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BİLİMSEL YAYINLAR VE AÇIK ERİŞİM 

 

26.03.2015 tarihinde gerçekleştirilen “Bilimsel Yayınlar ve Açık Erişim” konferansın metnidir.  

Konuşmacılar:  

Prof. Dr. İsmail Bircan: Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı (Provost) 

Prof. Dr. Yaşar Tonta: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Bölümü Öğretim Görevlisi  

“Açık Erişim ve Açık Bilim” 

Doç. Dr. Korhan Levent Ertürk: Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilişim Sistemleri 

Bölümü Öğretim Görevlisi  

“Açık Erişim Dergilerinin Popülerliği ve Etki Faktörleri” 

Yrd. Doç. Dr. Nergiz Ercil Çağıltay: Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım 

Bölümü Öğretim Görevlisi  

“Akademisyenlerin Bakış Açısı ile Bilimsel Yayınlara Açık Erişim” 

Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi  

“Açık Erişimde Riskler ve Doğru Konumlamak” 

Arş. Gör. Serap Özbey: Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi  

“Fikri Haklar Bağlamında Açık Erişim” 

Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz:  Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi  

“Fikri Haklar Bağlamında Açık Erişim” 

Gülden Aydın Pınarcı (Sunucu): Sayın Rektör Yardımcım, Değerli Öğretim 

Elemanları, Değerli Konuşmacılar ve Sevgili Öğrenciler 51. Kütüphane Haftası 

kapsamında üniversitemiz Kadriye Zaim Kütüphanesi tarafından organize edilen 

“Kadriye Zaim Kütüphanesi Akademik Etkinlik Günlerine” hepiniz hoşgeldiniz. 

Etkinliğimizin ikinci günü olan bugün “Bilimsel Yayınlar ve Açık Erişim” konuşulacak. 

Panele başlamadan önce açılış konuşmasını yapmak üzere Atılım Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. İsmail Bircan’ı kürsüye arz ediyorum. 

Prof. Dr. İsmail Bircan: Değerli Misafirler, Sevgili Öğrenciler, Değerli Konuklar 

hepiniz hoşgeldiniz. Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi’nin akademik 

etkinlikler bağlamında yaptığı ikinci etkinliğe bugün “Bilimsel Yayınlar ve Açık Erişim” 

paneliyle devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz mekân Ankara’da dördüncü büyük 

kütüphanesi. Şu anda 170 bine yakın basılı ve elektronik kitabı var. 27 civarında veri 
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tabanı var ve çok sayıda da öğrenciye hizmet veriyor. Atılım Üniversitesi’nde 8 bin 

civarında öğrencimiz var. 430 akademisyenimiz var.  

Bilimsel bilginin üretilmesinde kütüphaneler olmazsa olmazlardır. Sosyal 

antropologlar bildiğiniz gibi insanlık tarihini üç evreye ayırıyorlar; bir tanesi avlama 

toplama dönemi, ikincisi toprağın ekilip biçildiği tarım dönemi, üçüncüsü de son dört 

yüz yıldan beri süren kentsel endüstri dönemi. Dolayısıyla insanlık tarihine baktığımız 

zaman tüm teknolojik gelişmelerin son dört yüz yıldan beri oluştuğunu ve internetin 

de devreye girmesiyle bilgiye erişimin, bilimsel bilgiye erişimin kolaylaştığını, 

yaygınlaştığını, ucuzladığını, dünyadaki koordinasyon hizmetlerinin ve iletişimin 

arttığını görüyoruz. Buna bağlı olarak insanlık, yeni bilgiler üreterek daha mutlu bir 

dünya, refahı artmış ülkeler ve kendisiyle barışık, işini iyi yapan, yaptığı işten hoşnut 

olan ve katma değer yaratan, hem ailesine hem ülkesine faydalı olan insanlar, 

bireyler yetiştirmek istiyor. Bunun için de iyi birey yetiştirmeniz gerekiyor. İyi birey için 

de bilgiye erişim önem taşıyor. Bilimsel bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılması ve 

paylaşılması da üniversitelerin görevleri arasında yer alıyor. Nitelikli insan gücü 

yetiştirme yanında, araştırma geliştirme yapma ve bilimsel bilgiyi üretme, 

yaygınlaştırma, topluma hizmet, üniversitenin dört temel görevleri arasında yer 

almakta.  

Bugün burada yapacağımız bu panel “Açık Erişim ve Bilimsel Yayınlar” konusunda, 

beş değerli konuşmacımızın katıldığı, Hasan Hocamızın yönettiği bir panel şeklinde 

gerçekleştirilecek. Dolayısıyla bunu yaparken de yarına yönelik olarak Türkiye 

kendisini bilimsel bilgi üretmede nasıl daha iyileştirebilir, geliştirebilir dünyadaki 

sıralamasını 17. sıralardan ilk 10’na nasıl sokabilir? Türkiye’nin 2023 hedefleri 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı 2023’teki hedeflerinin ki; 2 

trilyon dolar katma değer, 500 milyar dolarlık bir ihracat bekleniyor. Bunu kimlerle 

yapacağız? Genç mezunlarımızla, başarılı akademisyenlerimizle ve nitelikli 

politikacılarla yapacağız. Ne kadar ülkeler iyi yönetilirse, politikacılar iyi olursa ülkenin 

geleceği de, genç kuşakları da gelecek kuşakları da o kadar bilgiyi devretmiş oluyor. 

Bu tür konuşmalarının, açılış konuşmalarının çok kısa olması beklenir, ben hep buna 

uyarım. Şimdi bu bağlamda ben son olarak; alanında iyi yetişmiş, sorumluluk sahibi, 

yaratıcı, takım kültürüne katılımcı, takım kültürünü yapabilen, birlikte çalışmayı bilen 

bireyler yetiştirmemiz lazım. Bunu kim yapacak? Orta öğretim kurumlarından sonra 

üniversiteler yapacak. O halde birey nasıl olmalı, burada bilgiye erişim bağlamında 

paylaşıyorum. Kendisine, geleceğine, yaptıklarına, verdiği kararlara güvenen birey 

yetiştirmemiz lazım. Dolayısıyla sandığa gittiğin zamanda oyu kime vereceğini, 

geleceğini ön görecek, nasıl nesiller yetiştirebileceğimizi bilen bilinçli insanlar 

yetiştirmemiz gerekiyor. İşte burada da görev büyük ölçüde üniversitelere düşüyor. O 

nedenle bugün yaptığımız bu “Bilimsel Yayınlar ve Açık Erişim” konusu çok önemli bir 

konu.  

Biliyorsunuz YÖK de bunu destekliyor. Üniversitemiz de buna katkı veriyor. YÖK’te 

de geçenlerde yapılan bir toplantıda değerli Yaşar Hocamız orada da açık erişimle 

ilgili bir güzel sunum yapmıştı. Bugün yine o bağlamda görüşlerini bizlerle, diğer 
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panelistlerle birlikte paylaşacak. Ben konuşmama son vermeden önce 8 bin civarında 

öğrencinin yararlandığı, 430 civarında akademisyenin yararlandığı, ayrıca başka 

üniversitelerden kütüphanemize girip de burada araştırma yapan araştırmacıların 

yararlandığı böyle bir kütüphanede, böyle bir nezih topluluğa hitap etmekten gurur 

duyuyorum.  

Son olarak da katılımcılara teşekkür ederek konuşmamı sonlandırmak istiyorum. 

Başta moderatörümüz Provost Hasan Akay Hocaya, Hacettepe Üniversitesi’nden 

Prof. Dr. Yaşar Tonta Hocaya, Atılım Üniversitesi’nden Korhan Levent Ertürk Hocaya, 

yine “açık erişimde” önemli çalışmalar yapan Yrd. Doç. Dr. Nergiz Çağıltay Hocaya, 

“Açık Erişimde Riskler ve Doğru Konumlanmak” konusunda bize bilgi veren Yrd. Doç. 

Dr. Metin Tunç Hocaya, “açık erişim” konusunda yine çok değerli Türkiye çapında 

çalışmalar yapan hocamıza ve Hukuk Fakültemizden Serap Özbey, Kumru Kılıçoğlu 

Yılmaz Hocalara çok teşekkür ediyorum. Panelimizin hem Türkiye’deki “açık erişime” 

daha fazla katkı sağlaması, bilimsel yayınların artması ve Türkiye’nin bilimsel 

yayınlarda üst basamaklara tırmanması konusunda katkı vereceğine inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

Gülden Aydın Pınarcı: Konuşmasından dolayı Sayın Prof. Dr. İsmail Bircan’a 

teşekkür ediyorum. Bugün burada bizlerle çok önemli bilgiler paylaşacak olan saygı 

değer hocalarımı izninizle yerlerine takdim etmek istiyorum. Panelimizin moderatörü 

Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Provost Sayın Prof. Dr. Hasan Akay’ı açılış 

konuşması için kürsüye arz ediyorum.  

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Bugünkü panelin amacını ve konusunu İsmail Hoca çok 

güzel anlattı, kendisine teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize “Bilimsel Yayınlar ve 

Açık Erişim” konulu konferansa hoşgeldiniz diyorum. Atılım Üniversitesi’nin Eğitim ve 

Araştırmalar Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak araştırma ve eğitimin son derece 

ilgilendiren böyle bir konunun tartışılacağı bir panelin moderatörlüğünü yöneteceğim 

için mutluyum. Aramıza bu konuya üniversite içinde ve üniversite dışında değişik 

bakış açıları getirecek 6 panelistimiz var. Eminim konunun derinine inilecek ve bu 

konuda yararlı tartışmalar olacaktır.  

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. Ancak biz dâhil birçok üniversitelerin kendi arşivlerini kurduklarını 
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biliyorum. Aslında üniversitemiz kütüphanesinin bu konudaki çalışmaları 2005 yılına 

kadar uzanmaktadır. 2008 yılında da üniversitemiz senatosunca “açık erişime” yaygın 

olarak geçilmesi konusunda karar alınmış, yapılan tezler, açık kaynak, olabileceği 

makale ve kitapların arşivlenmesi çalışmaları yürütülmüştür. Bu konuda üniversitemiz 

bir öncülük yaptı diyebilirim. Temmuz ayındaki toplantıda YÖK’ün önerilerine paralel 

olarak hazırlanan “açık erişim” arşivleme politikamızı üniversite çapında bütün 

öğretim üyelerimize gönderilen e-postalarla biz duyurduk. Bilimsel yayınlara “açık 

erişim” sağlanabilirlik çok cazip olsa da makale ve kitapları basan yayınevlerinin 

yayınladıkları bilimsel makalelerin telif haklarını ellerinde tutmaları nedeniyle 

uygulamada sorun yaratabilmekte ve bazı ince noktaların iyi anlaşılması 

gerekmektedir. Bu nedenle akademisyenlerimiz genellikle bu konuda temkinli 

davranmakta, telif hakları nedeniyle endişe etmektedirler. Buna rağmen Türkiye 

adresli “açık erişim”  arşivlerinin “Open Door” isimli sıralamasında kütüphanemiz 10. 

sırada, vakıf üniversiteleri arasında da 6. sıradadır. Bu büyük bir başarı bizim için. 

Onun için kütüphanemizi ve yönetimini kutluyorum. Panelin konuşmacıları “açık 

erişim” konusunu değişik açıdan inceleyeceklerdir. Amacımız konunun daha iyi 

anlaşılması ve daha iyi uygulamalar yapılmasıdır. Bugünkü panel 30 Mart’ta 

başlayacak Kütüphaneler Haftası nedeniyle kütüphanemizin düzenlediği ikinci bir 

paneldir. Dünkü panel hakkında İsmail Hoca biraz bahsetti. Başta Kütüphane 

Müdürümüz Nilüfer Ünal olmak üzere her iki paneli de düzenleyen kütüphanemiz 

çalışanlarına teşekkür ediyorum ve onları kutluyorum. Paneli iki turda yönetmeyi 

planlıyoruz; birinci turda panelistlerimize on ikişer dakikalık konuşma hakkı vereceğiz. 

Aslında 15 dakika ancak 2 dakikasını ben kendilerini tanıtmak için kullanacağım, 

onun için kendilerini fazla tanıtmalarına gerek kalmayacak. Birinci turun 

tamamlanmasından sonra yaklaşık saat 15:00 gibi yarım saatlik bir çay, kahve arası 

vereceğiz. Böylelikle panelistler ve diğer katılanlar sohbet etme fırsatı bulacaklar. 

Daha sonra ikinci tura geçeceğiz. İkinci turda da yaklaşık 15:30’la 17:00 arası 

sorularınızı alacağız. Konunun değişik yönlerinin tartışmasını sağlayacağız. 

Panelistleri eksik kaldığını düşündükleri konulara değinmelerine fırsat tanıyacağız. 

Böylelikle panelin verimli geçmesi açısından panelistlerimize on üç dakikalık süre 

sınırına dikkat etmelerini önemle rica ediyorum. Sürelerinin dolmasına üç dakika kala 

kendilerine haber vereceğim. Bu kurala uymalarını rica ediyorum ve ilk 

konuşmacımızı kürsüye davet edeceğim. Prof. Dr. Yaşar Tonta. Profesör Tonta 

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesidir. Bilgiye 

Erişim, Bilgi Mimarisi, Bilgi Sistemleri Tasarımı, Ağa Dayalı Bilgi Hizmetleri, Dijital 

Kütüphaneler, Elektronik Yayıncılık, Açık Erişim, Bibliometric, Kültürel Miras gibi 

alanlarda çalışmaları vardır. Geçmişte Profesör Tonta, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ 

ve Bilgi Merkezi’nin yani ULAKBİM’in kurucu müdürüdür. Hacettepe Üniversitesi Bilgi 

ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı, NATO Araştırma Teknoloji Örgütü Bilgi Yönetim 

Komitesinin seçilmiş başkanı ve aynı komitenin Elektronik Bilgi Yönetimi Seminer 

Dizisinin yöneticisi olarak görev yapmıştır. Bize YÖK tarafından da sanıyorum 

temmuz aylarında gelen bir yazıda Prof. Yaşar Tonta’nın çalıştığı bir projede 

geliştirdikleri üniversiteler için “açık erişim“ uygulamaları konusunda tasarlanan bir 

tasarı, bir esaslar raporu vardı. Bu raporu işte YÖK diyordu ki; bütün üniversiteler 
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bunu mümkün olduğu kadar uygulasınlar ve bu konuda ilerlemeler olacağına eminim. 

Yani kendisi bu konuda önderlik yapmaktadır, liderlik yapmaktadır. Kendisinin 

aramızda olmasından çok mutluyuz ve kendisini kürsüye davet ediyorum. 

Prof. Dr. Yaşar Tonta: Hem bu tanıtım hem de bu etkinliğe davet ettiğiniz için 

teşekkür ederim. İlk konuşmacı olarak ben izninizle daha genel bir bakışla “açık bilim” 

konusunda birkaç söz söylemeye çalışacağım. Dolayısıyla benden sonraki panelist 

arkadaşlarımız eminim bunların içerisini daha yetkinlikle dolduracaklardır. Şimdi önce 

izninizle “açık bilim” nedir, bunu tanımlayarak başlamak istiyorum.  

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 sizin de 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 şey de 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.  

İnstitute For Advanced Study 1930’larda kurulduğunda personelinden ilki işte 

Einstein ve John von Neumann kendisi, Macaristan doğumlu bir bilimci bu kişiler, o 

kadar yoğun ki şirkette atom bombasını vs. bulmak için çalışıyorlar. Aynı zamanda 

bilgisayarı da o arada icat ediyorlar. Ama bilgisayar için herhangi bir patent 

başvurusu yapılmıyor. O dönemde yer alan kişilerin bu kitapta söylenenlere bakılırsa 

biz patent başvurusu yapmaktan çok makineyi çalıştırmakla daha çok ilgileniliyor. 

Bizzat Von Neumann’ın kendisi de bizim niyetimiz ve arzumuz raporda bulunan 

patentlenebilecek her materyalin kamuya açılmasıdır diyor. Nitekim bu açıklık 

nedeniyle MANIAC ilk bilgisayardır. Tüm teknik ayrıntıları ve programlanması 

kamuya açılmıştır. Nitekim aynı yıllarda IBM’in de diyelim ki bilgisayarla ilgili 

çalışmaları başladığını görüyoruz. Bilgisayar serbestçe üretilmiştir, “açık bilimin” belki 

de önemli örneklerinden biri bilgisayarın ortaya çıkışı.  

Bir ikinci örneğimiz World Wide Web’le ilgili, 1989 yılında Web’in yaratıcısı Tim 

Bernes-Lee patronuna böyle bir öneri götürünce bilmiyorum görüyor musunuz şurada 
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üzerine patronu not almış, “Vagne but exciting” diyor. Yani World Wide Web fikri 

henüz daha belirsiz ama heyecan verici bir fikir diye.  

Daha sonra 1991 yılına gelindiğinde işte ilk web sayfası ortaya konulmuş vs. 

info.cern.ch ilk sayfalardan bir tanesi.  World Wide Web’in gelişimine baktığımız 

zaman da “açık bilim” açısından Tim Bernes-Lee fikrini hiç patent ya da lisans 

almadan bedava herkese açıyor ve daha sonra kurulan World Wide Web 

konsorsiyumu da web standartlarının lisanssız teknolojiye dayanmasına karar 

veriyor. Böylece standartlar herkes tarafından kolayca kullanılabiliyor. Aradan henüz 

daha 25 sene ya geçti ya geçmedi, bilgisayar içinde diyelim ki 1947’lerden söz 

ediyoruz. Onun üzerinden işte bir 60 küsur sene geçmiş durumda ama bu iki 

gelişmenin hayatımızda neler değiştirdiğinin bir düşünmenizi istiyorum.  

Bir örneğini daha vereyim; İnsan Genomu Projesi. Bu proje İnsan Genom Diziliminin 

ortaya çıkarılması için başlatılmış uluslararası bir proje Amerika önderliğinde ama 

İngiltere diğer birkaç ülkenin de olduğu 1980’lerde ilk konuşulmaya başlayan daha 

sonra da 1990’dan itibaren yapılan bir proje. Başında da Dr. Francis Collins var ki 

kendisi National İnstitutes Of Health (NIH) başkanıdır.  

Bu proje 15 yıl olarak planlanıyor, ama 2003’e gelindiğinde İnsan Genom Dizilimi 

tamamlanıyor, planlanandan iki yıl önce. Başkan Clinton 2000 yılında Genom 

diziliminin patent verilemeyeceğini ve tüm araştırmacıların kullanımına açılacağını 

duyuruyor ve bugün herhangi bir kişi Genom Dizilimine veri tabanına giderek 

serbestçe erişebiliyor.  

Resimde gördüğünüz Prof. Dr. Nurten Akarsu Hacettepe Genetik Bölümünden 

kendisini bildiğim kadarıyla yaklaşık 8-10 civarında hastalığa neden olan genin kâşifi. 

Dolayısıyla bunu “açık bilimin” bir diğer nimeti olarak görebiliriz. Eğer bu bilgi 

başkalarına kalsaydı, o zaman daha yüzlerce belki bilimci genetik alanda herhangi bir 

katkıda bulunmayacaktı.  

Tabii bu işin bir de ekonomik yönü var, geçenlerde Obama’nın Prestige Medicine’la 

ilgili bir konuşmasını dinlerken bir sözüne rastladım. Onu aktarayım, diyor ki: Temel 

bilimler her zaman hani sonuç alacağınızı bilemeyebilirsiniz. Ama sonuç aldığınız 

zaman da müthiş şeyler elde ediyorsunuz ve verdiği örnek şu; biz İnsan Genomu 

Projesine yatırdığımız her bir dolar için 140 dolar geri aldık. İnsan Genomu Projesine 

yatırılan para 3 milyar dolar, 13 sene içerisinde bunu 140’la çarpın ondan sonra da 

bizim araştırmaya ne kadar para ayırdığımızı vs. düşünün. Ama söylemek istediğim 

“açık bilimin” bir sonucu olarak 1’e 140 alınan bir ürün ürettiniz.  

Yaşamımızı nasıl geliştirdiklerini düşünecek olursanız bundan önce verdiğim World 

Wide Web ya da bilgisayarın katkısı da az değildir. Dolayısıyla “açık bilim” burada 

sanıyorum ki bilimsel gelişme, özellikle kamu malı açısından bakıldığında toplum 

yararına hepinizin göreceği attıran bilimsel araştırmaları tetikleyen bir boyuta sahip 

bu yönüyle de son derece önemli. Örnekleri arttırabilirim, belki bazılarınız görmüştür.  
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Michael Nilsson bir konuşması “açık bilimle” ilgili olarak, mesela orada Polymer 

Projesinden bahsediyor.  

Timothy Gowers  adında bir matematikçinin çözümü bilinmeyen bir matematik 

problemini kendi bloğunda ilân ettikten sonra 37 gün içerisinde yaklaşık 800 katkıda 

bulunduktan sonra problemin çözüldüğünün söylüyor, “açık bilimin” sonucu olarak. 

Gene bir başka örnek, galiba bundan 3 sene önce yaşandı. Bu opera deneyleri 

sırasında birden Archive bir makale konuldu ve şöyle bir şey dendi:  Biz öyle bir şey 

keşfettik ki nötronlar ışık hızından daha hızlı hareket ediyorlar. Hele bir bakın bakalım 

doğru mu? Nitekim Archive konulduğu zaman ki bir Açık Arşivdir. Üzerine yaklaşık 

100 küsur kişi araştırma yaptı vs. ondan sonra da aslında böyle bir şeyin olmadığını 

bir saat yanlışlığından kaynaklandığı ortaya çıktı. “Açık bilimin” bu şekilde 

doğrulanabilmesi belki de en önemli unsurlardan biri.  

 
Son birkaç dakikamı “açık bilimle” ilgili dayanağın ne olduğu üzerinde birkaç şey 

söyleyerek harcamak istiyorum. Başta da dediğim gibi “açık bilimin” dayanağı bilimin 

dayanağı genelde erişilebilir, anlaşılabilir, değerlendirilebilir, kullanılabilir veriler ve 

nitekim paradigma o şekilde değişti ki aslında bu, yani açık veriler sadece açık bilimin 

kaynağı değil, aynı zamanda bilim yapmanın temel yöntemi haline geldi. The Fourth 

Paradigm (4. Paradigma) diye bir kitap yayınlandı internetten de kolayca 

bulabilirsiniz. Burada paradigmaları sıralarken işte eskiden bilim şöyle yapıyordu 

şimdi böyle yapıyoruz dedikten sonra en son 4. Paradigma olarak veri keşfinden ve 

bilimden söz ediyor ve günümüzdeki önemli araştırmaları aslına bakılırsa büyük 

miktardaki verilerin incelenmesi, onlardan birtakım örüntüler ortaya çıkarılmasına 

dayandığını söylüyor ve 4. Paradigma olarak adlandırılan bu dönemde de verilerin 

görselleştirilmesi, hesaplanması, bunlarla ilgili istatistiksel birtakım testlerin 

yapılmasının en önemli bilim yapma yolu haline geldiğini söylüyor.  

Bugün devasal miktarlarda veri üretiyoruz. Hepsini okumayacağım, ama karşınızda 

böyle bir manzara var. Yani her gün yaklaşık 2 Exabyte’daki yüzlerce kongre 

kütüphanesi büyüklüğü demek. 2 Exabyte bilgi üretiliyor ve dahası üretilen bilgilerin 

%90’nı da son iki yılda üretilmiş. Her üç yılda bir de bu ikiye katlanıyor. Sadece 

Google günde işlediği veri miktarı 24 Petabyte Google falan petabyte, exabyte nedir 

daha sonra bakarsınız. Ama o hale geldi ki bilim yapmak, Google’da yapılan 

aramalara dayanarak Amerika Birleşik Devletleri’nin hangi eyaletlerinde grip salgını 

ortaya çıkacağını CBC’den, Hastalıkları Önleme Ofisinden çok daha isabetli bir 

şekilde ortaya çıkarabiliyor. Daha sonra geriye kalan zamanda da belki “açık veriyle” 

ilgili bazı şeyler söylemek isterim, izin verirseniz. Teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Sayın Yaşar Tonta aslında bu “açık erişimin” önemini çok 

güzel örneklerle bize anlattı. Süresi dolduğu halde ben kesmeye cesaret edemedim; 

çünkü öğrenmek istediğim çok konular vardı. Kendisine teşekkür ediyorum. İkinci 

konuşmacımız Doç. Dr. Korhan Levent Ertürk. Sayın Ertürk Atılım Üniversitesi Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesidir. Kara Harp Okulu Elektronik 

Bölümü mezunu olup Hacettepe Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü’nde Yüksek 

https://www.google.com.tr/search?biw=1022&bih=613&q=matematik%C3%A7i+Michael+Nilsson&spell=1&sa=X&ei=iIArVf_UC5bfavWZgeAN&ved=0CBcQvwUoAA
http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=381913
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Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nde de yüksek lisans yapan 

Ertürk uzun yıllar bilişim projelerinde araştırmacı ve yönetici olarak görev yapmıştır. 

2009 yılından itibaren Atılım Üniversitesi’nde çalışmaktadır. “Açık erişim”, Bilgi 

Sistemleri, Öğrenme Yönetimi, Yönetim Bilişimi ve Veri Mobil Sistem Programlama 

alanlarında uluslararası ve ulusal ortamlarda yayınlanmış makale, bildiri ve benzeri 

çalışmaları bulunmaktadır. Sayın Ertürk’ün konuşmasının başlığı “Açık Erişim 

Dergilerinin Popülerliği ve Etki Faktörleri”dir. Kendisini kürsüye davet ediyorum. 

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 diyeceğim ama 

vaktim çok az olduğu için Türkiye geneline girmeyeceğim, Türkiye özeline 

girmeyeceğim, açık arşivler tarafına girmeyeceğim. Onu diğer konuşmacılarımıza 

veya bir başka güne havale edeceğim.  

Şimdi bilgi ve iletişim ana konularımızdan biri, bunu bir şekilde bir kelimede 

birleştirmişiz, daha doğrusu bizden öncekiler birleştirmiş ve “bilimsel iletişim” ismini 

vermiş. Bu “bilimsel iletişime” baktığımızda genel de bir bilgi üretimi söz konusu, 

onun bir kurallar üzerine oturması, daha sonra bunun onayının gerçekleşmesi, daha 

sonra onu bir şekilde birilerine duyurulması bunlar genelde ilgili kişiler olmakta, daha 

somut bir şekilde atıflar almak maksadıyla kullanılır ve bunlar da yetmiyor, acaba onu 

da koruyabiliyor muyuz?  Bu beş aşamayı da bir şekilde sağlayabiliyor muyuz işte 

Bilimsel İletişim bundan kaynaklanmış. Farklı konular var, dergi bunlardan birisi 

diğerleri de bir şekilde içine almışız. Matbaanın bulunuşundan öncesi ve sonrası dahi 

bunların bir açılımı var, ama biz genelde bunlara bir başlangıç ifade edeceksek 17. 

yüzyılı alıyoruz.  

Önce kütüphanecilik için bir şeyler yapılmış. Daha sonra bunların sebep sonuç gibi 

bildiğimiz birtakım kurallara oturması gelişimi olsun, yöntemi olsun, tartışması olsun, 

sonucu olsun gibi birtakım ifadeler kullanmışız ve dergiler gelmiş. Bu dergiler 

dediğimizde neyi kastediyoruz diye baktığımızda günümüzde çok da kabul gören 

kavramlardan biri yılda en az iki olsun belli bir bilimsel çevre tarafından onaylanmaya 

çalışsın, sayısı olsun birbirini takip eden ve ekranda görmüş olduğunuz birtakım 

imgeleri karşılasın. Elektronik dergiler gelmiş hayatımıza artık elektronik dergiler 

bizim artık olmazsa olmazımızdan biridir.  
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Peki, bu elektronik dergileri nasıl değerlendireceğiz? Bunlarda iki şeye bakmaya 

başlamışız; bir tanesi bunların acaba bir fiziksel kopyası var mı yoksa fiziksel kopyası 

olmaksızın direkt olarak elektronik ortamda mı yayınlanıyor, bunlar hayatlarını devam 

ettirebiliyorlar. Bunlara birtakım isimler takılıyor, örneğin paralel yayıncılık gibi ve ilk 

olarak 1980’li yıllar yani hızlı bir şekilde parsel computer dediğimiz bilgisayarın 

çıkışının hemen akabinde bunlar meydana geliyor.  

1990’lı yıllarda biraz ivme kazanıyorlar. İşte o ikinci dediğimiz basılı kopya olmadan 

olanlar da bir şekilde ifade ediliyor. 2000’li yılların hemen bitişiğinde ve hemen 

sonrasında başlangıcında “açık erişim” diye bir kavram ortaya çıkıyor. Daha doğrusu 

bu “açık erişim” birazcık daha yeni yılda geçmiş olsa da yüksek dillendirilmesi, “açık 

erişimle” ilgili birtakım olaylar, görüşmeler, bildiriler başlıyor ve sonuçta birkaç gelişim 

hayatımızın bir parçası olmaya, bugün bir panel konusu olmaya devam ediyor.  

Şimdi öncelikle bu dergilere bir bakalım. Ne kadarlık bir yelpazeden bahsediyoruz. 

Dünyada ne kadar dergi var? Bununla ilgili değişik öngörüler mümkün ama bunların 

içerisinde en ünlülerinden biri bir şekilde dergilerin bir havuzda toplandığı Eureka 

Webs var. Buna baktığımızda çok kısa bir süre önce, bir iki ay öncesinde yaklaşık 

700 bin basılı bir sürü yayın görüyoruz. Bu süreli yayınlardan bizim anladığımız 

manada aktif ve hakemli makale olarak düşündüğümüz bölüm ise yaklaşık 70 bin. 

Yani bu yılbaşı itibariyle 70 bin tane aktif ve hakemli makale söz konusu. Burada da 

çok ayrıntılı bir şeyler var söyleyeyim. Süreli yayın, aktif ve hakemli deyince havuzun 

bir bölümünü kapsıyor. Ama burada solda görmüş olduğunuz uzun listede süreli 

yayınında altında diğer birtakım istatistikler de var. Peki “açık erişim” konusunda bir 

ortak konsorsiyum sağlanmış mıdır? Bakın 2002 yılından itibaren birtakım ifadeler 

söz konusu. Biz burada genelde bir izinden, bir şekilde her türlü kanalda 

görüntülenmesinden, dağıtılabilmesinden, açık ortamda da belki de korunmasından 

bahsediyoruz.  

İki kulvar var diyorduk; İşte bunlardan bir tanesi dergiler, bir de şu anda az önce 

gerek moderatörümüz gerek Tonta Hocamız tarafından ifade edilen arşivleme 

bölümleri var. Bu arşivleme farklı bir kulvar. Oraya girmeyeceğim. Ama bunu özellikle 

belki de bilinmeyen tarafı dergi tarafından devam edeyim. Eğer biz biraz önce ifade 

ettiğimiz koşulları ve kuralları sağlıyorsak ona bir isim takılmış. Bu isim Gold Road. 

Birtakım sınıflandırmalar yapılabilir; “açık erişim”, “ambargolu erişim”, “kısmi erişim” 

gibi. Bunlar literatürde geçen ifadelerdir ama önemli olan acaba bu makaleler anında 

mı erişebiliyoruz, gecikmeli mi erişebiliyoruz, belli bir havuzdan mı erişebiliyoruz 

yoksa genel her taraftan erişebilir hale gelebiliyor muyuz? Peki, bunun ücret tarafına 

baktığımızda ne gibi şeyler görebiliyoruz? Yazar mı bir para ödüyor, acaba bir 

araştırma kuruluşu mu bir para ödüyor, yoksa birtakım üniversiteler veya benzeri 

kuruluşlar tarafından bir dönemsel ücretler mi söz konusu. Şimdi karşımıza iki tane 

konu çıkıyor: Bunlardan bir tanesi yıllardır süre gelen mevcut bir yayın ve bir de bu 

havayla gelen bu süreçle gelen sırf bu maksat için kurulmuş ve kendini idame 

ettirmeye başlamış olan Açık Erişim Dergisi adı altındaki bir yayın. Şimdi bunların 

hangisine tabi olacağız? Açık Erişim Dergisi şu ana kadar yapılmış olan o “açık 
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erişimle” ilgili olan münazaralardan ve konuşmalardan uygun olarak hareket etmiş, 

üretilmiş, ortaya çıkmış bir olgu. Peki, buna mı uyacağız, yoksa yıllardır bir şekilde 

süre gelen ve herkes tarafından tabi olan birtakım dergilere mi, yayınlara mı 

uyacağız?  

Birtakım havuzlar var, bu havuzlarda Açık Erişim Dergiler bir şekilde listelenebiliyor. 

Bunlardan bir tanesi DOAJ havuzudur. Bu havuza baktığımızda,“bu ne kadarlık 

açacak şimdi” dergilerine baktığımızda, bu biraz önce ifade etmiş olduğum dergiler 

toplam dergi tutarının yaklaşık %15’nin orada olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla 

henüz daha orada çok fazla bir görünürlük söz konusu değil ama yıllar içerisinde 

ciddi bir artış da söz konusu. Böyle olunca yani iki farklı dergi havuzu meydana 

gelince, yani bilinen bir dergi havuzuyla bu Açık Erişim Dergi havuzu olduğunda 

acaba bu dergilerde ortak bir yerde buluşabilir mi, birleşebilir mi şeklinde 

düşünmüşler. Bununla ilgili dergilerin politikaları, yani yayınla ilgili kuralları ve 

hususları ifade eden birtakım yerler oluşmuş.  

Bunlardan bir tanesi İngiltere kaynaklı olan artık uluslararası kabul görmüş olan 

“Romeo” denen bir rehber. Bu rehberde yayıncıların ne gibi hakları var, dergilerin 

neler benimsemişler, neler yapmışlar, neler istiyorlar hepsi bir şekilde kaydediliyor. 

Bu Romeo rehberine baktığımızda bu “açık erişim” rüzgârıyla beraber genelde 4 

sınıflandırma ortaya çıkmış. Demişler ki yayına hazır halde olan son baskısını ben 

müsaade ediyorum, bir şekilde “açık erişime” açılabilir. Bir başkası demiş ki ben son 

baskısıyla beraber ön baskısı, yani kabul edilmiş ama henüz daha dizayn edilmemiş 

olan bölümü yayına açabilirim. Bir başkası dedi ki dizayn edilmeden sonra ben 

müsaade etmiyorum. Bir başkası demiş ki ben bu şeylerin hiçbirine girmiyorum. 

Dolayısıyla biz burada 24 bin tane derginin telif hakkını görüyoruz. Bu yaklaşık 2 bin 

tane yayıncıyı ifade ediyor. İsterseniz yayıncılara şöyle baktığımızda bizim 

tarafımızdan bilinen yayıncıların hepsi buradadır. Elsevier, Taylor, Springer ve diğer 

sitede gördüğünüz muhtelif listeler, bunların ilk 15’te  zaten bu yayınların yarısını bir 

şekilde kapsamaktadır. Burada Türkiye’den 17 yayıncı var ve bunların sitesini 

görüyorsunuz. Ama Türkiye’de şu anda girmeyeceğim için bunlardan biri beyaz yani 

menfi. Diğerlerinin ise olumlu olduğunu görüyorsunuz.  

Buna bağlı olarak bu Romeo rehberindeki durumlara göre baktığımızda bu grafik 

şöyle, belki de şunu ifade ediyor; bu yayınların anında görüntülenmesini sağlayan 

dergiler çok yüksek miktarda dergilerdir. Bunların bir kısmı ambargoya giriyor, 3 ay, 6 

ay ve diğer konular ifade eden, yayıncı izni gerektiren birtakım sunular ve yazar 

öznesini gerektiren birtakım şeyler ama esas anında ve bu işe bir şekilde müsaade 

eden yayıncılar çok miktarda. Diğer taraftan baktığımızda atıflar önem kazanıyor. Bu 

atıf dünyasına baktığımızda bu 1960’larda aslında bizim literatürümüze girmiş bir şey. 

Ne yapıyorlar? Çok temel olarak değerlendirirsek daha sonra tabi ki hesaplamalar 

değişmiş ama son iki yılda bir dergide yayınlanmış olduğu makalelere alan atıfların 

makale sayısına bölünmesiyle ortaya çıkan bir atıf sayısıdır. Ve siz bir yazarsanız bu 

dergi faktörünü (impact factor) atıf sayısındaki bu özelliklere dikkat ederek bu 

dergileri özenle seçmek istiyorsunuz ve bu bir önem kazanıyor. Peki, burası genelde 
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daha nerede görüntülüyorsunuz? Uluslararası Veri Tabanları dediğimiz birtakım 

indekslerde. Çok yaygın olarak bildiğiniz sayfalarda “Citation Web OfScience” ve 

“Scopus” özel bilinen indeksler. Bunun peşinde diğer gelen indeksleri de 

görmekteyiz. Biz buraya baktığımızda bütün dergiler bu uluslar arası indeks 

içerisinde dörtte biridir. Demek ki bu indekslerde büyük dergilerin tamamına yakın bir 

şekilde dörtte bir oranında görüntülenmesi mümkün. Dolayısıyla yeni bir derginin 

yayın sürecine gitmesindense eski ve popüler bir dergi içerisinde yayının yer alması 

bir yayıncı için çok daha önemli olmakta. O zaman ne gibi tedbirler gerekiyor?  

Bir kere Açık Erişim Dergisi şu an için kabul görmüş değil. Sayılar çok az, yüzde 

10’lar düzeyinde. Bildiğimiz popüler dergilerde bu yayınların bir şekilde yer alması 

gerekiyor. Ücret tarafına baktığımızda bu ücret engelinin bir şekilde okuyucuya 

yansıtılmadan diğer birtakım kaynaklar özelikler tarafından verilmesi gerekiyor. 

Bunun yapılması için özel yetenekler aranıyor. İşte “açık erişim” arşivleri bunun 

iletilmesi için bir yer olabilir. Ama bunu sağlayacak mekanizmalarında iletilmesi 

gerekiyor.  

Son sözüm şu, önemli bir çizelgedir. “Açık erişim” süreci bir şekilde artıyor ama 

popüler dergi kavramından da vazgeçemiyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili her türlü 

önlemi de almak zorundayız. Bu önlemler şu anda uluslararası ve ulusal manaları 

çeken birtakım bildirilerle devam etmekte. Bunu destekleyen bir sürecinde bir şekilde 

yavaş yavaş ileriye alınmasını da görmekteyiz. Teşekkür ediyorum. 

Prof. Dr. Hasan U. Akay: “Açık erişim” dergilerin sayıları gittikçe artmakta. Bu tabi 

“açık bilgiye” kavuşmamıza çok yararı olmakta ve olacak. Korhan Hocaya teşekkür 

ediyorum. Sorularınızı konuşmacılarımıza yönelteceğiniz, sorularınızı şimdiden 

biriktirirseniz, çay molasından sonra kendilerine sorularınızı sorabilirsiniz.  

Üçüncü konuşmacımız Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim 

Üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Nergiz Ercil Çağıltay. Sayın Çağıltay Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi Matematik Bölümü’nden 1988 yılında mezun olduktan sonra aynı 

üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Yükseklisans çalışmasını 

tamamlayarak Yüksek Bilgisayar Mühendisi derecesini aldı. Daha sonra Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde doktora 

çalışmasını tamamladı. Türkiye’de çeşitli özel sektör ve devlet kurumlarında Yazılım 

Mühendisi ve Grup Yöneticisi olarak çalıştıktan sonra 1998-2002 yılları arasında 

Amerika Birleşik Devletleri İndiana Üniversitesi Digital Library programı biriminde 

çalıştı. Kendisi halen Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü’nde öğretim 

üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Programlamaya Giriş, İş Zekâsı, Veri 

Tabanları Sistemleri, Veri Tabanlı Sistemleri gibi konularda birçok Türkçe ders kitabı 

hazırlamış olan Çağıltay, Öğretim Teknolojileri ve Türk Bilişimi alanlarında 

araştırmalar yapmakta ve projeler yürütmektedir. Çağıltay ayrıca 1971 yılından beri 

faaliyet göstermekte olan Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 

üyesidir. Sayın Nergiz Çağıltay çalışmalarını kişisel web sitesinden yayınlamaktadır. 

Böylece “açık erişime” ve bilime önemli katkıları bulunmaktadır. Belki de bunu 
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yaparken bazı riskler de almaktadır. Bunu hukukçularımızdan yakında işiteceğiz, 

belki övüneceğiz. “Akademisyenlerin Bakış Açısı ile Bilimsel Yayınlara Açık Erişim” 

başlıklı konuşmasını yapmak üzere Sayın Çağıltay’ı kürsüye davet ediyorum. 

Yrd. Doç. Dr. Nergiz Ercil Çağıltay: Benden önceki konuşmacılarımıza da teşekkür 

ediyorum kendi adıma gerçekten bilgilendim. Bugün ben “açık erişim” konusunda 

özellikle bilimsel yayınlara “açık erişim” konusunda biz akademisyenlerin bakış 

açısıyla bir değerlendirme yapmak istiyorum. Genel olarak akademisyenlerin başarı 

kriterleri atıflar, alan yazım taramaları ve etik pencereleriyle bu bakış 

değerlendirmeleri yapmak istiyorum. Öncelikle biz akademisyenlerin diğer 

görevlerinin yanı sıra başarı kriterlerimiz açısından en önemli değerlendirme 

yaptığımız yayınlarla ölçülmekte. Biz yayın yapmak durumundayız; ancak bu 

yayınları sadece yapmak yetmemekte. Yaptığımız yayınların etki faktörünü de fazla 

olmasına önem göstermek durumundayız. Çünkü yaptığımız yayınların toplumda 

daha çok kesimi etkilemesi, yaygın etkisinin yüksek olması bizim bu başarılarımız 

açısından önemli bir kriter. Bunu ölçmek amacıyla da daha çok atıf denilen Korhan 

Hocamızın da bahsettiği yayınlarımıza olan atıfların sayısı ve değerlendirmesi bizim 

için bir ölçüt olmakta. Bu nedenle biz yayınlarımızı genelde etki faktörü yüksek olan 

dergilerde yapmaya özen göstermekteyiz ki; bu etki faktörünü yayınlarımızın topluma 

olan etkisini yüksek tutalım, bu kapsamda atıflar bizim açımızdan son derece önemli.  

Biz bu atıfları takip edebilmek için günümüzde birçok elektronik ortamdan 

yararlanabilmekteyiz. Google scholar bunlardan birisi. Bu ortama üye olan 

akademisyenler kendi yaptıkları çalışma alanlarını ki; diğer akademisyenlerin 

yayınlarına ulaşabilmekte, onların etki faktörlerini görebilmekte ve kendi alanlarındaki 

çalışma yapan kişilerle karşılaştırabilmekte. Örneğin benim alanımda çalışmalar 

yapan en üst seviyedeki kişilerin yayınlarına buradan ulaşabilme olanağım olmakta 

bu da bizim çalışmalarımızda kaliteyi arttırmakta ve diğer çalışmalara kolay bir 

şekilde erişimi sağlamakta. Ancak bunun yanı sıra örneğin web of science gibi diğer 

tarama indekslerine baktığımızda diğer google scholarda 500 görünen sayfaya erişim 

sayısı burada 22’lere düşmekte. Bunun sebebi, buradaki dergilerin daha farklı 

dergiler -citation indeksli dergiler- tarafından onların atıfları göz önünde alınması 

olmakta. Bu nedenle mümkün olduğunca buradaki sayıları arttırmak bizim temel 

hedefimiz ve mümkün olduğunca çok yayın yapmak, bu yayınlardan aldığımız 

atıfların sayısını da arttırmak bizim temel hedefimiz. Bu durumda özetlersek kaliteli, 

hızlı, akademik çalışmalar yapmamız gerekiyor. Elektronik erişimler bizim bu 

yaptığımız akademik çalışmaları aslında kalitesini arttırmak, hızımızı arttırmak 

açısından önemli bir faktör oldu. Önceki yıllara ve geçmiş dönemlere göre biz çok 

daha kolay bir şekilde yayınlara ulaşabilmekte, bunları tarayabilmekte ve 

kullanabilmekteyiz.  

Dolayısıyla elektronik erişim akademisyenlerin diğer akademisyenlerin çalışmasına, 

ulaşmasını kolaylaştırmış durumda. Ancak halen bizim birtakım sıkıntılarımız var. 

Üniversitelerimizin kütüphanelerinin üye olduğu ve “açık erişim” halinde sunulan 

kaynaklara biz elektronik olarak kolay bir şekilde erişmekle birlikte bütün istediğimiz 
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kaynaklara kolaylıkla erişemiyoruz. Bazı kaynaklara erişmekte sıkıntı yaşıyoruz, 

erişmek istediğimizde bu tür ücretler bizden talep ediliyor ve bu tür uyarılar 

almaktayız. Yine google scholarda böyle bir tarama yaptığımızda kendi alanımızla 

ilgili eğer bu makale açık erişime sahipse herhangi bir yerden ya da üniversiteler 

içerisinden buna erişmeniz mümkün. Ancak bu makaleyi ben taradığımda örneğin 

üniversitemizin bu üyeliği olmadığı için sanırım, bu makaleye erişmem söz konusu 

değil. Şimdi böyle durumlarda akademisyenlerin bu problemlerini aşmak amacıyla 

günümüzde yeni birtakım sistemler kullanılmakta.  

Bunlardan birisi academia.edu, bir diğeri ise researchgate denilen servisler. Bu 

sistemleri örneğin academia.edu’ya yaklaşık yirmi bin akademisyen üye. Siz bu 

sistemlere üye iseniz, buradaki diğer akademisyenlerle iletişim kurabilmekte, 

alanınızda onların yayınlarını bir fiil kendilerinden isteyerek bu yayınlara 

ulaşabilmektesiniz ya da bu kişiler yayınlarını bu ortamlara koymuşlarsa bu yayına 

ulaşabilmektesiniz. Örneğin ben biraz önce google scholarda taradığım yayına 

ulaşamazken researchgatede bu yayının yazarlarına Viana isimli yazar, bu yayını 

burada paylaştığı için tam metin olarak bu yayına ulaşma olanağını elde etmiş 

oluyorum.  

Dolayısıyla ben bu yayınlara açık bir şekilde erişerek yayınların içeriklerinden hızlı bir 

şekilde yararlanmış, akademik çalışmalarımda daha fazla faydalanma olanağını elde 

etmiş oluyorum. Bunun yanı sıra kendi yayınlarımızı bu ortamda sunarak diğer 

insanların yayınlarıma daha da kolay erişmesini ve daha fazla atıf almamı sağlıyor. 

Bu anlamda “açık erişim” bizim için son derece önemli. Bir diğer önemi de etik açıdan 

değerlendirilirse, bizlerin yayınlarımızda diğer önceki çalışmalara atıf vererek 

kullanmamız gerekmekte ve onların çalışmalarına saygı göstermemiz gerekmekte. 

Bu etik kurallar çerçevesinde belirlenmiştir. Özellikle ülkemizde bu konuda önemli 

birtakım problemler yaşanmakta ve yaşanıyor. Bunlardan birisi öyle ciddi problemler 

oluyor ki kişiler intihale kadar gidebiliyorlar. Bunlar etik kurallara dikkate etmemekte 

birbirlerinin yaptığı çalışmalara saygı göstermemekten dolayı olmakta. Biz bunu 

aşırma olarak nitelendiriyoruz. Biz açık olarak mümkün olduğunca fazla yayını 

insanların kullanımına sunduğumuzda öyle inanıyorum ki; bu aşırma olaylarında da 

birtakım sınırlamalar söz konusu olacaktır. Çünkü bir yayını ilk önce kimin yaptığı, 

nerede yapıldığı açık olarak erişildiği sürece daha iyi bir şekilde belgelendirilmiş 

olacağından aşırma oranlarının da azalacağına inanıyorum. O zaman daha fazla atıf 

alabilmek, diğer alan yazım çalışmalarına daha kolay erişebilmek ve akademik 

aşırmayı önleyebilmek açısından “açık erişim” biz akademisyenler için son derece 

önemli. Ben bu önemin farkında olduğum için web sitemde bütün yaptığım 

çalışmaları “açık erişime” herkesin ulaşabileceği bir şekilde sunuyorum. Onun 

dışındaki içerikleri de sunuyorum. Bu kişiler isterlerse buradaki bağlantıları kullanarak 

erişebiliyorlar. Erişimler bazen dergide yayınladığı şekliyle sunuyorum. Bazılarını da 

dergiye daha henüz göndermediğim ham haliyle sunuyorum ama sonuçta kelime 

kelime dergide yayınlandığı şekliyle aynı.  
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2003 yılından beri üniversitemizde göreve başladığımdan itibaren yaptığım 

çalışmaları bu şekilde sunuyorum ve şimdiye kadar herhangi bir uyarı, herhangi bir 

yasal uyarı almadım. Ancak şöyle bir durum söz konusu: Biz bu yayınları dergiye 

gönderdiğimizde, yayın organlarına gönderdiğimizde onlarla bir sözleşme imzalıyoruz 

ve bu sözleşmede açık bir şekilde bazı durumlar belirtilmiş. Bu yayının ikinci kez 

yayımlanmaması konusunda biz onlara söz veriyoruz. Bu yayını daha önce hiçbir 

yerde yayınlamamış olduğumuzdan dolayı söz veriyoruz ve bu yayını hiçbir şekilde 

yeniden üretip yayınlamayacağımıza söz veriyoruz. Bunların dışındaki davranışlar 

etik dışı, akademik ahlaka aykırı olarak değerlendirilmekte. Bu uyarılar çeşitli büyük 

yayın organları tarafından sürekli bizlere yönlendirilmekte. Şimdi burada tabi ki benim 

en önemli sorun biz akademisyenler açısından, akademisyenler akademik 

çalışmalarının yayınlandığı dergilerle yapılan sözleşmelere sadık kalarak yayınlara 

nasıl “açık erişim” sağlayabilirler? “Açık erişim” yayınların sağlanması bizim için son 

derece önemli, biz bunu istiyoruz; ancak birtakım sözleşmelerde burada sınırlamalara 

neden olmakta. Bu sorunun cevabını sanırım ilerleyen konuşmalarda diğer 

konuşmacı arkadaşlarımız cevaplayacaklar. Ben konuşmamı burada bitirmek 

istiyorum.  

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Bu konuda ben söylemiştim, Nergiz Hoca örnek olmaya 

çalışıyor. Aslında bu alana da destek veriyor. Bahsettiği researchgate, academia.edu, 

google scholar gibi bilimsel paylaşım siteleri aslında onlar da bu “açık erişimi” 

sağlayan sitelerden. Belki şu anda oraya üye olanların sayıları artıyor ve daha önce 

öğretim üyelerimize bu sayfaları girip bu sayfalarda kendi varlıklarını göstermelerini 

tavsiye etmiştik. Çünkü böyle yapılan genel taramalarda üniversitelerin sıralamalarına 

da bu tür “açık erişim” kaynakları sıralamalarına da etki yapıyor ve üniversitenin 

sıralamasını ilerletiyor. Ona da dikkat edilmesi çok iyi bir uygulama olacak.  

Dördüncü konuşmacımız Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç, Bilgi ve Belge Yönetimi 

sahasında Hacettepe Üniversitesi’nde lisans ve Marmara Üniversitesi’nde 

yükseklisans ve doktorasını tamamlamıştır. 2002-2014 yılları arasında bilgi hizmetleri 

sektöründe yönetici, proje yürütücüsü ve danışman olarak çeşitli görevlerde 

bulunmuştur. bilimmetri ve sosyal etki sahalarındaki faaliyetleri ile 2014 Ağustos 

ayından itibaren akademik yaşama katılmıştır. Hali hazırda İstanbul Üniversitesi 

Sosyoloji Bölümü Sosyometri Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev 

yapmaktadır. İnternette Metin Tunç hakkında kısa bir araştırma yaptığımda ilginçtir; 

kütüphanemiz kurumsal arşivinde Dr. Tunç’un 20 Mart 2012 tarihinde “Web Of 

Science Thamson Reuters’in İncsites” isimli bir yazısıyla ilgili bir sunumunun 

videosuna rastladım. Bu da kütüphanemizin kurumsal arşiv konusunda zengin bir 

arşiv olduğunu göstermektedir. İncites Web Of Science bağlı bir atıf bazlı araştırma 

performansını ölçme ve raporlama yazılımıdır. Ülkemizde Sayın Tunç’un 

danışmanlığını yaptığı Microbilgi Kayıt ve Dağıtım isimli bir şirket tarafından 

pazarlanmaktadır. Dr. Tunç’un konuşmasının başlığı “Açık Erişimde Riskler ve Doğru 

Konumlanma” teşekkürler. Sayın Hocam hoşgeldiniz. 
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Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç: Ben hoş buldum, değerli takdiminiz için çok teşekkür 

ediyorum. Değerli yöneticilerim, değerli hocalarım, değerli katılımcılar, öğrenci 

arkadaşlarım öncelikle selam ve sağlık dileğiyle başlamak istiyorum. Ben 

olabildiğince pratik bir şekilde, seri bir şekilde geçmeye çalışacağım.  

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?  

Daha sonra potansiyel ilişkiler ve önemleri konuşacağım ama şimdiden sizi 

kaygılandırmak istemiyorum. Hislerimiz az, önümüz açık ama birkaç hususa dikkat 

etmek burada gerçekten önemli. Bu normal “açık erişim” ve “açık erişim” olmayan 

yayın dağılımının ülkelere göre dağılımı. Yukarıda Amerika’yı görüyorsunuz. Sonra 

ise çok ilginç Çin’deki atılımı görüyorsunuz. Çin her yerde olduğu gibi geliyor. Çok 

fena geliyor gerçekten. Sonrasında ise İngiltere ve Almanya’yı ve en son aşağıda 

Türkiye ve İran’ı görüyorsunuz. Bu yayın sayısı itibariyle toplam hem “açık erişim” 

hem de “açık erişim” olmayan sayısını. Peki, “açık erişimde” durum nasıl? Amerika’yı 

görüyorsunuz, gayet iyi. Amerika sadık bir ülke gerçekten. “Açık erişim” konusundaki 

misyonuna sadık duran, arttıran bir ülke ama Almanya ve İngiltere hayır, konuştukları 

kadar yapmıyorlar, aşağıdalar.  

Peki şu kim? Çin. Ah bu biraz korkutuyor bizi değil mi? Çin bir şey yapıyorsa kalite 

konusunda kaygılanmaya başlıyoruz. O kadar şeyin taklidini yapıyorlar ki. En son 

sanırım yumurtanın taklidini yaptıkları haberi vardı. Biraz ürkütüyor o bakımdan Çin’in 

burada bu kadar aktivasyon göstermiş olması. Ama Amerika’yı yakalayacak kadar 

herkesi geçmiş olması. Asıl önemlisi ise artık etki skoru. Etki üretmeyen yayını hiç 

kimse istemiyor artık; çünkü etki üretmeyen yayın kurumun performansını, 

araştırmacının performansını aşağıya çekiyor. Hatta o yayın konusunda kaygılar, 

şüpheler söz konusu oluyor.  

Etki üretecek yayın konusunda peki durum nasıl? Trend nasıl? Etki üreten yayında 

artık belgelerin etki faktöründe şaşacaksınız. Etki faktörü tekil ilkesine sahip firma bile 

uzaklaşıyor. Thomson Reuters, web of science artık belge etki faktörü düzeyinde 

makale performans ölçümünden uzaklaşıyor. Makale düzeyinde etki üretim 

performansına iniş yapıyor. Bu nasıl hesaplanıyor? Diyelim 2005 yılında bir 

makaleniz var; vehematoloji alanında yayınlamışsınız. Hematoloji 2005 yılında 

çıkarılan bütün makalelerin başına düşen atıf sayısı, 5’ken sizin makaleniz 20. Sizin o 

makale düzeyindeki etki üretim performansınız dünya averajının dört misli daha 

yüksektir. Burada rakama bakmıyoruz, biri belki 100 almış, iki misli daha yüksek, biri 

belki 40 almış, 4 misli daha yüksek. Yani bir de o yılın ve o bilim dalının averajıyla 

karşılaştırıyorsunuz. Yalnız elmayı elmayla, yaşını dikkate alacak şekilde ölçmek. 
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“Article level aberration” diye tabir ettiğimiz değerlendirme süreci. Buradaki 

performansta kim nerede? Bu dünyadaki bütün yayınlar itibariyle yukarıda duranlar 

Amerika, İngiltere, Almanya. Dünyadaki averajı burada normalize edilmiş olan averaj. 

Aşağıda duranlar ise İran, Türkiye ve Çin.  

Peki, Türkiye’deki skorumuz nasıl? Geliyoruz, fena değiliz. Ama bir yavaşlama var, 

son 5 yıl aşağıya doğru bakmaya başlamışız. İran yükseliyor, biraz daha yukarıya 

doğru bakıyor ki, yükseliyor gibi ama bir yavaş yavaş aşağıya bakmaya oda başladı. 

Bütün dünya hem “açık erişim” hem “kapalı erişim” şeklinde tabir edebileceğimiz 

dergiler itibariyle bozuluyor. Peki, “açık erişimde” tablo nasıl? Amerika, Almanya ve 

İngiltere’nin halini görünce bu inişler ürkütüyor bizi. Onların da çıkardığı “açık erişim” 

performans incelemesi normalinde edinmiş performans incelemesinde dünya 

averajının altına inecek bir hal yaşamışız son yıl (2004) itibariyle. İngiltere ve 

Almanya aşağıya bakmaya başlamış. Averajı düşmüş, bu kötü bir işaret. “Açık 

erişimli” dergilerde etki üretim skoru aşağıya bakıyor, bizde de aşağıya bakıyor. Her 

yerde aşağıya yönelme var. İşte bu bir kayıp. Acaba bunun arkasında ne var? 

Dördünü karşılaştırdığımızda ekrana ama müsaadenizle bunu hızlı bir şekilde 

geçeyim, burada çok fazla tartışacak bir şey yok. Peki, dünya nereye gidiyor? Bütün 

dünyadaki yayın grafiği 2004’teki eksikliği görmemizin sebebi, henüz 2014’ün yayın 

sayısı böyle tam olmasıyla nedeniyledir. “Açık erişim” nasıl dünyada? Ne kadar güçlü 

bir şekilde artıyor? “Açık erişim” dünyada çok hızlı ilerliyor ve üstelik web of 

science’ta indekste olan yayınlara sınırlanmış haliyle bile. Şu anda web of scienceda 

12.500 kadar derginin 1.800’ü “açık erişim”. Gold diye tabir ettiğimiz açık erişim. Yani 

tamamen “açık erişim”. Tabi ki çeşitli bazı boyutlarda geliştirilen “açık erişim” 

politikalarıyla bunlar söz konusu. Peki, etkin skorunda “açık erişimin” dünya averajı 

itibariyle, dünya skoru itibariyle trendi nasıl? Bakın Amerika’yı az önce görmüştük. Bu 

Amerika ama “açık erişim” hep dünya etki skorunun altında kalmış ve son derece 

önemli. Bütün dünya averajı itibariyle de aşağıya bakmaya başladı. Bütün bunlar 

önemli işaretler.  

Bir tabloyu daha göstermek istiyorum. “Açık erişimli” dergilerde çıkarılan yayınlar 

itibariyle dünya nerede, hangi dergilerde daha çok yayın çıkardı? Peki, biz Türkiye 

olarak hangi dergilerde yayın çıkardık? Lütfen tabloya bakın. Dünyadaki dergilerin 

hiçbiri Türkiye’de yok ve etki skorlarına üstelik journal impact’i burada kullandım, ama 

Journal Impact yahut self citationu kullandım. Neden? Journal Impactiself citation 

hariç bakmak lazım. Çünkü manipülasyona açık bir gösterge. Artık etki faktörlerini 

arttırmanın yollarını dergilerde öğrendi. Onun için aslında yine burada article level 

gösterebilirdim. Ama şu önemli bir tablodur. Neden buradaki dergilerin hiçbiri burada 

yok. İlk 15’te Türkiye’de yayınlanan? Acaba bu tablo Çin’le ilgili nasıl olurdu? Acaba 

diğer ülkelerle nasıl olurdu? Ama Türkiye’yi göstermiş olduk. Peki, nihayetinde 

risklerimiz neler? Bu aşağıya doğru bakmaya sebep olan potansiyel olay ne? İyi 

baktığımızda aslında en önemli riski sunacağım slaytta gelmek istiyorum. 

Güvensizlik, kalite kaygısı hepsinden önce gerçekten; çünkü “açık erişim” adınız açık, 

açık olunca zararlara da açık oluyorsunuz. Zararlı yaklaşımlara da açık oluyorsunuz. 
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Predatory Journals tabir ettiğimiz, nasıl desek yağmacı dergiler mi desek, yırtıcı 

dergiler mi desek, bu dergiler var. Bu dergiler inanın ki ücretli bir şekilde 500 Dolar 

ödüyorsunuz, öğleden sonra hakemli bir şekilde dergi makalenizi yayınlıyorlar.  

Banlist diye tabir ettiğimiz bir liste var, internette ve orada 1.700 kadar dergiyi 

listeliyor. Üstelik bu ilk girişim çok da güçlü bir değişim değil ama o bile bulabiliyor. O 

dergilerin çoğunluğu “açık erişim.” DOAJ’da da yer alıyor, bu “açık erişim.” Hatta web 

of science’a bile girenleri oldu. Bir dergimiz girdi ki şaşırtmasın 0.3 olan impact  

faktörü 3 yıl içerisinde 9.8’e çıkarıldı. A dergisini B’ye, B dergisini A’ya verdiği 

atıflarla, %97 atıf çapraz atıflarla ama bu dergi düşürüldü. Hatta bu dergide bir yazar 

tarafından bir sayıda 10 tane makale yayınlanıyor, aynı yazar. Niye? UBYT 

programından 5.800 TL x 10 miktarında, düşünün bir sayıda gelir üretiyor. Dergi etiğe 

gitti, Thomson’da düşürüldü, yani dergi gününü gördü. Öyle söyleyelim. Ama bakın 

Thomson’a bile işaret ediyor. 

O kadar güçlü bir tehlike var ki potansiyel bakımında ve bu güvensizlik yaratıyor. O 

aşağıya bakmaya hep sebep olan bu güvensizlik gerçekten. Pradetory Journal etik, 

düşük repütasyon ve maalesef akademisyenlerimizin bir imajı var. Düşük profilli bir 

dergi “açık erişim” eğilimi olunca genelde kendini realize etmeye çalışan, kendisini 

biraz güçlendirmeye çalışan bir dergidir. Maalesef realite öyledir, biliyor musunuz? 

Etki faktörünü arttırmaya başladığında dergiler ücretli hale dönüşüyor. Bu da bir risk. 

Dergiler itibariyle gene işliyorum ama nihayetinde manipülasyona açık bir ortamdayız. 

Saldırganlar var, yırtıcılar var, bunları bilmemiz gerekiyor. Bunların konumlarını çok 

iyi tespit ederek yayın çıkarmamız gerekiyor.  

Banlist lütfen favori web sitelerinize ekleyin değerli akademisyenler ve hiç tahmin 

etmediğiniz dergiler orada var. Bu kritik bir husus. Hatta bununla da kalmıyorlar. 

Wulfenia Dergisi, Avusturya’nın botanik otoritesinin bir dergisi. Senede iki sayı çıkıyor 

ve çok değerli güzel bir dergi. Web sitesine gittiğinizde çok eski bir clear dergi 

sitesidir. Wulfenia Dergisi’nin üç tane replica sitesi şu an var. Baktığınızda çok daha 

profesyonel, senede altı sayı çıkarıyorlar. Ama hesap var orada. Hesap bilgisi 1.000 

Dolar, 2.000 Dolar arasında bir şey ve Ermenistan’daki bir hesaba ödüyorsunuz. 

Bakın replica web sitedir, üç tane ve çok profesyonel hazırlanmış. Hatta Türkiye’de 

de üç - beş kadar hocamız ULAKBİM’de de bize geldi o şey. Çünkü web of science 

giriyorlar, Wulfenia Dergisine kayıt yok, orada makale yok. Ama maalesef 

göremiyorlar ve gerçekten büyük bir yıkım yaşıyorsunuz. Çünkü 20-30 tane 

makaleniz olsun bir tane makaleniz etik olarak problemli bir yerde duruyorsa o size 

dair her şeyi bloke ediyor. Çok büyük bir hasar verebilir size. Bütün birikiminizi 

yıkabilir. Üstelik bu Wulfenia Dergisi’nin o reblica sitelerinde makalesini veren 

hocalarımız geri de çekemediler, makale orada duruyor. Başka yerden de 

yayınlayamıyorsunuz. Web sayfası duruyor istedikleri gibi koşturuyorlar. Yani 

tehlikeye açık hal risk. Peki, sonraki riskimiz ne? Atıf kaybı riski. Bu halledebilecek, 

çözülebilecek bir risk; çünkü tek biçim veri oluşturmamız lazım. Kurumsal 

arşivlerimizde makalenin bir kopyası var. Researchgate, academia.edu makalemizin 

bir kopyası var. Bir de dergide var makalenin bir kopyası ama çeşitli farklı versiyonlar 
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var. Hatta bazılarında işte bu künyeler farklı oluyor. Sizi kurumsal arşivde gören kişi 

atıf verdiği için oradaki veri eksik kalırsa atfınız normal koşullarda görünemiyor; 

çünkü makineler o atıfları otomatik okuyamıyor. Onun için eş güdüm halinde beraber 

çalışan ve bize etkin bir şekilde hak ettiğimiz etkiyi teslim edecek bir teknolojik altyapı 

“açık erişimde” çok kritik bir husus. Halloluyor, güzel de gelişmeler var, bu bakımdan 

sıkıntı yok diye düşünüyorum. 

Nihayetinde her şeyden önemli bir diğer altyapı boyutu erişebilirlik. “Açık erişimde” 

erişebilir teknolojileri kullanmamız lazım. Kurumsal arşivinizin bütün platformlardan 

taranabilir, indekslenmiş olması lazım. Her yerden erişebilirlik, burada kritik bir 

husustur. Bu da teknolojik bir çözümdür, kolay bir çözümdür. Ne kadar erişilirsek hak 

ettiğimiz etkin skorunu da o kadar güçlü alırız deyip sözümü bitirmek istiyorum, 

teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Evet, “açık erişimli” dergilerin risklerinden bahsettiniz. Tabi 

bu risk diğer dergilerde de mevcut. Neden bu “açık erişimd”e daha kolay oluyor? 

Belki onun cevabını vermek zorundayız, belki verelim. Belki ona çözümler verilebilir. 

Bu oturumda soru ve cevaplar sırasında cevap verebilirsiniz. Ama isterseniz kısaca 

bir şey söyleyin. 

Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç: Aslında hocam “açık erişimlilerde” bu duruma maruz 

kalmanın daha yüksek olmasının sebebi şu: “açık erişimlerde” genelde yazardan ve 

yahut da başka kaynaklardan maddi katkı öngörüsü var. Çünkü derginin başka bir 

geliri yok. Bir maddi katkı istiyor ki oradan o maddi katkı çok predatory diye tabir 

ettiğimiz o yırtıcı daha doğrusu çıkarcı düşünen girişimlere kapıyı aralamış oluyor. 

Çünkü yazarlar otomatik bir otoriteden alamaz o parayı. Ama yazardan alır. Bu fırsat 

bizi zayıflattı. Kapalılarda ise abonelik yasası geliri verdikleri için pek dertlenmiyorlar. 

Ama bazıları var, halen var. Onlar biraz daha gerçekten gelirde fahiş durmakta ki 

Harvard Üniversitesiyle ilgili çeşitli gruplar bir yayını ve yayıncıyı protesto etti. 

Neden? Yayımcı o kadar fahiş bir ticari güdüm geliştiriyor ki bakın yazardan 

makalesini yayınladığı için para alıyor. Kapalı bir yayımcı, kapalı dergi yayımlayan bir 

yayımcı. Yazardan alıyor, dergiyi yayınlayan camiadan yıllık bir 100 bin dolar kadar 

bir ücret alıyor. Bununla da yetinmiyor, aynı kişiye yani size gelip tekrar buna 

abonelikle satıyor. Bu bir fahiş yaklaşım. Ama tabi “açık erişim” daha buna -predatory 

grubuna- maruz kalması maalesef yazar düzeyliği parasal katkının çok işlevsel bir 

hale dönüşmesinden olur.  

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Saygın yayın evlerinin buna el atması lazım.  

Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç: İşte hocam tartışmak kısmında kontrol mekanizmaları 

nasıl geliştirilebilir? Otoritelerin gelişmesi burada çok kritik, bunu da tartışırız.   

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Teşekkürler. Son iki konuşmacımız üniversitemiz Hukuk 

Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Konularının başlığı “Fikri 

Haklar Bağlamında Açık Erişim”.  
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Birinci konuşmacımız Serap Özbey. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2006 yılında Ankara Barosuna bağlı olarak avukatlık 

stajını tamamlamış ve 2009 yılına kadar avukat olarak çalışmıştır. Aynı dönemde 

Türk İngiliz Kültür Derneği’nin İngilizce Programlarına katılmıştır. 2007-2008 Öğretim 

yılında Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde 

Yüksek Lisansa başlamıştır. 2008-2009 Öğretim yılında Atılım Üniversitesi Hukuk 

Fakültesinde Medeni Hukuk Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya 

başlamıştır. 2010 yılında Yüksek Lisansı tamamlayarak Gazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora programına başlamıştır. Aynı 

zamanda Goethe Enstitüsü’nde Almanca dil eğitimi almıştır. Halen doktora tez 

çalışmaları devam etmektedir. İlgilendiği alanlar; miras hukuku, fikrî haklar, kişiler 

hukuku, Türk hukuku ve borçlar hukukudur.  

İkinci konuşmacımız, Kumru Kılıçoğlu Yılmaz. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz, 2008 yılında 

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek Lisansı 2010 

yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalında 

tamamlamış. Doktorasını 2014 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk 

Anabilim Dalında tamamlamıştır. Sayın Kılıçoğlu Yılmaz, Ankara Barosuna bağlı 

Kılıçoğlu Hukuk Bürosunda 2009-2014 yılları arasında avukatlık yapmıştır. Avukatlık 

dönemindeki uzmanlık alanları; aile hukuku, fikrî mülkiyet hukuku, borçlar hukuku 

olmuştur. 2014’ten beri Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim 

Dalında çalışmaktadır. Aktif olarak aile hukukunda doğan davalarda bilirkişilik 

yapmakta, marka ve patent vekilliği yapmaktadır. Kürsüyü konuşmalarını yapmak 

üzere ikisini de davet ediyorum.  

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.  

Şimdi her şeyden önce fikri haklar dediğimizde fikri hakkın aslında bir üst başlığı var. 

Üst başlığı ise fikri mülkiyet hakları. Fikri mülkiyet hakları, genel olarak maddi bir 

varlık üzerine isimlenmiş olsa dahi maddi nitelikte olmayan varlıklar üzerinde 

kurulabilen kişilerin ürün ve çabalarını koruyan haklar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu üst başlığın iki tane alt başlığı vardır; birincisi fikri hak, ikincisi sınai hak. Sınai hak 

genelde mühendisleri ilgilendirecektir. Endüstride sanayi de kullanılmak üzere ve 

ticarette kullanılmak üzere ortaya yine emek sonucunda çıkan haklar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Endüstriyel tasarımlar, markalar, patentler, zorunlu faydalı 

modeller bunların hepsi sınai haklar olarak karşımıza çıkmakta. Ancak “açık erişim” 
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konusunda bizim izlememiz gereken konu fikri haklar bağlamında. Sınai haklarla ilgili 

“açık erişimde” izlememiz gereken bir konu olduğunu düşünmüyorum. Fikri hakka 

geldiğimizde ise hak sahibinin düşünce veya sanat yaratımları üzerinde eser adı 

verdiğimiz ürünleriyle alakalı haklardır. Şimdi eserden bahsediyoruz, bu durumda 

eserin tanımını yapmak gerekiyor. Bizim özel bir yasamız var. Önceden yoktu. Genel 

hükümlere dayanarak fikri ve sanat eserleri korunumun da ancak Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunumuzun gelmesiyle birlikte yeni bir özel düzenleme söz konusu olduğu 

için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz uygulama alanı bulmaktadır ve 5846 Sayıda.  

Bu kanunumuzun ilk maddesinde eserin tanımını şu şekilde yapmıştır: Sahibinin 

hususiyetini taşıyan ve ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eseri olarak 

sayılan her nevi fikri ve sanat mahsulleri eser olarak değerlendirilir. Dolayısıyla kanun 

dörtlü bir ayrım yapmış, kanun kapsamında eser olarak sayılabilmesi için dört grupta 

toplamış. Bunlar ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat veya sinema eseri. Şimdi bizim 

“açık erişimde” değerlendireceğimiz konu ilim ve edebiyata giriyor. Burada eser 

olarak değerlendirme yapabilmek için her şeyden önce eserin sahibinin mevcut 

hususiyetini taşıması gerekiyor. Yani alıntılama, aşırma gibi yöntemlerde birinin 

emeğini çalarak bir şeyler yaratmak değil, eseri yaratan kişinin kendi özelliklerini, 

kendi bilgisini, birikimini, tecrübelerini ortaya koyarak yeni bir şey yaratmış olması 

gerekiyor. Eser üzerindeki haklara geldiğimiz zaman esere örnek vermek gerekirse 

işte bir ressam tablosu, bestecinin bestesi, akademisyenin kitabı, makalesi bunların 

hepsi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser olarak korunacaktır. Ancak ne 

şekilde korunma gündeme gelecektir? Biz ikili ayrım yapıyoruz, eser sahipliğinden 

doğan haklarda; bir manevi haklar, bir de mali haklar. Manevi haklar, eser sahibinin 

eseriyle olan eseriyle arasındaki parasal hiçbir değer üzerinde göz önünde 

bulundurulmadan haklarını irdelemektedir, haklarını düzenlemektedir. Eser sahibinin 

eserle olan manevi haklarına, bağlarına ilişkin haklardır. Burada eseri ekonomik 

açıdan değerlendirmeyi hiçbir gerek yoktur. Örneklerini verecek olursak umuma arz 

yetkisi, adın belirtilmesi yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi. Bu yetkilerin hepsi 

manevi hakların hepsi eser sahibine aittir ki kimseye devredemez. Yayıncıya gidip 

ben senin eser sözleşmesi yapıyorum, istediğin gibi bu eserin adını beğenmezsen 

değiştir ya da benim adımı beğenmezsen farklı bir takma isim koy. Böyle hiçbir 

şekilde haklarını devredemeyecektir. Bu haklar tamamen eser sahibine aittir, 

devredilemez, haciz edilemez, rehin edilemez. Neden haczedilemez diyoruz. Çünkü 

mali haklara geldiğimiz zaman mali haklar devredilebilir, yayıncıya devredebilir, 

haczedilebilir, rehin edilebilir ve hukuki işlemlerin hepsine konu olabilir. Mali haklarda 

eser sahibinin eserle olan ekonomik bağlarına ilişkin haklar karşımıza çıkmaktadır. 

Eseri isim haline getirdiysek, örneğin kitap haline getirdiysek bunu herkes satın aldığı 

zaman kitabın üzerinde bir hakkı var.  

Mülkiyet sahibi kitabımın sahibi. Ancak kitap içerisindeki bilgiler yine benim 

dolayısıyla mali haklar yine benim. Mali haklarımı devredebilirim, hiçbir problem yok. 

Yalnız devrederken hangi hakları devrettiğimi açık ve seçik bir şekilde yazmam 

gerekir. Genellikle biz en azından bizim bölüm için söylüyorum, hukuk fakültesinde bir 
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yayın yaparken, işte dergiye gönderiyoruz ve dergi diyor ki tüm telif hakların bana ait 

haberdarsın değil mi? Evet, haberdarım kabul ediyorum. Ama bu ne şekilde bir 

koruma sağlıyor? Ben tüm telif haklarımı sana ait dediğim zaman bunu kabul ettiğim 

zaman, tüm telif haklarım artık dergiye devretmemiş oluyorum. Kanun der ki, açık 

açık çoğaltma, yayma, umuma iletim bunların hepsini tek tek yapman gerekiyor. 

Yapmazsan ben hepsini devrettiğini kabul etmiyorum diyor. Dolayısıyla aslında bu 

bilgi eksikliğinden dolayı. Daha doğrusu bu uygulama eksikliğinden dolayı diyebilirim. 

Ne yayınevi kendini garanti altına alıyor ne eser sahibi kendini garanti altına alıyor. 

Ortaya bir uyuşmazlık çıktığı zaman kim haklı, kim haksız, iyi niyet, kötü niyet 

ayrımına bakacağız ve ona göre karar vereceğiz.  

Mali hakların kısaca örneğini vermek gerekirse çoğaltma hakkı, yayma hakkı, umuma 

iletim hakkı. Biz aslında sözleşme yaparken şöyle önerilerde bulunabiliriz: Çoğaltma 

hakkına öyle bir devret ki eserin çok fazla çoğalmasın. Çünkü çok fazla çoğalırsa 

zaten esere olan inisiyatifi ortadan kalkacak, kimse gidip senin kitabını satın 

almayacak. O yüzden çoğaltma hakkını kısıtla, iki yıl süre ver. İki yıl sonra tekrar mı 

bir ihtiyaç var, yeniden sözleşme yapıp yeniden çoğaltma hakkını devredebilirsin, 

hiçbir engel yok. Bu bağlamda  çoğaltma hakkı, yayma hakkı, umuma iletim hakkı bu 

hakların mali haklardır ve mali hakların hangisinin devredildiği sözleşmeye tek tek 

yazılmalı. Hepsini devretmeyebilirim. Ben sadece çoğaltma hakkını Seçkin 

Kitapevi’ne veriyorum. Umuma iletim hakkını kendimde tutuyorum. Bu şu demek; 

Seçkin Kitapevi sen benim kitabımı 1.000 tane çoğalt. Umuma iletim hakkı bende. 

Dolayısıyla “açık erişime” konulacağı zaman kimse sana gelip izin almak zorunda 

değil, umuma iletim hakkı bende olduğu için. Ama ben umumi iletim hakkımı 

devrettiğim zaman ne olacak? Bu konuda size Serap Hoca bilgi verecek. Kısa bilgi 

verdim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 

Arş. Gör. Serap Özbey: Ben de herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Fikri haklar 

bağlamında “açık erişim” konusunu inceleyeceğiz. Kumru Hocama teşekkür 

ediyorum. O genel olarak bilgi verdi. Çünkü bir hakkı dijital ortamda kullanılması 

bakımında hak sahibi kimdir, devri nasıl olur, ihlalleri nasıl gündeme gelir, onu 

tartışabilmemiz için önce hakkın ne olduğunu bilmemiz gerekmekteydi. O yüzden 

önce böyle bir sunum gerekliliği duyduk.  

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.  
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Bizimle ilgili olan kısımları kısaca açıklayacak olursak çok genel bir bilgi vereceğim. 

Kamu düzeni eğer bir yayın konusunda bir hukuki soruşturma varsa, savcılığın 

yürüttüğü bir soruşturma -“o ayrı bir tartışma konusu da yasaklı yayınlar dediğimiz” 

onun farklı boyutları var- böyle bir kovuşturma varsa ne yapacak savcı, eser sahibini 

arayıp izin verir misin ben işte davacıya göndereceğim, davalıya göndereceğim, 

hakime göndereceğim çoğaltacağım iznin var mı diye sorma gereği, yükümlülüğü söz 

konusu değil. Çünkü kamu düzenini ilgilendirdiği için.  

Gelelim kamu yararına, hemen bir heyecanlanabiliriz, eğer “açık erişime” kamu 

yararına sokabilir miyiz? Çünkü akademisyenler bilgi paylaşacak, bilimsel bilgileri 

ortaya koyacak. Ne yazık ki maalesef diyeceğim kendi görüşüme göre; çünkü kamu 

yararına nelerin gireceğini kanun tahdidi olarak sınırlamıştır. Bunlardan bir tanesi 

yasalar ve içtihatlar hepimizin bildiği gibi anonimdir. Hepimiz yasaları ve içtihatları 

öğrenme hakkına sahibiz. O yüzden işte meclis bunun üzerine benim fikri hakkım 

vardır diye bir şey ileriye süremez. Nutuklar, söylevler aynı şekilde. Teknik serbestîsi 

der bunu açacak olursak; örneğin bir eserin eğitim öğretim amacıyla maksadının 

haklı gösterileceği şekilde bir kar amacı gütmeksizin temsil edilmesi. Buna ilişkin 

öncelikle okullarda önemli tiyatro eserini sergilenmesi değil mi? O tiyatro eserinin 

üzerinde de eser sahibinin hakkı vardır. Ama burada bir eğitim ve öğretim amacı 

güdülmektedir. Yine aynı şekilde eğitim ve öğretim amacıyla seçme ve toplama 

eserler der kamu yararı alt başlığında, eğitim ve öğretim amacıyla seçme ve toplama 

eserler yine maksadının haklı göstereceği şekilde eğitim öğretim amacı gayesiyle 

eser sahibinin izni alınmaksızın, kamu yararı düşüncesiyle eser yayımlanabilir, 

çoğaltılabilir. Buna ilişkin örneğin; günümüz şairlerinin işte konu edildiği bir ders kitabı 

yayımlanıyorsa burada esere olan ihtiyaç ortadan kalkmayacak şekilde işte a şairleri, 

b şairleri, Cumhuriyet Dönemi şairleri bunların da işte şiirleri eğitim öğretim amacıyla 

oluşturulan eserin içinde yer alabilir. Bu bir fikri hak ihlali gündeme getirmeyecektir. 

Ama bu şu demek değildir; tabi ki de o yazarın veya o şairin bütün eserlerini bir 

kitapta toplayıp ama benim amacım bu şiirleri tanıtmaktı, bu şairi tanıtmaktı, kamu 

yararı için böyle bir şey yaptım, eğitim öğretimi desteklemek için böyle bir şey yaptım 

diyemezsiniz.  

İktibas, hepimizin bildiği gibi Nergiz Hocam da söyledi, alıntılama belki 

akademisyenlerin en dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi, gerek etik 

açısından gerek akademik kariyeri açısından. İktibas bildiğiniz alıntılama; yeni bir fikir 

yaratırken sizin tamamıyla fikrinizi ortaya koyarken o fikir üzerinde çalışılmış 

yayınlardan yararlanabilirsiniz. Ama tabi ki de bu yararlanma yine eser sahibinin fikri 

haklarını koruyarak olmalı. İşte eserin adını belirterek, eser yayınlamışsa yayının 

adını belirterek olmalı. Yine esere olan bu ihtiyacı ortadan kaldırmayacak şekilde 

olmalı. Siz bir alıntılama yapıp bir eser sahibi örneğini Nergiz Hocamın kitabını 40 

sayfasını kendinize iktibas ederek yeni bir eser meydana getirdim diyemezsiniz. Bu 

bir suç unsuru oluşturacaktır. İhlal bakımından fikri mülkiyet haklarının ihlali, suç 

bakımından da intihal suçunu oluşturacaktır. Evet, yine gazete haberleri ve fikir ve 

sanat eserlerine ilişkin haberlerde bir diğer kamu yararıdır. “Açık erişimi” buraya 
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sokabilir miyiz? Tahdidi denilen şeyi hukukta sınırlı sayıda belirtilen durumlardır. 

Dolayısıyla siz yorum yoluyla bunları genişletemezsiniz. Eğer “açık erişimin” kamu 

yararına olduğunu düşünüyorsanız, kanunda buna ilişkin bir düzenlemenin yer 

alması gerekmektedir.  

Şimdi “açık erişimde” izin kısmına gelecek olursak, yani hukuki düzenlemesi 

bakımından nasıl uygulanırsa ihlal söz konusu olmaz onu inceleyecek olursak; eser 

sahibi mali haklarını hiç kimseye devretmemişse -az önce değerli katılımcılarımız ön 

baskıdan son baskıdan bahsettiler, süre sınırlıydı belki tartışma kısmında bunları 

açacağız- ön baskı nedir, son baskı nedir? Yayıneviyle anlaştıysanız, lisans 

sözleşmesiyle anlaştıysanız, yayınlanacak dijital ortamla anlaştıysanız bunların 

baskıları nedir, bunların hepsi ayrı ayrı kavramsal farklılıklardır. Ama siz herhangi bir 

fikri, mali, fikri mülkiyet, mali haklarınızın devrine ilişkin bir sözleşme yapmamış 

iseniz, halen bu haklar münhasıran eser sahibinde ise,  “açık erişim” kuruluşuna 

verilecek izinle - eser sahibi bu izni verecek- evet koyabilirsin diyecek. Koyabilirsin 

dedikten sonra “açık erişim” sağlayan kuruluş koyacak ve bunu “açık erişime” gerçi 

belki sözleşmenin içerisinde üç yıl - beş yıl sınırlandırma var. O ayrı bir konu 

sözleşme hukukunu ilgilendiriyor. Ama eğer mali hakları devrettiyse, mali hakların 

özellikle bizi “açık erişim” bakımından ilgilendiren kısmı umuma iletim hakkıdır. Kanun 

bunu ayrıca düzenlemiştir; dijital ortamda, radyo televizyon vs.  

Eğer umuma iletim hakkınızı da yapacağınız sözleşmeyle devretmişseniz artık eser 

sahibi olarak sizin “açık erişimi” sağlayacak kuruluşla yaptığınız bir yayınlamaya 

ilişkin bir protokol hem sizi yayıncıya karşı sorumlu kılacak, çünkü sözleşmeye aykırı 

davranmış olacaksınız hem de “açık erişim” sağlayacağı kuruluş, üniversite yine 

yayınevine karşı telif bakımından -ücretli dergi eğer böyle bir ücretli dergi varsa- 

sorumluluğu söz konusu olacaktır. Dolayısıyla benim naçizane son olarak tavsiyem 

hızlı hızlı anlattık: Artık tartışma durumunda sorularınızı cevaplayacağım. 

Akademisyenleri bilinçlendirmek, fikri haklarının ve mali haklarının neler olduğunu, 

sözleşmelerde-lisans sözleşmesi olur, yayın sözleşmesi olur, dergilerle olur, 

yayıncılarla olur bu sözleşmelerde- tüm haklarını devretmek yerine örneğin umuma 

iletim haklarını kendilerinde saklı tutarak evet, bak a dergisi ben senin prestijine 

güveniyorum, akademik ilerlemem bakımından da veya benim yayımlarımın umuma 

arz bakımından sana veriyorum. Ama iletim hakkımı saklı tutuyorum. Ben bunu 

üniversite “açık arşivine” koyma hakkımı kullanabilirim. Buna bağlı olarak tüm 

haklarınızı ayrı ayrı belirtip devretmek yerine “açık erişime” koyma hakkınızı saklı 

tutarsanız dergi paralı, ücretli olsa dahi hakkı saklı tuttuğunuzdan dolayı size karşı 

sorumluluğu, eser sahibine karşı sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.  

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Böylelikle “Bilimsel Yayın ve Açık Erişim” konulu 

panelimizin birinci oturumu bitmiş oldu ve altı konuşmacıyı dinlemiş oldunuz. Bu 

konunun birden fazla yönü olduğunu, avantajları dezavantajları, riskleri olduğunu ve 

yararları olduğunu işittiniz. Ben kendi açımdan çok şeyler öğrendim. Toplantı 

sonunda yayınlarımı “açık erişime” koyup koymama konusunda yapılacak 

tartışmalardan sonra karara bağlamak istiyorum. 
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II. Oturum (Soru ve cevap) 

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Bugünkü panelin ikinci oturumuna hoşgeldiniz. Seçkin bir 
dinleyici grubumuz var. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Katılmaya devam 
ediyorsunuz ve eminim aklınızda bazı sorular vardır. Bu oturum sırasında aynı 
zamanda konuşmacılarımıza unuttukları veya eklemek istedikleri bilgiler veya konular 
varsa fırsat vermeye çalışacağım. 

Soru (Prof Dr. İrfan Erdoğan): Teşekkürler. Hakikaten güzel bir oturumdu. Ben 
başka bir nedenle gelmiştim ve aradığımı bir bağlamda buldum. Ben soru 
sormayacağım. “Sahtekâr” dergiler ile ilişkili bir şeyler söyleyeceğim. Tunç 
arkadaşımız çok güzel sundu. Fakat bunların neden çoğaldığını (sahtekâr dergilerin) 
neden arttığını aktardı. Aslında çok önemli bir diğer neden var. Bu da talebin yüksek 
olması.  

Talep yüksek olduğu için bu dergiler o kadar çok ki; bir değil, iki değil. Dışarıda 
konuşmuştuk. Afrika’da, Bulgaristan, Romanya, Balkanlarda, Hindistan’da bu tür 
dergiler var. Türkiye’de de ciddi şekilde talep var. Talep olmasının en büyük nedeni, 
Türkiye gibi ülkelerde, bir “social sciences station” eksenli yayınlar isteniyor. Bunu 
özellikle de sosyal bilimlerde bu tür araştırmayı üretmek ve bastırmak o kadar zor ki, 
ayrıca doçentliği ve yardımcı doçentliği de alması lazım, dolayısıyla bir şekilde 
bastırması lazım ve o zaman sizin söylediğinize göre yakalanıyor. Evet yakalanıyor. 
Fakat benim dediğime göre iki taraflı bu. Ben şimdiye kadar bir dergiye, duymadım 
bunu ama ben çok kişiler biliyorum, böyle dergilere makale gönderip de “aa ben 
bilmiyordum” diye bilmeden gönderen tek bir kişi görmedim, sanmıyorum. Genellikle 
şöyledir: Öyle bir hale gelmiş ki, herkes biliyor. “Şuraya gönderin. Senden 300 dolar, 
500 dolar, 600 dolar, 750 dolar arasından bir para alacak ve hemen basılıyor diyor ve 
bastırıyorlar. Burada vurgulamak istediğim şey şu: En önde gelen neden talebin 
yüksekliği ve fazla olması. Dolayısıyla tabi çözüm ne olması lazım? Bu talebi nasıl 
ortadan kaldırmamız gerektiği üzerine düşünülmesi lazım. Teşekkür ederim.  

Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç: Hocama öncelikle değerli yorumu için teşekkür ederim. 
Bu konuda acaba nasıl bir çözüm geliştirilmelidir, aslında en kritik tarafı bu. Çözüm 
nerede olacaktır. Tabi talep derken aslında ben talebin realizasyonunu sunumumda 
konuşmuş oldum. Talep maalesef çıkarcılığı üretiyor ve o çıkarcılıkla bu iş daha çok 
onları cezbediyor. Yağmacı dergilerin oluşmasına asıl sebep olan çıkar. Buradaki 
maddi çıkar. Günümüz dünyasında, günümüz kapitalist dünyasında desem belki de 
daha da açıklığa kavuşmuş olur. Maalesef her şeyi güdüleyen bu ve bu çekim 
noktası o kadar fazla ki.  

Ben Türk Hava Yolları’nda seyahat ederken bir reklamla karşılaştım hocam. 
Tıpçılarımızı hedefleyen bir reklamdı. Özenle makaleniz yayınlanır. Firma reklam 
yapıyor, makale yayımlama reklamı yapıyor. Bu kadar çok talep var. Bu kadar çok 
istek var. Çünkü o kadar çok güdü var ki, o kadar çok itici faktör var ki yanında 
kendimizi irrealize etmek için. Publisher-publish terimini biliyoruz malum. Gerçi artık o 
kadar çok kritik bir noktaya geldik ki, akademik yükseltmelerdeki temel üretimin bu 
olması. Bu konularda ben şahsen TÜBİTAK’la beraber uzun yıllardır çalışıyorum ve 
bu konudaki çalışmaları TÜBİTAK ile birlikte gözlemliyoruz. Sadece TÜBİTAK değil, 
üniversiteler arası kurul. Doçentlik yükseltme otoritesi olan üniversitelerarası kurulla 
beraber çok yoğun çalışıyoruz. Birebir çok vakayı böyle tescil ediyoruz. Ama şunu da 
gördük. Bazı hocalarımız gerçekten hangi web sitesi(web sitesi de replica) Wulfenia 
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örneğini belirttim. Sadece Wulfenia değil, beş tane vakayla karşılaştık bile. Bu beş 
vakada ikişer, üçer hocalarımız yayın üretiyorlar. Bazı dergiler replica değil ama 
yağmacı dergilerdir ve çokça yayın çıkarmışlardır. (Uplica Young) Bu dergiler 
sorunludur diyebileceğimiz mekanizmalar neler? Bu konuda uluslararası bir girişim 
lazım. Bir girişim maalesef yok. Gönüllü Banlist diye tabir ettiğimiz bir girişim var. O 
da sanırım emekli olan bir kütüphaneci bu listeyi yapan ve bu liste şu an en yoğun 
kullanılan liste.  

Bu mekanizmaların bazılarının doğal versiyonları var. Mesela replica sitelerinin 
bağımsız bir şekilde çalışmak istiyorsanız ki herkes akademik yükseltmede 
Türkiye’de web of science’a bağımlı maalesef, demek durumundayım. Web of 
science’de o derginin linki vardır. O linkten makale, dergi başvurunuzu yapın. O linkin 
dışında google da arama yaparsanız başka yere girebiliyorsunuz. Maalesef google 
kirli bir ortam. Google şimdi yeni bir algoritmaya başladı; doğruluk algoritmasına ve iki 
gün önce bunu anons etti. Artık kaynakların doğruluğunu sorgulayacak bir 
algoritmayla google size sonuçları getirecek. Çok önemli bir değişim; fakat umarım 
inşallah başarılı olur. Çünkü google scholar hakedişi en doğru verecek akademisyen 
profil görüntülenmesinin olacağı kaynaktır diyebilirim. 

Soru (Prof. Dr. İrfan Erdoğan):Reserchgate hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç: Researchgate birçok şahsın da profili var aslında hocam. 
Academia.edu gibi. Bunların da hepsinin altındaki algoritmalar fena değil. Ama 
tamamen sizin elektronik ortamdaki varlığınıza bağlıdır. Publisher-publish ben 
aslında oturumda biraz değiştirdim ve biraz ekleme yaptım. Belki de fikri mülkiyetlere 
karışmış oldum yazarın. İzin almadım; çünkü yaparken. Publisher-publish ifadesini iyi 
publisher-publish olarak değiştirdim. Artık elektronik ortamda değilseniz 
görünemiyorsunuz. Akademisyen de o kaydını gösteremiyor. Academia.edu ve 
researchgate’in zayıflığı sadece elektronik ortama bağımlılığıdır. Sizin manuel bir 
şekilde veri girmenize bağımlıdır. Çünkü artık manuel veri girişi de problemli. Onlarca 
profil üretme web sitesiyle kar karşıya kalıyor akademisyen ve bıkıyor. Artık 
güncellemekten de cayıyor ve vazgeçiyor. Çünkü diyor ki; sistemimiz üç sefer göçtü, 
dördüncü sefer şu ana veri yüklüyor. O da bir kritik. Manuel ortamdan ayrışma 
zayıflıkları o olur o sistemden önce. 

Doç. Dr. Korhan Levent Ertürk: Güzel bir konuyu açtınız sevgili hocam. Hocam 
zaten başlangıcı ateşledi. Şimdi yazar açısından baktığımızda yazarın bir geleneksel, 
alışmış olduğu bir ortam var. Siz öncelikle bu “açık erişim” hareketiyle beraber bu 
geleneksel yaklaşımdan onu uzaklaştırıyor musunuz, uzaklaştırmıyor musunuz? 
Önce onun tespitini yapalım. Eğer başına bir takım belalar geliyorsa yazarın bu 
geleneksel yaklaşımının uzaklaşmasından kaynaklanmaktadır ve hiç bilmediği bir 
dergiyle veya bir dergiye farklı bir yolla erişerek o dergiyi değil de fason olana 
ulaşmasıyla ilgili sorunlar başlamaktadır. Bu birincisi. İkincisi ise: Şöyle konuşuyoruz, 
genelde sanki tek yazarlı dergiler, paperlerden konuşuyormuşuz gibi geldi. Aslında 
bir de ortak yazarlarımız var. Hani birinden atlasa öbürüne takılır, bu bir. Dolayısıyla 
burada yazarın alışmış olduğu bir geleneksel yaklaşımı terk etmemesini sağlamalıyız; 
çünkü ciddi, dürüst ve doğru bir yayın elde etmek zorundayız.  

Eğer biz bir takım yeni dergileri elektronik ortamın artmasıyla beraber, mantar gibi 
çoğalmasını bir şekilde desteklersek gerek yayının kalitesi, gerek derginin 
kalitesinden uzaklaşmış oluruz. Dolayısıyla burada bir sınırlayıcımız ve belirleyicimiz 
olması gerekiyor. Elektronik ortamda kabul edilen yayınların imzaları nasıl alınıyor 
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dersiniz. Bir bakıyorsunuz notepad’de üç tane çizgi çiziyorsunuz. Bu sizin imzanız 
oluyor ve gönderiyorsunuz. Sizden faksla talep eden yok. Dolayısıyla zaten buradaki 
imzalar veya kabul sürgüleriniz elektronik ortamdan alınırken yasal bir şekilde 
alınmıyor zaten. Orda zaten bir açık var ve kimse onun üzerinde durmuyor. Burada 
yapılması gereken bir şey; mesela bir mühendislik için özellikle elektronik mühendisi 
ya da benzer bir mühendislik için high school da yapılan bir yayın olmazsa olmazdır. 
Bunu siz çok daha değişik basit bir dergide etnik faktörü ne  olursa olsun 
yayınlanmasını beklemezsiniz. Eğer ciddi ve dürüst bir akademisyense. Dolayısıyla 
onun çizgisini bozmayalım. Orda yayınlasın ama yayınladığı ortamda bir şekilde “açık 
arşive” nasıl koyacağız. Eğer “açık arşive” koymayacaksak veya başka alternatif yol 
vereceksek örneğin bir köprü görevi yapacaksak “açık arşive” nasıl gedecek ona 
bakmak lazım. Bu arada Researchgate ve Quinn Evans gündeme getirildi. Bakın 
bunlar açık kaynak değildir. Bunlar sonuçta bir login ortamı olan sınırlı profilli kişiler 
tarafından kullanılan ve bizim “açık erişim” kavramına hiçbir şekilde itibar 
etmeyeceğimiz yaklaşımlardır. Biz burada yapılan ya da buradan kontrol edilebilen ve 
bir şekilde upload ya da dowload ettiğimiz yayınları “açık erişim” olarak kabul 
edemeyiz. Bunların Thomson’dan ve Scopus’dan hiçbir farkı yoktur. Belki daha 
serbest bir girişimleri söz konusudur.  

Google scholar bunda istisnadır. Çünkü oturmuş bir ortamdır. Belli bir atıf zinciri 
vardır ve kabul edilir bir ortamı vardır. Burada önemli olan eğer bir atıf zinciri 
üzerinden veya veri tabanı üzerinden yayına yaklaşmak ise mevcut scopus ve web of 
science ortamı koruyabiliriz, yenileri ortaya çıkarabiliriz. Ama bunun farklı bir ortamda 
depolanması konusunda birazcık daha dikkatli olmak zorundayız. Hiçbir yasal 
sıkıntımız olmamasına rağmen özellikle hukukçu arkadaşlarımız çok kısa yasal 
sıkıntıları devreye girebilirler. Siz bugüne kadar çok büyük bir infial ve bir mahkeme 
duydunuz mu? Kulağınıza yansıdı mı? Ciddi bir şekilde suya basanlar dışında. 
Teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Teşekkürler. Başka sorusu olan var mı? Soruya izin 
vermeden önce ben bir bilgi vermek istiyorum. Researcgate’den mesaj geldi. Son 
anda beş tane yayınım indirilmiş ve devamlı böyle bilgiler geliyor. Bana sorarsanız bu 
Researchgate’in yaptığı güzel bir hizmet.  

Soru (Prof Dr. İrfan Erdoğan): Hocam konuya ilişkin bir şeyler söylemek istiyorum. 
Haklısınız; fakat genellikle regritation ile ilişkili. Mesela google da bir reklam şirketi. 
Ben mesela Researchgate’de bir şey denedim. Bir ilan vermek istedim. 
“Üniversitemize bir akademisyen alınacaktır” diye bir ilan vermek istedim, bakayım ne 
olacak diye. İşte orada bu şirketlerin reklam şirketi olduğunu anladım. Sizden çok 
güzel paralar istiyorlar. Fakat oradaki yakalama şu oluyor: Bizim materyalimizi 
kullanıyor ve bizler arasında çok iyi ilişki kurduruyor. Bizim hem yaygın bir şekilde 
duyulmamızı hem de bir şeyler arıyorsak ya da bu bağlamda ilişki kurmak istiyorsak, 
sorularınız varsa o bağlamda çok faydalı. Fakat biz ona baktığımızda sanıyoruz ki, 
“açık erişim” diyoruz. Evet “açık erişim” ama “açık erişimin” oradaki doğasına 
karakterine baktığımızda o sınırlı bir “açık erişim” oluyor. Sizin dediğiniz gibi bir “açık 
erişim” olmuyor. 

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Maddi bir menfaatleri var o da reklamdan oluyor. 

Arş. Gör. Serap Özbey: Ben şunu söylemek istiyorum. Hızlı hızlı geçmek zorunda 
kaldım. Çok söylemek istediğim şey de vardı. Hocalarım zannedersem bana katılırlar. 
Dijital ortamdaki, internetteki sıkıntılar sadece fikri haklarla sınırlı değil. İnternet 
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hukukuna ilişkin kapsamlı bir düzenleme olmadığı sürece fikri haklarda da sıkıntı 
yaratacak, kişilik haklarında da yaratacak, yaratıyor. Hepimiz bunu yaşıyoruz, 
görüyoruz, takip ediyoruz. Burada sorun şu: Fikir ve sanat eserlerini koruyucu bir 
kanunumuz var. Henüz bu “açık arşive” ilişkin kurulması, işleyişi, hakların devri 
bağlamında bir kanun yok. Dolayısıyla siz sadece olumlu görüşlerle, evet gönül ister 
ki her şey “açık erişime” konulsun. Bizim için de büyük bir rahatlık, akademisyenler 
açısından. Bu tartışılır. Yazar hakları bakımından karşı çıkanlar olabilir. Telif ücretleri 
bakımından karşıt olanlar olabilir. Yayıncılar açısından karşı olanlar olabilir. Şu 
ortamda üç - beş yayıncı olsaydı ciddi tartışmalar çıkabilirdi. Bunlar ücretli dergi 
sahipleri olsalardı. Burada devir hususunda ben Yaşar Hocamla yemekte konuştum. 
Ön baskı kısmında ya da son baskı kısmında, yani henüz yayıncıya gönderilmiş 
kısımda akademisyenlerin tüm haklarını devredecek bir sözleşme yapmasını 
engelleyici, yani “açık erişime” koymasını teşvik edici -en azından umuma iletim 
hakkı- kapsamındadır “açık erişim.” Çünkü umuma iletim hakkı da ayrı bir mali haktır. 
Çünkü çoğaltma hakkı ayrı bir haktır, yapma hakkı ayrı bir haktır, yayımlama hakkı 
ayrı bir haktır. Dolayısıyla siz bütün haklarımı devrediyorum dediğiniz zaman bu 
sözleşmenin geçerliliği bakımından geçerli bir sözleşme değildir. Tek tek belirtin 
diyor. Çoğaltmayı veriyorsunuz, yaymayı mı veriyorsunuz, yayımlamayı mı 
veriyorsunuz. Yayma hakkınızı verdiğiniz vakit ama yayınlama hakkınızı ve umuma 
iletim hakkınızı kendinizde saklı tuttuğunuz vakit, siz “açık erişime” koyabilirsiniz eğer 
dergi ücretli bir dergi değilse. Çünkü eğer ücretli bir dergiyse bu durumda o 
yayınevinden de izin alarak bunu yapmak zorundasınız. Çünkü arada bir sözleşme 
var. Yani siz esere olan ihtiyacı ortadan kaldırırsınız o zaman. Bir yayıncı geliyor, 
sizin kitabınızı, makalenizi sürekli bir şekilde, yani emeğinizi eserinizi alıyor ve satışa 
çıkaracak. Dolayısıyla bir kar elde edecek, amacı o. Sözleşme yapmasındaki amaç o. 
Sizin hakkınızı devralmakta. Siz de hem bu sözleşmeyi yapıyorsunuz hem akşamına 
da “açık erişime” koyuyorsunuz. O dergi, yayınevi sahibi sözleşmeye dayanarak size 
dönecektir. 

Soru (Orçun Madran): Dönmüyor. 

Arş. Gör. Serap Özbey: Orçun Bey hukuk döner dönmez, yapar yapmazla 
ilgilenmez. Bir kişinin bile yapabilme hakkı varsa, kullanma hakkı varsa hukuki 
zeminiyle ilgilenir. Hiç kimse dava açmaz nasıl olsa biz bu işi böyle yapalım, kimse 
şikayet etmez ne olacak ki mantığıyla yola çıkarsak, henüz “açık erişim” Türkiye 
bakımından hocamın da belirttiği gibi kaç tane dava oldu ki, olmadı. Ama bu 
dergicilerin veya ücretli dergilerin tabiri caizse ayağına basmaya devam ettiği sürece 
belki kar bakımından sizin o dergilerle yaptığınız sözleşmeye aykırı her hareketiniz 
eser sahibi olarak sizin sorumluluğunuzu gündeme getirecek. Ayrıca şunu da çok 
kısa söylemek istiyorum. Bu da çok önemli bir maddedir: 54. Madde: Salahiyetin 
mevcut olmaması yani yetkinin mevcut olmaması durumunda iyi niyetin 
korunmayacağına ilişkindir. Dolayısıyla siz aslında eser sahibinin mali hakları 
devretmiş olmasına karşın size “açık erişim” sağlayacak kuruluş üniversiteye bir 
bilgilendirme yapmayıp, “hayır “açık erişime” de koyabilirsiniz bu yetki hala bende” 
dediğinde yayıneviyle üniversite “açık erişim” sebebiyle ihtilafı söz konusu olduğunda, 
çünkü mali hakların sahibi olan yayınevine karşı haksız fiil sorumluluğu gündeme 
gelecektir. Dolayısıyla siz şunu diyemezsiniz “Ama ben iyi niyetliyim akademisyene 
güvendim. Ne bileyim sizinle böyle bir sözleşme yaptığını”. Çünkü açık açık kanun 
diyor ki: Burada yetkisi olmadığı halde yetkisi varmış gibi davranan kimseden almış 
olduğunuz izin gereğince iyi niyetiniz korunmaz diyor. Elbette akademisyenler böyle 
bir yapıda hareket etmeyeceklerdir, tabi onu öngörüyoruz ama olursa ve yapılırsa 
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haklar kullanımlar ve ihlaller tabi ki de bizim alanımız olduğu için yoksa biz “açık 
erişim” olsun olmasın bu konuyu tartışmıyoruz. Ben kendi açımdan söylüyorum 
olsun, olsun da her şey biraz bu ülkede hukuka uygun olsun. Yani hukuki olsun, 
hukuka uygun olsun. 

Soru (Prof. Dr. İrfan Erdoğan): Hocam bir ilave yapabilir miyim sizin bilgilerinize. 
Kaliteli dergilerde “social sciencestation index”deki dergilerin bazıları size “open 
access action” veriyor. Ben bunları gördüm; fakat open access isterseniz 500 dolar, 
600 dolar, 1000 dolar, 2000 dolar vereceksiniz diyor. Farkındalar ve çok iyi biliyorlar. 
Bu bir şirket ve ticari ilişki. Fakat bu ticari ilişkide şunun da farkındalar ki, biz onu 
vermeyeceğiz.  

Araş. Gör. Serap Özbey: Hocam sözleşme ayrı ve çok boyutlu bir konu bu. 
Sözleşme düzenlenmesi bakımından farklı değerlendirilmesi gerekiyor.  

Soru (Prof. Dr. İrfan Erdoğan): Open access olasılığı vermiyor. Yasal olarak size 
seçimini veriyor. Diyor ki “Evet bu seçimin var. Eğer bunu open access yapmak 
istiyorsan bana 250 dolar, 500 dolar, 1000 dolar vermen gerekir diyor. 

Araş. Gör. Serap Özbey: Hocam sözleşme hukukuyla alakalıdır. Aranızda bir 
sözleşme yapıyorsunuz. Sözleşmeye bağlılık ilkesi vardır hukukta ve hukukun en 
temel ilkesidir. Sözleşme kural olarak dediğim gibi ayrı bir ders alır eğer ona girersek. 
Bir sözleşmeye uymak zorundasınız. Ama onun ayrı boyutta ve matbu şekilde 
veriliyor ve doğrulayıcıdır. O ayrı bir konu. Bu genel işlem şartlarına kadar uzanır. Şu 
ana vaktimiz onu tartışmaya yetmez. 

Soru (Prof. Dr. İrfan Erdoğan): Şirketler Open access’deki bizim arzu ettiğimiz 
şeyler vardır ya, Open access’in yayılmasını istiyoruz ya, şirketler her adımda 
yayılma adına her şey de bir tedbir alıyorlar ve çalışıyorlar.  

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Konuyu belki değiştireceğiz. İsmail Hocanın bir sorusu var.  

Soru (İsmail Erton): Efendim ben her şeyden önce değerli konuşmacılarımızı 
yürekten kutlamak istiyorum. Gerçekten birçok hususta bilgilendiğim çok güzel bir 
gün. Emeğinize ve ayağınıza sağlık. Ben birkaç husus üzerinde durmak istiyorum. 
Bunlardan bir tanesi hocamızın da dediği gibi yağmacı dergilerin neredeyse bir karter 
oluşturması. Örneğin bana her gün ya da iki gün de bildirebilirim mutlaka iki tane 
makalenizi yollayın hemen bu ay içerisinde basalım gibi e-mailler gönderiyorlar. 
Ancak bu yağmacı dergiler işi birazcık daha abarttılar. Çünkü bunlarda makalelerin 
correctionlarını da yapmaya başladılar. Ben hem Fen-Edebiyat Fakültesinde öğretim 
üyesiyim hem de okulumuzun Akademik Yazım Danışma Merkezi müdürüyüm. Tabi 
biz okulumuzda bize gelen makaleleri, yabancı dil, biçem, metod olarak ücretsiz 
düzeltiyoruz. Böyle bir ek hizmetimiz var. Bana birkaç gün evvel e-mail geldi. E-mail 
aynen şöyle, buraya not aldım: Diyor ki makalenizi yollayın, 400 dolar yollayın ve 
bununla bitmiyor. İngilizcesini correct ettirin, isterseniz devamında şu tabloyu tıklayın 
diyor. Ben de yollayacağımdan değil de tıkladım bir bakayım dedim neymiş. Resim 
git gide büyüyor. Diyor ki eğer sadece dil okumamızı ve grameri düzeltmemizi 
istiyorsanız bu standart fiyat diyor. Kelimesi 0,08 cent. Dört bin kelime olsa  dört kere 
sekiz otuz iki 320 dolar “watt”+ ek vergi. Eğer metodu da okumamızı arzu ediyorsanız 
bu “gold” diyor. Üzerine bir 500 dolar daha koyuyor. Eğer sizin citationları da hangi 
standartlarda düzeltmek istiyorsanız bizim en yüksek primium üyeliğimize girin diyor. 
Şöyle bir topladım. Bir makaleyi bastırabilmek için ödeyeceğimiz miktar yaklaşık 1600 
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doları buldu. Bir opsiyon daha sunuyor. Eğer bu hizmetten iki defa istifade edecek 
olursanız o zaman anadilde yazdığınız bir dergiyi bize yollayın. Biz onu istediğiniz 
dile translate edelim, gramerini, metodunu, atıfta bulunma sistemlerini hepsini 
halledelim ondan sonra basalım diyor. Ama bunun fiyatı yok. Bunu sormak lazım. 
Aslında hocamızın da dediği bu yağmacı dergiler biraz kartel oluşturma yoluna 
gidiyorlar. Şahsen ben Türkiye’de bir üniversitede hocayım. Bana gelen mail 
neredeyse iki günde üç, dört tane geliyor. Genelde bunlar Asya ve Afrika orijinli 
şeyler.  

Ben bir de ek olarak Serap ve Kumru Hocalarımıza bir şey sormak istiyorum. Tabi 
malum bizim akademik yükselme kriterlerimizde doçent olurken, profesör olurken, 
makaleyi yolluyoruz. Hakemler tamam diyor. Okuyorlar ve eleştiri geliyor ve biz onu 
düzeltiyoruz. Basılacak diyorlar ve bizde mutlu oluyoruz. Ondan sonra şu 
taahhütnameyi de doldurun ve bize yollayıverin diyorlar. Şimdi burada hocalarımızın 
dediği gibi çoğaltma hakkı, yayınlama hakkı, yayma hakkı gibi bir şey yok ki. Orada 
bir kutucuk var. Burayı işaretleyip yollayın diyor. Bütün haklarımı verdim anlamına 
geliyor. Burada elimiz kolumuz birazcık bağlanıyor. Burada hocalarımız ne 
yapmamızı önerirler bu aşamada. Çünkü şunu diyeceksiniz ya yok olur mu, tamam 
yayınlama hakkı senin olsun yayma hakkı benim olsun. Bunu acaba yapabilir miyiz? 
Böyle bir şansımız var mı? 

Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz: Önce ben başlayayım. Aslında tüm hakları saklıdır. 
Tüm haklarımı devrediyorum. Böyle bir sözleşme yapmak muhabere hakları 
açısından geçerli değil. Nasıl geçerli değil. Tek tek çoğaltma hakkı mı, yayma hakkı 
mı, umuma iletim hakkı mı? Bu mali haklarımı devrediyorum. Açık ve seçik bir şekilde 
yazmam lazım. Yoksa tüm hakları saklıdır. Tüm haklarımı devrediyorum. Evet, bir 
hak devrediyorum. Ama umuma iletim hakkı söz konusu olduğu zaman, umuma 
iletildiği zaman derim ki: Bir dakika ben çoğaltma mı, yayma mı? Çünkü ben genel 
olarak bu hakları devrederim. Umuma sen niye iletiyorsun. Ben hukuk dergilerinden 
örnek veriyorum. Terazi hukuk dergisi para ile satılan bir dergi. Ücretli bir dergi. 
Terazi hukuk dergisine bir makalemi gönderiyorum. “Tüm hakları saklıdır” yayın 
kurallarında var derginin. Diyor ki bu dergide yer alan makalelerin tüm hakları dergiye 
aittir. Ben şimdi Terazi’ye devrediyorum hakkımı. Terazi, ben eğer tüm haklarımı 
devrettim gibi yorumlarsak bu maddeyi - tüm hakları devredilmiştir maddesini- terazi 
gidip benim iznimi almadan başka bir dergide de yayımlatabilir. “Açık arşive” 
koyabilir, “”açık erişime” koyabilir. Benim iznimi alması gerekiyor. O yüzden her ne 
kadar dergiler bize bunu dayatıyor olsa da tüm hakları saklıdır, tüm hakları bize aittir 
deyip dayatmada bulunuyor olsa dahi aslında onun bir geçerliliği yok.  

Açık açık yazsaydı. Çünkü kanun bunu öngörüyor Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu. 
Çok güzel bir kanun aslında. İsviçre’de alanında olduğu gibi. İsviçre’de fikir ve sanat 
eserleri çok iyi korunur. Aynen onlardan almışız. Kanunu uyguladığımız zaman tek 
tek yazmadığımız sürece hiçbir geçerliliği yok. Ama burada fikri haklarda Serap 
Hocanın da bahsettiği gibi iyi niyet korunmaz diyoruz. Ama bu sözleşmeyle 
devrettiğiniz tüm haklarınızı yayıncıya ait olmasını genellikle yayma ve çoğaltma 
olarak değerlendiriyoruz. Umuma iletim konusunda bizim iznimiz olmadan ya da 
onayımızı almadan başka birine iletildiği halde ben sana tüm haklarımı devretmiş 
olarak görünsem de sözleşmede bunları tek tek yazmadım, Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’na göre aslında sana devrettiğim hakların hiçbirini devretmedim. Biz bunu 
kötü niyetli olarak “sen bunu yaydın ama ben yaptığımız sözleşme gereğince tüm 
hakları saklıdır, çok fazla bir şey ifade etmediği için vazgeçtim yaymaktan, alıkoymak 
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istiyorum seni dediğimiz zaman biz kötü niyetli oluruz. Sözleşme sorumluluğu 
gereğince zararı tanzim ederiz o ayrı. Ama hakların hepsini birlikte devredilmesi 
ancak şu şekilde gündeme gelebilir: Tek tek yazılması. 

Prof. Dr. Hasan U. Akay: O zaman bunların hiçbiri geçerli değil diyorsunuz. 

Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz: Orada iyi niyet, kötü niyete bakarak aslında geçerli 
değil diyebiliriz. Çünkü mutlaka hepsinin tek tek yazılmış olması şart. 

Arş. Gör. Serap Özbey: Bir kanun, yönetmelik ya da hak uygulanabilirliği ölçüde 
tartışılır. “Açık erişim” belki yurtdışı için yeni bir şey değil. Gerçi hocalarım tarihlerini 
çok daha iyi bilirler. Ama Türkiye bakımından düşünecek olursak, yeni yeni 
tartışılıyor, düzenleme yok deniyor, sıkıntılar ne olabilir deniliyor. Dolayısıyla burada 
akademisyenleri bilinçlendirmek dediğim şey buydu. Akademisyenlerin fikri haklarının 
tek tek farklı olduğunu, dijital ortamda yayınlanmasının ayrı bir hakkı olduğunu, bir 
yayıneviyle yayın sözleşmesi yaptığınız zaman umuma iletim hakkını saklı 
tuttuğunuzu, “açık erişime “ de rahatlıkla koyabileceğinizi, bu hakkın size mahfuz 
kaldığını bildirmek hususlarında bilinçlendirmek gerekiyor. Böylelikle siz de sözleşme 
masasına oturduğunuz zaman, “ha tamam dergide yayınlayabilirsiniz ama ben de 
bunu üniversitem de yayınlama hakkını saklı tutuyorum” diyebilirsiniz.  

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Bu konuda konuşmak isteyen panelistlerimiz de var. 

Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç: Aslında ben kısa konuşmak istiyorum. Çünkü Yaşar 
Hocamın hakkına giriyorum. Biz bu konuda hep savunma ayağında duruyoruz değil 
mi? Çok kritik aslında. Yayılma hakları falan. Ama asıl olay fikri mülkiyette. Bu fikri 
mülkiyetin ilerde ne gibi gelir üretilecekse biz onun paydaşıyız. Bu konuda çok ilginç 
bir örnek var. Aslında o kutucuğu işaretlerken arkasında bir link var ve o sözleşmede 
her şey detaylandırılmış onu  da belirteyim. Sadece o kutuğu tıklamıyorsunuz. Her  
şeyi kabul ediyorsunuz. Mc Gill Üniversitesi, ticari bir firma uzun süre sonra üretmiş 
olduğu bir fikri mülkiyeti kullandığı için dava açtı ve bu fikri mülkiyetten bir buçuk 
milyar dolar tazminat kazandı üniversite. Hiçbir şekilde her ne kadar o kutucuğu 
tıklasanız bile en hususi konuya geliyor mahkeme. Fikri mülkiyet sahibi sizsiniz 
yayıncı değil. Yani pratik şekilde bunu söylemiş oldum. Ama şu hakka da sahibiz. 
Maalesef bizde bir sınırlılık var. “Web of science citation index”de olan bir dergide 
yayınlama zorunluluğu hissi var, akademik yükseltme için. Tıkladığında o kutucuğa 
gidiyor ama eğer o sıkıntımız yoksa lütfen orada yayınlamayın. Sadece kurumsal 
arşive verin. Kurumsal arşive giren herhangi bir veri ve kurum kaydına giren 
doküman, patentlemede fikri mülkiyetlerde “diefensive publications” statüsüne girer 
ve size hakkı verir.  

Prof. Dr. Yaşar Tonta: İzninizle bir iki noktayı vurgulamak istiyorum. Biz sanki daha 
seksi taraflara yönelip esas olayı birazcık gözden kaçırıyormuşuz gibi geliyor. O da 
şudur: Kamu kaynaklarıyla üretilmiş olan yayınlara ve verilere “açık erişimdir.” “Açık 
erişimin” özü budur. Efendim burada yazar kendi başına fikri haklarını devreder 
devretmez vesaire. Bu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’yla çözülen bir olay değil ki 
diğer başka ülkelerde de. Diyor ki örneğin bilim ve teknoloji piyasası ya da Amerikan 
Başkanı’nın Executive Order’i “arkadaş sen kamu kaynaklarıyla üretilen bir proje 
sonucu yayın yaptıysan, bu yayınlar açık erişim olacak” diyor. Aynı şekilde 
İspanya’nın Bilim ve Teknoloji Yasası, Yunanistan’ın ve daha birçok ülkenin ülke 
bazında olmasa bile kurumların, araştırma fonlayanların söylediği şudur: “Eğer kamu 
kaynaklarıyla bir araştırma yapıyorsan, kamu parasının kullanıyorsun ve bunun 



 

31 
 

sonuçlarını paylaşacaksın.” Ha bununla ilgili olarak ben senin nerede yayın 
yapacağına karışmıyorum. Hangi mecrada yayın yapacağına karışmıyorum. Ama bu 
hakkı kolayca vermeyeceksin. Eğer sizden para isteniyorsa makalenizi “açık erişim” 
yapmak için, gerekirse fon sahibi olarak ben bunu da destekliyorum. İşte “Wellcome 
Trust” İngiltere’den önemli örneklerinden bir tanesidir. Özel bir şirkettir ama kendi 
parasıyla yapılan bütün araştırmaların herkese açık olmasını ister. Bill ve Melinda 
Gates Vakfı aynı şekildedir. 2003 Şubat’ında “Executive Order” çıktığı zaman 
Amerika Birleşik Devleti’nde aynı şeyi yapmışlardır. Tek tek üniversiteler ya da 
“Science Europe” içerisindeki ülkelerin bilim politikalarını belirleyen fon dağıtan 
kuruluşlar da bu yola gitmektedir. Dolayısıyla biz burada “efendim ben bir roman 
yazdım, ben bunun hakkını devredeyim mi devretmeyeyim mi” yi konuşmuyoruz. 
Bilim ve teknoloji yasaları bazında kamu kaynaklarıyla üretilmiş olan yayınlara ve 
verilere “açık erişimi” konuşuyoruz. Burada “Parayı veren düdüğü çalar” usulüne göre 
gidiyoruz. Elbette ki yazarların başka hakları korunacaktır. Ama yapılmaya çalışılan 
şey, ister Gold’ın altın yönünü seçin, ister kurumsal, açık arşivler yoluyla bu işi yapın 
ama kamu kaynağıyla ürettiğiniz araştırmaların sonuçlarını kamuya açın. Olay budur. 
Dolayısıyla bunu başka şekillerde halleden kuruluşlar, ülkeler de olabilir kuşkusuz. 
Bağlayıcı olan taraf eğer siz örneğin TÜBİTAK’sanız, Türkiye’de şu anda bütün 
araştırma paralarını neredeyse dağıtıyorsunuz. Deseniz ki ey arkadaş bunlardan 
üretilen yayınlar için ben şunu yapacağım. Yapacaksınız. Artı bir de bu uluslararası 
normlara da uymanızı gerektiren bir kural. Örneğin şu anda Türkiye’de Avrupa Birliği 
Projesi yapan araştırmacılar bu araştırmalardan üretilen şeyleri “açık erişime” 
açmıyorum diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar. En azından Horizon 2020 çerçevesinde 
diyemiyorlar. Çünkü o desteği almanın bir parçası. Şu anda üç milyar euroluk bir şey 
yürütüyor Horizon 2020 çerçevesinde. Artık yayınlara “açık erişim” zorunlu. Bu sefer 
de verilere “açık erişimi” muhtemelen zorunlu hale getirecekler. Bizim politika 
açısından aynı zamanda bu tür uluslarüstü “açık erişim” politikalarıyla da bir şekilde 
uyum sağlanıp sağlanmadığını görmemiz lazım. Bir kısa nokta da diğeri, izin 
verirseniz sayın başkan şuna da değinmek istiyorum. Yırtıcı yayıncılar vesaire, bunlar 
var ama işin özü böyle bir değerlendirmenin şu anda öne çıkmış olması değil midir?  

Yani siz otomatik olarak Tayland’da yapılıyor, Çin’de yapılıyor, Türkiye’de yapılıyor. 
Bir derginin dergi impact faktörünü bireysel bir makalenin kalitesini ölçmek için 
kullanıyorsanız ve onlar için para dağıtıyorsanız, insanlar bu sistemle oynamayı 
kolayca öğreniyorlar. Ama değerlendirme bu olmamalı. Yani bakın tanrı parçacığını 
bulan Fizikçi Peter Higgs, sanıyorum iki yıl önce nobel ödülü kazandı. Şunu diyordu 
verdiği bir mülakatta İngiliz gazetesine; eğer ben bugün ki kurallar çerçevesinde işe 
alınacak, iş bulacak olsaydım işsiz kalırdım diyor. Neden, çünkü tanrı parçacığıyla 
ilgili şeyleri yazdıktan uzun bir süre sonra hiçbir yayın yapmamış. Ama şu andan 
akademisyenlerden istenen makine gibi yayın yapmaları. Bakıyorsunuz H İndex’ine 
Peter Higgs’in 10. Ama biz nerdeyse son bir iki aydır Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji 
nedeniyle aman diyoruz eli kulağındadır. Yakında bir Türk bilim nobeli kazanacak. 
Neden, işte H İndex’i 80’e yakın olan şu, şu, şu bilimcilerimiz var. H İndex dediğimiz 
acaba gerçekten kalite mi ölçüyor? Journal İmpact Factor dediğimiz acaba bir 
makalenin kalitesini mi ölçüyor? Hayır bunları bildiğimiz halde bu oyunları oynamaya 
devam ediyoruz.  

Onun için burada yırtıcı yayıncıları tartışıyoruz. Ne bileyim otuz dolara düştü artık 
dergi makalesi yayımlama ve bana gelen bir şey de diyor ki makaleni beş günde 
yayımlıyoruz. Birinci gün şu olacak, işte hakeme gidecek, ikinci gün şu olacak, 
üçüncü şu olacak ve beşinci gün makaleniz yayınlanacak. Ama bunu yapan 
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akademisyenlere sormak lazım. Siz bilmiyor musunuz benim üniversitemde var 
bundan.  Şu anda on demand publishing yapan yayıncılar var. Diyorsunuz ki ben size 
ISBN’li bir yayın yapıyorum. İşte 40 sayfalık bir makaleyi siz bütün akademiye kitap 
olarak yutturmaya çalışıyorsunuz. Bunu kendi öğretim üyelerimiz, araştırmacılarımız 
yapıyor. Ama burada da gene terazi şaşmış durumda. Siz kalkıp da en az iki makale 
yayımlayacaksınız dediğiniz anda, ondan sonra o vatandaş iki makale yayımlandıysa 
tutamıyorsunuz.  

Bakın ben 5’e 0 aleyhte oy kullanılmış olan bir doçentlik jürisi hakkında dava açılmış 
bir kişiyim. Yani 3’e 2 olur açarsınız. 5 jüri üyesinin 5’i de bu açmaz demiş, siz dava 
açıyorsunuz. Ama yabancı ülkelerde bu şeye baktığınız zaman, zaten bir defa 
İngiltere’ye bakarsanız “Research Excellence Framework” çerçevesinde bir defa 
panel üyelerine derler ki; arkadaş siz scientometric bibliometric ölçülere kesinlikle 
bakmayacaksınız. Akran değerlendirmesine göre, bunu sıkı bir şekilde değerlendirip 
uçar mı değil mi buna karar vereceksiniz. Biz işin kolayına kaçıp bu işi 
otomatikleştiriyoruz ve diyoruz ki Thomson Reuters dergilerinde yayımlanmış, tamam 
o zaman iyidir.  

Değil, sonuçta Thomson Reuters dergilerinde yayınlanan bibliometrik dağılımlara 
baktığınızda hepsi çarpık dağılımlardır. Yani az sayıda makale atıf alıyor. Çoğu ki 
yüzde seksenler civarında hiç atıf almıyor. Hepsini aynı kefeye koyuyoruz. Bu anlayış 
değişmediği sürece Türkiye’de biz akademik yükseltmeler, TÜBİTAK’ın dergiler para 
vermesi. Herkes bunlarla oynayabiliyor. TÜBİTAK belki adlandırmak istemiyor ama 
belki aynı aileden 100 tane makaleye bir şekilde Hindistan’da bir bağlantı kurup 
makale teşviki alan örnekler var Türkiye’de. Neden? Çünkü Hindistan’da 1300 liraya 
da 2600 lira büyük bir para. Hindistan’daki birinin adını koyup bunu yayımladığın 
zaman 500 lirasını ona verirsen senede dünya kadar yayın yaparsın. Çok teşekkür 
ederim. 

Soru (Filiz Mengiç): Adım Filiz Mengiç. TÜBİTAK ULAKBİM’den katılıyorum. 
Kütüphaneciyim. Yaşar Hocam da benim hocamdır aynı zamanda. Ben “açık 
erişimle” ilgili politikalar konusundaki görüşünü merak ettiğim için sorumu öyle 
yöneltecektim. Bahsettiğimiz bir çok şeye çözüm olabilir mi? Türkiye’de bu konu daha 
çok yeni tartışılıyor gibi değerlendiriyorum. Ne diyeceğinizi merak ediyorum.  

Prof. Dr. Yaşar Tonta: Teşekkür ederim. Biz bölümdeki arkadaşlarımızla birlikte, 
Orçun Hoca ve diğerleri iki dönemdir bir Avrupa Birliği destekli bir “açık erişim” projesi 
yürütüyoruz. Bunun ilki Akdeniz ülkeleri “açık erişim” ağıyla ilgili. Şu andaki ise “açık 
erişim” politikalarının stratejilerinin uyumlandırılması ile ilgili. Bu projeler çerçevesinde 
kaç yıldır Türkiye’de karar vericileri, fon sağlayıcıları ikna etmeye çalışıyoruz. Bunlar 
içerisinde TÜBİTAK var, YÖK var, üniversitemizin rektörü var, diğer üniversitelerin 
rektörleri var. Ama şöyle bir duvarla karşılaşıyoruz. Sanki biz çok farklı, hiç 
bilinmeyen bir şey söylüyormuşuz gibi herkesin “açık erişim” konusunda fikri var. 
Elbette fikri olsun. Ama bu aynı zamanda biz istediğimiz için yapılan bir şey değil. 
Uluslararası anlamda Avrupa Birliği çerçevesinde diğer ülkelerde kamu kaynaklı 
araştırmaların, ürünlerin “açık erişimle” ilgili 1990’lara kadar giden bir ivme var. 
Bakmayın Budapeşte “açık erişimi” 2000’lerin başlarında yapıldı ama ilk yıkıcı girişim 
denilen şey 1990’lardadır. Ben ilk “açık erişim” dergisinde makale yayımladığım 
zaman yıl 1992 idi. Bu açık erişim dergileri kendi başına ne diğerlerinden daha kaliteli 
yapıyor sizi ne de daha az kaliteli yapıyor. Hakemlikse, hakemlik gene aynı. Siz 
onları göz ardı edebilirsiniz.  
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Politika konusuna dönecek olursak Türkiye’nin bu tür ortamlarda eğer başarılı 
olmalarını ve proje yürütmelerini istiyorsak biz ister istemez buna uyacağız. 
Diyebilirsiniz ki; Avrupa Birliği projeleri nedir? Onun dışındaki projelerde ben “açık 
erişim” yapmayabilirim. Ama unutmayın ki Horizon 2020 çerçevesinde yaklaşık 80 
Milyar Euro’luk kaynak dağıtıyor ve Avrupa’da araştırmaya ayrılan miktarın da 
yaklaşık yüzde 8 - 10 civarında değişiyor bu miktar. Bu demek oluyor ki yüzde 90 
başka kurumlar da veriyor. Ama o kurumlarında sonuçta “açık erişimle” ilgili bir takım 
kuralları var. Kurumsal bazda, üniversite bazında, destekleme bazında, en son 
mesela Amerika Birleşik Devletleri’nde okyanuslarla ilgili olan birim de “açık erişimle” 
ilgili bir karar aldı. NASA’da almıştı daha önce. NIH de bunlardan ilki.  

Şimdi biz burada kaynağından bu tür politikaların geliştirilmesine katkı yapabilecek 
olan YÖK ya da TÜBİTAK gibi kuruluşlardan gerekli desteği yeni yeni görmeye 
başlıyoruz diyelim ama bu birazcık şakayla kaplanmış söyleyiş biçimim. Bir önceki 
Yüksek Öğretim Kurum Başkanı buna birazcık adanmışlık göstermişti. Başkan değişti 
ve hala orada duruyor. Geçen ekimde neredeysek orada duruyor. Yakın zamanda 
bununla ilgili olarak TÜBİTAK ile görüşmeler yaptık. Dedikodu gibi olacak ama bize 
biz zaten bu konularda çalıştaylar falan düzenliyoruz dediler. Arkadaşlarımız da 
sordu “Bizi bilgilendirir misiniz hangi çalıştaylar bunlar?” Cevap alamadık. 
Bilemiyorum artık ama onlardan gelen cevap biz zaten bunları yapıyoruz biçiminde 
oldu. O zaman bizim endişe etmemize gerek yok. Teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Aslında Yaşar Hoca burada iki konu var değil mi? Bir 
tanesi kendi çalışmalarımızı “açık erişime” açmak. Diğeri de “açık erişimli” bir dergide 
yayım yapmak. Şimdi ikisi ayrı şeyler. Sanıyorum ki çoğu öğretim üyesi yaptığı 
yayınları veya çalışmaları açmak ister herkesin incelemesine, okumasına. Yani orada 
bir problem yok ama kanuni nedenlerle böyle bir çekingenlik var gibime geliyor. 
Yoksa mesela çoğu öğretim üyelerinin yazdığı makaleyi başkaları tarafından 
okunmasını ister. Burada iki konu var. Bunlardan bir tanesi “açık erişim” dergileri ki, 
bu dergilerin bir kısmı diyelim ki etik davranmıyorlar. Ama mesela etik davranmayan 
bence “açık erişimi” olmayan dergiler de var sadece bunlar değil. “Açık erişim” 
deyince biz şu anda yayınlarımızı, çalışmalarımızı dünyaya açacağız mı 
açmayacağız mı? Belki YÖK’ün de yapmak istediği, TÜBİTAK’ın yapmak istediği 
bunlardır. Yalnız bunlara bir açıklık getirmek lazım, telif hakları nedeniyle. 

Arş. Gör. Serap Özbey: Şimdi biz fikri haklar diyeceğiz. Yaşar Hocam diyecek ki 
yine başladılar. Şimdi sadece teknik bir mesele değil “açık erişim.” Hukuki sorunları 
göz ardı edemeyiz. Benim fikrim hukuki düzenlemesinin tartışılmadan bir zemine 
oturtamayız. Hocam bir tip projelerden bahsetti. Kamu yararı dedi. 

Prof. Dr. Yaşar Tonta: Kamu yararı demedim. Kamu destekleriyle yapılan 
araştırmalar dedim. 

Arş. Gör. Serap Özbey: Hocam kamu malı demediniz mi?  

Prof. Dr. Yaşar Tonta: Hayır. Önceki sunumumda kamu malından bahsettim. Biraz 
önce söz aldığımda kamu kaynaklarıyla desteklenen projeler, üniteler, yayınlar ve 
veriler dedim.  

Arş. Gör. Serap Özbey: Kamu desteği yoksa eğer, eser sahibi sadece kendisi bu 
eseri meydana getirmişse, dolayısıyla “açık erişime” konulması bakımından bu eser 
sahibi şu an mevcut kanunlara göre izni alınmadan “açık erişime konulamaz.” Bu hak 
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ihlali anlamına gelecektir. Bu düzenlemelerin demek istediğim “açık erişime” ilişkin 
kanuni düzenlemeler yapılmadan veya gerekli izinleri alınmadan eser sahibinin bu 
hakkını bertaraf edemezsiniz. Yönetmelikle yapamazsınız, bunu yönelge ile de 
yapamazsınız. Çünkü bir kere eserin üzerindeki manevi haklar zaten kişilik hakları 
kapsamında Amerika’da da korunmaktadır. Dolayısıyla hukuki zeminini oluşturmadan 
böyle düzenlemeler yapılması telif haklarının ihlalini gündeme getirmez dersek 
olmaz, getirebilir.  

Prof. Dr. Yaşar Tonta: Peki, teknolojik kanun çıksa ve böyle bir şey dese, bu 
düzenleme midir? 

Arş. Gör. Serap Özbey: Kanun özel bir kanun mu? 

Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz: Diğer düzenleme hocam, genel düzenleme ile 
aşılacağı için, dolayısıyla özel bir kanun çıkarsa, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu 
çöpe atacağız. Çünkü özel düzenleme olduğu için. 

Prof. Dr. Yaşar Tonta: Aynı şeyi söylüyorum. İster Executive Order olsun ister bilim 
teknoloji yazısına konan bir madde olsun, dolayısıyla burada bir düzenlemeden söz 
ediyoruz.   

Arş. Gör. Serap Özbey: Tabi biz de aynı şeyi söylüyoruz. Evet düzenleme 
eksikliğinden kaynaklanıyor. Çünkü özel bir düzenleme hukuki zemine oturtulacaktır. 
Şu tartıştığımız şeyler ve “açık erişim”, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda 
düzenlenmedi. Sadece genel bir umuma iletim hakkı var. 

Prof. Dr. Yaşar Tonta: Bakarsanız Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na o kadar çok 
şey yok ki şu anda. 

Arş. Gör. Serap Özbey: Evet o ayrı bir konu. 

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Düzenleme gerektiği konusunda hem fikiriz.  

Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz: Yeni bir kanun yapalım “açık erişim” hakkında kanun. 
O kanunda her şey yazsın. Dolayısıyla Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki umuma 
iletimi de çöpe atarız. Onu yasal düzenleme olarak kullanabiliriz diye düşünüyorum. 

Doç. Dr. Korhan Levent Ertürk: Yeni bir süreç başlıyor bu konuyla alakalı. Müsaade 
ederseniz bir cümle söyleyebilir miyim? Şu ana kadar gündeme gelmedi ama burada 
bir sıkıntı olduğunun bütün taraflar farkında. Yayıncı da farkında. Şimdi burada 
yayıncı bununla ilgili tedbir alıyor. Burada yayıncının ötesinde bir havuz daha var.  Bu 
da atıf veri tabanı. Atıf veri tabanındaki iki önemli aktör, biri Thomson Reuters, diğeri 
Scopus. Google scholar onların gerisinde henüz rüşdünü ispat etmedi. Burada 
Thomson Reuters, bütün süreçleri kontrol altına almak için hareket başlattı. 
Dolayısıyla siz yayınlama sürecinde makalenizi vermenizden itibaren, yani dergiye 
gönderdiğinizden itibaren tüm süreçleri Thomson Reuters kontrol altına alıyor.  

Eğer o dergi Thomson Reuters’ın indeksinde yer alacaksa, derginin yönetim sistemini 
kendi kontrol ediyor. Derginin hakeme gidişlerini, gelişlerini alarm sistemlerini kendi 
kontrol ediyor. Kendi writeslarını kendi kontrol ediyor, tek elden çıkartıyor. Daha önce 
bunu yapmıyordu. Buna bağlı olarak Thomson Reuters’da siz bir makale 
yayınlıyorsanız, bunun süreçlerini mutlaka takip etmek zorundasınız, yayıncısıyla 
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beraber ve sonuca erişmek zorundasınız. Burada bir problem varsa, web of science 
veya science citation index tarafında tek muhatap Thomson Reuters oluyor, bu bir.  

İkincisi; aynı makale iki yerde (o da başka bir konu ama) hemen onu da söyleyeyim. 
İki veri tabanında dizinleniyor. Biri Scopus’da diğeri Thomson Reuters’da. Hangisinin 
hakkına tabi olacaksınız atıf veri tabanında. 

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Buyurun Orçun Bey. 

Soru (Orçun Madran): Orçun Madran, Hacettepe Üniversitesi. Herkesin paylaşımları 
için çok teşekkürler. Bence burada bizim her zamanki gibi yapmamız gereken esas 
çalışmayı bir kenara bırakıp, bir takım düzenlemeler olacak mı olmayacak mı, bunlar 
olsun hadi öyle işleri yapalım tarafına getiriyoruz. Şimdi herhangi bir dergide yayın 
yaptığınız zaman bu dergi hangi haklarla bunu nasıl açacağınıza zaten bir şekilde 
size bir sözleşmesi varsa ya da yoksa bunları yayınlıyor. Bunlar nerede yayınlanıyor 
sunumlarda söylediler.  Sherpa/Romeo veri tabanlarında bunlar var.  

Burada yapılması gereken şey şu: TÜBİTAK, YÖK vesaire düzeltme yapamaz şu 
anda. Üniversite yönetiminin bir politika oluşturması gerekecek. Bunu biz iki Avrupa 
Birliği projesinde dokümanları hazırladık. Bunlar bütün üniversitelere yollandı. 
Üniversiteler bu politikalarını oluşturup, yönetim kurullarından ve senatolarından 
geçirdikten sonra kütüphanedeki ilgili birim, kendi akademisyeni bir makale 
yayınladığı zaman, bu hangi dergide yayınlanmışsa ilgili veri tabanından bakacak ve 
diyecek ki “evet ben ilk baskısını hemen açabilirim, bunun son baskısını açabilirim”. 
Üç ay, altı ay ambargo koyabilirim diyecek. Burada sayıları yüzde 70’e ve üzerine 
çıkmış olan ve “açık erişime” izin veren dergilerin yayın yapılan makaleler arşivlerde 
yerini alacak ve ilgili koşullara göre açılacak. Bakın siz bir makaleye 1 yıl ya da 6 ay 
ambargo koysanız bile, orada bir buton var, o butona tıkladığınız zaman kişisel olarak 
o makale size zaten geliyor, ambargoda olsa bile. Bunlar yapılan düzenlemeler 
çerçevesinde. Şimdi biz bunların hepsini bir kenara bırakıyoruz. İşin mahkeme 
tarafını fikri mülkiyet tarafını, hukuk tarafındaki düzenlemeler yeterli değil diye acaba 
“açık erişimle  ilgili çalışma yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyoruz. Örneğin biz 
Hasan Hocanın toplam makalelerinin belki yüzde 90’ı bu problemi yaşamayacak 
makalelerdir. Şimdi biz bunları halletsek, zaten arşivlerimizde kritik yoğunluğu 
sağlamış olacağız.  

Bugün EKUAL tarafından Türkiye’ye bedavaya sağlanan bir anlamda- para ödeniyor 
ama üniversiteler kendi ceplerinden ödemiyor- veri tabanlarını kaldırsak, üniversiteler 
de veri tabanı satın almasa, bu akademik ağ içerisindeki erişimlerin hepsi kaldırılsa o 
zaman bence akademisyen, “açık erişimin” ne olduğunu ve ne olması gerektiğini 
anlayacaktır. Ama sen oturmuşsun bilgisayarın başına, sana bütün veri tabanları 
açılmış, araştırma yaparken ben açık erişimdeyim zannedersin. Bizim 
toplantılarımızda bu çok oluyor. “Açık erişimden” bahsediyorsun, zaten açık değil mi 
diyor. Hayır, açık değil zaten. Ve bakın Hasan Hocam yoğun olarak birçok hocamız 
tekno-kentlerle çalışıyor. Oradaki mühendislerin buradaki kaynaklara erişme şansı 
var mı? Yok. Hiçbir kaynağa erişme şansı yok. Burada bilim için bilim yapmak, bizim 
atıf indeksinde bir üst seviyeye geçmemizi sağlayabilir ama ülke olarak veya 
gelişmemiş ülkelerin insanlarının belirli bir seviyeye gelmelerini sağlamaz. Yani biz 
burada hukuku, kanunları kuralları bahane ederek, yapabileceğimiz basit 
düzenlemelerden kaçmamamız lazım. Türkiye’de 200’e yaklaşan üniversite sayısı 
var. Bu 200 üniversite politikalarını geliştirecek, alt yapısını oluşturacak, bunu 
yazılımları da ücretsiz “açık erişimde” zaten ve işte Nilüfer Hocamın ekibi kendi 
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kütüphanesi için, yapılan yayına bakacak, bu yapılan yayın nasıl yayınlanır “açık 
erişim” platformunda. Buna göre “açık erişime” koyacak. Ya künyesini koyacak, ya 
altı ay ambargo koyacak ya da o anda açacak ve burada kritik bir yoğunluk oluşacak. 
Sonra bu düzenlemeler yavaş yavaş tamamının “açık erişim” olmasına doğru bence 
gidecek. Bunların yayınevlerinin önünde durma şansı yok. Yayınevleri bunlardan 
farklı katma değer sağlayıp para kazanacaklar. Şu anda da öyle yapıyorlar. Şimdi 
eskiden bu basılı geldiği zaman -evet haklısınız- bir dergi basılarak dağıtıldığı zaman 
bunu yapabilmek çok kolay değildi. Ama şu an elektronik ortamda. “Açık erişime” 
geçişte elektronik ortamın çok büyük bir payı vardır. Bugün internet üzerinden 
dergilere olmasa “açık erişimi” konuşabilmek mümkün olur muydu? İnternet 
olmasaydı “açık erişim” konuşmak mümkün olur muydu? Ama burada lütfen 
hocalarım size de söyleyeyim, yani biz burada kanunlarla ilgili bu olmaz dediğimiz 
zaman zaten konuyla ilgili iyi bilgiye sahip olmamış-sizleri tenzih ediyorum hocam- 
üst yönetimler, kütüphane yönetimi olabilir, diğer yönetimler, bu zaten yasak deyip 
kaçabilirler. Bunu böyle değerlendirmemek lazım.  

Biz olabilecek olan her şeyi yapalım. Yüzde 70’e, yüzde 80’e yakınını açabiliyorsak 
açalım “açık erişime.” Açılamayan yüzde 20’lik veya yüzde 25’lik olan dilimi Yaşar 
Hocamın belirttiği gibi fon sağlayıcı parasını ödeyecek. Belki uluslararası antlaşmalar 
olacak.   Bir derginin tamamı belki açık hale gelecek. Yani umarım karşılığı, bedeli, 
ödenerek.  Burada Thomson Reuters vesaire bilmiyor mu bunları? Biliyor. Ama onun 
altın yumurtlayan tavuğu kesebilmesi mümkün değil. Akademisyene bir dava 
açabilmesi mümkün değil. Bu o kadar büyük bir tepki, o kadar büyük bir reaksiyona 
neden olabilir ki. Yazdığı makaleyi web sitesinde paylaştığı için bir akademisyen 
hapse girse, siz zannediyor musunuz o yayınevi ayakta kalır. Bir de işin böyle bir 
boyutu var. Her devrim sizi bir şekilde özgürleştirir. Bu da bir devrimdir. Bu devrim de 
bizi biraz özgürleştirici. Burada cesaretli olmak lazım. Kanunları, kuralları evet ama 
işin ruhunu unutmamak lazım.  

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Orçun Hoca çok doğru konuşuyorsun. Bazı esaslar 
hazırlanmış. YÖK’ün de gönderdiği sanırım senin bahsettiğin Pastör Projesi’nin 
geliştirdiği esaslar var. Peki, neden bütün üniversiteler aynı kuralı uygulamasın? 
Bizim dediğimiz bu kuralın bütün üniversitelerde benimsenmesi. Herkes ayrı bir kural 
getirirse belki sakıncalı. 

Soru (Orçun Madran): Hocam yurt içinde de böyle yurt dışında da böyle. 
Düzenlemeler üniversitelere bırakılmış durumda. Yaşar Hoca daha iyi bilgi verecektir. 

Hasan U. Akay: Avrupa’da da öyle mi? 

Prof. Dr. Yaşar Tonta: Kurumsal yasalar koyanlar da var ama fakülteler bile farklı 
düşünüyor bazı konularda. 

Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz: Müsaade ederseniz kısa bir cevap vermek istiyorum. 
Şimdi yanlış anlaşılma olmasın, kanunda bu yasak o yüzden yapamazsınız, “açık 
erişime” koyamazsınız diye bir şey yok. Kanunda yasak diye bir şey yok “açık 
erişimle” ilgili, bu kanunda düzenlemeyle ilgili. Sadece izin olayı var. İzin kimden 
alınacak? Alınırsa yasak diye bir şey yok zaten ama izin alınmadan olayın 
gerçekleşmesi söz konusu değil. Dolayısıyla biz yasak koyamazsın deyip kestirip 
atmamız söz konusu değil.  
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Soru (Orçun Madran): Zaten Türkiye’de “açık erişimle” ilgili kanun yıllarca 
olmayacak.  

Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz: Belki eser sahibinden alınabilir izin. Eser sahibi ve 
yayıncıdan da alınabilir. Hangi hakkımı devrettiysem. Ben sadece çoğaltma ve 
yayma hakkımı devrettiysem, umuma iletimi kendimde tuttuysam hem benden izin 
alacak hem yayıncıdan izin alacak. Ama ben tüm haklarımı tek tek yayma, çoğaltma, 
umuma iletim hepsi senin günahıyla sevabıyla bu kitap senin artık dediğim zaman 
eser sahibine olan ihtiyaç ortadan kalkacak ve yayınevi istediği gibi “açık erişim” 
sağlayan kuruluşla sözleşme yapabilecek. 

Soru (Orçun Madran): Hocam bunlar zaten veri tabanlarına yazıyor. Ben de diyorum 
ki bir akademisyenin İsmail Hocamın belirttiği gibi açık olup yazıyı da ben hangi 
haklarımı devretmişim diye düşünmüyor.  

Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz: Ama düşünmesi lazım. 

Soru (Orçun Madran): Hayır burada onu beklemek çok iyimser olur. Kimseden 
oradaki makalesini yayınlanma aşamasında benim şu haklarımı engelledi diye 
makalesini oradan çekmezdi. Ama burada önemli olan şu: Mevcut yasaya göre, 
anlaşmalara göre vesaireye göre bakıp açılabilecek olan her şeyi, düzenlemeleri 
yapalım üniversitelerde, üniversite senatolarından, konseylerinden geçsin bu 
politikalar. Arşivlerimize koyalım. Nasıl bir anlaşma imzalanmışsa o dergiyle, o 
antlaşmaya göre bunu koyalım. Yüzde 70’lere - 80’lere varan oranda zaten 
açabiliyoruz şu anda. Bir kere bunu yapalım. Geri kalan yüzde 20 için 
endişeleniyorsak o zaman da onunla ilgili fon bulabiliriz. Birtakım düzenlemeler 
olabilir. Şunu söylüyorum: Burada yapılabilecek yüzde 80’lik büyük bir pasta var. 
Bunu bitirelim önce. Zaten kanun ve kurallar çerçevesinde, sözleşmeler 
çerçevesinde. Geri kalan kısmını ayrıca tartışırız ama bunu yapmıyoruz biz. Bugün 
Türkiye’deki “açık erişim” sözleşmeleri YÖK’le TÜBİTAK’la üniversitelerle olan bu 
çalışmalar ve konuda çalışan bilim insanlarının istedikleri bu. 

Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz: O zaman şöyle olursa daha garanti olur diye 
düşünüyorum, ben bir fikir olarak ileteceğim. “Açık erişime” konulsun her şey eser 
sertifikası alınmasın. Eser sahibi izni ve yayıncı izni alınırken iki ayaklı bir izin söz 
konusu oluyor. Onun izni alınmasın. O yüzden üniversiteler sözleşmeyi nasıl 
yapsınlar akademisyenle. İş sözleşmesini imzalarken “açık erişime her şeyi koyma 
hakkı bizdedir” diye yazsın. Dolayısıyla biz muhatap olmaktan çıkalım. Muhatap kim 
olsun? “Açık erişim” sağlayan kuruluşla yayıncı kuruluş. 

Arş. Gör. Serap Özbey: Ben naçizane hukuk tartışılmasın, hukuki boyutlarını 
geçelim dedikçe, bir hukukçu olarak saçlarım diken diken oluyor. Neden? Biz 
koymayın demiyoruz. Buyurun yapın. Yarın yapın bütün yayınlarımı koyun. Hiç sorun 
değil. Ben de şikâyet etmem, çok da sevinirim. Hepsini de ben göndereceğim Nilüfer 
Hocama. Biz Orçun Bey hukuki düzenlemeyi, şu an böyle bir düzenleme var. 
Koyulursa izinsiz riskleri şu.  Bu riskleri göz ardı ediyorsanız, dava açmaz diyorsanız. 
“Bu olmaz, buna yeni kanun lazım”. Yaşar Hocam  da dedi internet hukukuna ilişkin. 
Bugün “açık erişimi” tartışalım, yarın kişilik hakları bakımından tartışalım. Örneğin 
sizin fotoğrafınız internette bir yere konulsun. Ben de başka bir yere koyayım. Nasıl 
olsa “İnternetteydi canım, istediğim gibi kullanırım.” Bu iş oralara kadar gider onu 
demek istiyorum. Eser kişinin üzerinde hem kişilik hakkının olduğu manevi haklar 
hem de maddi hakların olduğu bir eserdir. Buna bağlı olarak dediğiniz gibi izinler 
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alınarak konulsun ama izinlerin dışında, bu izinler kimden alınacak veya izin almayı 
gerektirmeden öncesinde ön baskı dediğimiz kısım,  henüz yayıncıya gönderilmeden, 
yayıncıyla bir anlaşma yapılmadan, lisans anlaşması yapılmadan akademisyenle 
görüşülür. Denir ki bize koyulması, “sen yayınlatıyor musun, git a dergisinde yayınlat 
B dergisinde yayınlat” ama haklarını devir bağlamında. Yurt dışı örnekleri verildi. Yurt 
dışında telif hakları bakımından Türkiye kıyaslanamaz bile. Oradaki tazminatlar biz 
de olsa. Bakın internetten izlenmeyen film yok. Bir gün sinema salonunda  
gösteriliyor, ertesi gün internete düşüyor. Bizim şu an öyle uygulamalarımız var telif 
haklarının öbür boyutlarını düşünürsek. Orada lisans sözleşmeleri sınırlı yapılıyor. 
Sınırlı hakların devrini konu alıyor. Çünkü o kadar iyi biliyorlar ki haklarını “bütün 
haklarımı al” şeklinde değil.Bizde dediğiniz gibi bir yaptırım var. Size matbu bir form 
dolduruluyor. “Bütün haklarını devret yayıncıya, elini kolunu bağla eser sahibinin” 
diyor. Nedir? Manevi hakla yalnızca duygusal bağınla beraber kal. Böyle bir şey yok 
orada. Ama dediğim gibi siz yapabilirsiniz. Ama biz burada anlatmak istediğim 
varoluş sebebimizle, hukuki düzenlemeleri anlatmak, hukuka aykırı ihlaller söz 
konusu olması durumlarını yine hukuki açıdan incelemek. Yoksa bana göre öyle sana 
göre şöyle. Kanun bununla ilgilenmez. Bu böyle der. Teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Metin Bey konuşacak. 

Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç: Aslında benim bir konuşma değil. Yaşar Hocayı bir fırsat 
addederek soru sormak şeklindedir. Aslında iki husus var: Öncelikle kamu kaynağı 
kullanılarak yayın üretim hacmi benim gözlemlerim ve yaptığım analitiklerde-
gözlemlerin hiçbiri top yekûn birer bilimsel çalışma esaslı değildir- yüzde 20’leri 
geçmiyor. Yani yayınların yüzde 20 kadarı kamu kaynağı projelerinden üretilen 
yayınlar oluyor. Onlara bağıntılı bir şekilde üretilen yayın oluyor. Oradaki yüzde 80 
gibi bir evreni kendi gözlemlerimle naçizane görüyorum. Burayı da güdülemek, açık 
erişime ve açık bilime, dolayısıyla açık bilim olunca konu sadece kamu kaynağı 
esaslı kalmak, sınırlamak boyutuna ulaşır. Burayı da kazanmamız lazım, buraya da 
bir güdü gerekiyor diye öngörüyorum. Hocamın bu bakımdan belki daha önce bir 
çalışması olmuştur. Kamu kaynaklarından ne kadar üretim olduğuna dair, kendisinin 
görüşlerini almak isterim. Diğeri de aslında çok önemsediğim bir sorum şu: Malum 
sosyalizm vardı ve kalesi dağıldı. Ama “açık erişimde” de sosyalizm ve kapitalizmin 
tipik bir çatışma halini görüyorum. Hatta “açık erişimde” iki ekol artık görmeye 
başladım. Amerikan ekolü, kapitalizmle barışık “açık erişim.” Avrupa ekolü; 
kapitalizmle pek de barışık olmayan sosyalizm yoğunluklu “açık erişim” politikası gibi 
bir gözlemim oldu. Hocamın bu bakımdan da gözlemlerini, yorumlarını merak 
ediyorum. 

Prof. Dr. Yaşar Tonta: Benim elimde de katı istatistikler yok ama sizin dediğinizden 
çok daha yüksek, kamu kaynaklarıyla desteklenen araştırmalardan üretilen yayınlar 
var. Yani yüzde 20 çok mütevazi bir yüzde o açıdan bakıldığında. Neden derseniz, 
şöyle bir örnek vereyim: Amerika Birleşik Devletlerinde “National İnstitutes of 
Health’un yanı sıra bir sürü başka kamu parasını dağıtan fon sağlayıcılar var. 
NASA’dan tutun Oşinografya Dairesine, National Science Foundation gibi. Sadece 
NIH’in araştırma için ayırdığı bütçe –bir zamanlar bir yerde okumuştum- Birleşmiş 
Milletlere üye en az geliri olan 40 tane ülkenin gayrı safi milli hasılasına eşit. Sadece 
NIH’den söz ediyoruz. Şimdi diyebilirsiniz ki orası Amerika. Toplam üretilen 
kaynaklara baktığınızda örneğin İngiltere yüzde 8’ini falan üretiyor, bütün bilimsel 
üretimlerin bildiğim kadarıyla. Amerika çok daha yüksek vesaire. Dolayısıyla buradaki 
kamu kaynaklarıyla üretilen şeylere baktığınız zaman yüzde 20’lerin üzerinde. Ülke 
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bazında kendi ülkemizi ele alın. Yani Türkiye’de üretilen bilimin kaçta kaçı özel 
şirketler tarafından üretiliyor? Çok az. 

Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç: Aslında yüzde 95’i üniversiteler tarafından üretiliyor. Ama 
üniversitede projeden çıkan yayın sayısı çok düşük kalır. Ben yüzde 20 derken 
hocam, bir projenin çıktısı olarak geliştirilmiş olan makale sayısını kastediyorum.  

Prof. Dr. Yaşar Tonta: Bakın şimdi o konuda belki olurlu istatistikler yok ama şöyle 
bir istatistik vereyim sizlere: Türkiye bu zamana kadar Thomson Reuters 
indekslerinde dizinlenen toplam 380 bin civarında makale yayınlamış. Bunların bir 
kısmı araştırma ürünü değildir diyebilirsiniz. Ama 380 bin makalenin dağılımına 
baktığınızda büyük bir kısmının kamu kaynaklarıyla üretilmiş yayınlar olduğunu 
görürsünüz. Dolayısıyla madem yüzde 95 diyorsunuz, benim elimde bir istatistik yok. 
Ama benim de düşündüğüm yüzde 90’lar civarındadır. Bu durum diğer açısından da 
çok farklı değil. Çünkü Türkiye’de sanayinin araştırmayı desteklemesi yeni bir 
olgudur. Bir elin 5 parmağı kadar şirket adı sayabiliyor musunuz, yılda bir milyon 
doların üzerinde araştırma bütçesi ayıran. Sayamıyorsunuz.  

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Aslında onlar da devletten destek alıyorlar. 

Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç: Aslında burada kamu kaynağını daha kapsayıcı bir 
şekilde tanımlamak gereği var.  

Prof. Dr. Yaşar Tonta: Kamu kaynağı nedir?  

Soru (Orçun Madran): Hocam üniversitede çalışan bir akademisyen bir makale 
yazıyorsa bu kamu kaynaklarıyla yapılan bir çalışmamıdır? Buna bir proje olarak 
bakmayın. Üniversitedeki akademisyenin yazdığı makale de kamu kaynaklıdır.  

Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç: Burada bir eksikliğimiz var; yayınlarda sizi kimin finanse 
ettiğine dair bizim araştırmacılarımız maalesef veri girmiyor.  

Soru (Orçun Madran): Girmiyor ama Hacettepe Üniversitesi diyorsunuz 
makalenizde ve Hacettepe Üniversitesi’nden maaşınızı alıyorsunuz. Sizi destekleyen 
kurum odur.  

Prof. Dr. Yaşar Tonta: Zaten bakın bu işin üniversite çalışanları tarafından çok 
önemsenmemesinin bir diğer nedeni de budur. Çünkü siz araştırma yapmak için para 
alıyorsunuz ve gönül rahatlığıyla haklarınızı devredebiliyorsunuz. Yanlış olan taraf 
bu. Evet sizin maaşını devlet ödüyor olabilir ama oradan üreteceğiniz şeyin bütün 
kontrolü sizde anlamında yorumlanamaz bu. İki örnek vereyim gene kamu 
kaynaklarıyla ilgili olarak. Siz  örneğin eğer Amerikan kamu kuruluşu için 
çalışıyorsanız, yaptığınız bir araştırma için telif hakkını isteseniz de yayıncıya 
veremezsiniz. Ben alıyorum dese bile o yayıncı, kendisine ait olmayan bir hakkı 
kullanıp da öbürünün telif hakkı elsevier’indir diyemez. Gidin bakın dergi 
koleksiyonuna, kamu kuruluşu için çalışıyorsanız, paşa gönlünüz istedi diye 
haklarınızı devredemezsiniz. Aynı şey İngiltere için söz konusu. Siz, “bu benim 
hakkım senin için çalışıyorum ama serbestçe verdim gitti elsevier’e diyemezsiniz. 
Dolayısıyla burada üniversitelere kamu kaynaklarını kullanan kuruluşlar olarak büyük 
bir sorumluluk düşüyor. O sorumluluk da kamu kaynaklarıyla üretilmiş olan yayınların 
çarçur edilmemesi. Çünkü onlar için zaten siz, kamu kaynağını kullanıyorsunuz. Sizin 
onda bir takım entelektüel katkınız vardır. O haklarınız zaten korunuyor. Ama 
üniversitelerin başka ülkelerde söylediği şey şudur: “Arkadaş ben açık arşivlerde yer 
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alacak şekilde telif haklarına sahip olmak istiyorum”. Eğer sen para verip bir dergide 
yayımlamak istiyorsan bunun için kaynak yaratabiliriz ya da başka çözümler 
bulabiliriz. Ama ne olursa olsun bunu gözü kapalı olarak kolayca vermeyin. Burada 
bizim farkındalık olarak artırmamız gereken taraf, fon açısından, üniversite 
yöneticileri açısından, YÖK açısından bu taraftır. Burada sonuçta kimin parasını 
harcıyoruz? Düşünün bilim, parası kamu kaynaklarıyla ödenen bir girişimdir. Bize 
üniversitelerde bilim yapın diye para verir. Üretiyorsunuz, kendi ürettiğiniz bu yayının 
kalite kontrolünü de ticari dergi yayıncıları için bedava yapıyorsunuz, para 
almıyorsunuz. Dönüyorsunuz gene siz okuyacaksınız diye o dergiye paralel lisans 
parası ödüyor. Yani aynı ürün için üç defa ödeme yapıyorsunuz. 2004 yılında 
İngiltere’de yayımlanan raporda uzun uzadıya anlatılmıştır. Nasıl bu kadar sarsak 
davranabiliyorsun. Siz kendi paranızı verirsiniz vesaire falan, istediğinizi 
yapabilirsiniz. Ama öyle bir kopmuş durumdaki çünkü para projeden çıkmıyor. Para 
öğretim üyesi için ayrılmış paradan çıkmıyor. Kütüphaneci orada dört dönüyor bu 
parayı nasıl öderim diye. “Ama bana ne istiyorum! Tıpkı çikolata isteyen çocukların 
davranışı gibi. Çikolata istiyorum, şimdi istiyorum. Dergi istiyorum, makale istiyorum. 
Ama 380 bin makale var ve onlar senin elinde değil. Pekâlâ, benim görüşüm şu: 
Kamu kaynaklarıyla üretilmiş ve şu anda hiçbir hukuki engeli olmayan kaynakları 
toplamaya başlasa Türkiye, çok kısa bir zamanda bir milyonu üzerinde bir kütüphane 
oluşturabilir.  

Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Tamamen kanunlara uygun. Ama Türkiye’de bunu 
engelleyen bir inisiyatif boşluğu var. Bu boşluğun da ben şöyle diyorum. Sizi tenzih 
ediyorum ama bu konular başka üniversitelerde rektörler düzeyinde tartışılabilir. 
Örneğin şu anda dünyada en başarılı “açık erişim” politikası örneği Liegge örneğidir, 
Southampton örneğidir vesaire. Burada bizzat bunun adworkisini yapan kişi 
rektördür. Bunu akademik yükselme kriterleriyle ilişkilendiren gene rektördür. Diyor ki 
siz değerlendirmek istiyorsanız ben yayından önceki son kopyasını açık arşivde 
görmek istiyorum. Aksi takdirde bu yayın benim için yok mertebesindedir. YÖK 
diyemez mi aynı şeyi üniversitelerarası kurul aracılığıyla. Doçentliğe yükselmek 
istiyorsan bunun bir kopyasını yayıncının derdinde olduğu gibi değil, burada 
bulunduracaksın diyebilir. Mikro düzeyde üniversiteler bunu diyebilir. 

Soru (Orçun Madran): Hocam aynen öyle de Thomson Reuters vesaire, Türkiye’de 
YÖK böyle bir karar alsa ne diyecek Türk akademisyeni. Yani sen bunun bir 
kopyasını koyacaksın dediği anda Thomson Reuters ne diyecek, ben Türkiye ile 
ilişkilerimi kesiyorum mu diyecek. Böyle bir şey diyebilir mi? Diyemez böyle bir şey. 
Burada karar verici diyecek ki kardeşim bunu koy. 

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Açık erişimlerin kurulması konusunda bir yazı geldi 
üniversitelere ve bunu uygulayın dedi YÖK.  

Arş. Gör. Serap Özbey: Hocam “açık erişim” demiş ama diyor ki telif haklarını 
koruyarak diyor. Sözleşmeden doğan yükümlülükleri ihlal getirmeden diyor.  

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Ama sonra da ambargo 12 ayı geçmez diyor.  

Soru (Orçun Madran): Üniversite o kadarını yapsın işte. Anlaşmadan doğan hakkı 
kadar koysun. 

Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz: Anlaşmanın koşullarını idare etmeyeceksiniz. Kiminle 
yapmış olduğu yayıncılarla yapmış olduğu. Burada yayıncıya para ver demek istiyor.  
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Yrd. Doç. Dr. Serap Özbey: Baktığınız zaman o da kurulsun diyor. Üniversitelere bir 
baskı ve zorlama var ama altında da içerik işleyiş açısından telif haklarının ihlali 
açısından sözleşmeye aykırılık ilişkilerini ihlal etmeden arşivlerini koysun diyor. Telif 
haklarını yapın ama ihlal etmeyin diyor. 

Soru (Orçun Madran): Sizin bahsettiğiniz örneklerden hariç birçok dergide bunlar 
var. Terazi gibi kendi çapında bir dergidir.  

Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz: Kendi çapında bir dergi ama hukuk için çok önemli. 
Kendi çapında evet. 

Yrd. Doç. Dr. Serap Özbey: Bu da bir ölçek 

Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz: Adalet Akademisi Dergisiyle kıyaslandığında biz her 
şekilde tercih ediyoruz. Barolar Birliğiyle Terazi’yi tercih ediyoruz. 

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Evet bir de yasa ve genel politika değişimine ihtiyaç var. 

Soru (Orçun Madran): Ona göre siz politikanızı değiştirin bir üniversite olarak. 

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Zaten gelmiş öyle bir yazı geliştirin diyor. Ben 
değiştirilmemesine şaşırdım ama zaten geliştirilmiş bir şekilde kuruldan gönderildi 
bütün üniversiteye. Üniversite öğretim üyelerine bu yazı gönderildi. Ama belki 
senatodan da geçirilebilir. Tabi burada hukukçular da var, aynı sıkıntıyı dile 
getirebilirler. 

Soru (Orçun Madran): Hocam akademisyenin makalesini elinden çalıp 
almıyorsunuz ki, akademisyen sisteme kendi yüklüyor.  

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Zaten bence çoğu akademisyen bunu gönüllü olarak verir 
demek istiyorum.  

Yrd. Doç. Dr. Serap Özbey: Orçun Bey hocamın dediği o gönüllülük. Bunu teşvik 
etmek, Yaşar Hocamın dediği gibi atama kriterlerine mi koyarsın?  Bakıldığında 
atanma kriterleri olur, teşvik etme olur, konuşma olur. Siz izin olmadan, sizin hiçbir 
makaleniz zorla konulamaz.  

Prof. Dr. Hasan U. Akay: Ama saklayan, gizleyen çok az akademisyen var. Şimdi 
aslında Nergiz Hoca hiç konuşmadı. Belki onun da söylemek istediği bir şeyler vardır. 
Zaten her şeyi halletmiş.  

Yrd. Doç. Dr. Nergiz Çağıltay: Artık yasak bir iş yapıyorsan başıma bir iş gelir diye 
çekiniliyor. Akademisyenler bu konuda biraz bilinçlendirilebilir. En azından 
yapabileceğimiz şeyler de var. Örneğin kitapların teliflerini veriyoruz, kitaplarımızı 
yayınlıyoruz, kitaplarımızı yayınevine veriyoruz ama bunların ben birer versiyonunu 
sunumlar olarak dersler olarak hazırladım. Açık ders malzemesi kapsamında bunları 
koydum. Mesela kütüphanemiz isterse kütüphanemize de koyabiliriz. Yani 
akademisyenler birebir aynısı olmasa bile, biraz daha değişik versiyonlarıyla yaptığı 
çalışmaları bir şekilde şey yapabilirler. Bunun için bilinçlendirme gerekiyor. Asıl 
orijinal makalelerine referans vererek, başka açıklamalarla farklı dilde ya da Türkçe 
olarak. Yapılabilecek çok şey var. Buna hep birlikte katkı vererek yapmamız gerekir.  

Soru (Nilüfer Ünal): Hocam anladığım kadarıyla bu toplantıları devam ettireceğiz. 
Belki işin hukuksal boyutu diyeceğiz, belki sosyal boyutu diyeceğiz. Üniversite için de 
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bilgilendirme ve farkındalık yaratmak açısından. Toplantı da onu hissettim. Bir şey 
soracağım. Biz bu toplantımızı, panelimizi yarın ya da öbür gün internetten açacağız.  

Prof. Dr. Hasan U. Akay: İzin aldınız mı bizden? 

Soru (Nilüfer Ünal): Şimdi ben de onu soracaktım. Biz şimdi bunu yayınlayabilir 
miyiz, yayınlayamaz mıyız? Ama biz 2005’ten beri yayınlıyoruz.  

Prof. Dr. Hasan U. Akay: 2005’ten beri yayınlıyorsunuz. Evet 

Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz: Biz derslerimizde şöyle yapıyoruz: Derslerde ses kaydı 
yapabiliyoruz. Çünkü fikri hakkım o benim. Ama burada da yapmış olduğumuz 
sözleşme gereği muhtemelen konferansların internette yayınlanacağı vardır. Hiç izne 
gerek yok.  

Prof. Dr. Yaşar Tonta: Ben sözleşme yapmadım.  

Soru (Nilüfer Ünal): Ama bazen bize geliyor. Hiç unutmuyorum, Esenboğa 
Havalananı ile ilgili konferans vardı. Çok güzel bir sunum yaptı. İki sene sonra kişi 
bize telefon etti. Ben bunu kaldırmak istiyorum dedi. Biz de kaldırdık. 

Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz: Hocam şimdi orada hukuk felsefesine gelip 
Habermas’ın görüşüne bakıp, kamusal alana inmek gerekiyor.  Kamusal alan olunca 
izne gerek yok. 

Soru (Orçun Madran): Hocam önce konulup itiraz gelirse kaldırılsın.  

Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz: Evet Orçun Bey’in dediği gibi Terazi koy izin almadan. 
Dava açılırsa bakarız. 

Yrd. Doç. Dr. Serap Özbey: Onun için de biliyorsunuz kişinin ses ve görüntü kaydı 
kişilik haklarına giriyor. O da baya uzun bir konu. Şimdi ondan da girsek Orçun Bey 
ona, kamera çekiyor niye izin alınsın ki, üniversitenin kamu malı derse olmaz. 

Soru (Orçun Madran): Burada çekilsin, yayınlansın. Sıkıntı varsa kaldırılsın. 

Yrd. Doç. Dr. Serap Özbey: Önce bir yayınlayın, bakalım başımıza ne gelecek.  

Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz: Orada sıkıntı var kaldırılsın demiyor. Davayı açıyor ve 
tebligatı alınca haberdar oluyor. 

Yrd. Doç. Dr. Serap Özbey: Kişilik haklarını ihlal etmediği sürece kısaca sorun teşkil 
etmiyor. Kişilik haklarını ihlal ettiğinde bir zarar da olduğu zaman tazminat 
zorunluluğu, izin almadan kaydı koymanız ihlal anlamına gelir.  

Prof. Dr. Hasan U. Akay:  Son söz olarak Metin Hocaya dönelim. 

Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç: Aslında benim son söz babında değil de Yaşar Hoca ile 
biraz kendi aramızda konuştuk. Avrupa’nın daha çok sosyalist eğilimli, hamlelerini 
daha çok kapitalist ortamla barışık bir şekilde Yaşar Hocamın fikrini istemiştim. 
Özelde almış oldum aslında ama paylaşmak isterse sizinle memnuniyetle karşılarım. 
Benim naçizane gözlemim aslında bu. Tanımlı böyle bir şey yok. 

Prof. Dr. Yaşar Tonta: Ben Metin Bey’in sahip olduğu bilgilere sahip değilim ama bu 
tür bir kategorizasyonun gerçekliği yansıtmadığını düşünüyorum. Şunun için 
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düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri’nde daha çok açık arşivlerin öne çıktığını 
söylemek ayrı bir olay, yani altın yola karşılık yeşil yolun benimsendiğini söylemek 
ayrı bir olay. Avrupa’da özellikle de Birleşik Krallık’daki çıkıntılıklar nedeniyle önce 
finch raporlarıyla yine bu altın yolun öne çıkması daha sonra RCUK, Birleşik Krallık 
araştırma kuruluşlarının şu anda en ilerici “açık erişim” politikası olan kuruluş olarak 
adı geçiyor. Ama orada bir tökezleme yaşandı. Ben bunu şimdi kalkıp sosyalist bakış 
açısı vesaire ile yorumlayamam. En azından öyle bir şey yok elimde. Ama dünyada 
en kolay uygulanabilecek “açık erişim” politikası yeşil “açık erişim” politikasıdır. Yani 
yayından önceki son halin kurumsal arşivlerde depolanmasıdır. Çünkü diğeri kaynak 
gerektiriyor. Yine article process’in fee diye adlandırılan makale işlem ücreti 
gerekiyor. İşlem içerisinde yırtıcı yayıncılara para kaptırmak geliyor vesaire. Halbuki 
kolayca yapılacak olan şey kendi entelektüel üretimimizi, yayınlarda izin veriyor, 
kanuni olarak da izin var, kurumsal arşivlerimiz aracılığıyla bütün dünyaya açmak. 
Bunun için google scholar’a girdiğinizde en kenarda, köşede kalmış ama bir şekilde 
daha sonra dergilerde yayımlanmış olan birçok kaynağı bulabiliyorsunuz. Bu yasaldır.  

Bakın en son elsevier’de çıkmış biçimli ve academia.edu’ya koyan öğretim üyelerine 
uyarı gitti. İki sene olmuştur galiba, ben tarihler konusunda iyi değilim ama dediler ki 
bakın haklarımızı ihlal ediyorsunuz, bunu buradan kaldırın. Orada dergide göründüğü 
halini koyduğu için itiraz ediliyor. Çünkü orada logosu var ama ben de researchgate 
üzerindeyim. Ben böyle bir şey almadım. Belki de vardır tıpkısının aynısı dergide 
göründüğü haliyle. Çünkü kontrol etmedim. Genellikle researchgate insan hayatını 
şöyle kolaylaştırıyor. Gidiyor harmanlamayı yapıyor. “Hey senin şöyle bir makalen 
var. Senin mi?” diyor “Benim” dediğin anda olay bitiyor. Ama bizim kendi 
üniversitelerimiz hayatı bu şekilde kolaylaştırsa, her şey çok daha kolay olacak. Onlar 
YÖKSİS’e ayrı giriyor, TÜBİTAK’a ayrı giriyor. O zaman girmiyorsunuz tabi ki. 
Söylemek istediğim elsevier, academia.edu’yu karşısına alıp ki  o da kendi mendeley 
ürünü vesaire iledir muhtemelen. Böyle bir çıkış yaptı. Ama bu çıkış kendisine çok 
muhtemelen daha olumsuz bir şekilde geri döndü diye düşünüyorum. Çünkü bu tür 
yayınlar söz konusu olduğunda researchgate aracılığıyla fazladan 5 kere indirilmiş 
olduğu zaman Allah aşkına elsevier ne kaybedecek? Yani lütfen hukuksal açıdan 
yapılanın çok doğru olmadığını söyleyebilirsiniz ama elektronik ortamda bir şeyi 100 
kişiye açmakla bin kişiye açmanın şirkete ne maliyeti var? Hemen hemen hiçbir 
maliyeti yok. Bunu herkes biliyor. Onun üzerine dayalı lisans anlaşmaları EKUAL ve 
ANKOS’un yaptıkları vesaire. Dolayısıyla burada özendirilen kanunsuzluk kesinlikle 
değil. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Ayrıca söylediğimiz burada verilen bütün bu 
şeylere dayalı olarak daha iyisini yapabilir üniversiteler ve fon sağlayıcılar diyoruz. 
Burada kalkıp da elsevier’e dava açmaya kalksaydı acaba kaç 100 bin kişiyi bulacaktı 
karşısında. Yani, academia.edu’da profili olan kaç 100 bin kişi bulacaktı. Bu tür 
durumlarda sessizce geri çekiliyorlar. Mesela elsevier Research Works kanununu 
desteklemişti Amerika Birleşik Devletleri’inde. O zamanlar senin dediğin(Yrd. Doç Dr. 
Metin Tunç) kapitalist sosyalist hikayesine belki taraf tutmayla alakalı bakıldığında 
onlarda tabi ki “Bursa’nın bütün kestaneleri sizindir” demek istemiyorlar. Ama bir 
anda karşılarında bir kamuoyu görünce sessiz bir şekilde biz bu kanun tasarısını artık 
desteklemiyoruz dediğini kimse duymadı. Bu iş böyle. Bilim ordusu olarak 
bakıldığında burada milyonlardan söz ediyoruz. Çok milyon değil belki ama en 
azından birkaç milyonluk bir kitle var ve bu kişiler yazıyor, bu kişiler kaliteli üretim 
yapıyor, bu kişiler okuyor. Onlara iyi davranmak zorunda yayıncılar. Başka çareleri 
yok. Teşekkür ederim.  
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Prof. Dr. Hasan U. Akay: Böylelikle bu oturumu ve paneli kapanmış olarak ilan 
ediyorum. Konuşmacılara teşekkür ediyorum. Sizlere de katıldığınız için teşekkür 
ediyorum. Ben bu panelin renkli geçeceğini tahmin ediyordum ama bu kadar da renkli 
olacağını tahmin edememiştim. Özelikle değişik fikirleri olan panelistler sayesinde 
değişik konulara değinmiş olduk. Umarım “açık erişim” ve “açık bilim” konusunu 
üniversite olarak da biz takip edeceğiz. Ben kişi olarak da Nergiz Hocanın yolunda da 
devam etmek istiyorum. Yani yayınlarımın birçoğunu “açık erişime” koyacağım. 

 

 


