
BİLİMSEL YAYINLAR VE AÇIK ERİŞİM 

 

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Bilimsel yayınlarda açık erişim politikası, son yıllarda 
değişmiş birçok ülkede önemsenmektedir. Ülkemizde de Yüksek Öğretim Kurulu 
öncülüğünde üniversitelerde kurumsal arşivlerin kurulması, bunların Yüksek Öğretim 
Kurulu bünyesinde kurulacak “Merkezi Açık Erişim Arşiv Sistemi” aracılığıyla 
birleştirilmesi ve dünya bilim çevrelerine bu hususun hizmete sunulması amacıyla 
2014 yılı mart ile ekim ayları arasında üniversiteler arası çalışma yapılmış ve bu 
çalışmalar Ekim 2014’ün sonunda YÖK’ün ev sahipliğinde gerçekleşen 3. Ulusal Açık 
Erişim Çalıştayı’yla sonlandırılmıştır. Bu çalışmaların amacı; kamu kaynaklarıyla 
desteklenen bilimsel yayın ve verilere herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi 
konusunda bir altyapı oluşturmak ve farkındalık yaratmaktadır. Merkezi sistemin 
henüz gerçekleştiğinden pek emin değilim, belki konuşmacılarımız bu konuda bize 
bilgi vereceklerdir. 

Prof. Dr. Yaşar Tonta:Bilim hepimizin bildiği gibi birikimsel bir süreç, başkalarının 
yaptığı çalışmaların doğrulanması yanlışlanması, özellikle de yanlışlanmasıyla bir 
yere varabiliyoruz. “Açık bilim”  dediğimiz şey aslına bakılırsa bilimsel bilginin 
kamu malı olduğu öncülüğüne dayanıyor. Aramızda belki ekonomistler vardır,kamu 
malının iki temel özelliği var; birincisi paylaşmakla bitmemesi, yani benim sahip 
olduğum bir fikri size söylemekle benim fikrim eksilmiyor aksine sizinde fikriniz oluyor. 
Buna ekonomide rekabetsizlik deniliyor. Dolayısıyla işin bu yanı aslına bakılırsa 4. - 
5. yüzyıla kadar gidiyor. İkincisi de dışlanamazlık olayı, bilimsel araştırma 
sonuçlarından eğer bu bir kamu malıysa başkalarını dışlayamıyorsunuz. Yani 
bulunmuş olan bir aşıyla vs. ilgili olarak bunun parasını sen vermedin, dolayısıyla 
sana bu aşıyı yapamayız gibi bir şey söz konusu değil. İşte bu yönüyle bilimsel bilgi 
kamu malı.Dolayısıyla buradan giderekte “açık bilimi” tanımlamak gerekirse bilimsel 
yayınlara açık erişim ve bu yayınların içeriğinin etkin iletişimiyle birleştirilmiş açık 
veriler demek. Açık verilerle kastettiğimiz şeyde mevcut anlaşılabilir, 
değerlendirilebilir ve kullanılabilir veriler demek. Şimdi “açık bilimle” ilgili birkaç örnek 
vereceğim. Son zamanlarda Turing’s Cathedral’i diye bir kitap okuyorum. Resimde 
gördüğünüz kişi John von Neumann biliyorsunuz, bilgisayar ağın online modelin 
yaratıcısı ama bunun yanı sıra birçok alanda da katkıda bulunmuş bir kişi, başta 
“oyun teorisi” olmak üzere. 

Doç. Dr. Korhan Levent Ertürk: Sayın moderatörüm teşekkür ederim. Sayın 
katılımcılar, değerli kıymetli öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir grup içerisinde 
böyle bir konuşma yapacağım için ayrıca mutluluk duymaktayım. Sayın Yaşar 
Hocamıza teşekkür ediyoruz, özellikle “açık erişim” konusundaki temel kaynakları 
nereden çıktı, nereye doğru gideceği konusunda ciddi fikirler verdi. Aslında ben bir 
bakıma onun bıraktığı noktadan devam etmek istiyorum. Birazcık da alt dergiden 
başlayacağım, öğrencilerimiz var daha sonra Açık Erişim Dergiye doğru gideceğim. 
Bazı temel kavramları da burada vermek istiyorum. Çünkü bazı şeyleri duyuyoruz, 



ama nedir, ne değildir, neyi kapsıyor da neyi kapsamıyor onlar hakkında da biraz bilgi 
vermek istiyorum. Bu dergi nedir, bu Açık Erişim Dergisi nedir, bir etki faktörlerinden 
bahsediyoruz, atıflardan bahsediyoruz. Bunlar bunun neresindedir diyeceğimama 
vaktim çok az olduğu için Türkiye geneline girmeyeceğim, Türkiye özeline 
girmeyeceğim, açık arşivler tarafına girmeyeceğim. Onu diğer konuşmacılarımıza 
veya bir başka güne havale edeceğim. 

Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç:Ben şu husus,“açık erişimdeki” analizi yapmak istiyorum. 
Dünyada ne oluyor ne bitiyor? Ama bu analizi yaparken neredeki analiz değerli 
katılımcılarımız, konuşmacılarımız belirttiler. Web of Science, yani bilim liginde en 
çok önemsenen platform. Dergi seçiciliği çok güçlü olan bir yerdeki “açık erişimin” 
durumunu gözlemlemeye çalışalım. Yani gerçekten genel çerçevede baktığımızda 
birçok örnek var ama güçlü bir profili bilen insanların eğilimini gösteren bir platform 
burası. Oradaki eğilimler neyi gösteriyor? Neler oluyor diye bakacağız? 

Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz: Sayın Konuklar, Sevgili Öğrenciler hepinize 
hoşgeldiniz diyerek konuşmama başlamak istiyorum. Şimdiye kadar değerli 
hocalarımızın anlattığı tüm konularda risk faktörlerine değinildi ve bu risklerin ne 
şekilde bertaraf edinileceğine değinildi. Ancak bunun dışında birde değinilmesi 
gereken şu var:Risk faktörlerini ortadan kaldırmak, hem eser sahibinin hem de 
yayıncının yükümlülüğü aslında. Dolayısıyla biz burada iki ayrım yapacağız ve ben 
konuşmamda fikrî haklara genel olarak değineceğim ve eser sahibinin haklarından 
bahsedeceğim. Serap Hocamız ise daha detaylı olarak “açık erişimde”fikri hakların 
eser sahibinden doğan haklara getirilen kısıtlamalar boyutunda olan kısmını ele 
alacak.  

Arş. Gör. Serap Özbey:Fikri haklar bağlamında “açık erişim” konusunu 
inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle eser üzerindeki eser sahibinin mali ve manevi hakları 
var dedik. O manevi ve mali haklar bakımından hukuki işlem, devir sözleşmesi 
yapabilir mi? Evet, mali hakları bakımından yapabilir. Ama yapmadığı sürece eser 
üzerindeki hak sahipliğinin aslen eser sahibine aittir. Dolayısıyla açık erişime 
konulması bağlamında eser sahibinden izin alınmadan yapılan bir işlem, uygulama, 
fikri hakların ihlalini gündeme getirecektir. Kime karşı? Eser sahibine karşı. Bu durum 
genel kural olmakla birlikte bazı istisnai durumlarda eser sahibinin izni alınmadan 
çoğaltma ve yayma hakkının kullanılabileceği durumlar vardır. Biz buna 
sınırlandırmalar diyoruz. Kanunda özel olarak düzenlenmiştir. Bunların bir tanesi 
kamu düzenidir, diğeri kamu yararı sebebiyle sınırlandırılmadır, üçüncüsü özel yarar 
sebebiyle sınırlandırılmadır.  

 

 

 

 



 


