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Dergi yayıncılığı ve açık erişim

Açık erişimde yollar

CC lisansları ve açık erişimli 

dergilerde uygulanması

Karşılaşılabilecek durumlar ve 

çözüm önerileri



Güleda Doğan | Zehra Taşkın
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Türk Kütüphaneciliği Dergisi



Açık Erişim?
“Bilimsel literatürün finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, 

okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne 

bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal 

amaç için kullanılabilir olarak internet üzerinden sunulması”*

Açık erişimli 

dergiler

Altın yol
Kurumsal arşivler 

Yazar kopyaları

Yeşil yol

* https://www.budapestopenaccessinitiative.org

Zorunlu açık erişim

Hibrit açık erişim
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Zorunlu açık erişim

Hibrit açık erişim





Bu eser

uluslararası 

lisansı ile 

lisanslanmıştır



Lisanslama neden gerekli?

Mülkiyet hakkı Size ait olduğunu belgeler

İzinsiz kullanılamaz

Erişilsin ve kullanılsın isteniyorsa lisanslanmalı!

Seçilen lisans Nasıl kullanılacağına ilişkin şartları 

belirlemek mümkündür





CC lisansları

Atıf yapmak suretiyle dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma hakları 

Mümkün olduğunca paylaşılması isteniyorsa...

Atıf

Atıf-AynıLisanslaPaylaş
Eseri kullanan kişilere kendi eserlerini de aynı lisanla lisansladıkları sürece, karıştırma, ince ayar 

yapma, ve üzerine çalışma hakkı verir

*https://creativecommons.org/licenses/?lang=tr

Atıf-Türetilemez

Atıf yapıldığı sürece, eserin değiştirilmeden ticari ya da gayri-ticari dağıtım hakkı verir

Atıf-GayriTicari

Ticari olmayan amaçla eserinizi karıştırarak farklı bir sürümünü oluşturmasına, ince ayar yaparak 

geliştirmesine, ya da eserinizin üzerine inşa ederek kendi eserlerini oluşturmasına izin verir



CC lisansları - II

Diğerlerinin ticari olmayan amaçla eserinizi karıştırarak, ince ayar yaparak, ya da üzerine 

geliştirerek kendi eserlerinde kullanmasına izin verir.

Kullanan eserin orijinal lisansının aynısı ile yeni ürünü lisanslamalıdır.

Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş

Atıf-GayriTicari-Türetilemez
En sınırlayıcı lisans. 

Eseriniz size alıntı vererek indirilebilir ya da paylaşılabilir.

Değiştirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.

*https://creativecommons.org/licenses/?lang=tr



CC lisansı seç

*https://creativecommons.org/choose/?lang=tr



Creative Commons

*https://creativecommons.org/choose/?lang=tr



CC lisans bilgisi...

Makale pdf’i içine ya da OJS sisteminde makale kaydına 

eklenebilir
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