
Açık bilimin araştırma
performans
değerlendirme sürecine
entegrasyonu

@zehrataskin



Açık bilim?
Kamu kaynaklarıyla üretilen bilimsel çıktıların herkesçe erişilebilir ve 
kullanılabilir olması 

Araştırma değerlendirmesi?
Etki faktörü, h-indeks, üniversite sıralama sistemleri, doçentlik, akademik 
teşvik, UBYT, nepotizm, etik ihlal, araştırma fonu, kadro, proje, rekabet...
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Türkiye’de araştırma değerlendirmesi
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∎ Say

∎ Ölç/Sırala

∎ Ödüllendir

∎ Başa dön...

... ama tüm dünyada böyle



... değil!
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* Kulczycki, E., Huang, Y., Zuccala, A., Engels, T.C.E., Ferrara, A., Guns, R., Pölönen, J., Sivertsen, G., Taşkın, Z. 

ve Zhang, L. (Hakem değerlendirmesinde). Uses of Journal Impact Factors in national journal rankings in Europe 

and China. 



Etki faktörü vs. 
uzman paneli

Tamamıyla sayısal ölçevlerin kullanımı vs. Uzman değerlendirmesi

∎ İtalya, Polonya ve Türkiye örnekleri

∎ Danimarka, Norveç ve Flanders
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Basit bir çözüm veya tek bir doğru yok...

Çözüm?
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* Saenen, B., Morais, R., Gaillard, V. ve Borrell-Damián, L. (2019). Research Assessment in the Transition to Open Science 2019 EUA Open Science and Access Survey 

Results. https://eua.eu/resources/publications/888:research-assessment-in-the-transition-to-open-science.html

https://eua.eu/resources/publications/888:research-assessment-in-the-transition-to-open-science.html


• Açıklık ve araştırma kalitesi, takım çalışmasının gücü

• Değer verdiğimiz ve değerlendirdiğimiz unsurlar

• Nicel göstergelerin sorumlu kullanımı, etkili akran değerlendirmeleri

• Kalitenin ödüllendirilmesi

• Yüksek etik standartlar

• Bilimsel iletişimde çeşitliliğin desteklenmesi

• Her düzeyde araştırmacının desteklenmesi, yapısal eşitliğin sağlanması

• ...

«Paris Çağrısı»
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Etki faktörü yerine 
sorumlu ölçevler
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Altın açık erişim yerine 
elmas açık erişim
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Matthew etkisi, 

coğrafi 

eşitsizlikler, 

bilimin elitleri...
https://mappingignorance.org/2014/09/01/growing-inequalities-science/

https://mappingignorance.org/2014/09/01/growing-inequalities-science/


Funding model based on article processing charges (APC), which has 
emerged as the dominant funding model of international - and especially 
commercial - English language Gold OA publishing, jeopardizes not only 
diversity, equity and inclusion but also quality of academic work.

Diamond OA model needs a sustainable funding mechanism.

*Response to BOAI steering committee concerning multilingualism in Gold OA 
publishing environment
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Kayıt için: 



Ne yapılabilir?
Araştırma değerlendirme sistemlerinin revizyonu

Konunun bir araştırma alanı olduğunun kabul edilmesi

Mevcut teşvik sistemlerinin açık bilimi kapsayacak şekilde iyileştirilmesi

Açık ve şeffaf hakem değerlendirmeleri

Farkındalık programları

Altyapı yatırımları...
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