
60-1 

  Açık Erişim Dergileri 

Doç.Dr. Korhan L. Ertürk 

   Atılım Üniversitesi 

      Bilişim Sistemleri Mühendisliği 

           korhan.erturk @atilim.edu.tr 

Popülerlik & Etki Faktörleri 



60-2 

 Bilimsel  İletişim ve Dergi 

 Açık Erişim Dergisi 

 Atıf Veri Tabanı & Etki Faktörü 

Sunum 



60-3 

Bilgi ve İletişim 

Uygarlık tarihi boyunca her dönemin kendine özgü 
toplumsal, ekonomik nitelik ve koşulları olmuş, her yeni 
yüzyılda bilgi ve iletişim ile ilgili gelişmeler, toplum ve 
bireylerin hayatını önemli ölçüde etkilemiş... 

Bireyler, öğrenme güdülerini tatmin edebilmek, 
gereksinimlerini karşılayabilmek, sosyal etkinliklerini 
düzenleyebilmek, yaşamlarını sürdürebilmek, 
geleceklerini belirleyebilmek için iletişim kanallarından 
bilgi edinmeye gayret etmişler...  

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerine bağlı olarak 
bilginin yenilenme süresinin kısalmasıyla bilimsel iletişim 
önem kazanmış...  
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Bilimsel İletişim 

Kurallı paketlenmesi 

 

1 

2 

Yayımlanması ve duyurulması (İlgili topluluk erişimi) 3 

Kalite onayının yapılması (Hakem) 

Koruma sağlanması (Gelecekte karşılaştırma olanağı) 5 

Akademik araştırmada üretilen bilginin 

İlgili topluluk tarafından kullanımı (Çoğunlukla atıf) 4 

Bilimsel 
İletişim 
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Bilimsel İletişim 

1 

2 

4 

Döngü 

Diğerleri ... 5 

3 

Web üzeri Sosyal Ağlar 

Bilimsel Etkinlik Platformları 

Basılı/Elektronik Yayıncılık 

İçerik Arşivleri 
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Bilimsel Dergiler 

Bilimsel iletişimde, tüm unsurların (paketleme, onaylama, 
yayım ve koruma) işlevsel olarak yaşama geçirilmesi 
bilimsel dergiler ile başlamış... 

Araştırmacıların farklı bilimsel iletişim aracı arayışları ile 
ortaya çıkan bilimsel dergiler, bir bilim topluluğunda 
yapılan araştırmaların kayıt altına alınması ve sonuçlarının 
diğer araştırmacılar ile farklı yer ve zamanlarda 
paylaşılabilmesini sağlamış...  (17. yüzyıldan itibaren) 

İlk bilimsel dergilerde yer alan yazılar, genellikle 
araştırmaların basit kronolojik anlatımını yansıtabilmiş,  
gördüm, yaptım şeklinde kaleme alınmış, analitik bir yapıya 
dayandırılmamış… 
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Bilimsel Dergiler 

Bilimsel dergilerde makaleler, Giriş, Yöntem, Tartışma ve 
Sonuç düzenine göre paketlenerek, araştırma aşamaları 
yansıtılmış, bilim insanlarının araştırma bulgularının 
değerlendirme ve yorumlamasında akademik bir disiplin 
sağlanmaya çalışılmış... 

19. yüzyılda bilim insanları, araştırma bulgularını 
paketlerken; çıkış noktalarını oluşturan soru ve sorunları 
açıklayarak araştırmalarını niye yaptıklarını, hangi 
araştırma tasarımı ve yöntemine dayalı olarak 
geliştirdiklerini, varsa elde ettikleri verileri hangi 
teknikleri kullanarak analiz ettiklerini ifade etmeye 
başlamışlar... 
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Bilimsel Dergiler 

Bilimsel dergiler, ortak bir ad altında yılda en az iki defa ve 
belirlenmiş aralıklarla çıkan, her sayısı numaralı ve tarihli 
olan, her sayısında değişik kişi ve kuruluşların bilimsel 
araştırma, makale, haber, öykü v.b. yazıları bulunan, ne 
zaman kesileceği belli olmayan, belli bir amaca yönelik 
olarak hazırlanıp yayınlanması… 
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Bilimsel Dergiler 

20. yüzyılın üçüncü çeyreğinden itibaren bilgi 
teknolojilerindeki gelişmeler özellikle sayısallaştırma 
(dijitalleştirme) ve İnternetin keşfi, bilim insanlarına ftp ve 
Web üzerinden bilimsel makale sunma ve erişim olanağını 
sağlamış, bilimsel elektronik dergiler yeni bilimsel iletişim 
aracı olarak yayıncılar ve bilim insanları tarafından 
kullanılmaya başlanmış... 

Dergilerin elektronik ortamda yayımı önce paralel yayıncılık 
sürecini başlatmış... Bilimsel dergilerin hem basılı hem de 
elektronik kopyalarının birlikte yayımlanması anlamına gelen 
paralel yayıncılık ilk olarak 1983'te Amerikan Kimya Kurumu 
(American Chemical Society - ACS) tarafından uygulanmış...  
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Bilimsel Dergiler 

1989 yılında, bilişsel bilim (cognitive science) üzerine 
çalışmaları olan Macar asıllı Dr. Harnad tarafından 
Amerikan Psikoloji Derneği desteğiyle, Psycoloquy isimli 
hakemli dergi, basılı kopyası olmaksızın Web üzerinde 
yayınlanmaya başlamış (elektronik yayıncılık).  

Bilimsel elektronik dergilerin basılı ortama göre daha kolay 
ve az bir maliyetle yayımlanması, ticari yayıncıların yanı 
sıra üniversiteler, kamu ve özel kurum ve kuruluşların da 
elektronik yayıncı olmalarını sağlamış...  

1990’lı yıllarda bazı dergiler sınırlı kullanım ile ücretsiz 
olarak elektronik ortamda sağlanırken 21. yüzyılın başı 
sınırsız erişim (Açık Erişim) sağlayan dergiler ile tanışma 
dönemini beraberinde getirmiş...  
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Bilimsel Dergiler ve Açık Erişim 

Uluslararası alanda süreli yayınları listeleyen Ulrich Süreli 
Yayın Rehberi (Ulrich’s Periodicals Directory– UlrichsWeb) 
Şubat 2015 itibariyle yaklaşık 677 bin kayıt 
bulundurmakta… 
 
Kayıtlarda 251 ülkeye ait 339 bin süreli yayın olduğu 
görülmekte… Bu süreli yayınların yaklaşık 71 bin (%21) 
adedi aktif ve hakemli…   
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Açık Erişim 
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Açık Erişim 

Açık erişim;  yazarın tüm kullanıcılara eserine ücretsiz 
erişim, kopyalama, kullanma, dağıtma, iletme, eseri 
kamuya gösterme ve kişisel kullanım için az sayıda basılı 
kopya yapmalarına izin vermesi; eserin yayından hemen 
sonra bir kurum ya da bilimsel dernek tarafından 
standart formatta açık erişime, sınırsız dağıtıma ve 
uzun süreli arşivlemeye olanak sağlayacak şekilde 
çevrimiçi bir arşivde depolanması.... 

 
                                                     (Budapeşte Açık Erişim Girişimi, 2002)  



60-14 

Açık Erişim 

Kendi kendine arşivleme (self archiving), bilim insanlarının 
hakemli dergilerde yayımlanmış makalelerinin kendi Web 
sitelerinde ya da kurumsal açık arşivlerde (KAA) 
depolanması ve açık, engelsiz ve ücret talep edilmeksizin 
erişiminin sağlanması... (yeşil yol - green road)  

Açık erişim dergi (open access journal)  yayıncılığı 
sunucularında depolanan makalelere olabildiğince sınırsız 
erişim hakkı tanıyan, okuyucusundan ücret talep etmeden 
hakemlik ve yayın giderlerini farklı ekonomik modeller ile 
karşılayan bir uygulama... (altın yol - gold road) 
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Bilimsel Dergiler 

Nitelik Erişim 

Açık Erişim (Open 
Access  –  OA) 

Herhangi bir zaman ve yerde, arşivindeki  
tüm makalelere tam metin, ücretsiz erişim  

Ambargolu Erişim  

(Embargod Access – EA) 

Gecikmeli olarak  ve belirlenen yerde, 
arşivindeki  tüm makalelere tam metin, 
ücretsiz erişim 

Kısmı Erişim 

(Partial Access – PA)  

Belirlenen zaman ve yerde, arşivindeki  
seçilmiş makalelere tam metin, ücretsiz 
erişim  

Sınırlı Erişim (Restricted 
Acc.– RA) 

Herhangi bir zaman ve yerde, arşivindeki  
tüm makalelere tam metin, ücretli erişim 
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Açık Erişim 

Bilimsel makaleler anında ya da gecikmeli olarak                 
(örneğin bir yıl sonra) açık erişime verilebilmekte… 

Telif hakları açısından eserin başkaları tarafından her 
türlü kullanımını engellemek yerine eğitim ve araştırma 
amaçlı kullanımı ve başka çalışmalara temel oluşturacak 
şekilde izin verilmesini belirten farklı lisans seçenekleri 
sunulabilmekte.... 
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Açık Erişim Dergileri  

Açık erişim dergi yayıncısı bir yazarın makalesinin 
ücretsiz ve elektronik olarak erişilebilirliği sağlarken 
farklı ekonomik modeller uygulamakta… 

Yayıncıya yazar tarafından yayınlanan makale başına 
ücret ödenebilmekte...  
 
Yayıncı giderlerini yazarı destekleyen araştırma 
kuruluşundan karşılayabilmekte… 
 
Yayıncı yazarın bulunduğu üniversite ya da araştırma 
kuruluşundan bir üyelik ücreti (örn. yıllık abonelik) 
alabilmekte 
 
… 
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Bilimsel Dergiler ve Açık Erişim 

Açık erişim dergilerinin listelendiği DOAJ’da 116 ülkeye 
ait 203 yayıncının 10,354 dergisi yer almakta…. 
 
Ulrichsweb’deki aktif hakemli dergilerin %14’ü DOAJ’da 
listelenmekte… Ancak UlrichsWeb’de aktif hakemli 
dergilerin %12’si açık erişimli olarak kayıtlı… 
 
DOAJ’da listelenen dergilerin bir bölümünün henüz 
UlrichsWeb’de açık erişimli olarak kayıtlı olmadığı 
görülmekte… 
 
DOAJ rehberinde dergi sayısı son üç yılda yaklaşık %100 
artış göstermiş… 6,195 dergi tam metin olarak genel 
amaçlı arama motorlarında dizinlenmekte… 
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Bilimsel Dergiler ve Açık Erişim 

Yazarların telif hakları açısından farkındalığını artırabilmek 
ve dergi seçiminde kolaylık sağlamak adına yayıncıların telif 
sözleşmelerini toplu bir şekilde listeleyen projeler 
yapılmış…  
 
Örneğin İngiltere’de SHERPA (Securing a Hybrid 
Environment for Research Preservation and Access -  
Araştırma, Koruma ve Erişim Çevresi için Güvenlik Desteği) 
kapsamında 2002 yılından itibaren başlatılan bir proje 
çerçevesinde RoMEO rehberi (Yayıncı Telif Hakkı Listeleri 
- Publisher's Copyright Listings) oluşturularak, yayıncıların 
telif hakkı politikaları Telif Bilgi Bankasına (Copyright 
Knowledge Bank – CKB)  kaydedilmeye ve bilim topluluğunun 
dikkatine sunulmaya başlanmış… 
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Bilimsel Dergiler ve Açık Erişim 

RoMEO rehberi yayıncıları (1818)  sarı, mavi, yeşil ve 
beyaz renklerine ayrıştırmış: 
 
 
 
 
 
 
Bu yayıncıların yaklaşık 24 bin dergisinin telif hakkı 
politikası Romeo’da görüntülenmekte (Ulrichsweb’de 
kayıtlı olan aktif ve hakemli dergilerin yaklaşık %30’u)  
 
Yayımlanmış çalışmaların hakemlik sürecini henüz tamamlamamış 
sürümleri ön baskı sürümü  (pre print),  Hakemlik sürecini tamamlayıp 
yayına kabul edilmiş sürümleri  ise son baskı (post print)  ya da yayıncı 
baskısı (publisher version) sürümü…  

Ön Baskı + Son Baskı 636 % 35 

Son Baskı 618 % 34 

Ön Baskı 122 % 7 

Farklı yerden erişim olmaz 422 % 24 



60-22 

Açık Erişim 

RoMEO rehberindeki dergilere ait telif hakkı politikalarının 
yaklaşık yarısı ilk 15 yayıncı tarafından bilim topluluğu ile 
paylaşılmakta… 
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Açık Erişim 

Türkiye’de 17 yayıncı 

1 Beyaz 
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Bilimsel Dergiler ve Açık Erişim 

RoMEO rehberinde kayıtlı yayıncıların yaklaşık beşte biri 
makalenin orjinal sürümüyle yayın zamanında (on time) 
paralel olarak ödemesiz ve kendilerinden izin alınmaksızın 
farklı Web siteleri ya da AE arşivlerinde depolanması ve 
paylaşımına destek vermekte…  
 
Az sayıda yayıncı kendilerinden izin alınması, bir diğer 
grup yazarlarınca ödeme (fee) yapılması halinde koşullu 
sağlamakta 
 
Bir kısım yayıncı ise bir geciktirme süresi (ambargo - 
delayed) sonrası bu desteği vermekte… 
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Açık Erişim 
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Dergi Etki Faktörü 

Dergiler ve atıflarla bütünleştirilen dergi etki 
faktörü/değeri (EF - journal impact factor – JIF) ise 
1950’lerin ortasında Dr.Garfield tarafından ortaya 
atılmıştır. 
 
Bir makalenin etkisini ölçebilmek için o makaleye yapılan 
atıfların önemli olduğunu, atıfların sayılmasının yazarın 
yazdığı makalelerin sayılmasından daha iyi bir performans 
belirtisi olacağını… 
 
Derginin son yılda, önceki iki yıla ait makalelere aldığı 
atıfların, önceki iki yılda yayınlanan makale sayısına 
bölünmesi ile Derginin  Değeri bir başka ifade ile Dergi Etki 
Faktörü… 
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Dergi Etki Faktörü 

Dr. Garfield tarafından Bilimsel Bilgi Enstitüsü’nün 
(Institute for Scientific Information - ISI) 1958 yılında 
kurulmasıyla, ISI tarafından, 1961 yılında Fen Bilimleri Atıf 
Dizini (Science Citation Index - SCI) bilim insanlarının 
kullanımına sunulmuş…  
 
Atıf dizinlerinde (Veri Tabanları) taranan dergilerdeki 
makalelerin aldığı atıf sayısı söz konusu dergilerin etki 
faktörünü (journal impact factor) arttırmış,  
 
Bir başka ifadeyle atıf veren bilim insanlarının eserlerinin 
bulunduğu dergilerin akademik kıymeti yükselmeye 
başlamış…  
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Bilimsel elektronik dergi                     Veri tabanı hizmeti 

Bilimsel elektronik/paralel dergiler, Web ortamında 
uluslararası  rehber/veri tabanlarında listelenmekte... 
Gelişmiş tarama yetenekleri ile istenilen yer ve zamanda, 
arzu edilen yayına erişim sağlanabilmekte.... 

 

Uluslararası alanda (Elsevier) Scopus ve Thomson Reuters 
(ISI) Bilgi Webi (Web of Knowledge) platformu Bilimsel 
Web (Web of Science - WoS) veri tabanları en 
bilinenleridir.  

Dergi Etki Faktörü 
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Bilimsel Dergiler ve Açık Erişim 

Ulrichsweb’deki her dört aktif hakemli dergiden biri 
(17.711) WoS’da, Ulrichsweb’in yaklaşık %35’i (24.850) 
Scopus’da bulunmakta…  
 
WoS’da dizinlenen dergilerin yaklaşık %70’inin telif 
sözleşmeleri RoMEO rehberinde kayıtlı…Bu rakam RoMEO 
rehberinin %45’ine karşılık gelmektedir. RoMEO 
rehberinde daha iyimser bir tabloyla yaklaşık %62’sini 
kapsayan Scopus dizinlediği dergilerin yaklaşık %66’sı ile 
temsil edilmekte…. 
 
Her iki atıf veri tabanında beyaz kodlu yayıncılar ise 
%5’ler seviyesinde kalırken, dizinlenen dergilerin en 
azından %60’ının yayınlanan makalelere yayın zamanında ya 
da bir geciktirme sürecinde desteği vermekteler 



60-30 

Açık Erişim 
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Bilimsel Dergiler ve Açık Erişim 

DOAJ’da listelenen dergilerin küçük bir bölümü atıf veri 
tabanlarına yansımakta…Dergilerin 1,296 adedi WoS’da, 
3,106 adedi Scopus’ta dizinlenmekte… 
 
Atıf veri tabanlarında, altın yolda duran dergilerinin henüz 
%10’lar seviyesinde temsil edildiği görülmekte.. 
 
RoMEO rehberinde DOAJ’daki dergilerin tamamına yakınının 
(%98) kayıtlı… 
 
Altın yolda olan DOAJ rehberinde dergilerin %91’i yeşil yol 
ile ilişkileri bulunmakta, kişisel/kurumsal arşivlemeye destek 
vermekte… Geriye kalan dergilerin %5’inin kişisel/kurumsal 
arşivlemeye destek vermeyişi dikkat çekici… 
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Açık Erişim 
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Açık Erişim 
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Üretilen bilimsel içeriğin gecikmeksizin makul bir süre 
içerisinde Web ortamında serbest görünürlük ve etkisini 
sağlamak  açısından mekanizmalar …!!! 

Sonuç 

Bilimsel bilgiye erişimde fırsat eşitliği, tek noktadan güçlü 
müzakere etkisi, araştırma faaliyetlerinin etkinleşmesi, 
otorite bilgi kaynaklarına yaygın erişim olanaklarının  
sağlanması… 


