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Açık Erişim Yayıncılık Modelleri 

 



İş Modelleri 

Abonelik geliri yok 

Kurumsal anlaşmalarda üyelik geliri  

Yazar seçimi 

Ayrıbasım 

Tanıtımlar 

Temel gelir: 

Makale işlem bedeli (MİB) 



Makale İşlem Bedeli (MİB) 

MİB Neden Alınır? 

 

 Editörlük 

 Platformun bakımı, 
geliştirilmesi, işletilmesi 

 Biçimlendirme ve 
indeksleme 

 Tanıtım 

 İletişim 

 

MİB İçin Nerelerden 
Destek Alınabilir? 

 

 Araştırma bursları 

 Araştırma fonu 
sağlayıcıları 

 Üniversiteler 

 Resmi daireler 

 Hayır kurumları 

 



Kurumsal Anlaşma Modelleri 

 Ön ödeme: Bağlı bulunulan kurum/kuruluş ön ödeme ile 
araştırmacıları için makale işlem bedelini öder 

 –Anlaşılan sayıda makale ya da sınırsız sayıda makale  
 
 Paylaşılan destekçi anlaşması : Bedel araştırmacı ve 

kurum/kuruluş arasında eşit olarak paylaşılır  
 

 Destekçi anlaşması : Kurumlar/kuruluşlar yıllık üyelik 
ücreti ödeyerek, yazarlarının indirimli makale işlem bedeli 
ödemesini sağlar. Yıllık ücretler:  

 –Sahip olunan araştırma fonlarına dayalı 
fiyatlandırma  
 –FTE’lere dayalı fiyatlandırma  
 –Önceki yıllarda yapılan yayınlara dayalı fiyatlandırma  

 



 

 

 

Yayıncı Politikalarından Örnekler 



http://www.wileyopenaccess.com/view/index.html 
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http://www.tandfonline.com/page/openaccess 
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http://www.ieee.org/publications_standards/publications/authors/open_access.html 
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http://acsopenaccess.org/ 
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Yayıncı Politikaları 

 



SHERPA/ROMEO 

Açık erişim konusunda yayıncı politikalarına 
toplu olarak ulaşmayı sağlar.  

 

Çalışmasını açık erişim sunmak isteyen 
araştırmacılar, bu listede yayıncılar için ön 
baskı; son baskı; yayıncı tarafından belirtilmiş 
koşulları; ilgili yayıncının telif hakları 
politikasına doğrudan bağlantı ve yayıncı türü 
bilgisini bulabilirler.  

 



SHERPA/ROMEO 

Yayıncı politikalarını yeşil (ön baskı ve son baskı 
arşivlenebilir), mavi (son baskı arşivlenebilir), 
sarı (ön baskı arşivlenebilir) ve beyaz 
(arşivlemeye izin verilmez) renk kodları ve ek 
koşulları ile görmek mümkündür. 

 

Yayıncıların %70’i, dergilerin %90’ı 
arşivlemeye izin vermektedir. 

 



 

 

Yayıncı Politikalarına Karşı Tutumlar 

 



Elsevier Örneği 

 Dünyadaki çeşitli organizasyonlar, açık erişim 
ve paylaşımı engelleyen bu politikasına tepki 
olarak COAR öncülüğünde Elsevier’in 
politikasını yeniden gözden geçirmesi için imza 
kampanyası başlattı. Şu ana kadar ANKOS’un 
da aralarında olduğu 281 kurum imzaladı. 
(18.10.2015) 

 





Hollanda’nın Elsevier’i Boykot Planı 

I. Adım: Hollanda Üniversiteler Birliği (VSNU) 
Elsevier tarafından yayınlanan dergilerde baş 
editörlük yapan tüm bilim insanlarından, yazı 
göndermelerini bırakmalarını istedi 

 
II.    Adım: Hakemlerden Elsevier için çalışmamaları 
istenecek 

 
III. Adım: Bilim insanlarından Elsevier’de yayın 
yapmayı durdurmaları istenecek 



Hollanda’nın Açık Erişim Tavrı 

Eğitim Bakanı Sander Dekker’in Açık Erişim Hedefleri:  
• 2016 yılına kadar bilimsel yayınların %40’ının  
• 2024 yılına kadar bilimsel yayınların %100’ünün açık 

erişim olması 
 

Tercih edilen yol Altın Açık Erişim 
 
 
‘Science is not a goal in itself. Just as art is only art once it 
is seen, knowledge only becomes knowledge once it is 
shared.’ 

Eğitim Bakanı Sander Dekker 

 
 



Hollanda Boykotu Neden Önemli ? 

• En üst düzeyde gerçekleştirilen ülke çapında bir 
müzakere: Hollanda’daki görüşmeler Üniversite 
Rektör Yardımcıları (Vice Chancellors) tarafından 
gerçekleştiriliyor ve Rektör Yardımcıları, araştırma 
topluluklarının davranış değişikliği üzerinde etkiye 
sahip. 

 

• Bu boykot; araştırma topluluğu ve dünyanın en 
büyük akademik yayıncısı arasındaki ilişkide 
önemli bir rol değiştirici olma potansiyeline sahip. 

 

 



Hollanda’nın Yayın Sayısı 

Dünya’daki Yayın Sayısı : 14.066.077  
 
Hollanda’nın Yayın Sayısı : 283.627  

 
Türkiye’nin Yayın Sayısı : 195.451 

 

 
•2010-2015 yılları arasındaki Scopus Verileri 

•Hollanda’nın yayın sayısı tüm dünyadaki yayın sayısının %2,02’sine 
eşit. 

 

 



RCUK Raporu 

 

 

Nisan 2013’te yürürlüğe giren 
RCUK (Research Councils UK) Açık 
Erişim politikası sonucu olarak 
Elsevier ve Wiley 55 kurumdan 
yaklaşık 2 Milyon Paund makale 
işlem ücreti aldı.  
 
Politikanın ilk yılında, 55 Kurum 
10 Milyon Paund’dan fazla altın 
açık erişim için makale işlem 
ücreti ödedi. 



Hybrid Açık Erişim Çok Daha Pahalı  

 

 

Source: Robert Kiley (2015). The Reckoning: An Analysis of Wellcome Trust Open Access Spend 2013-14 (CC BY) 
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Yayıncıların Tahmini Açık Erişim Gelirleri 

 

 



MİB Azaltma Çalışmaları 

 

• JISC (Joint Information Systems Committee) hem 
dergi abonelikleri hem de makale işlem bedeli için 
yapılan ödemeleri azaltmak için yayıncılar ile 
birlikte çalışmalar yapmaktadır ve bunların 
yansımaları görülmeye başlandı. 

 

• http://scholarlycommunications.jiscinvolve.org/w
p/2015/06/19/how-offsetting-schemes-can-
reduce-apc-costs/ 
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 İşbirliği İçin Çoklu Paydaşlar,  
Tehditler, Fırsatlar 



 

 

 Altın açık erişime geçişin hızlanması 

 Verimliliğin artırılması (ödeme modelleri gibi) 

 Standartlar ve ilkeler (üst veri gibi) 

 Dergiler için kalite yönergeleri 

 Araştırma çıktı kalitelerinin iyileştirilmesi  

 Araştırma verileri & yeniden üretilebilirlik 

 Yeşil açık erişimin geliştirilmesi 



 

 

 

 

 

 

http://acikerisim.ankos.gen.tr/ 

@ANKOSOpenAccess 
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