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AKADEMİ VE BİLİM (33) TIPTA BİLGİYE 
ÖZGÜR ERİŞİM SORUNU-II

Geçtiğimiz hafta bilimsel makalelere “açık erişim” konusunu yazmaya başlamış 
ve bir giriş yapmıştım, devam edeceğim. 

Kaliforniya Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde Elsevier’in bilim dergilerine abo-
neliğini sonlandırdığını duyurdu. İki kurum arasında anlaşma sağlanamaması üze-
rine Kaliforniya Üniversitesi, Elsevier’in dergilerinde yayınladıkları tüm makalele-
rini serbest erişime açtı.

Bu gelişme önemli, çünkü Kaliforniya Üniversitesi tüm ABD’deki bilimsel yayın-
ların neredeyse %10’unu üretiyor ve onların başlattığı boykot, “serbest erişim” 
tartışmalarının bu kadar kızıştığı bir dönemde önemli.

Bu gelişme, Elsevier’i oldukça sıkıştırmış durumda.  Ne de olsa dergilerinin içi-
ni dolduran çok önemli üniversitelerden biri dedi ki; eğer bana pahalı satarsan 
ben de sana yazı göndermem, para kazandırmam.

Haksız mı?
Aslına bakarsanız bu tartışmanın temelinde Elsevier ‘in kurumsal abonelik fi -

yatlarının çok yüksek olması yatıyor.
Merkezi Amsterdam’da olan ve dünyanın en büyük bilimsel yayıncı kuruluşu ka-

bul edilen Elsevier, üniversitelerden dergi başına ilk anlaşmada yıllık 1000 dolar 
alıyor ve her yıl %5 ücret arttırıyor. Bilimsel dergi sayıları göz önüne alınırsa bu 
paranın akademik merkezleri ne kadar zorlayabileceğini öngörmek zor değil. Ka-
liforniya Üniversitesinin Elsevier’e abonelik için ödediği yıllık miktar, inanmaya-
caksınız, 10 milyon doları buluyor. Elsevier fi rmasının 2018 yılındaki kazancı ise 
2.5 milyar dolar civarında.

Bu durum sadece Kaliforniya Üniversitesini değil, diğer tüm üniversiteleri ra-
hatsız eden bir durum.  Bu yaşanan boykot olayı Elsevier’ in karşılaştığı ilk zorluk 
değil. Yayınevi daha önce Alman Üniversiteleri ile de benzer sorunlar yaşadı. Al-
manya ve İsveç’teki yaklaşık 300 kurum, Max Planck Society’nin öncülüğünde  El-
sevier ile olan aboneliklerini yenilemeyi reddetti.

Bu arada toplam sayıları 700’e ulaşan ve Alman kütüphaneleri, araştırma mer-
kezleri ve üniversitelerden oluşan, kendilerine Projekt DEAL ismi veren bir ini-
siyatif, bilimsel makaleler basan Wiley isimli başka bir yayınevi ile pazarlık ya-
pıyordu. Yaklaşık 3 yıl süren pazarlıklar sonunda, bu yılın Ocak ayında Wiley ile 
Projekt DEAL arasında bir anlaşma sağlanabildi. Projekt DEAL Başkanı Horst Hipp-
ler, sona eren pazarlıktan ve anlaşmadan son derece memnun görünüyordu. Açık-
laması önemliydi; “temel hedefi mize ulaştık, bilimsel çalışmalara adil, sürdürü-
lebilir ve ekonomik olarak ulaşımı sağladık...”

Elsevier ve Wiley ile yaşanan bu süreç, Springer gibi başka yayınevleri için de 
iyi bir göz dağı oluşturuyor. Avrupa’da “Plan S” ismi verilen 11 ulusal fonun katkı-
larıyla oluşturulan bir inisiyatif, 2020 sonrası bilimsel makalelerin Avrupa’da açık 
erişimini sağlamak için kaynak yaratmaya çalışıyor. Ancak burada işler sanıldığı 
kadar kolay değil. İçerisinde Nobel bilim ödülü almış kişilerin de olduğu 600 kişi-
lik bir grup bilim insanı Plan S’e açıkça karşı çıkıyor ve “özgür bilim üretme ser-
bestliğinin” bu yolla ortadan kalkabileceğine inanıyor. Plan S önemli, bu konuya 
önümüzdeki haftalarda yine değineceğim.

Açık erişim için dayatılan büyük maliyetler, kimi makalelerin ilaç sektörünün 
sponsorluğunda açık erişime açılması sorunu sadece Avrupa ve Kuzey Amerika’da 
değil, Peru’da, Tayvan gibi Asya ülkelerinde de tartışılıyor.  

Yayınevleri, son zamanlarda Kuzey Amerika veya Avrupa’daki merkezlere  “böl-
gesel açık erişim” veya “read and publish” yani “yayınlarsan ucuz okursun” gibi 
bir modeli önermeye başladı. Aslında yayınevlerinin tam söylediği şuydu;

“Ben sizin gönderdiğiniz bilimsel makaleleri yayınlayarak para kazanıyorum, 
sizi kızdırmak gibi bir niyetim de yok, ben size makale erişim bedelini düşük tu-
tarım, ama bana katkıları sınırlı coğrafyalarda yaşayan bilim insanlarına aynı 
iyiliği yapmam, bırakın ben onlardan yayınların parasını istediğim gibi alayım.”

Bizim gibi bilim üretiminde geri kalmış ülkeler ne yapmalı? 
Bu durum gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan veya gelişmeye çalışan ülkeler 

arasındaki uçurumu arttırmaz mı? 
Peki Türkiye olarak biz ne yapmalıyız?
Yanıtlaması zor sorular... 
Haftaya devam edeceğim.

Genç Bilim İnsanı Ödülleri 7. kez sahiplerini buldu
Bilim Kahramanları Derneği tarafından, her yıl farklı üniversitelerle gerçekleştiri-

len işbirliği ile verilen Genç Bilim İnsanı Ödülleri 7. yılında. Temel Bilimler ve Mühen-
dislik alanlarına katkıda bulunan, ülkemizde bu alanların görünürlüğünün artmasına 
ve gelişmesine öncülük eden 38 yaşın altındaki, bilim insanlarına verilen ödüllerde bu 
yıl 6 Genç Bilim İnsanı, ödül almaya değer bulundu.

Genç bilim insanlarına kamuoyu önünde teşekkür ederek onları yüreklendirmek, 
geleceğin genç bilim insanlarına ilham vermek üzere verilen ödüllerin bu yılki ev sa-
hipleri: Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kocaeli Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ca-
nan Aykut Bingöl oldu.
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Bilim Akademisi tarafından başlatılan 
ve kamu fonları yerine toplumdan 
gelen maddi destekle yürütülen Bi-

lim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül 
Programı “BAGEP”in 2019 yılı sonuçları-
na göre 13’ü kadın olmak üzere 43 aka-
demisyene ödülleri verildi. 

Törende açılış konuşmasını yapan Bi-
lim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Al-
par sivil toplumun güvenine ve desteğine 
sahip olan BAGEP Programı’nın bir ama-
cının da genç nesil araştırmacıları Türki-
ye’de tutmak olduğuna dikkat çekti. Bi-
lim Akademisi’nin popüler bilime verdiği 
desteğe en iyi iki örnekten birisinin  Sar-
kaç adı verilen popüler bilim platformu, 
diğerinin ise İş Bankası kültür Yayınları ile 
yapılan işbirliği olduğunu belirtti. Şimdilik 
piyasaya çıkan iki kitapla başlayan bu iş-
birliği yeni kitaplarla sürecek.

2013 yılından beri devam eden prog-
ram bu yıl 7 yaşına bastı. 2019 yılı ödülle-
rinin dağılımı şöyle: 26’sı Fen-Mühendis-
lik, 13’ü Sosyal Bilimler, 4’ü ise sağlık Bi-
limleri  Bilim Akademisi ve Çağdaş Yaşa-
mı Destekleme Derneği arasında 2016 yı-
lında başlayan protokole istinaden her yıl 
tıp alanında BAGEP ödül sahiplerinden 
biri aynı zamanda ÇYDD Türkan Saylan 

Bilim Ödülü’nün de sahibi ol-
maktır.  

BAGEP’in amacı
Bilim Akademisi, gençlerin iyi 

bilim yapmaya teşvik edilmelerini 
ve iyi örneklerin ödüllendirilme-
sini öncelik olarak görüyor. En iyi 
genç akademisyenlerimizin belir-

lenmeleri, ödüllendirilmeleri ve yeni araş-
tırmalar için desteklenmeleri amacı ile 
2013 yılında başlatılan ödül programı ka-
mu fonları ile değil, toplumun desteğiyle 
yürümekte.

Ödül kazanan genç akademisyenle-
re araştırmalarını desteklemek amacıyla 
iki yıl süreyle yılda 15.000 TL destek veri-
liyor. Amaç en parlak ve gelecek vadeden 
genç akademisyenleri araştırmalarını ge-
liştirmelerine yardımcı olacak prestijli bir 
burs ile ödüllendirmek.

 Ödüller Bilim Akademisi’nin dostla-
rından gelen bağışlarla fi nanse edilmek-
tedir. Her ödül için bağışçı kişi veya ku-
rum 2 yıl süreyle yılda 15.000 TL artı yü-
rütme giderleri için Bilim Akademisi’ne 
3.000 TL olmak üzere yılda 18.000 TL, 
toplam olarak da 36.000 TL taahhüt ede-
rek bir ödülü başlatabilir. Bağışçılar des-
tekledikleri ödülleri bir kişi veya kurumun 
adına ya da anısına verebilirler. Ödülle-
ri kazananlar Bilim Akademisi tarafından 
belirlenecektir.

BAGEP 2019 Ödülünü kazanan genç 
akademisyenlerin listesine ulaşmak için:

https://bilimakademisi.org/wp-content/uploa-
ds/2019/04/bagep-2019-kazanan-listesi-web-1.pdf 

BAGEP 2019 sonuçları açıklandı
BAGEP-Bilim Akademisi Genç Bilim 

İnsanları Ödül Programı- 2019 ödül 
töreni 26 Nisan tarihinde Hacettepe 
Üniversitesi’nde yapıldı. 43 akade-
misyen ödül aldı.
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