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“Açık” Bir Ekosistem Oluşturmak

● Açık Kaynak Kod

● Açık Erişim

● Açık Eğitim

● Açık Veri

● Açık Donanım

● Açık Lisans



Açık Kaynak Kod / Özgür Yazılım

● Kaynak kodu açık olan ve dolayısıyla herkes 
tarafından özgürce kullanılan yazılım.

● Bu yazılım hareketi 1960’lı yıllarda başladı.
● Bir “Hacker” kültürü olarak ortaya çıktı.
● Kaynak kodun herkese açılması ve yeni 

geliştirilen kodların topluluğa gönderilmesi 
esas alındı.

Özgür ve Açık kaynak Kodlu Yazılım - https://www.linux.org.tr/wp-content/uploads/2012/02/OAKK_YAZILIM.pdf



Açık Erişim

● Açık Kaynak Kod hareketinden etkilendi.
● Akademisyenlerin mevcut yayın sürecine ve 

kaynaklara erişim modeline isyanlarıydı.
● Bir sosyal sorumluluk hareketi olarak 

değerlendirilmeli.
● 2000’li yıların başından itibaren akademik 

dünya için önemli konulardan biri oldu.



Açık Eğitim

● Eğitim maymun iştahlıdır.
● Her şeyden / her gelişmeden etkilenir.
● Tüm “Açık” kavramlardan etkilendi.
● 2000’li yılların başından itibaren farklı 

projeler ile dünyanın gündemine oturdu.
● Eğitime bakış açısını tamamen değiştirdi.
● Geleneksel eğitimi yeniden şekillendirdi.



Açık Veri

● Açık erişim rüzgarı fırtınaya dönüştü.
● Sonuçlara erişebilmek yeterli gelmedi.
● Nedenlere de erişebilmek gerekti.
● Ortaya çıkış noktası olan Açık Erişimi 

gölgede bırakabilecek potansiyele sahip.
● Açık veri, yeni pazarlar, yeni iş modelleri 

vaad ediyor.



Açık Donanım

● “Açık” kavramının fiziksel olarak vücut 
bulmuş hali.

● Donanımı açık olarak sağlanan 
dokümantasyon ile kendinizin üretebileceği 
bir model.

● Açık ekosistemi tamamlayan bir bileşen.



Açık Lisans

● Paylaşmanın en kolay yolu.
● Toplumla yapılan iyi niyet anlaşması.
● “Nasıl kullanabilirim?” sorusuna verilecek en 

iyi cevap.
● Müşterek üretim için bir yol haritası.
● Emeğe saygı, katkıda bulunanların tümüne 

vefa.



https://github.com/about



https://github.com/about/press



https://github.com/explore



https://github.com/explore



https://github.com/DSpace/DSpace



Rakamlarla DSpace

● 86 geliştirici
● 13 ana sürüm (branches)
● 71 toplam sürüm (releases)
● 7716 kez kod bloğu gönderimi (commits) 
● 73 izleyici
● 181 takipçi
● 442 çatallama



https://github.com/moodle/moodle



Rakamlarla Moodle

● 321 geliştirici
● 18 ana sürüm (branches)
● 208 toplam sürüm (releases)
● 75681 kez kod bloğu gönderimi (commits) 
● 221 izleyici
● 1206 takipçi
● 1978 çatallama



https://moodle.org/plugins/



https://docs.moodle.org/dev/DSpace_Repository_Plugin



Açık kaynak kodlu projelerde başarıya ulaşan bu 
model “açık” bir ekosistem oluşturabilir mi?



Mevcut durum ve potansiyele göz atalım!
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    AÇIK BİLİM



Neler Yapılmalı?

● Koleksiyonlar tüm “açık”ları kucaklamalı
● Açıklar arasında anlamsal bir bağ kurulmalı
● İlginç problemlerin çözümü için entegre bir 

platform sunulmalı
● Bir hizmet olarak yazılım (SAAS) çözümleri 

ile zenginleştirilmeli
● Hayal edilenden hep daha fazlası olmalı



Bir projeksiyon yapalım mı?



https://www.flickr.com/photos/yee_ting/2046402311



https://www.flickr.com/photos/uniinnsbruck/3723226694



https://www.flickr.com/photos/cfccreates/10578803874



https://www.flickr.com/photos/eltham_mob/7498859478

Programlama Dilleri



http://brackets.io/



http://brackets.io/contribute.html





https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/konu/web-programlama





http://www.madran.net/2015/04/mobil-gelistiricinin-galaksi-rehberi/



https://cordova.apache.org



https://cordova.apache.org/docs/en/5.1.1/guide/overview/



https://moodle.com/cloud/



https://www.openaire.eu/search/find?keyword=Mobile%20Programming



https://www.flickr.com/photos/sudarkoff/5817182871



https://www.arduino.cc/en/Main/Products



https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno



https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
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Sözün özü...

Kütüphaneler, arşivler ve bilgi merkezleri,
açık kaynakları;
● keşfeden,
● paketleyen,
● yeniden erişime açan,
● aralarında anlamsal bir bağ kuran
kurumlara dönüşmek zorundadır.
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