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Günümüzde bilimsel yayıncılık

https://www.elsevier.com/solutions, https://www.lib.umich.edu/database/ulrichsweb-global-serials-directory



Non Solus "not alone “; yayınevi 
ve bilim insanının birlikteliğini 
sembolize eder.              

-Isaac Elzevir, 1620



Elsevier diyor ki;



Bilginin kontrolu; performans ölçütleri 

https://www.elsevier.com/solutions 



Bilginin kontrolu; performans ölçütleri 

https://www.elsevier.com/solutions 



Elsevier ağı

• Science Direct veri tabanı ile aylık 12 milyon 
kullanıcıya ulaşıyor.

• Scopus’da (özet ve atıf veritabanı) 5000 
yayıncının 70 milyon bilgi kaydını tutuyor.

• SciVal ile 220 ülkeden 6000 araştırma merkezi 
ile bağlantı halinde.

• ClinicalKey ile 3500 merkezin klinik referans 
platformuna erişimini sağlıyor.

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content



https://journalfinder.elsevier.com/

Makalenize uygun bir dergi bulamıyor musunuz?



Elsevier’in 7,900 çalışanı var ve 180 ülkeye satış yapıyor.
• Boston, New York, Philadelphia, St. Louis ve Berkeley- North America 

• London, Oxford, Frankfurt, Munich, Madrid ve Paris - Europe 

• Beijing, Chennai, Delhi, Singapore ve Tokyo - Asia Pacific

• Rio de Janeiro - South America. 

• Üyelik modeli: Bu modelde, 
kişiler veya kurumlar belli bir 
ücret karşılığında Elsevier
kapsamındaki bilimsel dergilerin 
makalelerine internet üzerinden 
erişebiliyor.

• Açık erişim modeli: Altın yol 
modelinde, makalenin “yayın 
giderleri” yazar veya yazarın 
kurumu tarafından karşılanıyor 
ve makale tüm dünyaya internet 
üzerinden ücretsiz olarak açılıyor. 

Elsevier’in iş modeli:

• Bu iki modelden açık ara yaygın 
olanı; üyelik modeli.

• 2016 yılı verilerine göre;

– Üyelik modeli altında 391 000 

– Açık erişim modeliyle; 13 000 
makale yayımlamış

www.relx.com
esac-initiative.org/about/apcmarket/elsevier/ 
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access

Ücretsiz 
açık erişim  
yoludur.



Elsevier, dünyadaki tüm bilimsel makalelerin %17’sini 
yayımlıyor.

Üyelik 
modeli

Açık erişim 
modeli



Springer’in pazardaki büyüklüğü

https://esac-initiative.org/about/apcmarket/springer-nature/



Wiley’in pazardaki büyüklüğü

https://esac-initiative.org/about/apcmarket/wiley/





Bilimsel dergi yayıncılığından kâr etmek
Dünyada bilimsel dergi yayıncılığını yöneten beş gruptan biri olan 
Elsevier, bilimsel makalelerin erişimini ücretli yaparak kâr ederken; 
ABD'nin en büyük kamu üniversitelerinden olan Kaliforniya Üniversitesi 
(UC) de bu durumu protesto ederek 2019 yılında Elsevier üyeliğini 
yenilememe kararı aldı. 

Image by Michael Eisen

UC, ABD’de üretilen bilimsel makale sayısı 
açısından lider kurumlardan biri ve ülkedeki 
toplam üretimin %10’unu sağlıyor.

https://www.sciencemag.org/news/2019/02
https://www.universityofcalifornia.edu/press-room 



Sekiz ay süren görüşmelerde, UC’nin iki temel 
isteği vardı: 

• Üyelik ücretinin düşürülmesi 

• UC araştırmacılarının yazdığı 
makalelerin “açık erişim” ile 
tüm dünyaya ücretsiz olarak 
açılması. 

• UC’nin argümanı şu: Bilimsel 
makaleler, çoğu kamu 
kaynaklarıyla fonlanan
araştırma projelerinin çıktısıdır 
ve bu çıktılara erişimi herhangi 
bir şirket, ücretli hale 
getiremez.

UC, okuyucunun masrafa girmeden bilimsel 
yayınlara derhal erişmesini sağlayarak bilimsel 
keşif hızını arttırmayı hedefliyor.

https://www.sciencemag.org/news/2019/02
https://www.universityofcalifornia.edu/press-room 



Tubitak’ın Elsevier ile anlaşması bugünlerde güncellendi; 
yeni anlaşma 2019-2021 yıllarını kapsayacak.



Academic spring: Bir boykot hareketi  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Cost_of_Knowledge_logo.png


thecostofknowledge.com/



Berlin Deklarasyonu

• Aboneliğe dayalı bilimsel 
yayıncılık modeli, bilim 
tarihinin belli bir noktasında, 
araştırma makalelerinin 
kapsamlı dizgi, taslak tasarımı, 
basım ve dünya çapında 
dergilerin basılı kopyalarının 
dağıtılması gerektiğinde 
ortaya çıktı. 

• Basımdan dijitale geçerken, 
yayınlama işleminin hala 
hizmetlere ihtiyacı var, ancak 
dağıtım kanalları tamamen 
değişti.

http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
http://www.scienceeurope.org/



Bir manifesto olarak Plan S: 
Avrupa Birliği, 2020 yılında tamamen açık erişime geçmek istiyor.

https://www.coalition-s.org/

• Evrensellik, bilimin temel bir ilkesidir.

• Sadece tartışılabilecek, itiraz edilebilecek 
ve uygun olduğunda, başkaları tarafından 
test edilip çoğaltılabilecek sonuçlar 
bilimsel olarak nitelendirilebilir. 

• Organize bir eleştiri kurumu olan bilim, 
bu nedenle, ancak araştırma sonuçları 
topluma açık bir şekilde sunuluyorsa, 
diğer araştırmacıların test ve 
incelemelerine sunulabilecek şekilde 
düzgün çalışabilir. 

• Yeni bilimsel keşiflerin daha önce 
belirlenmiş sonuçlara dayandırıldığı zincir, 
kesintisiz olmalıdır.



• Yayınevleri, bilimsel topluluğun büyük bir 
kısmından ve bir bütün olarak toplumdan 
sağladığı önemli miktarda araştırma sonucunu 
elinde bulundurmaktadır.

• Bu, bilimsel teşebbüsü temellerinde 
engelleyen ve toplum tarafından alınmasını 
engelleyen mutlak bir anormallik oluşturur.

• Yeni ve mevcut araştırma sonuçlarına 
erişimden para kazanma, bilimin ethosuyla
derinden çelişmektedir (Merton, 1973). 

• Artık bu durumun geçerli olması için bir 
gerekçe yok ve abonelik temelli bilimsel yayın 
modelinin sona ermesi gerekiyor. 

• 21. yüzyılda, bilim yayıncıları araştırmacıların 
sonuçlarını yaymalarına yardımcı olacak bir 
hizmet sunmalıdır. Sağladıkları hizmetler için 
gerçeğe uygun değer ödenebilir, ancak hiçbir 
bilim, geri ödemenin arkasına 
kilitlenmemelidir!https://www.coalition-s.org/


