektedir. Günümüzde elektronik
ortamda bulunan bilimsel çalýþmalarýn farklý kitlelerce daha geniþ kullanýmýný saðlamak
amacýyla; telif hakký sýnýrlarýný yazarýn belirlediði Creative Commons lisanslarýnýn kullanýmý
teþvik edilmektedir. Creative Commons Projesi "her hakký saklý" söylemi yerine "bazý haklarý
saklý" söylemini savunarak; çalýþmanýn baþkalarý tarafýndan her türlü kullanýmýný engellemek
yerine, eðitim ve araþtýrma amaçlý kullanýmýna, gerekirse baþka çalýþmalara temel oluþturmasýna
vb. izin verildiðini belirten dört farklý tip lisans seçeneði sunmaktadýr.

Araþtýrma sonuçlarýnýn ve makalelerin
daha geniþ kitlelere ulaþabilmesi...
Açýk Eriþimin Etkisi

M

akalelerin basýlý olarak yayýnlandýðý bir dünyada açýk eriþimden söz etmek
imkansýzdýr. Ýnternet sayesinde bunu gerçekleþtirmek mümkün olmuþ; daha fazla
sayýda araþtýrmacý bilimdeki son geliþmelerden haberdar olmaya baþlamýþtýr. Baþka bir deyiþle
açýk eriþimdeki makaleler daha fazla kiþi tarafýndan okunabilmekte, araþtýrma sonuçlarý daha
geniþ kitlelere ulaþmakta; dolayýsýyla yayýnlarýn daha fazla atýf alma olasýlýðý artmaktadýr.
Çeþitli bilim dallarýnda yapýlan son atýf analizlerine göre; açýk eriþimli makalelerin, diðerlerine
oranla iki üç kat daha fazla atýf aldýðý saptanmýþtýr.

By discipline: total articles (OA+NOA), gray curve; percentage OA: (OA/(OA+NOA)) articles, black bars; percentage
OA citation advantage: ((OA-NOA)/NOA) citations, white bars, averaged across 1992-2003 and ranked by total
articles. All disciplines show an OA citation advantage
Hajjem, C., Harnad, S. and Gingras, Y. (2005) Ten-Year Cross-Disciplinary Comparison of the Growth of
Open Access and How it Increases Research Citation Impact. IEEE Data Engineering Bulletin 28(4) pp. 3947. http://eprints.ecs.soton.ac.uk/11688/

Açýk Eriþim ve Kamu Yararý

Açýk eriþim kavramý; kamu kaynaklarýyla finanse edilen ve hakemlik süreciyle bir kalite
kontrolünden geçen araþtýrma sonuçlarýnýn, ücretli dergilerde yayýnlandýktan sonra tekrar
kütüphaneler yani kamu kurumlarý tarafýndan satýn alýnarak eriþime sunulmasýndaki çarpýklýðýn
ortadan kaldýrýlmasý ve bilimin ulusal sýnýrlarý aþan bir etkinlik olmasýndan ötürü, bilimsel
bilgiye mümkün olduðu kadar geniþ eriþimin saðlanmasý amacýna dayanmaktadýr. Ayrýca
kamu kaynaklarý tarafýndan finanse edilen araþtýrma sonuçlarýnýn kamuya açýk olmasý
gerekmektedir.

Fiyat engeline takýlmadan,
her yerde bilgiye eriþim...
Açýk Eriþimi Neden Destekleyelim?

A

çýk eriþim, bilimsel araþtýrma sonuçlarýnýn kitlelere yaygýn olarak ulaþmasýný saðlarken,
ülkelerin müze ve arþivlerindeki dokümanlarýn sayýsal ortama aktarýlarak saklanmasý
ve eriþime sunulmasýyla kültürel mirasýn korunmasýna da katkýda bulunmaktadýr.
Son yýllarda baþta Amerika ve Avrupa olmak üzere açýk eriþim konusunda çok sayýda giriþimde
bulunulmuþ, Amerikan Ulusal Saðlýk Örgütü, Ýngiltere araþtýrma konseyleri, Max-Planck
Enstitüsü, CERN gibi büyük araþtýrma kurumlarý, finanse ettikleri araþtýrma sonuçlarýnýn açýk
eriþime sunulmasý kararýný almýþlardýr. Bu arada çeþitli ülkelerdeki üniversiteler Berlin
Bildirgesini destekleyerek, kurumsal arþivler aracýlýðýyla araþtýrma sonuçlarýný açýk eriþime
sunacaklarýný taahhüt etmiþlerdir.
Araþtýrmacýlar açýsýndan avantajlar: Açýk eriþim sayesinde araþtýrma sonuçlarýnýz yalnýzca
abonelik gerektiren dergiler aracýlýðý ile deðil, Ýnternet
baðlantýsý olan farklý pek çok platformdan daha çok
kiþiye ulaþabilir olacaktýr. Yayýnlarýnýza eriþim kanallarý
arttýkça yayýnýnýzýn etki faktörü artacaktýr. Ayrýca hem
araþtýrmacýnýn hem de destekleyici kurumun görünürlüðü
ve prestiji artacaktýr.
Okuyucular açýsýndan avantajlar: Fiyat engeline
takýlmadan Ýnternet baðlantýsýnýn olanaklý olduðu her
yerde bilgiye ulaþmak mümkün olacaktýr. Yeni
araþtýrmalara alt yapý oluþturacak, mevcut bilimsel
bilgiye ulaþým zorluklarý ortadan kalkacaktýr. Bütçe
kesintileri vb. nedenler ile gerekli bilgi kaynaklarýna
ulaþým hakkýnýz sýnýrlanmayacaktýr.
Öðretim üyeleri açýsýndan avantajlar:
Öðrencilerinizin ihtiyacý olan bilgi kaynaklarýna ulaþýmýn
mümkün olduðunu bileceksiniz. Açýk eriþim, yazar ya
da araþtýrmacýnýn yayýnýnýn kullanýmýna ve çoðaltýmýna
izin verdiðinden, ders materyallerinizi gecikme ya da
telif haklarýna uygunsuz kullaným gibi sorunlar olmadan
hazýrlayabileceksiniz.

Açýk Eriþimi Nasýl Destekleyelim?

Kurumlarýnýzda bilimsel iletiþimin önünde engel oluþturan, pahalý dergi abonelikleri gibi
kütüphanelerin bilimsel bilgiye eriþimde karþýlaþtýklarý sorunlarý tartýþýn ve öneriler oluþturun.
Yayýnlarýnýzý açýk eriþimli dergilere gönderin. Açýk eriþimli dergilerin editör kurullarýnda
görev alýn.
Okurlarýnýzý pahalý ticari dergiler yerine, bunlarýn geliþmiþ rakiplerini desteklemeye
yönlendirin.
Yayýnlanan makaleleriniz için, yayýncý ile imzaladýðýnýz telif hakký belgesinin kendi çalýþmanýzý
kullanma hakkýný sýnýrlamayacak olmasýna dikkat edin.
Creative Commons telif hakký modelini teþvik edin. Yazar, eleþtirmen ya da editör olarak
katkýda bulunduðunuz tüm dergilerin ücretlendirme, telif haklarý ve üyelik lisans anlaþmalarýný
dikkatlice inceleyin.
Pahalý dergilerde eleþtiri yapmayý ve editör kurullarýnda hizmet vermeyi reddederek,
kütüphanelerde pahalý ve az kullanýlan dergilerin iptalini destekleyerek, meslektaþlarýnýzý
da aynýsýný yapmaya teþvik edin.
Kurumunuzun entellektüel zenginlik arþivinin sürekliliði için kurumsal arþivin oluþturulmasýna
önayak olun.
Yayýnlarýnýzý kendi web sayfanýza koyarak, e-baský arþivlerine göndererek, ya da kurumunuzdaki
arþivde açýk eriþime sunarak, çalýþmalarýnýzýn geniþ kitleler tarafýndan okunmasýný saðlayýn,
yayýnlarýnýzýn etkisini artýrýn.

Açýk Eriþimde Uluslararasý Geliþmeler
SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), 1997'de ARL
(Association of Research Libraries) tarafýndan baþlatýlmýþ, bilimsel iletiþimin iþlevselliðini
yitirmiþ yapýsýna seçenekler oluþturmayý hedefleyen ve açýk eriþim kavramýnýn yaygýnlaþmasýný
saðlayan bir giriþimdir. 2001 yýlýnda LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de
Recherche)'in desteði ile SPARC Europe kurulmuþtur. Günümüzde aralarýnda ANKOS'un
da bulunduðu, Avrupa'da 14 ülkeden 100'den fazla kuruluþ bu oluþuma üyedir.
Amerika'dakinin benzeri bir þeklinde kurulan Avrupa SPARC'ýn amacý; bilimsel yayýncýlýk ve
akademik iletiþimdeki bilimsel dergi fiyatlarýndaki aþýrý týrmanmaya neden olan ve akademik
iletiþimdeki iþlemeyen, verimsiz yapýlarýný düzeltmek, bilimsel yayýnlara serbestçe eriþimin
önündeki engelleri kaldýrmaktýr. SPARC bu amaçlarý gerçekleþtirmek için eðitim seminerleri
ve konferanslar düzenlemekte, açýk eriþimli dergilerin yaygýnlaþmasý, kurumsal arþivlerin
sayýlarýnýn artmasý için finansal ve teknik destek saðlanmasýna çalýþmakta, açýk eriþim
konusunda hükümetler ve Avrupa Birliði nezdinde giriþimlerde bulunmaktadýr.

Ulusal açýk eriþim
politikasýna doðru...
Türkiyede Açýk Eriþim Hareketleri

Ülkemizde açýk eriþimin üniversiteler tarafýndan desteklendiði; 9-11 Þubat 2006'da
Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenen Akademik Biliþim 2006 ve Bilgi Teknolojileri Kongresi
IV basýn bildirgesinde "Türk üniversiteleri açýk eriþimi ve kurumsal arþivlerin kurulmasýný
destekliyor" baþlýðý altýnda "...devletçe, kamu fonlarý ile yürütülen araþtýrmalarýn sonuçlarýnýn
ve yapýlan yayýnlarýn, ülke çýkarlarý açýsýndan açýklanmasý sakýnca taþýmadýðý sürece,
eþgüdümlü olarak ulusal veya kurumsal arþivler aracýlýðýyla açýk eriþime sunulmasý için
düzenleme yapýlmasý; Yükseköðretim Kurulu'nun (YÖK) üniversitelerin yýllýk
deðerlendirmelerinde kurumsal arþivlerin kurulmasý ve geliþtirilmesinin öngörülen ölçütlerden
biri haline getirilmesi; açýk eriþim ve kurumsal arþivler konusunda uluslararasý düzeyde
yaygýn kabul görmüþ bulunan Berlin Bildirgesi'nin ülkemizde de benimsenmesi gereði..."
þeklinde vurgulanmaktadýr.

Açýk Eriþim ve Kurumsal Arþivler Danýþma Kurulu
Akademik Biliþim 2006 ve Bilgi Teknolojileri Kongresi IV sonucunda oluþan Açýk Eriþim
Bildirgesi'nde imzasý bulunan, Türk Kütüphaneciler Derneði (TKD), Üniversite ve
Araþtýrma Kütüphanecileri Derneði (ÜNAK), Anadolu Üniversite Kütüphaneleri
Konsorsiyumu (ANKOS) ve Ulusal Akademik Að ve Bilgi Merkezi (ULAKBÝM)
temsilcilerinin oluþturduðu Açýk Eriþim ve Kurumsal Arþivler Danýþma Kurulu
yapýlandýrýlmýþtýr. Kurulun amacý; Türkiye'de açýk eriþimin yaygýnlaþmasý için giriþimlerde
bulunmaktýr.

ANKOS Açýk Eriþim ve Kurumsal Arþivler Çalýþma Grubu

Açýk Eriþim ve Kurumsal Arþivler Çalýþma Grubu (ANKOS AEKA) 2006 Ocak ayýnda,
ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) bünyesinde, açýk eriþim
ve kurumsal arþivler konusunda Türkiye'de farkýndalýk yaratmak, ilgili uygulamalarda
ANKOS-kütüphaneci-araþtýrmacý iþbirliðini saðlamak, kurumsal arþivler oluþturulmasý, telif
haklarý ve açýk eriþim standartlarý konularýnda üniversite ve araþtýrma kurumlarýna destek
vermek, yurt içi ve yurt dýþýnda bu konuda faaliyet gösteren kurumlar ile iþbirliði içinde
çalýþmak amacý ile kurulmuþtur. ANKOS AEKA Grubu çalýþmalarý ANKOS web sitesinden ve grubun açýk eriþim ile ilgili haberleri duyurmak amaçlý oluþturduðu
http://www.acikerisim.blogspot.com/ adresinden izlenebilir.

Bu broþürün elektronik kopyasý ve açýk eriþim ve kurumsal arþivlerle ilgili bilgiler
http://www.ankos.gen.tr/acikerisim adresinden elde edilebilir.

Önemli Linkler:
Berlin Declaration: http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
Bethesda Statement on Open Access: http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
Budapest Open Access Initiative: http://www.soros.org/openaccess/index.shtml
DOAJ - Directory of Open Access Journals: http://www.doaj.org
OpenDOAR - Directory of Open Access Repositories: http://www.opendoar.org/
OAIster: http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister
Citebase: http://citebase.eprints.org/cgi-bin/search
Open Access Overview: http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm
Open Access Webliography: http://www.escholarlypub.com/cwb/oaw.htm
SPARC Create Change: http://www.createchange.org/home.html
Creative Commons: http://creativecommons.org/
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