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TÜBİTAK ULAKBİM 

• TRUBA 
• Eduroam 
• ULAKNET 

Ağ Teknolojileri 

• EKUAL 
• UBYT 
• TR Dizini 
• DergiPark 
• Bibliometrik Analiz 
• BSS 

Cahit Arf 
Bilgi Merkezi 

• Fatih Projesi 
• PARDUS 

Eğitim 
Teknolojileri 

TÜBİTAK ULAKBİM ulusal 
seviyede eğitim ve araştırma 
altyapısı ve bilgi merkezi 
hizmetleri vermektedir.  



TÜBİTAK ULAKBİM – Fırsat Eşitliği 
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Tüm hizmetlerimiz “fırsat eşitliği” 
başlığı altında değerlendirilebilir.  



TÜBİTAK ULAKBİM – Fırsat Eşitliği 

Tüm hizmetlerimiz “fırsat eşitliği” başlığı altında değerlendirilebilir: 
•  ULAKNET,  
•  EKUAL,  
•  DergiPark,  
•  Fatih Projesi (Eğitimde Fırsatları Artırma, Teknolojiyi İyileştirme 

Hareketi) 
•  PARDUS ve diğer Açık Kaynak yazılımlar (OJS, Engerek vs.) 



TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Araştırması 
- 2015 

•  Bireylerin internet kullanım oranı %55,9 
•  10 hanenin 7si internete erişiyor 
•  Hanelerin %96,8’inde cep telefonu var 
•  İnternet kullananların %53,2si e-devlet kullanıyor 
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Akademik Yayın Dünyası 

u  28.000+ bilimsel dergi 
u  1.9 M+ yıllık makale yayını 
u  %3.5 büyüme 
u  %15 açık erişim yayın 
 



Açık Erişim Modelleri 

u  Altın Yol 

u  Yeşil Yol 

Kurumsal arşiv.  

u  Ambargo süresi söz konusu olabilir. 



Cahit Arf Bilgi Merkezi 

 
EKUAL 

 
 

TR Dizin 
 

UBYT 
Uluslararası 
Bilimsel  
Yayın Teşviki 

Bibliyometrik  
Analiz 

BSS 



u  DergiPark projesi 2013 Eylül’ünde başladı. Şu anda yaklaşık 800 dergi 
barındırılıyor, 

u   2000 ulusal akademik dergi. 

u  OJS temelli bir yazılımın ULAKBİM sunucularına kurulması ile başlayan 
DergiPark projesi akademik dergilere ücretsiz barındırma hizmeti 
vermektedir. 

u  Akademik yayıncılıkta fırsat eşitliği 

u  Yayın kalitesinin ve uluslararası etki değerlerinin yükseltilmesi 
hedeflenmekte 

u  Açık Erişimli bir sistem. 156000 makale 

DergiPark 



OpenAIRE uyumlu 

u  DergiPark OpenAIRE kaydını tamamladı. DergiPark dergileri OpenAIRE portalında görünür. 

u  OpenAIRE’de DergiPark’tan 156.790 kayıt var. 



EKUAL 

EKUAL aracılığıyla pek çok önemli veritabanı ücretsiz olarak devlet ve vakıf üniversitelerinin kullanımına 
sunulmakta.  
 
TÜBİTAK ULAKBİM, 
u  5 Nisan 2014 tarihli Bilim Kurulu kararıyla SCOAP3 üyesi olundu. 
u  Ofset modellerini yakından takip etmekteyiz 
 

 

 



SCOAP3 Projesi 

u  SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) – Yüksek Enerji Fiziği 

u    SCOAP3 CERN tarafından başlatılmış bir Açık Erişim girişimidir.  

u   Önemli bir ofset modeldir. SCOAP3 üyeleri, üyelik için ödedikleri bedeli yayın aboneliklerinden indirim olarak geri 
almaktadır.  



EKUAL’de Açık Erişim 

 

•  Benzer kurumların Açık Erişim politikalarının incelenmesi 

•  Hibrit modelleri takip 

•  Makale yayın ücretleri ile ilgili analiz 



Tahmini Maliyet – Makale Yayınlama Ücreti 
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•  Makale yayın ücreti desteklendiğinde Açık Erişim makalelerin tercih edilme oranı yüksek.   
•  2013-2014 yılları arasında toplam 507 makale açık erişimli olarak yayınlanmış durumda 
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2013 TR adresli OA yayın sayısı 2014 Türkiye Adresli Yayın Sayısı  
(OA yayınlar hariç) 

2014 TR adresli OA yayın sayısı 

•  InCites. 
•  Açık erişimli yayınlar yaklaşık 1/5.   
•  Yayınevlerine dağılımı üzerinde çalışıyoruz. 

TR adresli yayın sayısı (InCites verileri) 



Akademik Arşiv Harmanlama 

u  Yeşil yola destek: TÜBİTAK Harmanlama Sistemi çalışmaları başladı. 

u  TÜBİTAK Akademik Arşivi oluşturularak uluslararası standartlara uygun bir yapıyla dünyaya 
açma 

u  TÜBİTAK verilerinin – TR-Dizin ve Proje Veritabanlarının standartlara uygun yapıya taşınması 



Ulusal Açık Bilim Danışma Komitesi 

u  Uluslararası örnekleri inceleyip TÜBİTAK politikalarının belirlenmesine yardımcı 
olmak amacıyla Ulusal Açık Bilim Komitesi ULAKBİM’de çalışmaya başladı. 

u  TÜBİTAK temsilcileri – ANKOS Açık Erişim grubu – Bilim Adamı ve EBA 
temsilcisi.   



4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 

u  4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı (AE2015) TÜBİTAK ev sahipliğinde ANKOS, 
Hacettepe Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) desteğiyle 
hazırlandı.  



Sonuç 

u  DergiPark 
u  EKUAL 

u  TR-Dizin 

u  Arşivleme ve harmanlama 

u  Politika belirleme 



Open Access 

u  Open access (OA) means unrestricted online access to 
research. Open access can be applied to all forms of 
published research output, including peer-reviewed 
and non peer-reviewed academic journal articles, 
conference papers, theses, book chapters, and 
monographs.* 

*Wikipedia 



u  Increases the impact of research by enabling the users access the 
results of research freely and easily.   

u  Enables direct and free online Access to research output without 
the restrictions of use usually enforced by publishers’ copyright 
agreements. 

u  This output consists of peer-reviewed journal articles, conference 
papers, and various data sets submitted for publication by 
researchers.  

u  A researcher may open his/her work to the users all over the World 
via Internet easily. 

 
The Importance of Open Access 
 


