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Ön baskı nedir?



Submitmakale

aylar a ya da 
yıllar sonra!

Makale yayınlamak uzun bir süreç içerir

bilimsel dergi 
yayımcı

hakem onayı makale bilimsel 
dergide yayinlandi!



Journal 1

Private

Submit

Manuscript

geribildirim, fikirler, tartışma

Preprint Web sitesi

24-48 
saat 
tarama 
süreci

Ön baskılar araştırmayı hemen kullanıma sunar:

açık erişim











open source = açık kaynak yazılım
community-based = topluluk tabanli

non-for-profit organization = kar amacı gütmeyen kuruluş
open science = açık bilim



Ön baskının avantajları nedir?



Avantajlar
● Hızlı iletişim  - hakem onayı haftalar veya aylar sürebiliyor
● Açık iletişim: Yazara da okuyucuya da bedava
● Araştırma önceliği: İlk kredi almaya yardım
● Erken geribildirim: Araştırmayı geliştirme fırsatı
● Yeni yayın formatları: Poster, pozisyon kağıtları, sunum slaytları



#biopreprints2020 survey n=512 
https://asapbio.org/biopreprints2020-survey-initial-results

https://asapbio.org/biopreprints2020-survey-initial-results


COVID-19 araştırmalarının önemli bir kısmı ön baskı 
olarak yayımlandı

https://icite.od.nih.gov/covid19/search/

https://icite.od.nih.gov/covid19/search/


Zaman içinde biyomedikal ön baskılar:
https://asapbio.org/preprint-info/biology-preprints-over-time

https://asapbio.org/preprint-info/biology-preprints-over-time


Ön baskının dezavantajları nedir?



Görüşler değişik perspektife bağlı:

● Araştırmacılar ve yazarlar
○ Senior 
○ Junior 
○ Akademik liderler

● Okuyucular 
○ Araştırmacılar 
○ Gazeteciler 
○ Bilgi uygulayıcılar
○ Genel halk

● Diğer gruplar:
○ Yayıncı
○ Araştırma fon



Potansiyel Riskler: Kalite Kontrol

Tutarlı ve güçlü kalite kontrol önlemlerinin 
eksikliği nedeniyle düşük kaliteli 
araştırmaların yaygınlaşması: 

● Insan hayatı
● Bilime güven
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Private

Submit

Manuscript

geribildirim, fikirler, tartışma

Preprint Web 
sitesi

24-48 
saat 

tarama 
süreci

açık erişim

Moderatörler 
tarafından kalite 
kontrol varmı?



Diğer Potansiyel Riskler 
Bilgi tufanı 

Bilimsel kaydın bütünlüğü (integrity of scholarly 
record)

İş modelleri (business models)

Koruma arşivleri (preservation)

https://asapbio.org/preprint-info/preprint-faq



#biopreprints2020 survey n=512 
https://asapbio.org/biopreprints2020-survey-initial-results

https://asapbio.org/biopreprints2020-survey-initial-results


Trendsler nelerdir?



https://scholarlykitchen.sspnet.org/2020/05/27/publishers-invest-in-preprints/

https://sr.ithaka.org/publications/preprints-in-the-spotlight/





PREreview'in misyonu, ön baskıları 
gözden geçirmek  (review) için hakem 
onayına (peer review) daha fazla 
çeşitlilik (diversity) getirmektir.

Özellikle kariyerlerinin erken 
aşamalarında ve az temsil edilen 
(underrepresented)  araştırmacıları 
desteklemeyi amaçlar.



Baskı öncesi 
kullanım ülkeye 
göre değişir

Elife. 2020 Jul 27;9:e58496. doi: 
10.7554/eLife.58496.
International authorship and 
collaboration across bioRxiv preprints
Richard J Abdill, Elizabeth M 
Adamowicz, Ran Blekhman



bioRxiv'de yayınlanan 67.885 ön baskının analizine göre:

● Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık gibi bazı ülkeler, 
genel bilimsel çıktılarına göre bioRxiv üzerinde aşırı temsil 
edilmektedir

● Çin, Rusya ve Türkiye gibi diğer ülkeler ise daha düşük 
bioRxiv kullanma seviyeleri gösteriyor



Baskı öncesi eşitsizlikler
Richard J Abdill, Elizabeth M Adamowicz, Ran Blekhman 
https://elifesciences.org/articles/58496

https://elifesciences.org/articles/58496


Baskı öncesi eşitsizlikler

P. Vincent-Lamarre, C. R. Sugimoto and V. Larivière
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01294-9

İlk analizler, kadın akademisyenlerin erkek 
akranlarına göre daha az baskı yayınladığını 
ve daha az araştırma projesi başlattığını 
göstermektedir.

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01294-9
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At ITHAKA, our passion drives us to make the world smarter. Our mission comes 
to life in four service areas.

 

JSTOR One of the world's 
leading academic 
databases, JSTOR powers 
the research and learning 
of 6 million users each 
month.

Ithaka S+R Ithaka S+R 
provides research and 
strategic guidance to help 
the academic and cultural 
communities serve the public 
good and navigate 
economic, technological, and 
demographic change.

Portico Portico, a 
community-supported digital 
archive, preserves over 
564,000 e-books and 
e-journals for future 
scholars.

Artstor Artstor provides 2+ 
million high-quality images 
and digital asset 
management software to 
enhance scholarship and 
teaching.



Teşekkür 
Ederim


