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Türkiye Araştırma Performansı (2017 - >2020

Scival 08.03.2021 tarihli veriler
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Dünya Yayın Sayısı (2020)
3.515.365

Türkiye Yayın Sayısı (2020)
% 1,64

57.787
% 34,18

% 39,54

Kaynak: Scopus – 08.03.2021 tarihli veriler
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Dünya Tıp Yayın Sayısı (2020)
943.391
% 47,04

Türkiye Tıp Yayın Sayısı 2020
% 2,12

20.009
% 41,42
39,51

Kaynak: Scopus – 08.03.2021 tarihli veriler
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Dünya Covid-19 Yayın Sayısı 2020

Türkiye Covid-19 Yayın Sayısı 2020
% 1,88

% 79,88

% 86,09

Kaynak: Scopus – 08.03.2021 tarihli veriler
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Açık Erişim

2001 Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi’nde bilimsel literatürün
internet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın,
erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir,
taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak
aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde
kamuya ücretsiz açık olması biçiminde tanımlanmıştır.
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Açık Erişim
Açık Erişim (AE) yeni ve yenilik yaratacak araştırma çıktılarını
çevrimiçi ve ücretsiz kullanma hakkıdır.
Araştırma için Açık Erişim; büyüyen Açık
Bilgi ortamının bir bileşenidir.

Bilgiyi erişime ve kullanmaya özgürce açmak, yeniden kullanmak
ve yenilikler katmak uluslararası gelişim, inovasyon ve ilerleme
için çok önemlidir. Bilim bunun üzerine kurulmuş olup; işbirliği ve
fikir paylaşımlarına ihtiyaç duyar.
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Neden Açık Erişim?

Kamu tarafından 3 defa ödeme
• Araştırma için
• Araştırmacının maaşı
• Abonelik
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Tüm dünya, araştırma
harcamalarının 1/3’lük kısmını
insanların %99’nun erişemeyeceği
araştırma sonuçlarını yayınlamak için
harcıyor. #osfair2017

•Model değişmeli!
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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
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Dönüştürücü Anlaşmalar

Avusturya
Finlandiya
Almanya
Macaristan
Hollanda

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

Norveç
İsveç
İsviçre
İngiltere
ABD
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Açık Erişim?
12

Yayının:

Erişim hızını
artırır.

Görünürlüğünü
artırır.

Dünya çapında
etkisini artırır.

Keşif / Yeni
araştırmaya
olanak sağlar.

Daha iyi
değerlendirme,
daha iyi izleme,
daha iyi
araştırma
yönetimi
sağlar.

=> inovasyon,
prestij, fon
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https://resource-cms.springernature.com/springer-cms/rest/v1/content/16737922/data/v1
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“Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar
kapalı”
14
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Açık Erişimden Açık Bilime…

Amaç: Tüm düzeylerde
bilimsel süreçleri ve
çıktıları herkese açmak…
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Açık Bilim Nedir?
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.
https://www.accelerateopenscience.nl/what-is-open-science/ - definition on Qeios - Image by Matthew Wheeler on Unsplash Photos
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Açık Bilim geleceğin bilimidir.
(sürdürülebilir) bir gelecek inşa etmek
için açık bilime ihtiyacımız var.
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Açık Bilim görünenden çok
daha fazlası. İvmeyi devam
ettirmek ve Açık Bilim
tsunamisinin getirebileceği tüm
faydaları sağladığından emin
olmak için ŞİMDİ mükemmel
zaman.

Tsunami, by Katsushika Hokusai - Metropolitan Museum of Art, online database: entry 45434, Public Domain
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Açık Bilimin Bazı Öznitelikleri
• Açık Deney Defteri - deneysel deneme yanılma sürecini belgeleme ve
paylaşma
• Açık Veri - araştırma verilerini, erişim, keşfedilebilirlik ile kullanım ve yeniden
kullanım için paylaşmayı optimize edecek şekilde yönetme
• Açık Araştırma Yazılımı - araştırma kodunu belgeleme ve bunları ücretsiz olarak
erişilebilir ve işbirliği için kullanılabilir hale getirme
• Açık Erişim - yayınlanan tüm çıktıları maksimum kullanım ve etki için serbestçe
erişilebilir kılma

FOSTER Open Science, https://www.fosteropenscience.eu/
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Açık Bilim Ekosistemi

Kaynak: Elsevier Veri Yönetim ve Analiz Çalıştayı-ODTÜ
25/06/2019
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Açık Bilim Ekosistemi Öğeleri
Fon Sağlayıcı Kuruluşlar
Açık erişim politikaları\şartları

Kurumlar
Açık erişim politikaları ve kurumsal
arşiv

Araştırmacılar
Araştırma çıktılarını açık erişim
yayınlanması yönünde destek verilir

Yayınevleri
Araştırmacılar için Açık Erişim
Opsiyonları

Okuyucular
Araştırma içeriğine erişim yolları arar

Devletler
Açık erişim politikaları\şartları

Üniversiteler
Kar amacı gözetmeyen
özel kuruluş ve vakıflar
Kütüphaneler, arşivler,
veri merkezleri...
Hükümetlerarası
kuruluşlar
İşletmeler

www.elsevier.com/about/open-science
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İnovasyon İçin;

• Doğru kişi,
• Doğru yer,
• Doğru zaman önemlidir.
Araştırma sonuçlarını paralı online duvarların
arkasında bırakarak bunu başaramayız.
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Açık İnovasyon
Günümüz pazar koşullarının zorluğu, küreselleşmenin
getirdiği yenilikçilik ve rekabet baskısı, üretilen bilgi ve
teknolojinin ulaştığı büyüklük, Ar-Ge kaynaklarının
yetersizliği, ürün yaşam döngüsünün kısalması gibi
nedenler, firmaları işbirliği temeline dayanan açık
inovasyon yaklaşımına yönlendirmiştir.
Açık inovasyon; değerli fikir, bilgi ve teknolojilerin hem
firma içinden hem de firma dışından gelebileceğini,
benzer şekilde firmanın kendi çalışmaları sonucu yaratılan
fikir, bilgi ve teknolojilerin de farklı firmalar tarafından farklı
pazarlarda değerlendirilebileceğini” söyler (Chesbrough,
2003).
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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.
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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.
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Avrupa Birliği ve Açık
Bilim
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Açık Bilim politikaları: AB Araştırma ve yenilik fon
programlarının gelişimi
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Ufuk Avrupa Programında Açık Bilim
Açık Bilim

Araştırma ve İnovasyon sonuçlarının
daha iyi yayılması ve kullanılması,
toplumun aktif katılımına destek

Yayınlara Açık Erişim Zorunlu: yararlanıcılar, kendilerinin veya yazarların açık erişim
gereksinimlerine uymaları için gerekli fikri mülkiyet haklarına sahip olmalarını
sağlayacaktır.
Araştırma Verilerine Açık Erişim: "mümkün olduğu kadar açık gerektiği kadar kapalı"
ilkesi doğrultusunda; FAIR (Bulunabilir, Erişilebilir, Birlikte Çalışabilir, Yeniden
Kullanılabilir) Veri Yönetim Planı Zorunlu ve Araştırma Verileri Açık.

§

Açık Bilim için araştırmacı yetenek ve ödül sistemlerine destek

§

Avrupa Açık Bilim Bulutu’nu kullanma

May 2019 │ Version 25

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations
/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf
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Ufuk Avrupa Programında Açık Bilim
Art. 10 – Açık Bilim

Yaklaşım
• Bilimsel yayınlara açık erişim sağlama
• 'mümkün olduğu kadar açık gerektiği kadar
kapalı' ilkesi doğrultusunda araştırma
verilerine açık erişim
• FAIR ilkeleri doğrultusunda Araştırma Veri
Yönetimi Sorumluluğu
• Diğer açık bilim uygulamalarını teşvik etme ve
destekleme
• Üçüncü ülkelerle tüm ortaklık ve işbirliği
anlaşmalarında Açık bilimde karşılıklılığı teşvik
etme ve destekleme

May 2019 │ Version 25

Art. 35 - Yararlanma and Yaygınlaştırma

Yöntemler
• Bilimsel yayınlara açık erişim zorunlu: yeterli
fikri mülkiyet hakkı korunarak
• Araştırma verilerine ‘mümkün olduğu kadar
açık, gerektiği kadar kapalı' erişim: istisnalar
• FAIR ilkeleri doğrultusunda araştırma veri
yönetimi sorumluluğu; Veri Yönetim Planı
zorunlu; Verileri depolamak ve bunlara erişim
sağlamak için Avrupa Açık Bilim Bulutunu
kullanma olası yükümlülükler (belirli WP'lerde)
• Diğer açık bilim uygulamaları için çalışma
programları aracılığıyla olası ek teşvikler veya
yükümlülükler

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations
/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf
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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
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https://open-research-europe.ec.europa.eu/
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Açık Araştırma Veri Pilot ve
Veri Yönetim Planı

•
•

FAIR ≠ Açık
‘’Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı’’
○ Kişisel veriler, fikri mülkiyet verileri...

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_an
d_innovation/documents/ec_rtd_open-data-h2020.pdf

35

Veri Yönetim Planı (VYP)
Projenin ilk 6 ayı içerisinde ilk versiyonu gönderilmeli.
Proje süresince önemli değişiklikler meydana geldiğinde VYP'nın güncellenmesi gerekir,
örneğin:

●
●

●
●
●

●

Yeni veri
Konsorsiyum politikalarındaki değişiklikler (örn. yeni inovasyon potansiyeli, patent
başvuru yapma kararı)
Konsorsiyum yapısındaki değişimler ve dış faktörler (örn. yeni konsorsiyum üyelerinin
katılımı veya eski üyelerin ayrılması).

VYP, periyodik değerlendirme/projenin değerlendirilmesi ile birlikte minimum sürede
güncellenmelidir.
●
●

Hibe sözleşmesi kapsamında öngörülen başka periyodik inceleme yoksa, en geç son
değerlendirme için güncellemenin zamanında yapılması gerekir.
Ayrıca, konsorsiyum VYP‘nda gözden geçirme için bir zaman çizelgesi belirleyebilir.

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/datamanagement_en.htm
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Bugüne kadar açık bilim ve açık erişime gelmiş en güçlü destek
Plan S
1 Ocak 2020

https://www.coalition-s.org/
“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 komisyon üyesi Carlos Moedas, Plan-S'ye
bağlı olan fonları tebrik etti ve "diğerlerini mümkün olduğu
kadar çabuk takip etmelerini şiddetle destekledi".

37

OpenAIRE
Uyumun Desteklenmesi:
OpenAIRE Hizmetleri ve Araçları

@openaire_eu
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Açık Erişim/Bilim
Uzmanları

OpenAIRE

Bilgi & Bilgisayar Bilimi
Uzmanları

AB Projesi
Hukuk uzmanları

2010 Aralık ayından bu yana 24x7 faaliyet
OpenAIRE
(Aralık 2009 –
Kasım 2012)

OpenAIREplus
(Aralık 2011 –
Aralık 2014)

OpenAIRE2020
(Ocak 2015 –
Ocak 2018)

OpenAIRE
Advance
(Ocak 2018 –
Şubat 2021)

Veri toplulukları

Açık Yenilikçi Uzmanlar

50 Ortaklı Konsorsiyum
2018 yılında tüzel kişilik

Vatandaş Bilimi (Okullar)
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AB ve OpenAIRE’de Açık Bilim
Tüm yayınlara AE
AE veri pilot

2007

Başladı

Yayınlar için AE pilot

Açık Bilim izlenen yöntem modus
operandi

2013

Tüzel kişilik

2017
Varsayılan olarak AE veri

2018

2021

Açık Bilime yoğunlaşma
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Açık Erişimden
Açık Bilime…
Sadece yayınlara açık erişim değil…
Açık/FAIR araştırma verisi
Açık yazılım

Hepsi birbiri ile bağlantılı!

Açık metodojiler/protokoller
Açık eğitim kaynakları

@openaire_eu
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Eylemin 3 ayağı
Dağıtılmış bir Altyapı
ile bağlantı

Bilimsel İletişim
hizmetleri

Uyum
Destek
Yönetim

Politika

Eğitim
AB/FAIR

Yetkilendirme
(Empowering) ve
Bilgilendirme
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Tüm paydaşlar için hizmetler

İzleme

Hızlandırma

Fon sağlayıcılar, kurumlar, Araştırma
Altyapıları, girişimler, 3. partiler

İçerik sağlayıcılar,
Araştırma altyapısı

Araştırmacılar, bilim insanları

Destek

44

https://www.openaire.eu/
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… and more

450Mi harmanlanmış kayıtlar
500Mi çift taraflı bağlantılar
13Mi+ tam metin
Academic
Graph

… and more

… and more

… and more European and international funders

Araştırma yaşam döngüsü varlıklarının
birbirine bağlı olduğu bir grafik oluşturmak
için, dünya çapında 12.000'den fazla
kaynaktan üst veri, bağlantı ve tam metin
toplama

… and more

… and more

… and more
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Madencilik

Zenginleştirme

Tekilleştirme

Arşivler
Fon sağlayıcılar

Çıkarım teknikleriyle
otomatik olarak eklenen ek
bağlantılar ve özellikler

Aynı ürünleri
(products) temsil eden
üst veriler tek bir
üründe birleştirilir

Veri

Yayma

Yayınlar
Fon
sağlayıcı

Finansman

Yazılım
Diğer araştırma
çıktıları

Organizsayon

Üst verileri
toplama ve
aktarma

Proje

Kaynak

Projeler
Finansman
Bilgileri

Üst veri
Toplama

GUIDE
LINES

Yayın

altyapı

topluluk

Ürün
(Product)

Araştırma
Verisi

Yazılım

Kullanıcı
bağlantıları
grafikte
görülebilir

Son
kullanıcı
geri
bildirimi

Diğer araştırma
ürünleri

Daha fazlası için graph.openaire.eu
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https://graph.openaire.eu/
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OpenAIRE Hizmetleri
TRL9

TRL8

researchers, citizen scientists,
SMEs

Prototype

Third-party TRL9

funders, institutions, research initiatives &
researchers

PUBLISH

MONITOR

researchers & communities,
citizen scientists, SMEs
DISCOVER
Community
Gateway

Episciences.org

Amnesia

Open APIs

Funders Gateway

Initiatives
Gateway

Institutions
Gateway

Regions

Research Graph construction
Full-text mining, deduplication, context propagation,
aggregation of metadata and full-texts

EOSC Data Sources

49
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https://beta.connect.openaire.eu/search/find/communities
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https://guidelines.openaire.eu/en/latest/
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https://www.openaire.eu/task-forces-in-openaire-advance
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https://www.openaire.eu/data-reuse-use-cases
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https://doi.org/10.17605/OSF.IO/YJRZD
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https://argos.openaire.eu/
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https://argos.openaire.eu/
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https://amnesia.openaire.eu/
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https://amnesia.openaire.eu/
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https://covid-19.openaire.eu/
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https://zenodo.org/

60

Zenodo – Kapsamlı arşiv

Zenodo, İskenderiye Antik Kütüphanesinin ilk
kütüphanecisi ve kütüphane tarihinde bir dönüm
noktası olan ilk kayıtlı üst verinin kullanımının babası
Zenodotus’tan türetilmiştir.

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

https://zenodo.org/

Zenodo (zenodo.org) boyutu ve
ne olursa olsun araştırma
formatı
çıktılarını
saklamak ve paylaşmak
için tüm disiplinlerden araştırmacılara
olanak sağlayan, bilimin tamamı için
açık, güvenilir bir depodur.
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Yayınla
http://www.datacite.org

www.openaire.eu
62

62

EOSC Hub ile İşbirliği Anlaşması
•

Birlikte çalışabilen hizmetler
Ortak protokollerin kullanımı, Ris tarafından OpenAIRE
hizmetleri, ortak servislerin geliştirilmesi/yayılması

•

Destek, eğitim ve iletişim
Açık Bilim, FAIR veri, Açık veri, ortak hizmetler, …

•

Yönetim
Mevcut yapılardaki boşlukları ve çakışmaları tanımlama ve
gelecekteki “proje birleştirme” olasılığını görme
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https://eosc-portal.eu/
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https://www.eosc-hub.eu/
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Açık Bilim Bulutu (EOSC)
Araştırma verilerinin depolanması, yönetimi, analizi
ve yeniden kullanımı için, sınırlar ve bilimsel
disiplinler arasında kullanmada ücretsiz, açık ve
kesintisiz hizmetler ile sanal bir ortam.

@openaire_eu

66

Neden Açık Bilim Bulutu

Araştırma
verilerinin %80’i
standartlara
göre
saklanmıyor

Avrupa Açık
Bilim Bulutu bir
proje değil, bir
süreç

Avrupa’da farklı
bilimsel fikirlerin
paylaşılabileceği
yeni bir
başlangıç

Araştırma
tekrarları
olmayacak

Açık Bilim’in yeni
yuvası
Veri merkezli
bilim

Çok fazla sınırlar
konuldu, ancak
köprüler
kurulmadı

EOSC, 1,7 milyon disiplinler arası AB araştırmacısına, veri depolama, yönetim, analiz ve yeniden kullanım için ücretsiz, açık
hizmetler sunan bir ortam sağlayacaktır.
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http://libguides.iyte.edu.tr/OpenAIRE
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TÜRKİYE’DE AÇIK BİLİM ÇALIŞMALARI
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26.03.2019 tarihinde İYTE Senatosu
tarafından kabul edildi
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http://openaccess.iyte.edu.tr/
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https://arsiv.ulakbim.gov.tr/index
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https://dergipark.org.tr/tr/
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https://acikerisim.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/yukseko
gretim-arastirma-verisi-ve-acik-veri-alt-calismagrubu.aspx
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https://acikveri.ulakbim.gov.tr/
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https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/ardeb_1001_basvuru_rehberi.pdf
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https://aperta.ulakbim.gov.tr/
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Açık Bilim bir Devrimdir;
Her Devrimin Zorlukları vardır.
Bilimi özgür bırakmak ve daha çok paylaşmak için
İş birliği ve güç birliği etme zamanı.
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"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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