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Açık bilim, (…) eşit katılımı sağlayan uzun vadeli uygulamalar, hizmetler, altyapılar ve finansman 
modelleri üzerine kurulmalıdır. 

UNESCO Açık Bilim Tavsiyesi, sayfa 8

Sürdürülebilirlik



Açık Bilim ve açık veri sürdürülebilir kalkınmayı destekler



Açık araştırma verileriyle erişilebilir ve demokratik bilgilere doğru

• Herkese açık, sorumlu bir şekilde

üretilen ve paylaşılan veriler, bilgi

kaynaklarına eşit ve demokratik erişimin

önemli bir parçasıdır.

• Zorluklardan biri, açık verileri ve bunların

verilere eşit erişim sağlayacak şekilde

kullanımını destekleyen altyapıları

oluşturmak ve sürdürmek için çözümler

bulmaktır.

• Veri kümelerini üretme ve açma imkânı

herkes için küresel olarak mümkün

olmalıdır.



ULAKBİM Açık Bilim Çalışmaları

• TÜBİTAK ULAKBİM bilimin 

ve bilginin açıklığının küresel 

zorlukların çözümünde kilit bir 

rol oynadığının bilinci ile 

sürdürülebilir kalkınma 

ilkelerini desteklemekte ve 

sürdürülebilir kalkınma 

ilkelerini sorumlu ve açık 

bilim konularıyla bağlantılı ele 

almaktadır.



• Türkiye Akademik Arşivi (Harman), ulusal arşivler, dergiler (veri 

sağlayıcılar) ile arama motoru servisleri (servis sağlayıcılar) 

arasında ilişki kurarak, uluslararası standartlara uygun olarak 

gereksinim duyulan içeriğe erişim sağlayan üst veri harmanlama 

yazılımıdır. 

• 165 kurumun açık arşivine tek bir yerden erişim 

• 3 milyonu aşkın kayıt içinde hızlı arama ve filtreleme

• Kurum Arşivinin görünürlüğünün artması

• Arşivlerin uluslararası standartlarda olmasının teşvik edilmesi

• Açık Bilim yolunda Ulusal Açık Arşiv oluşması 

• Diğer harmanlama yazılımları tarafından dizinlenebilme
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Türkiye Akademik Arşivi (Harman) 

harman.ulakbim.gov.tr



1.7 milyon Türkçe, 1.3 milyon İngilizce  kaynak 
yer almaktadır. 

%55 ile akademik makale 
%14 Konferans Bildirisi,
%8 Yüksek Lisans Tezi
%2 Doktora Tezi
%2 Kitap Bölümü

%99 oranla en fazla kayıt üniversitelerden

159 üniversite
3 Kamu Kurumu
1 Dergi platformu (DergiPark)
1 Özel Sektör (TED Ankara Koleji)
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Yayın sayısı

Harman İstatistikleri



Açık çözüm, elbette, 

araştırma verilerinizi uzun 

süreli korumayı 

destekleyen güvenilir bir 

arşivde açmak ve böylece 

verilerinizin başka 

araştırma amaçları için 

yeniden kullanılmasını 

sağlamaktır. 

aperta.ulakbim.gov.tr

Aperta Türkiye Açık Arşivi



•Güvenli ve Güvenilir

•DOI Desteği

•Bekleme süresi yok

•Açık veya kapalı

•Sürüm oluşturma

•Kullanım istatistikleri
aperta.ulakbim.gov.tr

Aperta Türkiye Açık Arşivi



Ogün Adebali’nin yürütücülüğünü yaptığı ve Oxford MBE dergisinde yayınlanan PHACT 

makalesine ait 5123 proteinden elde edilen verileri Aperta Türkiye Açık Arşivi’ne 

yüklendi. Böylece araştırma verilerini arşivlemek ve paylaşmak için kurulan Türkiye’nin ilk 

ve tek veri deposu olan Aperta’da veri sayısı 5133 oldu.

• Sürdürülebilir kalkınma açısından veri paylaşımı

ekolojik bir 'geri dönüşüm’dür.

• Maliyet, zaman ve kaynak tasarrufudur.

Aperta Türkiye Açık Arşivi



•Sertifikalı dersler
•Herkese açık dersler

• Araştırma Verilerinin 
Yönetimi

• Açık Bilim Eğitimi El 
Kitabı

• Açık Erişim
• Sorumlu Araştırma

• Açık Akran 
Değerlendirmesi

• Açık Atıflar
• Metin ve Veri 

Madenciliği
• Açık Tekrarlanabilir 

Araştırma

Açık Ders Platformu 

Türkiye çapında açık bilim ve ilgili konularda farkındalık yaratmak, mevcut bilgi 

düzeyini artırmak, araştırmacıların proje süreçlerini kolaylaştırmak ve kamu 

fonlarıyla üretilen bilimsel içeriğin korunmasına katkıda bulunabilmek için hazırlandı 

https://acikders.ulakbim.gov.tr

https://acikders.ulakbim.gov.tr/course/view.php?id=2
https://acikders.ulakbim.gov.tr/course/view.php?id=9
https://acikders.ulakbim.gov.tr/course/view.php?id=3
https://acikders.ulakbim.gov.tr/course/view.php?id=5
https://acikders.ulakbim.gov.tr/course/view.php?id=4
https://acikders.ulakbim.gov.tr/course/view.php?id=6
https://acikders.ulakbim.gov.tr/course/view.php?id=7
https://acikders.ulakbim.gov.tr/course/view.php?id=8
https://acikders.ulakbim.gov.tr/


Açık Bilim Eğitimi El Kitabı

Open Science Traning Handbook,  

Türkçe’ye çevrilerek Açık Ders Platformu 

içinde ve https://tubitak-

ulakbim.gitbook.io/acik-bilim-egitim-el-

kitabi/ adresinde

https://acikders.ulakbim.gov.tr/

https://tubitak-ulakbim.gitbook.io/acik-bilim-egitim-el-kitabi/
https://acikders.ulakbim.gov.tr/


2013’ten günümüze DergiPark

2013-2016
•OJS kurulumu ve başlangıç 
•Dergi sayısında hızlı artış
•ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) 
•Standart dışı veri temizliği 2017-2019

• “DergiPark Akademik” tescilli marka
• UDS OpenAire veri paylaşımı 
• TR Dizin entegrasyon 
• Dergi artışı 
• Güncel olmayan dergilerin 

çıkartılması 
• UDS eğitimleri 
• Kullanıcı memnuniyet anketi 
• Yeni süreç sistemi tasarımı

2020
•Yeni süreç sistemi 
•Yeni dergi ve Yayıncı türü kişi/özel 
dergi başvurusu durduruldu
•Pandemi

2021
•İstatistik altyapısı 
•KVKK 
•“Üniversite veya Kamu” 
yayıncılarına yeni dergi başvurusu 
•Mobil uyumlu yeni arayüz
•Yardım Masası

2022
•Performans değerlendirme özelliği
•Dergi ret oranı ve süreç süresi 
ortalamaları
•Makale süreçleri istatistiklerinin 
sunulması
•Mobil Uygulama

https://dergipark.org.tr/tr/

https://dergipark.org.tr/tr/


DergiPark Kullanım 

Günlük gösterilen sayfa sayısı ortalama 500.000 

(Rekor 811 bin)

Günlük ziyaretçi sayısı ortalama 95.707 (Rekor 126 

bin)

%78 Türkiye, %3 ABD ve diğer ülkeler

%21 İstanbul, %12 Ankara, %6 İzmir ve diğer iller

%58 arama motorları, %23 farklı internet 

sitelerinden verilen bağlantılar, %16 doğrudan.

ResearchGate %29, Twitter %25, Facebook %22 

Instagram %9, Linkedin %8 ve YouTube %1 olarak

ölçülmüştür. 



Türkiye Dergileri Atıf Dizini - TR Dizin

Türkiye adresli hakemli dergiler ile TÜBİTAK tarafından desteklenen 

projelere bibliyografik / tam metin erişimin yanı sıra, atıf ve 

performansların ölçülerek yazar, kurum, bilim dalı ve dergilerle ilgili 

analizlerin yapıldığı ulusal atıf dizinidir.

Fen Bilimleri Sosyal ve Beşeri 

Bilimler 

TÜBİTAK Destekli 

Projeler

1 2

3

https://trdizin.gov.tr/

https://trdizin.gov.tr/


TR Dizin

Yayın ve Atıf Sayısı 



TÜBİTAK Akademik Dergileri (Diamond Open Access) 

1976 yılında “Doğa Bilim Dergisi” adıyla yayına başlayan TÜBİTAK akademik dergileri günümüzde 

farklı disiplinlerden 11 adet bilimsel dergiden oluşmaktadır. Elmas açık erişimli dergilerimiz Web of 

Science, PubMed ve Scopus tarafından indekslenmekte

Tüm makaleler CC-BY-4.0 kapsamında lisanslamakta, www.journals.tubitak.gov.tr adresinde.

http://www.journals.tubitak.gov.tr/


Diamond Open Access Action Plan  

TÜBİTAK ULAKBİM, Elmas açık erişim eylem planının ilk imzacılarından biri oldu.



Son Söz

 Hem açık bilim hem sürdürülebilir kalkınma hem de araştırma verilerinin

açıklığı dünya çapında kültürel değişim tarafından yönlendirilmektedir. 

 Amaç, daha sürdürülebilir ve açık bir geleceğe yönelik düşünce ve

eylem biçimleri geliştirmektir. 

 Kişinin kendi araştırma verilerinin değerini anlaması, bu verilerin etik

yönetimini uygulaması ve verilerini sorumlu bir şekilde paylaşması, 

herhangi bir araştırmanın temelleridir. 

 Bunları benimseyerek ve uygulayarak, her araştırmacı daha

sürdürülebilir ve açık bir dünya inşa etmeye katılabilir.



Teşekkürler

Mehmet Mirat Satoğlu

m.mirat.satoglu@tubitak.gov.tr


