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Açýk Eriþim Kavramý ve Geliþmekte Olan Bir Ülke
Olarak Türkiye Ýçin Anlamý
Open Access Concept and Its Meaning for Turkey as a Developing
Country
Hülya Dilek Kayaoðlu1

Öz: Basýlý dergiler aracýlýðý ile gerçekleþen bilimsel iletiþim sürecinde yaþanan
sorunlar, özellikle dergi krizi olarak da adlandýrýlan ticari dergilerdeki keyfi ve
aþýrý fiyat artýþlarý, bilimcileri, inisiyatifi ele alýp, basýlý dergi yayýncýlýðý sürecini
yeniden gözden geçirmeye yöneltmiþtir. World Wide Web'deki hýzlý geliþmelerin
bir tür katalizör iþlevi görmesiyle de, basýlý dergi yayýncýlýðýnýn fiyat artýþlarýný
besleyen çerçeve koþullarýný deðiþtirecek yeni elektronik yayýncýlýk modelleri
tartýþýlmaya baþlanmýþtýr. Bu baðlamda, bilimsel makalelere ücretsiz ve engelsiz
eriþim fikrine dayanan açýk eriþim kavramý ortaya atýlmýþ; bu kavrama dayalý
olarak da yeni elektronik yayýncýlýk modelleri denenmeye baþlanmýþtýr.
Bu makalenin amacý da, açýk eriþim kavramýný, ortaya çýkýþ nedenlerini ve
geliþimini irdeleyerek, açýk eriþim fikrine dayalý elektronik yayýncýlýk
modellerinin, geliþmekte olan bir ülke olarak Türkiye için ne anlama geleceðini
bir giriþ çalýþmasý kapsamýnda sorgulamaktýr.
Anahtar Sözcükler: Açýk eriþim, açýk eriþim dergileri, açýk eriþim arþivleri,
bilimsel iletiþim
Abstract: The problems experienced in the scholarly communication process
have led scientists to review the printed periodicals publishing system. The new
electronic publishing models, which would alter the framework nurturing the
price increases of printed periodicals publishing, have been started to be
discussed with the rapid developments in the World Wide Web, which functions
as a sort of catalyst. In this respect, the concept of open access, based on the
idea of unrestricted access to scholarly reserch, has been set forth.
The main purpose of this article is to discuss the concept of open access, the
reason for its emergence and its meaning for Turkey as a developing country in
the context an introductory discussion.
Key Words: Open access, open access journals, open access archives, scientific
communication
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1.

Açýk Eriþim Kavramýnýn Ortaya Çýkýþ Nedenleri

Bilimsel dergiler, 17. yüzyýlýn ortalarýndan bu yana baþlangýçtaki iþlevlerine
yenilerini de ekleyerek geliþmiþlerdir. Bugün, bilimsel dergilerin dört önemli
iþlevi vardýr. (Kim, 2001:36; Boyce, 2000:404; Rowland, 1997:1). Bunlar:
- Güncel geliþmelerden haberdar etmek
- Herhangi bir bilimsel katkýnýn kim tarafýndan ve ne zaman yapýldýðýný
belirlemek
- Hakem aracýlýðýyla kalitenin güven altýna alýnmasýný saðlamak
- Arþiv iþlevi görmek
Bilimsel dergilerin, okurlarý güncel geliþmelerden haberdar etme iþlevi, hem
derginin yayýmlanma sürecindeki yavaþlýk, hem de makalelerin çok sayýda
dergiye yayýlmýþ olmasý nedeniyle yara almaktadýr. Ulrich'e göre, dünya
çapýnda, yaklaþýk 43.500 bilimsel dergi yayýnlandýðý, bunlar arasýnda hakemli
olarak belirtilenlerin de 21.000'i geçtiði düþünülecek olursa (Tenopir, 2004:1),
bu iþlevin gerçekleþtirilmesindeki zorluk kolayca görülür. Ayrýca, kaliteyi güven
altýna alma iþlevi de, hakem mekanizmasýyla ilgili sorunlar nedeniyle
eleþtirilmektedir. Bu sorunlara, bilimsel dergi fiyatlarýndaki aþýrý ve keyfi artýþ
da özellikle eklenmelidir. Gerçi, bilimsel dergi yayýncýlýðýnýn tarihi, bilimsel
dergilerin iþlevlerine, kâr amacýnýn sürekli olarak eþlik ettiðini göstermektedir
(Thorin, 2003:4); ancak, bilimsel dergi fiyatlarý son 20 yýlda o kadar aþýrý
artmýþtýr ki, bu artýþ hem enflasyonun çok üstünde kalmýþ, hem de kütüphane
bütçeleri ayný oranda artmamýþtýr.
Fen, teknoloji ve saðlýk bilimleri alanlarýndaki yabancý dergilerin fiyatlarýnda
yaklaþýk son 15 yýldýr yoðun olarak yaþanan ve kökleri 20. yüzyýlýn 2. yarýsýna
kadar inen bu keyfi ve hýzlý fiyat artýþý, literatürde "dergi krizi" olarak
adlandýrýlýr (Thorin, 2003:2). Bu krizi baþlangýçta "kütüphane krizi" olarak
adlandýranlar da olmuþtur. Ancak kütüphane krizi ifadesi, sorunu yalnýzca mali
bir sorun olarak görmek, bir açýdan da küçümsemek anlamýna gelir. Oysa dergi
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krizi, araþtýrma sonuçlarýnýn geniþ çevrelere ve hýzla yayýmýnýn
gerçekleþmesinde yaþanan yapýsal sorunun bir ifadesidir, kýsaca bilimsel
iletiþim sürecindeki bir týkanmaya iþaret etmektedir (Dilek-Kayaoðlu, 2004:61).
Bilimcilerin katkýlarýyla ortaya çýkan basýlý bilimsel dergiler, kütüphanelerce
ticari yayýncýlardan tekrar, üstelik de aþýrý yüksek abonelik ücretleri ödenerek
adeta yeniden satýn alýnmaktadýr. Willis (1995), basýlý dergi yayýncýlýðýndaki bu
çarpýk durumu, Tablo 1'de þöyle gösterir:
Ýþlev
araþtýrma yapmak
makale yazmak
denetimi saðlamak
yayýnlamak
pazarlamak
daðýtmak
yararlandýrmak

Gerçekleþtiren
bilimci
bilimci
bilimci
yayýncý
yayýncý
yayýncý
kütüphane

Ödemeyi Yapan
üniversite
bilimci
bilimci
abone
abone
abone
üniversite

Katma Deðer
yeni bilgi
bilginin yayýmý
kalite
yapý
haberdar etmek
kolaylýk
eriþilebilirlik

Tablo 1: Basýlý Dergi Sistemindeki Roller

Bu tabloya göre, bir bilimcinin, bilimsel bir dergiye gönderdiði yazýsýnýn
bilimsel denetimini yine bir meslekdaþý yapar. Yayýncýysa, yayýnlama,
pazarlama ve daðýtým iþlevlerini gerçekleþtirir, ama maliyetini aboneden
karþýlar. Kütüphaneler ise, dergilere abone olarak eriþimi mümkün kýlarken,
abonelik ücreti yanýnda, dergiye eriþimi sürekli kýlmanýn maliyetini de
üstlenirler.
Böylece, araþtýrma kurumlarý, hem araþtýrmacýyý istihdam edip, hem de ona
araþtýrma projesinde gerektiðinde mali olarak destek saðladýktan sonra ortaya
çýkan ürünü tekrar, üstelik de fahiþ fiyatlarla satýn almak zorunda býrakýlýr.
Araþtýrma, eðer kamu kaynaklarýyla finanse ediliyorsa, devlet kendi araþtýrma
sonuçlarýný yeniden satýn alýyor demektir.
Yaklaþýk 1970'lere kadar basýlý dergi sisteminin yukarýda belirtilen çarklarý
sorun çýkarmadan iþlerken, daha sonra bilimsel derginin ticari yayýncýlar
tarafýndan piyasa ekonomisi dinamikleri içinde bir mala dönüþtürülmesi, aþýrý
fiyat artýþlarýný da beraberinde getirmiþtir. Dergi fiyatlarýndaki aþýrý artýþýn
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birbirini besleyen deðiþik nedenleri vardýr (Dilek-Kayaoðlu, 2004:45-49).
Burada bu nedenler ele alýnmayacaktýr. Fakat bilimsel basýlý dergi
yayýncýlýðýnda yaþanan aþýrý fiyat artýþlarýnýn elektronik ortamda da katlanarak
devam ettiði mutlaka vurgulanmalýdýr. Tekel konumuna gelen büyük ticari
yayýncýlarýn, etkinliklerini elektronik ortamda da benzer mantýk içinde
sürdürmeleri yalnýzca bu krizin derinleþmesine imkan saðlamaktadýr (Thorin,
2003:5; Guédon, 2001:10-14). Çünkü, büyük ticari yayýncýlar, elektronik ortamý
mevcut kâr paylarýný artýracak stratejiler geliþtirerek kullanmaktadýr; örneðin,
yayýnladýklarý basýlý dergileri kýsmen ya da tamamýyla, elektronik ortamda bir
paket haline getirerek pazarlayýp tek bir fiyat üstünden satma stratejisini
izlemeye baþlamýþlardýr.
Frazier'ýn (2001) "Kârlý Ýþ" (Big Deal) olarak ifade ettiði bu strateji, eriþilen
dergi sayýsýnýn fazlalýðý ve muhatap alýnan tek bir firma olmasý açýsýndan
baþlangýçta kütüphanecilerce de benimsenmiþ; bu nedenle kütüphaneciler hem
dermelerini kullanýcý ihtiyaçlarýna göre oluþturma iþlevini ellerinden kaçýrmýþ,
hem de yayýncýnýn dergi kullanýmýný denetim altýna almasýna ortam saðlayarak
etki deðeri (impact factor) etrafýndaki kýsýr döngünün tekrarlanmasýna yol
açmýþlardýr. Cornell Üniversitesi, Harvard Üniversitesi ve Maryland
Üniversitesi kütüphane yöneticileri, üniversite senatolarýný da bilgilendirerek,
bu tür paketler yerine, dergi dermesini birebir seçerek oluþturmayý
yeðlediklerini kamuoyuna duyurmuþlardýr (Johnson, 2004:5). Fakat "Kârlý Ýþ"
yayýncýlýðý hem dünyada, hem de ülkemizde hâlâ oldukça yaygýndýr.
Görülüyor ki, "basýlý dergi sisteminin temelinde yatan ve dergi krizine yol açan
koþullar, elektronik ortamda da ayný kaldýðý sürece, dergi krizinin ticari
yayýncýlarca daha da derinleþtirilmesine olanak saðlanmýþ olunacaktýr. "Çünkü
geliþmekte olan ülkelerin hep hissettiði, ancak geliþmiþ ülkeleri de son 15-20
yýldýr vuran "dergi krizi" özünde yalnýzca bilginin bulunduðu ortamla ilgili bir
sorun deðildir. Bu nedenle bilimsel dergi yayýncýlýðýnýn temelinde yatan
sorunlarý yaratan çerçeve koþullar deðiþtirilemediði sürece, tek baþýna basýlýdan
elektronik ortama geçiþ, sorunlarýn yalnýzca katlanarak artmasýna neden
olacaktýr" (Dilek-Kayaoðlu, 2004 :61).
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Dergi fiyatlarýndaki aþýrý ve keyfi artýþý ilk fark eden meslek grubu olan
kütüphaneciler, soruna bilimcilerin dikkatini çekerek onlarýn inisiyatifi ele
almalarýna da yol açmýþlardýr. Böylece, bilimciler, bilimsel basýlý dergi
yayýncýlýðýnýn temelinde yatan ve fiyat artýþlarýný besleyen çerçeve koþullarý
deðiþtirecek ve bilimsel bilgiye ücretsiz ve engelsiz eriþimi saðlayacak
yaklaþýmlarý, elektronik ortamdaki geliþmelerin bir tür katalizör iþlevi
görmesiyle, uygulamaya geçirmeye baþlamýþlardýr. Bu yaklaþýmlardan biri de
açýk eriþim kavramýdýr ve bu kavrama dayalý olarak yeni bilimsel elektronik
yayýcýlýk modelleri geliþtirilmektedir. Bailey'in hazýrladýðý Açýk Erþim
Bibliyografyasý (Open Access Bibliography..., 2005), açýk eriþim kavramýnýn
bilimciler arasýnda hararetle tartýþýlan güncel konulardan biri olduðunu ve bu
konuda üretilen belgelerin kritik bir yoðunluða ulaþtýðýný açýkça ortaya koyar.
2. Açýk Eriþim: Taným
"Açýk kaynak kodu", "açýk radyo", "açýk toplum" günlük hayatýmýzda
karþýlaþtýðýmýz görece yeni ifadelerdir. Bu ifadeler, deðiþik konu alanlarýnda
belki de benzer nedenlerle bir açýklýk arayýþý içinde olunduðunun göstergesi
olarak düþünülebilir.
Açýk terimi, ilk anda engelsizliði akla getirir; ama, "... çalýþýr, iþler durumda
olan..., gizli saklý yönü bulunmayan..., gerçek" anlamlarýna da gelmektedir
(Püsküllüoðlu, 1995: 35). Açýk eriþim kavramýnýn anlamý ise, geliþim
aþamasýndaki tüm giriþimlerde olduðu gibi kimin konuþtuðuna baðlý olarak bazý
deðiþiklikler göstermektedir (Johnson, 2004:10).
Açýk eriþim hareketinin geliþim aþamalarý incelendiðinde, bu konuya yön ve hýz
veren bir çok belgenin yaratýldýðý görülür. Açýk eriþim kavramýnýn anlamýna
özellikle deðinen 3 önemli belge vardýr. Bunlar, en eskiden yeniye doðru:
Budapeþte Açýk Eriþim Giriþimi (Budapest open access initiative, 2002), Açýk
Eriþim Yayýncýlýðý Üzerine Bethesda Bildirimi (Bethesda statement on open
access publishing, 2003) ve Fen ve Ýnsan Bilimlerindeki Bilgiye Açýk Eriþim
Üzerine Berlin Bildirgesi'dir (Berlin declaration on open access to knowledge in
the sciences and humanities, 2003). Bu belgelerdeki tanýmlarý ele almak, ayný
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zamanda açýk eriþim kavramýnýn anlamýný ve ele alýnýþýný ortaya koyacaktýr.
Soros'un desteklediði Açýk Toplum Enstitüsü, 2001 yýlý Aralýk ayý baþýnda açýk
eriþimi desteklemek üzere Budapeþte'de bir toplantý düzenler. Toplantýya
katýlanlarýn hepsi açýk eriþim kavramýný kullanmazlar ama, bu toplantý, 2002
yýlý Þubat'ýnda Budapeþte Açýk Eriþim Giriþimi'nin ortaya çýkmasýna neden olur.
Bu giriþimle açýk eriþim kavramý ilk kez düzgün bir biçimde (Velterop, 2005:4),
aþaðýdaki gibi tanýmlanýr:
"Bu yayýnlara [hakemli dergi makaleleri kastediliyor] 'açýk eriþimle', onlarýn
kamu Ýnterneti, üzerinden ücretsiz olarak elde edilebilirliðini kastediyoruz;
[açýk eriþim], herhangi bir kullanýcýnýn bu makaleleri okuma, bilgisayarýna
indirme, çoðaltma, daðýtma, basma, tarama ya da tam metinlerine link verme,
dizinleme, veri olarak yazýlýmlara aktarma, ya da mali, yasal ve internetin
kendisine eriþim saðlama dýþýnda herhangi bir teknik engel olmaksýzýn diðer
baþka yasal kullanýmlarýna izin verilmesidir. Çoðaltma ve daðýtým konusundaki
tek sýnýrlama ve bu alandaki telif hakký için tek rol yazarlara, çalýþmalarýnýn
bütünlüðü üzerinde denetim ve uygun bir biçimde kabul görme ve atýflanma
hakkýný vermelidir " (Budapest open access initiative, 2002)
Bu taným, açýk eriþimin yalnýzca makalelere ücretsiz eriþme fikrine
dayanmadýðýný, ayný zamanda yazarýna uygun bir biçimde atýf yapýldýðý sürece,
bu makalelerin deðiþik amaçlý olarak kullanýmýna ve yayýmýna izin verildiðini
göstermektedir. Çünkü bilimsel bir makalenin yazarý için para deðil, yazdýðý
makalenin uyandýracaðý yanký önemlidir. Yukarýdaki tanýmda eksik olan ise,
bilimsel makalelerin açýk eriþim arþivlerinde depolamasý konusu ile uzun süreli
koruma konusudur (Suber, "How...", 2003).
Budapeþte Açýk Eriþim Giriþimi'nden 14 ay sonra, 11 Nisan 2003 tarihinde
ABD'de, Howard Huges Týp Enstitüsü'nde, bilim derneklerini, bilimcileri,
kütüphanecileri ve yayýncýlarý bir araya getiren bir günlük bir toplantý
düzenlenir. Toplantýda tartýþýlan konular yaklaþýk 2 ay sonra Haziran 2003'de
Açýk Eriþim Yayýncýlýðý Hakkýnda Bethesda Bildirimi olarak adlandýrýlan bir
belgeyle kamuya açýklanýr (Velterop, 2005:4; Bethesda statement on open
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access publishing, 2003).
Bethesda Bildirimi'ne göre, "bir açýk eriþim yayýný aþaðýdaki 2 koþuldan birini
karþýlayan yayýndýr:
"1. Yazar(lar) ve telif hakký sahibi (sahipleri), tüm kullanýcýlara [eserlerine]
ücretsiz, geri alýnamaz, dünya çapýnda, sürekli eriþim hakkýný ve [eseri]
çoðaltma, kullanma, daðýtma, aktarma ve kamuya gösterme, [ayrýca] kaynaðýný
tam vermek koþuluyla, sorumluluðu üstlenilebilecek her türlü amaç için
herhangi bir dijital ortamda eserin türevlerini oluþturma ve daðýtma izni
yanýnda, sýnýrlý sayýda kopyayý kiþisel kullaným için basma hakkýný verir.
2. Bir eserin tam bir sürümü, tüm ek materyalleriyle birlikte ve yanýna yukarýda
belirtilen izin belgesi de eklenerek, yayýnýndan hemen sonra uygun bir standart
elektronik formatta ve bir akademik kurum, bir bilim derneði, bir hükümet
kuruluþu ya da yerleþik bir baþka kurum tarafýndan desteklenen, açýk eriþimi,
sýnýrsýz daðýtýmý, karþýlýklý iþlerliði ve uzun süreli arþivlemeyi gerçekleþtirmeðe
çalýþan en az bir çevrimiçi arþivde depolanýr. (Biomedikal bilimler için PubMed
Central böyle bir arþivdir). " (Bethesda statement on open access publishing ,
2003).
Bethesta Bildirimi'nde yapýlan tanýmý, Budapeþte Açýk Eriþim Giriþimi'nde
yapýlandan ayýran, "sýnýrlý sayýda kopyayý kiþisel kullaným için basma hakký"
ifadesidir. Çünkü, bu ifade, makalelerin ticari amaçlý olarak yaygýn bir biçimde
kullanýlmasýný engellemek üzere, bilim derneklerine ve yayýncýlara uygun bir
seçenek sunmaktadýr. Oysa, örneðin ilaç þirketleri, kendilerine bu konuda bir
ayrýcalýk tanýnmasý için yayýncýya bizzat ödeme yaparak, makaleleri ilaç
tanýtýmlarý için yaygýn bir biçimde kullanmaktadýrlar (Velterop, 2005:5).
2003 Ekim Ayý'nda Max Planck Kurumu tarafýndan Berlin'de düzenlenen açýk
eriþim konulu bir toplantýnýn ardýndan, Fen ve Ýnsan Bilimlerindeki Bilgiye
Açýk Eriþim Üzerine Berlin Bildirgesi üretilir (Berlin declaration...,2003). Bu
Bildirge'yi, Alman araþtýrma kurumlarý aðýrlýklý olmak üzere, diðer uluslararasý
araþtýrma kurumlarý da imzalar. Ýmza süreci, dünyanýn dört bir yanýndan
katýlýmcýlarla hâlâ sürmektedir.
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Berlin Bildirgesi, açýk eriþimi, ifadeleri güçlendirici birkaç ek sözcük dýþýnda
aynen Bethesda Bildirimi'ndeki gibi tanýmlar. Buna göre, hem Budapeþte Açýk
Eriþim Giriþimi'nin, açýk eriþim tanýmlarýnýn kaynaðý olduðu kolaylýkla görülür.
Velterop (2005:6), bu belgelerde 3 temel kesiþme noktasý belirler. Bunlar:
- Bilimsel makalelere Internet üzerinden ücretsiz eriþim saðlanmasý.
- Kiþilere, yazara doðru ve eksiksiz biçimde atýf yapmak koþuluyla,
makaleleri kullanma, çoðaltma ve yayma izninin verilmesi.
- Makalenin, uygun bir elektronik formatta, uzun süreli olarak açýk
eriþim ilkelerine uygun bir arþivde depolanmasý.
Öyleyse, açýk eriþim kavramýndan amaçlanan öncelikle bilimsel makalelerin
kiþilere 'ücretsiz' olarak sunulmasýdýr. Burada, kamu destekli de olsa askeri
araþtýrmalarýn, patent alacak keþiflerin ya da kitap gibi telif ücreti alýnacak
yayýnlarýn açýk eriþim kavramý dýþýnda tutulabileceði belirtilmelidir (Suber,
2004-2005). Ayrýca, "ücretsiz" teriminden, hizmetin maliyetsiz olduðu deðil,
maliyetin kullanýcýya yansýtýlmadýðý anlaþýlmalýdýr. Diðer yandan, açýk
eriþimden, hem telif haklarýndan ve lisans anlaþmalarýndan, hem de donaným ve
yazýlým kullanýmýndan kaynaklanan engellerin aþýlmasý amaçlanýr. Suber'a göre
("How...", 2003; "Removing...", 2003), bu engeller o kadar karmaþýktýr ki, ayný
eser için farklý kullanýcýlar, farklý zaman, yer, kurum ve durumda farklý
engellerle karþýlaþabilirler! Son olarak da kamu kaynaklý eserlerin belirli
standartlara sahip bir yerde arþivlenmesi yetmez, uzun süreli olarak korunmasýný
saðlamak da gereklidir.
Budapeþte, Bethesta ve Berlin belgelerindeki tanýmlarda açýk eriþim, bilginin
pratik kullanýmýyla ilgili uygulamalar açýsýndan ele alýnmaktadýr. Bu belgelerde,
açýk eriþimin hangi iþletme modelleriyle nasýl gerçekleþtirileceði ve
sürdürülebilir kýlýnacaðýna doðal olarak deðinilmemektedir. Çünkü bu baðlamda
tek bir reçete ile tüm bilim topluluklarýnýn ihtiyaçlarýna yanýt verilmesi
düþünülemez. Bilim topluluklarý kendi ihtiyaçlarýna göre farklý iþletme modelleri
çerçevesinde hareket edeceklerdir (Johnson, 2004:11).
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3. Açýk Eriþim Yayýncýlýk Modelleri
Willinsky (2003), açýk eriþim fikrine dayalý 9 iþletme modelinin uygulamada
olduðunu belirlemiþtir. Bu iþletme modelleri incelendiðinde, açýk eriþim
fikrinin, Budapeþte Açýk Eriþim Giriþimi'nde ifade edilen 2 temel model
etrafýnda çeþitlenerek uygulamaya geçirildiði görülür. Bu modeller:
1.Açýk Eriþim Dergileri (Open Access Journals)
2.Kiþisel Arþivleme (Self-archiving)
Açýk eriþim kavramý baðlamýnda bilimsel makalelere ya açýk eriþim dergileri
içinde yayýnlandýklarýnda, ya da eriþim engeli olmaksýzýn uzaktan taranabilir,
elektronik arþivlerde depolandýklarýnda ücretsiz olarak eriþilecek ve deðiþik
amaçlý kullanýmlarý gerçekleþtirilecektir (Swan ve Brown, 2004:8).
3.1. Açýk Eriþim Dergileri
Açýk eriþim dergilerinin ortak özelliði, içeriklerini ücretsiz ve elektronik olarak
okurlarýna açmalarýdýr. Yapýlan bazý ön araþtýrmalar, açýk eriþim dergilerinin etki
deðeri açýsýndan en azýndan ticari dergiler kadar iyi olduðuna dikkat
çekmektedir (Open Access Bibliography, 2005:XIX; Testa ve McVeigh: 2004 ).
Swan ve Brown'un (2004: 34-36) yaptýðý çalýþma ise, makalesini bir kez açýk
eriþim dergisinde yayýnlatmýþ olan yazarlarýn % 71 oranýnda bu uygulamaya
devam edeceklerini ve yazarlarýn açýk eriþimin etki deðeri oranlarýný
yükselttiðine inandýklarýný göstermiþ; buna karþýn kalite kontrolü, kariyeri
destekleme, telif haklarý ve bilim kurumlarýnýn yayýncýlýk etkinliklerine zarar
verme kaygýlarýný taþýdýklarýný da ortaya koymuþtur.
Açýk eriþim dergileri için uygulamada 4 deðiþik iþletme modeli bulunmaktadýr
(Swan ve Brown: 2004:8-9). En basit modelde, üniversitedeki bir bölüm, bir
açýk eriþim dergisinin yayýnýný baþlatýp sürdürür. Bölüm, üniversitenin
sunucusunu kullanarak salt elektronik açýk eriþim dergisini yayýnlar, hakem
sürecine dayalý olarak baskýya hazýrlar ve ücretsiz olarak diðer meslekdaþlarýnýn
kullanýmýna sunar.
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Bu modelin çeþitlendirilerek uygulamaya konulduðu da görülür. Çoðunlukla da
açýk eriþim dergileri, farklý kurumlardan ya reklam alarak, ya ödenek
saðlayarak, ya da sponsorluk mekanizmasý kullanarak mali kaynak bulmakta ve
böylece iþletme giderlerini karþýlayabilmektedir.
Açýk eriþim dergilerince uygulanan bir baþka iþletme modelinde ise "ticari" bir
yaklaþým benimsenir. Bu modelde, yazar makalesini yayýnlatmak üzere makale
baþýna ücret öderken, yayýncý da makalenin ücretsiz ve elektronik olarak
eriþilebilir kýlýnmasýný saðlamaktadýr. The Public Library of Science ve BioMed
Central dergileri bu tür iþletme modeline örnek olarak verilebilir. Suber (20042005), günümüzde açýk eriþim dergilerinin yalnýzca % 47'sinin, yazardan
makale baþýna ücret aldýðýný belirtir.
Bazý açýk eriþim dergi yayýncýlarý, kurumsal üyelik adlý bir mekanizma
oluþturmuþ; kurumsal üyelik ücretini veren kurumlarýn yazarlarýndan ayrýca
ücret almama yoluna gitmiþlerdir. Bu uygulama açýk eriþim dergilerinin mali
sorunlarýna uzun vadeli yapýsal bir çözüm getirmekten uzaktýr. Fakat geçici bir
mali destek olarak açýk eriþim yayýncýlýðýnýn yaygýnlaþýp geliþmesini
cesaretlendirici bir çözümdür (Johnson, 2004:21).
Açýk Toplum Enstitüsü'nün desteðiyle Lund Üniversitesi Kütüphaneleri
tarafýndan yayýnlanmaya baþlayan Açýk Eriþim Dergileri Rehberi de bir açýk
eriþim yayýnýdýr (The Directory of Open Access Journals, 2003-). Bu rehberde,
2005 Ekim ayý sonu itibariyle aralarýnda 31 adet Türkçe derginin de (ikinci ya
da üçüncü dil olarak da) bulunduðu 1900 açýk eriþim dergisi listelenmektedir.
Brezilya için SciELO, Latin Amerika ve Karayipler için BIREME, Türkiye,
Brezilya, Hindistan ve Þili gibi geliþmekte olan ülkelerden 30'u aþkýn derginin
yer aldýðý Bioline International ve Hindistan'daki bilim kurumlarýnýn açýk eriþim
yayýnlarý burada anýlmalýdýr. Bioline International, ticari dergilerin nasýl açýk
eriþim dergilerine dönüþtürüleceði konusunda danýþmanlýk da yapmaktadýr. Açýk
Toplum Enstitüsü de bu dönüþümü açýklayan rehberler yayýnlamýþtýr. (Chan ve
Costa, 2005:149-150,157)
Ayrýca, pahalý dergilere abone olamayan yoksul ülkelerin bu dergilere ücretsiz
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ya da indirimli eriþim saðlamasýný amaçlayan Access to Global Online Research
in Agriculture (AGORA), ya da Health InterNetwork Access to Research
Initiative (HINARI), Electronic Information for Libraries.net (eIFL.net),
Programme for the Enhancement of Research Information (PERI) gibi
örgütlenmeler de vardýr. Ancak bunlar, doðrudan açýk eriþim kavramý içinde
deðerlendirilemezler. Çünkü, bu etkinlikler, baðýþlar ya da uluslararasý yardýmlar
olmadan gerçekleþtirilemez ve süreklilikleri saðlanamaz (Open Access
Bibliography, 2005; Arunachalam, 2003:19-20).
3.2. Kiþisel Arþivleme (Self-Archiving)
Açýk eriþimi desteklemek için makalelerin mutlaka açýk eriþim dergilerinde
yayýnlanmasý gerekmez. Henüz yayýnlanmamýþ yazýlar ya da geleneksel
yöntemle yayýnlanan makaleler, elektronik arþivlerde biriktirilip kullanýma
sunulabilir. Böylece, kiþisel arþivleme kavramýyla karþýlaþýrýz. Kiþisel arþivleme
kökleri eskilere dayanan bir fikirdir. Bilgisayar bilimleri alanýnda, yazýlarýný
daha yayýnlanmadan önce meslekdaþlarýna gönderen bilimciler, hem
araþtýrmalarýný duyurma, hem de yazýya son halini vermek üzere fikir almak vb.
nedenlerle bu uygulamayý 20. yüzyýlýn ilk yarýsýndan baþlayarak basýlý ortamda
yaygýn bir biçimde kullanmýþlardýr. Elektronik ortamdaki geliþmeler
uygulamanýn basýlý ortamdan elektronik ortama taþýnmasýna neden olmuþtur
(Kling, 2004:597; Swan, 2005:5).
Bu baðlamda kiþisel arþivleme kavramý üç deðiþik yolla hayata geçirilebilir
(Open Access Bibliography..., 2005). Bunlar:
1. Kiþisel Web Sayfalarý: Bilimciler, ticari dergilerde yayýnlanmýþ bilimsel
makalelerini, kendi web sayfalarýnda açýk eriþimli kýlabilirler. Yazarlar bir
kurumdan diðerine geçiþ yaptýklarýnda, emekli olduklarýnda ya da baþka
nedenlerle hayatlarýnda bir deðiþiklik olduðunda kiþisel web sayfalarýnýn
istikrarlý bir açýk eriþim aracý olarak kullanýlamayacaðý da þimdilik kolayca
söylenebilir.
2. Kurumsal Arþivler: Kiþiler yerine kurumlar bilimsel araþtýrma sonuçlarýný
açýk eriþime açarsa, kurumsal arþivler kavramýyla karþýlaþýrýz. Yazarlarýn,
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kurumlarýndan bu konuda bir istek olduðunda makalelerini kurumsal arþivlere
göndermeye gönüllü olduklarý ve kurumsal arþivlerin tamamlayýcý bir hizmet
olarak algýlandýðý görülmektedir (Swan ve Brown: 2004:56.69). Yayýncýlar da,
yazarlarýn makalelerini kurumsal arþivlere göndermelerine çoðunlukla izin
vermektedir.
3. Konusal (subject-based) Arþivler: Arþivler yalnýzca kurumlarý deðil; belirli bir
konuyu/konularý temel alacak biçiminde de örgütlenebilir.
Açýk eriþim baðlamýnda, kurumsal ya da konusal arþivlere gönderilen eserler,
henüz yayýnlanmamýþ bilimsel yazýlar ya da yayýnlanmýþ hakemli makalelerdir.
Ancak, yazarlarý uygun gördüðü sürece, tezler, ders kitaplarý, öðrenim nesneleri,
görsel-iþitsel materyaller, kurumsal kayýtlar ve baþka dijital dosyalar da bu
arþivlerde yer alabilir (Suber: 2004-2005).
Kurumsal ya da konusal arþivlerde biriktirilen bu makaleler, uzaktan kolayca
taranýp bulunabilsin diye Açýk Arþivler Giriþimi Üstveri Hasat Protokolu'na
uyumlu bir yazýlým kullanýlarak depolanýrlar. Açýk Arþivler Giriþimi Üstveri
Hasat Protokolu, Açýk Arþivler Giriþimi'nin bir ürünüdür. Bu Giriþim'in, "…ana
amacý da dünyada çok sayýdaki daðýnýk, birbirlerinden farklý sayýsal ortamda
saklý materyale, farklý eriþim yazýlým ve standartlarýna sahip kullanýcý ve
kurumlar arasýnda iletiþim kurmak, bunun için gerekli teknik altyapýyý
saðlamaktýr" (Karasözen, 2003:4). Açýk Arþivler Giriþimi Üstveri Hasat
Protokolü de farklý yerlerde depolanan üst veriyi bir araya getirdiði için "hasat"
terimi ile adlandýrýlmýþtýr (Küçük ve Al, 2001).
Southampton Üniversitesi'nin Eprints'i ve MIT tarafýndan geliþtirilen DSpace,
Açýk Arþivler Giriþimi Üstveri Hasat Protokolu-uyumlu en bilinen ve en yaygýn
biçimde kullanýlan yazýlýmlardýr. Bu yazýlýmlarda biriktirilen eserler, hem
Google gibi daha iyi bilinen, hem de Michigan Üniversitesi'ndeki OAIster gibi
(http://OAIster.umdl.umich.edu/o/OAIster/) bir arama motoru aracýlýðý ile
küresel olarak taranabilmektedir (Chan, Kirsop, Costa, Arunachalam, 2005:5).
Brody'nin (2005) Kurumsal Arþivler Rehberine göre (Institutional Archives
Registry) Ekim sonu itibariyle dünyada deðiþik türlerde 542 açýk eriþim arþivi
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vardýr. OAIster'a göre ise 549 kurumdan yaklaþýk 5.9 milyon kayýt birikmiþtir.
Açýk eriþim kavramý yukarýda belirtilen 2 ana model ve türevleri aracýlýðýyla
uygulamaya konulmuþtur. Açýk eriþim yaklaþýmý bir tür deneme sürecindedir.
Kanýmca getirilen en önemli eleþtiri ise, bilimsel iletiþim sürecinin bilim
alanlarýna göre deðiþiklik gösterdiði, bu nedenle de her bilim dalýnýn kendi
gelenekleri çerçevesinde iletiþim kurduðunun gözönüne alýnmadan, açýk
eriþimin tek bir model olarak öne sürülmesidir (Thorin, 2003:11-13; Kling ve
McKim, 2000; Keller, 2001).
5.Açýk Eriþim ve Uluslararasý Geliþmeler
Açýk eriþim kavramý, bir yandan uluslararasý düzeyde, Birleþmiþ Milletler,
(World.., 2003; 2005), Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü ("Science…",
2004) ve Uluslararasý Kütüphane Dernekleri ve Kurumlarý Federasyonu (IFLA,
2003), gibi örgütlerden, öte yandan da ABD, Avustralya, Kanada ve Birleþik
Krallýk, Avustralya gibi geliþmiþ ülke hükümetlerinden destek görmektedir.
Özellikle, baþýný ABD ve Birleþik Krallýðýn çektiði geliþmiþ ülke hükümetleri
bilim kurumlarýnýn çýkardýðý dergilere ülke içinde ücretsiz olarak çevrimiçi
eriþimi mümkün kýlacak, açýk eriþim arþivi kurmayý desteleyecek ya da varolan
açýk eriþim dergilerine, kurumsal üyelik ücreti ödeyecek somut uygulamalar
gerçekleþtirmektedirler. Aþaðýda bu geliþmelere kýsaca deðinilmektedir (Chan ve
diðerleri, 2005:8-9; Swan ve Brown, 2004: 8; Harnad, 27 Temmuz 2004).
Amerikan Senatosu milletvekillerinden Martin Sabo, ABD Temsilciler
Meclisi'ne kamu kaynaklarýyla desteklenerek ortaya çýkan bilimsel makalelerin
telif hakkýndan muaf tutulmasýný isteyen bir önergeyi 2003 yýlýnda sunmuþtur.
Birleþik Devletler Temsilciler Meclisi'nin bir komitesi de 2005 yýlýnýn
baþlayarak Ulusal Saðlýk Enstitüsü'nün (National Institute of Health) desteði ile
yayýnlanmýþ makalelerin PubMedCentral (www.pmc.org) da depolanmasýný
önermiþtir.
Birleþik Krallýk Avam Kamarasý, Bilim ve Teknoloji Komitesi'nin 2004 yýlýnda
hazýrladýðý raporda da, hükümetçe desteklenen bilimsel araþtýrmalarýn kurumsal
bir arþivde toplanmasý, açýk eriþim dergilerinde yayýn yapmayý desteklemek
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üzere yazar ve kurumlara mali kaynaklarýn açýlmasý, açýk eriþim dergilerinin
maliyetlerini karþýlama açýsýndan yeni çalýþmalarýn desteklemesi önerilmektedir.
Aslýnda her iki öneri de temelde ayný amaca hizmet etmektedir. Fakat açýk
eriþim arþivlerinin örgütlenmesi ABD'de ve Birleþik Krallýk'ta farklýlýk
göstermektedir. Ancak, OAI uyumlu arþivler karþýlýklý iþlerlik ilkesine göre
çalýþtýðý için, yayýnlarýn hangi arþivde bulunduðu da pek önemli deðildir.
5. Açýk Eriþim Kavramý ve Geliþmekte Olan Bir Ülke Olarak Türkiye Ýçin
Anlamý
Açýk eriþim kavramýnýn geliþmekte olan bir ülke için ne anlama geleceðini
ortaya koymak için öncelikle geliþmekte olan ülke kavramýný tanýmlamak
gerekir. Ülkeler geliþmiþlik düzeylerine göre sýnýflandýrýlýrken, belirli ölçütler
göz önüne alýnarak Birinci Dünya - Ýkinci Dünya- Üçüncü Dünya; Kuzey Güney; Varsýl - Yoksul; Düþük Gelirli - Orta Gelirli - Yüksek Gelirli ülkeler gibi
ifadelerden yararlanýlýr. Birinci Dünya - Ýkinci Dünya - Üçüncü Dünya terimleri,
soðuk savaþ döneminin bir ürünüdür. Liberal Batý olarak ifade edilen Birinci
Dünya ile, Doðu Bloku olarak adlandýrýlan Ýkinci Dünya dýþýnda kalan ülkeler,
Üçüncü Dünya'yý ifade etmek için kullanýlmýþtýr. Bu nedenle burada yapýlan
sýralama bir geliþmiþlik düzeyini ifade etmez. Kuzey - Güney terimleri ise
geliþmekte olan ülkelerin çoðunun Güney Yarýmküre'de yer aldýðý fikrine
dayanýr. Fakat yapýlan bu coðrafi ayýrým týpký Doðu-Batý ayýrýmý gibi
yanýltýcýdýr. Örneðin, Avustralya ve Yeni Zelanda geliþmiþ bir ülkedir ve
Güney'dedir. Varsýl-Yoksul terimleri ise kiþi baþýna düþen GSMH'yý (Gayri Safi
Milli Hasýla) ölçüt almaktadýr. ("Developing country", 2005).
Dünya Bankasý da bir ülkenin geliþmiþlik düzeyini belirlerken gayri safi milli
hasýlayý bir gösterge olarak alýr. Böylece, aslýnda kolaya kaçan bir yaklaþým
sergilenir ve geliþmekte olan ülkelerin kendi içlerinde ve birbirileri arasýndaki
türdeþ olmayan toplumsal, politik, kültürel ve ekonomik çeþitlilik görmezden
gelinir (Chan ve Costa: 2004). Bu anlamda ülkeler, ekonomik gelirlerine göre,
düþük gelirli ülkeler, alt-orta gelirli ülkeler, üst-orta gelirli ülkeler ve yüksek
gelirli ülkeler olmak üzere 4 geliþmiþlik düzeyine ayýrýlýr ("Country
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Classification", 2005).
Yapýlan araþtýrmalar, geliþmiþlik düzeyi ile bilimsel bilgi üretimi arasýnda
doðrusal bir iliþkinin olduðunu ortaya koymaktadýr. Varsýl ve yoksul ülkeler
arasýnda bilgi üretimi açýsýndan bir uçurum vardýr. Bu uçurum o kadar derindir
ki, gelir düzeyleri arasýndaki farktan yaklaþýk olarak 10 kat daha fazla olduðu
tahmin edilmektedir (Persaud: 2001). Örneðin, King (2004), geliþmekte olan
163 ülkenin, dünyanýn en fazla atýf alan bilimsel literatürünün yaklaþýk %
2.5'unu üretirken, baþýný ABD, Birleþik Krallýk, Almanya ve Japonya'nýn çektiði
8 geliþmiþ ülkeninse % 85'ini ürettiðini ortaya koymuþtur. Smith de (2002)
Medline'da listelenen 3000 derginin yalnýzca % 2'sinin geliþmekte olan
ülkelerce üretildiði ifade etmektedir (Chan ve diðerleri, 2005:3).
Dünyadaki veritabaný üretimi ve daðýtýmýnda da benzer bir tablo ile
karþýlaþýlmaktadýr. Kuzey Amerika % 64'lük pay ile ilk sýrada yer alýrken onu
sýrasýyla, Batý Avrupa (% 28), Asya (% 4), Avustralya (% 2), Doðu Avrupa
(%1), Afrika ve Güney Amerika (%1) izlemektedir. Kýsaca, geliþmekte olan
ülkelerin veritabaný daðýtýmýndaki toplam payý % 5'te kalmaktadýr (Xuan,
2000:147).
Bilim, ülkelerin, ekonomik, teknik ve sosyal alanlardaki geliþmiþlik düzeyini
artýracak baþlýca stratejik güçtür (Ýnönü, 2005). Geliþmekte olan ülkelerin,
bilimden güç alarak sorunlarýný çözmeleri, geliþmiþ ülkelerle aralarýný daha
çabuk kapatmalarýna kuþkusuz olanak saðlayacaktýr. Bilgi üretiminin kayda
deðer bölümü geliþmiþ ülkelerin elinde olduðuna göre, araþtýrma sonuçlarýnýn
geliþmiþ ülkelerden geliþmekte olan ülkelere doðru akýþýný saðlamak, geliþmekte
olan ülkeleri güncel kýlmayý saðlayacaktýr. Ancak, geliþmekte olan ülkelerden
geliþmiþ ülkelere doðru bir akýþý yok saymak, hatta Cetto'nun (2000:148)
saptadýðý gibi ayrýmcý davranarak, bu akýþý týkamak, bilimcileri, ele aldýklarý
sorunun tam bir resmini görmekten alýkoyacaktýr. Kaldý ki, geliþmekte olan
ülkelerin birbirlerinden öðrenecekleri, en az geliþmiþ ülkelerden öðrenecekleri
kadar deðerlidir (Chan ve Costa, 2005:147; Lor ve Britz, 2005).
Konuya Türkiye açýsýndan bakacak olursak, Türkiye, kiþi baþýna düþen yaklaþýk
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5000 $'lýk GSMH ile, Çin, Meksika, Hindistan, Brezilya Güney Afrika'nýn yer
aldýðý görece tutarlý ve uzun süreli bir ekonomik geliþme ile nitelenen üst-orta
gelirli ülkeler sýnýfýna dahildir. Osmanlý Devleti'nde 18. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
askeri mühendislik okullarýyla baþlayan modern bilim, Türkiye Cumhuriyeti için
en gerçek yol gösterici olarak kabul edilmiþ; hem ekonomik ve teknolojik, hem
de toplumsal kalkýnma için önemli görülmüþtür. Gökçora, (2005: 56-57) ve
Köklü'nün, (2001) genel çizgileri ile deðindiði gibi tüm gecikmelere karþýn
bilim ve onun altyapýsý konusunda bir çok temel geliþme de yaþanmýþtýr.
Fakat, ülkemizde hâlâ, bilim politikasý oluþturmak ve uygulamaya koymak, bu
konuda siyasi iradenin desteðini almak, bilimci yetiþtirmek ve araþtýrma
geliþtirme için yeterli mali destek saðlamak (Saðlamer, 2005), bilimsel
düþünceyi toplumda egemen kýlmak ve ona yaygýnlýk kazandýrmak (Ýnönü:
2005) konularýnda temel sorunlar yaþanmaktadýr.
Bu durumun doðal sonucu olarak, Türkiye bilimsel bilgi üreten ilk 30 ülke
içinde yer alamamýþtýr (Onat, "bilimsel...", 2005 :14). 1983-2003 bilim
politikasýnda belirlenen üç hedefin de ancak birine ulaþýlabilmiþtir. Dünya bilim
literatürüne katký açýsýndan, belge türü ayrýmý yapýlmaksýzýn, 1983'te 45. sýrada
olan Türkiye, 1993'te 35. sýraya, 2004 yýlýnda da 21. sýraya yükselmiþtir. Bu
kuþkusuz küçümsenmiyecek bir baþarýdýr. Çünkü, çoðu geliþmekte olan ülkede
görülmeyen bir araþtýrmacý kapasitesinin var olduðu kanýtlanmýþtýr. Bu baþarýda,
gerek TÜBÝTAK'ýn, gerekse TÜBA'nýn mali teþvikleri ve YÖK'ün doçentlik için
koyduðu ölçütler arasýnda Institute for Scientific Information'ýn (ISI) atýf
dizinlerine giren dergilerde yayýn yapmanýn yer almasýnýn payý büyüktür. Bu
teþvik ve motivasyon, yabancý dergilerde yayýn yapma oranýný doðal olarak
arttýrmýþtýr. (Onat, "Türk...", 2005:11-12; Özdaþ, 2005: 41-42; Terzioðlu, 2005).
Ancak, nüfusumuza oranladýðýmýz da 21. sýraya geçmemize yol açan 14.156
makalenin bile oldukça az olduðu; bazý bilim alanlarýnda makale üretimi
açýsýndan ciddi temsil eksikliði bulunduðu, Türkiye kaynaklý makalelerin daha
çok düþük kaliteli yabancý dergilerde yayýnlandýðý; bu makalelere yapýlan atýf
sayýsýnýn da az olduðu, ISI'nýn yayýnladýðý atýf dizinlerinin akademik
performansýn deðerlendirilmesinde mutlak bir ölçüt olarak ele alýnmamasý
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gerektiði de dile getirilmeðe baþlanmýþtýr (Gökçora, 2005:59-61; Yamaç,
2005:37; Onat, "Bilimsel…", 2005:5; Terzioðlu: 2000:10).
Yukarýdaki kýsa açýklamalardan anlaþýlacaðý üzere, Türkiye'deki bilimciler,
deðiþik teþvikler ve motivasyonla düþük kaliteli yabancý dergilerde kritik bir
yoðunlukta yayýn yapacak düzeyde olduklarýný kanýtlamýþlardýr. Fakat yabancý
dilde görece kalitesi düþük dergilerde yayýn yapmanýn tek baþýna ülke bilimine
katkýsý yoktur. Yabancý yayýnlarýn teþvik edilmesi, kaliteli yerli dergilerin de
zararýna olmuþtur. Örneðin saðlýk bilimleri alanýndaki yerli dergiler, yurtdýþýnda
reddedilen makalelerle, vasatýn altýndaki derleme ve olgu bildirileri ile yetinmek
zorunda kalmýþtýr. Bu durumda kaliteyi düþürmek istemeyen yerli dergiler de
daha az sýklýkta yayýn yapma yolunu seçmiþlerdir (Onat, "Türk..." , 2005: 1112). O halde, ülkemizde bir yandan yerli bilimsel dergilerin kalitesinin
arttýrýlmasý için çalýþmalar yapýlmalý, diðer yandan da ISI'nýn yayýnladýðý
dizinlerde yer alacak kaliteli yerli bilimsel dergi sayýsýnýn arttýrýlmasý için ayrýca
çaba gösterilmelidir.
Bilimsel bilgi üretebilmek, üretilmiþ olaný bilmeyi gerektirir. Üretilmiþ bilginin
bibliyografik denetimini hýzlý ve eksiksiz gerçekleþtirebilmek ise bilgiye eriþimi
etkin kýlacaktýr. Milli Kütüphanemiz, yerli dergilerdeki makalelere bibliyografik
anlamda eriþimi mümkün kýlacak bibliyografik veritabanlarýný eksikleri ve
sorunlarý olsa da elektronik ortamda da oluþturmuþtur. ULAKBÝM ise belirli
ölçütleri karþýlayan bilimsel dergilerdeki makalelerin bibliyografik künye ve
özlerini listeleyen, deðiþik konu alanlarýna yönelik e-veritabanlarýný
hazýrlamýþtýr. Þimdi sýra, bibliyografik olarak eriþilebilir kýlýnmýþ, dolayýsýyla
varlýðýndan haberdar olunan ve herhangi bir dergiye yayýnlanmak üzere
gönderilmiþ ya da herhangi bir dergide yayýnlanmýþ olan bilimsel makalelere
tam metin eriþim saðlayacak bir örgütlenmenin gerçekleþtirilmesindedir. Bu
örgütlenme, yurt dýþýnda deðiþik dergilerde yayýnlanmýþ Türkiye kaynaklý
makalelere eriþimi de mümkün kýlacaktýr.
Öyleyse, açýk eriþim kavramý baðlamýnda, öncelikle hem yurt içindeki, hem de
yurt dýþýndaki bilimsel dergilerde yayýnlanmýþ olan Türkiye kaynaklý makalelere
tam metin eriþimi mümkün kýlacak bir örgütlenmeyi gerçekleþtirmek, araþtýrma
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alt yapýsýnýn etkin, verimli ve ortak kullanýmýný saðlayacaktýr. Yazarlar,
makalelerini ya baðlý olduklarý üniversitelerde kurulacak olan kurumsal
arþivlerde ya da TÜBÝTAK-ULAKBIM gibi bilim kurumlarýnda kurulacak olan
konusal arþivlerde depolayarak tüm bilimcilerin eriþimine açabilirler.
Bu tür bir uygulama, bilim kurumlarýnýn amaçlarýyla örtüþür ve bu amaçlarý
destekler. Çünkü, bilimciler makalelerini para için deðil, kendi tezlerini ortaya
koymak için yazýp dergilere gönderirler; hem makalelerinin okunup yanký
yaratmasýný, hem de baþkalarýnýn yazdýklarýný en kýsa zamanda okumak isterler.
Ýstanbul Üniversitesi öðretim elemanlarýna e-dergi kullanýmý konusunda yapýlan
ve deðerlendirmesi sürmekte olan bir anket çalýþmasýnda, öðretim elemanlarýnýn
ürettikleri makalelere tam metin eriþim saðlayacak bir hizmetin üniversite içinde
örgütlenmesini, ilk deðerlendirmelere göre % 95 oranýnda benimsendikleri
görülür (Dilek-Kayaoðlu, 2005-).
Kaldý ki, Türkiye'de bilimsel dergi sistemi aðýrlýklý olarak üniversiteler
tarafýndan finanse edilir. Yabancý dergilerde yayýn yapmak isteyen yazarlar
çoðunlukla yine üniversiteleri tarafýndan desteklenir. Üniversitelerin çoðu da
kamu üniversitesidir. Öyleyse Budapeþte Açýk Eriþim Giriþimi'nde ifade edilen
kamu desteði alýnarak üretilmiþ olan bilimsel bilgi, teknolojinin yardýmýyla
tekrar kamuya açýlmýþ olacaktýr. Vakýf üniversiteleri de benzer bir mantýkla dergi
çýkarttýklarýna göre, yayýnlamýþ olduklarý dergilerdeki makalelerin e-kopyasýnýn,
elemanlarýnca açýk eriþim arþivlerine gönderilmesine ilke olarak karþý
çýkmayacaklardýr.
Böylece, Türkiye'deki bilimciler bir yandan, hem kendi ülkelerinde üretilmiþ
bilimsel makalelere, hem yurt dýþýnda üretilmiþ Türkiye kaynaklý bilimsel
makalelere, hem de açýk eriþim kavramýný benimsemiþ diðer ülkelerdeki
bilimsel makalelere ücretsiz ve engelsiz eriþimi saðlamýþ olacaklar, diðer yandan
da kendi bilimsel üretimlerinin uluslararasý düzeyde eriþilebilirliðini
kolaylaþtýrarak okunabilirliklerini arttýrma olanaðý yakalamýþ olacaklardýr.
Yalnýzca makalelerin deðil, tez, teknik rapor ya da öðretim materyallerinin de
açýk eriþimli kýlýnmasý eðitim ve araþtýrmayý da destekleyecektir (Chan vd.,
2005).
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Yýlmaz (2005), ULAKBIM tarafýndan saðlýk bilimleri dergilerine tam metin
eriþimi saðlayacak bir uygulamanýn gerçekleþtirilmek istendiðini, açýk eriþim
terimini kullanmadan ifade etmiþtir.
Açýk eriþim dergileri de açýk eriþim için bir yoldur ama, açýk eriþim kavramýna
dayalý olarak örgütlenen açýk arþivler, geliþmekte olan ülkeler için daha
doðrudan bir yarara sahiptir. Çünkü açýk dergiler, giderek sayýlarý artsa da henüz
toplam dergi literatürünün % 5'ini oluþturmaktadýr, hem de yazarýn makalesi için
para ödemesi çok cazip deðildir (Chan ve Kosta, 2005:151).
Gerek açýk eriþim dergilerinde, gerekse açýk eriþim arþivlerinde biriken
makalelere ulusal düzlemde hangi örgütlenme modeli çerçevesinde eriþim
saðlanacaðý ayrýca tartýþýlmasý gereken bir konudur. Swan ve diðerlerinin (2005)
yaptýðý araþtýrma, her modelin kendine has yarar ve sakýncalarý olduðunu
göstermektedir. Bu yarar ve sakýncalarýn ülke koþullarý düþünülerek gözden
geçirilmesi gereklidir. Ancak, kurulacak herhangi bir açýk eriþim arþivinin, 'Açýk
Arþivler Giriþimi Üstveri Hasat Protokolu'na uyumlu olmasý, aranan bir
makalenin, hangi açýk arþivlerin var olduðu, nerede bulunduklarý ve ne
içerdiklerine bakýlmaksýzýn kolayca taranýp bulunmasýný mümkün kýlacaktýr.
Ücretsiz olan açýk eriþim arþiv yazýlýmlarýnýn Türkçe'ye çevrilmesi de bu
uygulamanýn etkinliðini arttýracaktýr.
Açýk eriþim kavramý ülkemizde yaygýn olarak henüz bilinmemekle birlikte bu
kavramýn Türkiye'de yaygýnlýk kazanmasý için Küçük'ün (2002, 2004),
Tonta'nýn, (2004, 2005) ve Karasözen'in (2005) deðiþik kurum ve yerlerde
yaptýklarý sunumlarýn da burada anýlmasý gerekir. Tonta'nýn Hacettepe
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü için doktora öðrencileri ile
birlikte oluþturduðu Açýk Eriþim Arþivi de (Tonta, 2005) bir ilktir.
Bazý geliþmekte olan ülkeler, ürettikleri bilimsel ya da yerel (indigenous)
bilginin, açýk eriþim kavramýna sýðýnýlarak sömürüleceðinden tedirginlik
duymaktadýr. Bu ülkelerin geçmiþte maruz kaldýklarý sömürü, bu türden bir
paylaþýma soðuk bakmalarýný anlaþýlýr kýlar (Lor ve Britz: 2005:70-71; Chan ve
Costa, 2005:153). Ancak, bilgi paylaþýldýkça artýyorsa, kullanýldýkça deðerini
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yitirmiyorsa açýk eriþim kavramýndan ürkmemek gerekir. Kaldý ki, bilim, Kuzey
- Güney ve diðer ayrýmlar yapýlmaksýzýn herhangi bir araþtýrma konusunda
resmin tamamýný görmeyi gerektiren bir etkinliktir. Bu nedenle, hem geliþmiþ,
hem de geliþmekte olan ülkeler açýk eriþim fikri benimsenmeli ve
desteklenmelidir.
SONUÇ
Açýk eriþim kavramýnýn ortaya atýlmasýnýn ardýnda yatan temel neden, kamunun
desteklediði bilimsel araþtýrma sonuçlarýnýn, kamu tarafýndan tekrar ve üstelik
daha fazla para ödenerek satýn alýnmasýný önlemektir. Ýletiþim teknolojisindeki
geliþmeler de bir tür katalizör iþlevi görünce açýk eriþim kavramý, hem açýk
eriþim dergileri, hem de açýk eriþim arþivleri ile uygulamaya geçirilmiþtir.
Kamu tarafýndan desteklenerek üretilen bilimsel bilgiye ücretsiz ve engelsiz
eriþimi saðlamayý amaçlayan açýk eriþim, bilimsel iletiþim sürecinde yaþanacak
radikal bir deðiþim olarak da düþünülebilir. Çünkü, iletiþim teknolojisindeki
geliþmelerden yararlanýlarak, bilimsel dergi yayýncýlýðýnýn temelinde yatan ve
fiyat artýþlarýný besleyen çerçeve koþullarý deðiþtirecek yapýlar oluþturulmaða
çalýþýlmaktadýr. Varolan bilimsel dergi sistemindeki roller yeniden ve kamu malý
baðlamýnda, dolayýsýyla kamu yararý gözetilerek belirlenmektedir. Fakat, hem
uygulamaya konulan açýk eriþim modellerinde yaþanan sorunlar, hem de açýk
eriþimin her bilim alanýna bir anlamda dayatýlmasýnýn bilim dallarý arasýndaki
farklýlýklarý gözardý ettiði türünden eleþtiriler, açýk eriþim hareketinin beklenen
ivmeyi kazanmasýný engellemektedir.
Dergiler aracýlýðý ile gerçekleþen bilimsel iletiþim sürecinde karýþýk bir dönem
yaþanmaktadýr. Halihazýrda, bu süreç, bir yandan ticari basýlý dergiler ve onlarýn
elektronik kopyalarý, aðýrlýklý olarak da "Karlý Ýþ" stratejisinin ürünleri
aracýlýðýyla, diðer yandan ticari basýlý dergilerde yayýnlanan makalelerin daha
çok tamamlayýcý bir hizmet niteliðinde açýk eriþim arþivlerinde depolanmasýyla,
öte yandan da salt elektronik açýk eriþim dergileriyle gerçekleþmektedir. Burada
özellikle belirtilmesi gereken, iletiþim teknolojisindeki hýzlý geliþme
potansiyelinin, açýk eriþim fikrine dayalý modelleri, hatta bilimsel iletiþim
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sürecinin kendisini yeniden ve þimdikinden çok farklý bir biçimde tanýmlama ve
yapýlandýrma olanaðý getirebileceðidir.
Açýk eriþim kavramýna, Türkiye özelinde baktýðýmýzda, Türkiye, bibliyografik
denetimin sorunlu da olsa saðlandýðý ama yerli literatüre eriþimi mümkün kýlan
mekanizmalarda çok baþlýlýðýn yaþandýðý geliþmekte olan bir ülkedir. Bu çok
baþlýlýk sýnýrlý olan kaynaklarýn etkin ve verimli kullanýmýný engellemektedir.
Ülke olarak, Internet baðlantýmýz görece erken bir dönemde saðlanmýþ (1993),
bu geliþmeyi akademik Internet alt yapýsýnýn oluþturulmasý izlemiþtir. (1997).
Akademik Internet alt yapýsýnýn, açýk eriþim kavramý baðlamýnda öncelikle
kamu kaynaklý yerli bilimsel literatüre tam metin eriþim saðlayacak açýk eriþim
arþivleri kurularak kullanýlmasý mümkündür. Böylece, ülke içinde kamu
kaynaklarý kullanýlarak üretilen bilginin etkin, verimli ve ortak kullanýmý
saðlanmýþ olacak, hem de üretilen bilginin uluslararasý düzeyde eriþilebilirliði
kolaylaþacak ve okunabilirliðini arttýrma olanaðý ortaya çýkacaktýr. Ülke dýþýnda
üretilen güncel bilgiye eriþim de kolaylaþacaktýr.
Suber'ýn dediði gibi, (remowing, 2003), bilimsel bilgiye ücretsiz ve engelsiz
eriþimi evrensel düzlemde saðlamak aslýnda bir ütopyadýr. Çünkü, keþifle
sonuçlanan bir araþtýrma, kamu destekli bile olsa ücret ve lisans engellerine
takýlacaktýr. Ayrýca, giderek daha çok üniversite dýþýna kayan araþtýrma ve
geliþtirme etkinliklerinin sonuçlarýna eriþmek için de engeller vardýr. Baþka
türden iletiþim engelleri de hep var olacaktýr. Ama, bu durum, saðlam
gerekçelere dayanan açýk eriþim kavramýnýn ilke olarak benimsemesi önünde bir
engel olmamalýdýr.
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SUMMARY
The main underlying reason for the concept of open access is to prevent
repurchasing of the publicly founded scholarly research by the public. Open
access, which seeks to ensure unrestricted access and dissemination of the
scholarly research, may be thought as a radical change for the scientific
communication process. With the help of the developments in the
communication technology, structures which would change the framework
underlying scholarly periodical publication and nurturing price increases are
being formed. Yet, both the problems experienced in practice of the open access
models and also the differences between scientific fields prevent the open access
movement to gain the expected momentum. However, what should be
specifically noted here is that the rapid development in the communication
technology has the potential to lead the restructuring of the scientific
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communication process.
When we look at the concept of open access in respect of our country, Turkey is
a developing country where bibliographic control is achieved despite the
problems and where there are the multiple authorities in the mechanisms
allowing access to local literature. This multiple authority state prevents
effective and efficient utilization of restricted resources. However, the scientists
in Turkey have proven that they are at a level to publish at a critical intensity in
foreign periodicals by various subsidies they have received. However,
publishing in relatively low quality, foreign periodicals does not make a
contribution to the science of the country itself. Furthermore, subsidization of
foreign publications has been to the detriment of the quality of local periodicals.
For example, in the field of health sciences, local periodicals have had to suffice
with articles which were refused by the foreign publishers and below average
complications and case studies. For this reasons, the local periodicals, which did
not want to decrease quality, have chosen to publish less frequently. Then, what
is required is to enhance the quality of local scholarly periodicals and
encouraging publishings in these periodicals. As a result of this, higher quality
local scholarly periodicals will be included in the citation indexes published by
Institute for Scientific Information.
Internet infrastructure has been founded in a relatively early period in Turkey. It
is possible to make use of this infrastructure in terms of the concept of open
access, can be achieved by establishing open access archives which allows full
text access to local scholarly literature of public origin. As a result of this, it will
be ensured that the publicly founded scholarly research generated in the country
will be used effectively, efficiently and commonly; besides the accessibility of
the scholarly research generated in the country will be facilitated internationally.
Furthermore, access to current research generated by Turkish researschers on
abroad will also be easier.
As Suber has mentioned (removing..., 2003), achieving unrestricted access to
scholarly research universally is actually an utopia. Because, any publicly
founded research resulting as a discovery will be facing fee and license
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restrictions. Also, there are restrictions to access the results of the research and
development activities which are progressively shifting outside the university.
Other types of communication restrictions will always be present. However, this
should not constitute an obstacle against the concept of open access which is
based on sound justifications.

