Örnek Olay / Case Study
www.yuksekogretim.org

Sürdürülebilir Bir Kurumsal Akademik Arﬂiv Yönetimi:
Do¤uﬂ Üniversitesi Akademik Arﬂiv Sistemi Deneyimi
Managing a Sustainable Institutional Repository: The Do¤uﬂ University Institutional Repository Experience
Sönmez Çelik1

İD

, Ramazan Çelik2

İD

‹bn Haldun Üniversitesi, Kütüphane ve Bilgi Merkezi, ‹stanbul
MEF Üniversitesi Kütüphanesi, ‹stanbul

1
2

Özet

Abstract

Bu çal›ﬂma, sürdürülebilir bir kurumsal akademik arﬂiv yönetimini Do¤uﬂ
Üniversitesi Akademik Arﬂiv Sistemi deneyimi ile paylaﬂmak, bu konudaki giriﬂimlere yard›mc› olmak ve kurumsal akademik arﬂivlerin önemini
vurgulamak üzere haz›rlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada betimsel yöntem kullan›lm›ﬂt›r. Bu çerçevede dünyada ve Türkiye’deki kurumsal akademik arﬂivler, harmanlama sistemleri ve Do¤uﬂ Üniversitesi Akademik Arﬂiv Sistemi uygulamalar› üzerinde durulmuﬂtur.

This study was conducted to share the management of a sustainable institutional repository by exemplifying it with the experience of Do¤uﬂ
University Institutional Repository, to help with initiatives in this area
and to emphasize the importance of institutional repositories. The
descriptive method was used in this study. The institutional repositories
both in Turkey and in the world, data harvesting systems, and Do¤uﬂ
University Institutional Repository experience are discussed.
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K

maddesi[3] ile bilim verilerinin söz, yaz› ve di¤er araçlarla yay›lmas› istenmektedir (Yüksekö¤retim Kanunu, 1981). Dolay›s›yla hangi mecrada olursa olsun bir üniversite ad›na üretilmiﬂ yay›nlar› kurumsal akademik arﬂivlerde telif hakk›na uygun olarak arﬂivlemenin önünde hiçbir engel bulunmamaktad›r. Ayr›ca “bilim verilerini yaymak”[4] yüksekö¤retimin amaçlar›ndan oldu¤una göre, arﬂivlenen bu yay›nlar› telif haklar›na
uygun olarak aç›k eriﬂime sunmak da yüksekö¤retim kurumlar›n›n görevidir.

urumsal arﬂivler, akademik bir kurumun entelektüel
birikiminin sakland›¤›, korundu¤u ve yay›mland›¤›
bilgi sistemleridir (OpenAIRE, 2012, s. 419). Kurumsal akademik arﬂivler, bir kurum bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri ve rapor gibi tüm akademik yay›nlar›
uluslararas› standartlara uygun biçimde elektronik ortamda
arﬂivlemeyi ve bunlar›n etkisini art›rmak için telif haklar›na
uygun olarak aç›k eriﬂime sunmay› amaçlar. Ö¤retim üye ve
görevlileri ile araﬂt›rmac›lar›n bilimsel yay›nlar›n›n üniversitelerde ve Yüksekö¤retim Kurulu Baﬂkanl›¤›nda derlenmesi
ve arﬂivlenmesi 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu ile üniversitelere verilmiﬂ bir görevdir. Kanunun 42/c maddesi[1] ile yay›nlar›n derlenmesi, 42/d maddesi[2] ile arﬂivlenmesi ve 12/c

Kurumsal akademik arﬂivlerde, yay›nlar arﬂivlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus eriﬂim ﬂeklinin belirlenmesidir. Yani arﬂivlenen yay›n, aç›k eriﬂim, ambargolu eriﬂim,
s›n›rl› eriﬂim veya kapal› eriﬂim seçeneklerinden uygun olan› ile

[1] “Her ö¤retim eleman›, bilimsel araﬂt›rmalar›n›n, yay›nlar›n›n ve verdi¤i dersleri ile yönetti¤i seminerlerin ve uygulamalar›n listesini, yurt içinde ve d›ﬂ›nda yap›lan bilimsel kongrelerdeki
tebli¤lerin birer örne¤ini, ba¤l› bulundu¤u birim yöneticisinin arac›l›¤›yla rektörlü¤e sunmak zorundad›r. Yay›mlanmayan eserlerin daktilo ile yaz›lm›ﬂ birer kopyas› verilir. 5846 say›l› Fikir
ve Sanat Eserleri Kanununun eser sahibine tan›d›¤› haklar sakl›d›r.”
[2] “(De¤iﬂik: 17/8/1983 - 2880/23 md.) Ö¤retim elemanlar›n›n bilimsel yay›nlar› için üniversitelerde ve Yüksekö¤retim Kurulunda özel arﬂiv tutulur.”
[3] Türk toplumunun yaﬂam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu ayd›nlat›c› bilim verilerini söz, yaz› ve di¤er araçlarla yaymak.”
[4] “Yüksekö¤retim kurumlar› olarak yüksek düzeyde bilimsel çal›ﬂma ve araﬂt›rma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda geliﬂme ve kalk›nmaya destek olmak,
yurt içi ve yurt d›ﬂ› kurumlarla iﬂ birli¤i yapmak suretiyle bilim dünyas›n›n seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve ça¤daﬂ geliﬂmeye katk›da bulunmakt›r.”
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arﬂivlenmelidir. Bir yay›n›n kurumsal akademik arﬂivde arﬂivlenmesi telif hakk› sahibinin 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan do¤an haklar›n› engellemez.
Akademik ç›kt›lar›n uzun süreli sakland›¤› kurumsal akademik arﬂivler; kuruma ait yay›nlar›n uluslararas› standartlarda arﬂivlenmesini, harmanlanma sistemlerince harmanlanmas›n› ve
araﬂt›rmac›lar›n eriﬂimine sunulmas› için alt yap›y› sa¤lar. Aç›k
eriﬂim, bilginin h›zl› bir ﬂekilde, daha çok kiﬂiye engelsiz ulaﬂmas›, yay›nlara kolay eriﬂim ayr›cal›¤›n›n sa¤lanmas›, daha önce ayn› konuda yap›lan çal›ﬂmalar›n belirlenmesi, yay›nlara daha çok at›f yap›lmas›n›n sa¤lanmas› ile araﬂt›rmac›lar›n ve kurumlar›n sayg›nl›klar›n›n artmas›n› sa¤lar. Öte yandan aç›k eriﬂim, finansal ve yasal engelleri ortadan kald›rarak bilimsel bilgiyi özgürleﬂtirir, adil kullan›m hakk› sa¤lar. Bu araﬂt›rma ile
sürdürülebilir bir kurumsal akademik arﬂiv yönetiminin Do¤uﬂ
Üniversitesi Akademik Arﬂiv Sistemi deneyimi ile paylaﬂ›lmas›,
bu konudaki giriﬂimlere yard›mc› olunmas› amaçlanm›ﬂt›r.

Türkiye’de Kurumsal Akademik Arﬂivlerin
Geliﬂimi
Günümüzde pek çok üniversite, misyonunu ve vizyonunu;
“bilimsel bilgi üretiminde mükemmele ulaﬂabilmek ve üretilen bu bilginin ulusal/uluslararas› alanda yeni ürünler ve hizmetler ortaya konulmas›nda öncülük etmesini sa¤layabilmek”
(ANKOS, 2016a) çerçevesinde oluﬂturmuﬂtur. Bu nedenle,
akademisyenlerin ve araﬂt›rmac›lar›n üretmiﬂ olduklar› bilimsel bilgi, di¤er meslektaﬂlar› taraf›ndan telif haklar›, bilimsel
etik kurallar› ve ulusal güvenlik ilkeleri dikkate al›narak özgürce eriﬂilebilir olmal›d›r. Ancak ülkemizde üretilen akademik ç›kt›lar›n ço¤una eriﬂebilmek mümkün olmad›¤› gibi bu
ç›kt›lar›n tespitinde de güçlükler yaﬂanmaktad›r. Bu engelleri
ortadan kald›rmak amac› ile bilimsel yay›nlar›n tam bir sürümü aç›k eriﬂim ve uzun süreli arﬂivlemeye imkan verecek ﬂekilde kurumsal akademik arﬂivlerde arﬂivlenmelidir (Akbaytürk Çanak vd., 2014).

TTT ﬁekil 1. Ülkelere göre kurumsal arﬂivler (Kaynak: OpenDOAR, 2016).

maktad›r. Bu yaz›l›mlar›n tercih edilme nedenlerinin baﬂ›nda,
aç›k kaynak kodlu, standartlara uygun, kurum ihtiyaçlar›na
göre özelleﬂtirilebilir, tüm yay›n türlerinin arﬂivlenebilir ve
güçlü bir toplulu¤unun olmas› gibi özellikler bulunmaktad›r.
Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), aç›k eriﬂim giriﬂiminin ve dolay›s›yla kurumsal akademik
arﬂivlerin Türkiye’de geliﬂmesine öncülük etmektedir. Bu çerçevede, Türkiye’deki aç›k eriﬂim çal›ﬂmalar›na yönelik giriﬂimlerde bulunmak, giriﬂimlere destek olmak, önerilerde bulunmak, örnek uygulama ve e¤itimler yapmak, çal›ﬂmalarda edinilen tecrübeleri paylaﬂmak, aç›k eriﬂim çal›ﬂmalar›n› araﬂt›rma
kurumlar› ve Yüksekö¤retim Kurulu Baﬂkanl›¤›n›n gündemine
taﬂ›mak amac›yla ANKOS çat›s› alt›nda, 2006 y›l›nda Aç›k Eri-

Bilginin daha çok kullan›c›ya engelsiz ulaﬂmas›n› sa¤layan
alt yap›lardan olan kurumsal akademik arﬂivlerin say›s› her geçen gün artmaktad›r. Kurumsal akademik arﬂivlerde, a¤›rl›kl›
olarak bu giriﬂimin amac›na uygun olarak aç›k kaynak kodlu
yaz›l›mlar kullan›lmaktad›r. TTT ﬁekil 1’de kurumsal arﬂivlerin
ülkelere göre da¤›l›m oranlar› verilmiﬂtir. Burada görülece¤i
üzere, ilk s›ralarda yer alan ve kurumsal arﬂivlerin önemli bir
oran›n› oluﬂturan geliﬂmiﬂ ülkelerin, kurumsal arﬂiv çal›ﬂmalar› ile de ön plana ç›kmas› çok anlaml›d›r.
TTT ﬁekil 2’de kurumsal arﬂivlerde kullan›lan yaz›l›mlar›n
da¤›l›m oranlar› verilmiﬂtir. Burada görülece¤i üzere kurumsal arﬂivlerin %58’i DSpace ve EPrints yaz›l›mlar›n› kullan-
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TTT ﬁekil 2. Kurumsal arﬂivlerde yaz›l›m tercihi (Kaynak: OpenDOAR, 2016).
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TTT Tablo 1. Türkiye’deki kurumsal arﬂivlerin durumu.
Kay›tl› Oldu¤u Servis

Aç›klama

Kay›tl›

Toplam

Handle / DOI
OAI

Ortak bir kay›t servisi taraf›ndan verilen tekil kaynak eriﬂim adresidir.

49

143

Veri sa¤lay›c›lar›n listelendi¤i bir dizindir.

21

143

BASE

Kurumsal arﬂivlerin içeri¤ini harmanlayan ve içeri¤inde arama yap›lmas›n› sa¤layan bir servistir.

30

143

OpenDOAR

Dünyadaki kurumsal arﬂivleri listeleyen bir dizindir.

75

143

ROAR

Kurumsal arﬂivlerin içeri¤ini harmanlayan ve içeri¤inde arama yap›lmas›n› sa¤layan bir servistir.

43

143

OpenAIRE

Avrupa’daki aç›k eriﬂim uygulamalar›n› destekleyen ve kurumsal arﬂivlerin içeri¤inde toplu arama
yap›lmas›n› sa¤layan bir servistir.

27

143

Türkiye Akademik Arﬂivi

Türkiye’deki kurumsal arﬂivleri harmanlayan ve içeri¤inde arama yap›lmas›n› sa¤layan ulusal
harmanlama sistemdir.

61

143

ROARMAP[11]

Arﬂivleme politikalar›n› / yönergelerini listeleyen rehberdir.

41

89*

DSpace User Registry

DSpace yaz›l›m›n› kullananlar›n listelendi¤i bir sayfad›r.

69

132**

*Türkiye’de aç›k eriﬂim politikas› olan kurum say›s›.**Türkiye’de DSpace kullanan kurum say›s›.

ﬂim ve Kurumsal Arﬂivler (AEKA) ad›yla bir çal›ﬂma grubu kurmuﬂtur (ANKOS, 2016 b).

mas›ndan oluﬂmaktad›r (Turkish OpenAIREplus Help Desk,
2014; YÖK, 2014).

ANKOS AEKA Çal›ﬂma Grubu, Türkiye’de üretilen akademik ç›kt›lar›n tespit edilmesi, OAI-PMH (Open Archives Intitiative Protocol for Metadata Harvesting - Aç›k Arﬂivler Giriﬂimi
Üst Veri Harmanlama Protokolü) standartlar›na uygun yaz›l›mlar ile arﬂivlenmesi, uzun süreli korunmas›, eriﬂilebilir hale
getirilerek bilim dünyas›n›n hizmetine sunulmas› ve ulusal bir
harmanlama sisteminin kurulmas› konusundaki Aç›k Eriﬂim
Projesini, 2014 y›l›nda Yüksekö¤retim Kurulu Baﬂkanl›¤›na sunarak önemli bir baﬂar›ya imza atm›ﬂt›r. Türkiye’nin akademik
performans›n› ölçecek ve akademik haritas›n› ortaya ç›karacak
bu proje önerisi üzerine Yüksekö¤retim Kurulu Baﬂkanl›¤›
08.01.2014 tarihinde, konu uzmanlar›ndan oluﬂan Yüksekö¤retim Kurulu Kurumsal Arﬂivler ve Aç›k Eriﬂim Çal›ﬂma Grubu’nu (YÖK KAAE) kurmuﬂtur. YÖK KAAE Çal›ﬂma Grubu,
Yüksekö¤retim Kurulu Baﬂkan›n›n da kat›l›m›yla ilk toplant›s›n› 13.01.2014 tarihinde yapm›ﬂ ve bu toplant›da Yüksekö¤retim
Akademik Arﬂiv Projesinin (YAAP) çerçevesini belirleyerek bir
eylem plan› oluﬂturmuﬂtur. ‹ki önemli bileﬂeni olan projenin ilk
aﬂamas›, Türk Yüksekö¤retim Sisteminin üretti¤i bilimsel tüm
ç›kt›lar›n, üniversiteler taraf›ndan oluﬂturulacak kurumsal akademik arﬂivler arac›l›¤› ile toplanmas›, düzenlenmesi, uzun süreli saklanmas›ndan; ikinci aﬂamas› ise merkezi olarak harmanlanarak ulusal ve uluslararas› tüm kullan›c›lar›n eriﬂimine sunul-

ANKOS AEKA Çal›ﬂma Grubu taraf›ndan YÖK’e sunulan
Aç›k Eriﬂim Projesinin her iki aﬂamas›nda da önemli mesafe kaydedilmiﬂtir ve 2016 y›l› Aral›k ay› verilerine göre 143 üniversitede kurumsal akademik arﬂiv kurma çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r. Projenin birinci aﬂamas› ile ilgili çal›ﬂmalar›n detay› TTT Tablo 1’de verilmiﬂtir. Çal›ﬂmalar›n yar›ya yak›n› giriﬂim aﬂamas›nda kalsa da
60’tan fazla kurumsal akademik arﬂiv harmanlanabilir nitelikte
veri içermektedir. TTT Tablo 1’de görülece¤i üzere Türkiye’de
2016 Aral›k ay›nda 49 kurumsal akademik arﬂiv tekil kaynak eriﬂimi sa¤layan Handle / DOI[5] sistemlerine üyedir. 21 kurumsal
arﬂiv OAI[6] listesinde, 30 kurumsal arﬂiv BASE[7] harmanlama
sisteminde, 75 kurumsal arﬂiv OpenDOAR[8] rehberinde, 43 kurumsal arﬂiv ROAR[9] rehberinde, 27 kurumsal arﬂiv OpenAIRE[10] harmanlama sisteminde listelenmektedir. Türkiye Akademik Arﬂivinde harmanlanabilen kurumsal arﬂiv say›s› ise 61’dir
(ANKOS, 2016c).
Türkiye’deki kurumsal akademik arﬂivlerin y›llara göre art›ﬂ durumu TTT ﬁekil 3’te, aç›k eriﬂim politikas› veya yönerge
say›s›n›n y›llara göre da¤›l›m› ise TTT ﬁekil 4’te verilmiﬂtir. Her
iki ﬂekilde de görülece¤i üzere 2014 y›l›ndaki h›zl› art›ﬂ›n nedeni, Yüksekö¤retim Kurulu Baﬂkanl›¤›n›n Aç›k Eriﬂim Projesini sahiplenerek 19957 say› ve 02.04.2014 tarihli yaz› ile

[5] Digital Object Identifier
[6] Open Archives Intitiative
[7] Bielefeld Academic Search Engine
[8] Directory of Open Access Repositories
[9] Registry of Open Access Repositories
[10] Open Access Infrastructure for Research in Europe
[11] Registry of Open Access Repository Mandates and Policies
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üniversitelere çerçeve politika göndermesi ve kurumsal akademik arﬂiv kurmalar› konusundaki yaz›s›d›r. ‹lgili yaz› ve devam›nda yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda kurumsal akademik arﬂivlerin say›s› 143’e, politika say›s› ise 89’a yükselmiﬂ; ayr›ca
aç›k eriﬂim konusundaki fark›ndal›¤a katk› sa¤lanm›ﬂt›r. Ancak, 143 kurumda kurumsal arﬂiv olmas›na ra¤men bunlar›n
yar›ya yak›n› sadece sistem kurulumundan ibarettir. 89 kurumun aç›k eriﬂim politikas› olmas›na karﬂ›n aktif olan kurumsal
arﬂiv say›s› ise 70 civar›ndad›r. Bu durum, fark›ndal›¤›n beklenen düzeye ulaﬂmad›¤›n› göstermektedir.
Aktif olan kurumsal akademik arﬂivlerimizdeki kay›t say›s›
h›zla artmaktad›r. Aral›k 2016 tarihi itibariyle kurumsal akademik arﬂivlerimizde harmanlanabilen 155.000’den fazla kay›t
vard›r. Kurumsal akademik arﬂivlerindeki kay›t say›s› bak›m›ndan ilk 20’ye giren kurumlar TTT Tablo 2’de verilmiﬂtir. TTT Tablo 2’den de görülebilece¤i üzere, yay›n say›lar› oldukça düﬂüktür. Bunun nedeni ise kurumsal akademik arﬂiv çal›ﬂmalar›n›n
yeni olmas›d›r. Geriye dönük yay›nlar›n da belli bir plan dâhilinde kurumsal akademik arﬂivlere eklenmesi ve tüm üniversitelerin kurumsal akademik arﬂiv çal›ﬂmalar›na baﬂlamas›yla kay›t say›s› h›zla artacakt›r.
Yüksekö¤retim Kurulu’na (YÖK) sunulan Aç›k Eriﬂim
projesinin ikinci aﬂamas›, kurumsal akademik arﬂiv içeriklerinin merkezi bir sistemle harmanlanarak araﬂt›rmac›lar›n eriﬂimine aç›lmas›d›r. Teknik altyap›s›n›n daha uygun olmas› nedeniyle harmanlama projesini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araﬂt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) üstlenmiﬂtir. Bu çerçevede,
2012’den bu yana her y›l yap›lan ulusal aç›k eriﬂim etkinliklerinin yan› s›ra, dünyada yaﬂanan h›zl› de¤iﬂimi takip etmek ve
bu konuda ulusal politikalar oluﬂturmak amac›yla TÜB‹TAK
Ulusal Akademik A¤ ve Bilgi Merkezi (ULAKB‹M) taraf›ndan 2015 y›l›nda Aç›k Bilim Dan›ﬂma Komitesi oluﬂturulmuﬂtur. Merkezi harmanlama sisteminin kurulmas›, komitenin
yapt›¤› çal›ﬂmalar›n baﬂ›nda gelmektedir.
Türkiye’deki kurumsal akademik arﬂivlerde bulunan bilimsel içeri¤e, merkezi bir harmanlama sistemi üzerinden eriﬂilebilmesi için ANKOS AEKA grubu taraf›ndan yürütülen
çal›ﬂmalar, Aç›k Bilim Dan›ﬂma Kurulunun deste¤iyle uygulamaya konulmuﬂtur. Merkezi harmanlama sisteminin beta
sürümü Türkiye Akademik Arﬂivi ad›yla 20 Ekim 2016 tarihinde TÜB‹TAK ev sahipli¤inde gerçekleﬂtirilen Aç›k Eriﬂim
2016 Konferans›’nda tan›t›lm›ﬂt›r. Söz konusu sistemin beta
sürümü, http://arsiv.ulakbim.gov.tr/ adresinde yay›n yapmaktad›r. Aral›k 2016 tarihi itibari ile sistemde 60 kurumsal akademik arﬂivden harmanlanan 155 bin civar›nda ve DergiPark
içeri¤inden harmanlanan yaklaﬂ›k 145 bin civar›nda olmak
üzere toplam 300 binden fazla kay›t vard›r.
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TTT ﬁekil 3. Türkiye’de y›llara göre kurumsal arﬂivlerin say›s›.

TTT ﬁekil 4. Türkiye’de y›llara göre aç›k eriﬂim politikas› say›s›.

TTT Tablo 2. Kurumsal akademik arﬂivlerdeki kay›t say›s›.
S. N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kurumsal akademik arﬂiv
‹stanbul ﬁehir Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Sabanc› Üniversitesi
‹nönü Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Do¤uﬂ Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Do¤u Akdeniz Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
TBMM
Hacettepe Üniversitesi
‹YTE
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
‹stanbul Ticaret Üniversitesi
‹stanbul Kültür Üniversitesi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Kaynak: TÜB‹TAK ULAKB‹M, 2016.

Kay›t say›s›
36.780
26.199
21.347
11.378
8.423
4.124
4.056
3.545
2.442
2.414
2.321
2.284
2.257
2.246
2.117
1.989
1.711
1.582
1.330
1.213
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Türkiye Akademik Arﬂivi, kurumsal akademik arﬂiv içeriklerine eriﬂimi kolaylaﬂt›racak ve kurumsal akademik arﬂiv içeriklerinin belli bir standarda kavuﬂmas›na da katk› sa¤layacakt›r. Kurumsal akademik arﬂiv uygulamalar› konusunda, tecrübeli ve yetiﬂmiﬂ kütüphaneci eksikli¤inden kaynakl› sorunlar
vard›r. Her ne kadar ANKOS AEKA ve gönüllüler taraf›ndan
gerekli dokümanlar ve destek sa¤lansa da bu sorunlar›n giderilebilmesi için meslektaﬂlar›n daha fazla e¤itime ihtiyac› vard›r.
Sorunlara çözüm üretmek için ANKOS Akademi Çal›ﬂma
Grubu “Aç›k Eriﬂim ve DSpace” ad›yla ANKOS Akademi e¤itimleri çerçevesinde iki dönem halinde bu konuda e¤itim gerçekleﬂtirmiﬂtir. 2015 y›l›nda gerçekleﬂtirilen birinci dönem e¤itimlerinde 10 kiﬂi, 2016 y›l›nda gerçekleﬂtirilen ikinci dönem
e¤itimlerinde ise 15 kiﬂi olmak üzere toplam 25 kurumsal akademik arﬂiv yöneticisine onar saatlik e¤itim verilmiﬂtir (Çimen
vd., 2016). Bu e¤itimlerin belli periyotlarda devam etmesi, kurumsal arﬂiv uygulamas› konusundaki deneyimlerin çeﬂitli mecralarda paylaﬂ›lmas› yararl› ve gerekli görülmektedir.

Do¤uﬂ Üniversitesi Akademik Arﬂiv Sistemi, 2011 y›l›nda
yap›lan inceleme ve yaz›l›m seçiminin ard›ndan Ocak 2012’de
eArﬂiv@Do¤uﬂ ad›yla DSpace 1.7.0 sürümü üzerinden faaliyetine baﬂlam›ﬂt›r. Sistem, yaz›l›m›n orijinal dokümantasyonu
(Duraspace, 2014) takip edilerek Ubuntu iﬂletim sistemi üzerine kurulmuﬂtur. ﬁubat 2012’de yaz›l›m›n uygulama web arayüzünde gerekli görülen özelleﬂtirmeler yap›lm›ﬂ ve dil dosyalar› Türkçeye çevrilmiﬂtir. Mart 2012’de sistemin kullan›m›
üzerinde çal›ﬂ›larak deneme amaçl› veri giriﬂleri yap›lm›ﬂt›r.
Nisan 2012’de akademisyenlere yard›mc› olmak üzere kullan›m rehberi haz›rlanm›ﬂ ve sistem üzerinden kullan›ma sunulmuﬂtur. May›s–Haziran 2012’de Do¤uﬂ Üniversitesi çal›ﬂanlar›na sistemin tan›t›m› ve kullan›m› konusunda e¤itim verilmiﬂtir. Örnek politikalardan yararlan›larak haz›rlanan “Do¤uﬂ
Üniversitesi eArﬂiv Politikas›”, 16.11.2012 tarihinde Rektörlükçe onaylanm›ﬂt›r (Do¤uﬂ Üniversitesi, 2012). eArﬂiv@Do¤uﬂ, Ocak 2013’te OAI, Temmuz 2013’te OpenDOAR ve
ROAR rehberlerine, A¤ustos 2013’te OpenAIRE harmanlama sistemine kabul edilmiﬂtir.

Do¤uﬂ Üniversitesi Kurumsal Akademik Arﬂiv
Sistemi Deneyimi

Erasmus program› çerçevesinde, 2014 y›l› Mart ay›nda
Portekiz’e gidilerek Universidade do Minho’nun kurumsal
akademik arﬂiv sistemi RepositóriUM ile Portekiz ulusal harmanlama sistemi RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal) incelenmiﬂtir. eArﬂiv@Do¤uﬂ, May›s 2014’te
DSpace@Do¤uﬂ ad›yla DSpace 4.1 sürümü üzerinde yeniden
yap›land›r›lm›ﬂt›r. OpenDOAR, ROAR ve OAI rehberleri ile
OpenAIRE harmanlama sistemindeki kay›tlar yeniden yap›land›rma çerçevesinde güncellenmiﬂtir. Sistemde kayd› yap›lan dokümanlara tekil bir belirleyici ile eriﬂim sa¤lanmas› için
Haziran 2014’te Handle[13] üyeli¤i yap›lm›ﬂt›r.

Do¤uﬂ Üniversitesinde üretilen akademik ç›kt›lar›n (kitap,
makale, bildiri, tez, teknik rapor, foto¤raf, harita, ön bask›, ders
notu, veri setleri, görsel materyaller vb.) tespit edilmesi, OAIPMH standartlar›na uygun bir yaz›l›m ile arﬂivlenmesi, uzun
dönem korunmas›, eriﬂilebilir hale getirilerek bilim dünyas›n›n
hizmetine sunulmas›, ulusal ve uluslararas› harmanlama sistemlerine veri sa¤lanmas› çal›ﬂmalar›na Ekim 2011 y›l›nda baﬂlanm›ﬂt›r. Sistemin kurulumu ve yönetimi için Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Müdürlü¤ü görevlendirilmiﬂtir.
Kurumsal akademik arﬂiv içeriklerinin uluslararas› düzeyde
belli platformlarda harmanlanabilmesi için OAI standartlar›na
uygun olarak arﬂivlenmesi çok önemlidir. Do¤uﬂ Üniversitesi
Akademik Arﬂiv Sistemi (DSpace@Do¤uﬂ) için uluslararas› standartlara uygun, aç›k kaynak kodlu bir yaz›l›m (Baudoin ve Branschofsky, 2003) olan DSpace tercih edilmiﬂtir. Sistem üzerinde
gerekli özelleﬂtirmeler yap›lm›ﬂ ve Türkçeye çevrilmiﬂtir. Yap›lan çeviri DSpace toplulu¤uyla paylaﬂ›larak sistemin da¤›t›m paketlerine ekletilmiﬂtir. Öte yandan yap›lan özelleﬂtirme ve uygulamalarda elde edilen deneyimlerin tamam› örnekleriyle birlikte
Aç›k Hava Kütüphanesi[12] adl› site üzerinden paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
Türkiye’de örnek bir kurumsal akademik arﬂiv uygulamas› yaratmak amac›yla çal›ﬂmalar› titizlikle yürütülen DSpace@Do¤uﬂ
http://openaccess.dogus.edu.tr adresinde yay›n yapmaktad›r.

Do¤uﬂ Üniversitesi eArﬂiv Politikas›, Yüksekö¤retim Akademik Arﬂiv Projesi[14] çerçevesinde elden geçirilerek Do¤uﬂ Üniversitesi Aç›k Eriﬂim Yönergesine dönüﬂtürülmüﬂtür. Yönerge,
Do¤uﬂ Üniversitesi Senatosunun 17.07.2014 tarihli toplant›s›nda kabul edilmiﬂ ve 24.07.2014 tarihli Mütevelli Heyet onay›yla
yürürlü¤e girmiﬂtir (Do¤uﬂ Üniversitesi, 2014). Yönerge A¤ustos 2014’te, arﬂivleme politikalar›n›n listelendi¤i ROARMAP’e
kay›t ettirilmiﬂtir. DSpace@Do¤uﬂ ile ilgili süreçleri ad›m ad›m
gösteren zaman çizelgesi TTT ﬁekil 5’te verilmiﬂtir.
Temmuz 2016 tarihinde sistemin yeni özelliklerinin kullan›labilmesi ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için DSpace 5.5 sürümüne yükseltilen DSpace@Do¤uﬂ ile Do¤uﬂ Üniversitesinin her türlü akademik ç›kt›s›n› uluslararas› standartlarda derleyerek bir kurumsal akademik arﬂiv oluﬂturulmas› ve

[12] http://www.sonmezcelik.net/
[13] http://www.handle.net/
[14] http://acikerisim.yok.gov.tr/
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TTT ﬁekil 5. DSpace@Do¤uﬂ’un zaman çizelgesi.

içeri¤inin telif haklar›na göre aç›k eriﬂime sunulmas› amaçlanm›ﬂt›r. Di¤er bir ifadeyle DSpace@Do¤uﬂ’un amac›, Do¤uﬂ
Üniversitesi adresli yay›nlara eriﬂimi k›s›tlayan sorunlar›n giderilmesi, bilgi teknolojilerinin imkânlar›ndan yararlanarak
yeni bir sistem oluﬂturulmas›, Do¤uﬂ Üniversitesi’nin ve çal›ﬂanlar›n›n daha iyi tan›nmas›n›n sa¤lanmas› ve dolay›s›yla sayg›nl›¤›n›n art›r›lmas›d›r. DSpace@Do¤uﬂ’un sa¤layabilece¤i
yararlar iki baﬂl›k alt›nda özetlenebilir:
Kurumsal yararlar›: Üniversitede yürütülen her türlü
akademik faaliyetin bilimsel, toplumsal ve ekonomik iliﬂkisini ortaya koyarak üniversitenin de¤erini art›ran bir uygulamad›r. Bu çerçevede:
• Üniversitenin görünürlü¤ünü ve sayg›nl›¤›n› art›r›r
• Üniversitenin destekledi¤i çeﬂitli tan›t›m ve araﬂt›rma
sonuçlar›na eriﬂim s›n›rlamas›n› ortadan kald›r›r
• Üniversitenin destekledi¤i araﬂt›rmalar› tekrar ücret
ödeyerek ticari kaynaklardan sat›n almas›n› önler
Bireysel yararlar›: Son y›llarda yap›lan araﬂt›rmalar, tüm bilim dallar›nda, eriﬂilebilir bilgi kaynaklar›n›n, geleneksel yollarla sa¤lanan faydalarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda 2–3 kat daha etkili sonuçlar› oldu¤unu göstermektedir (Coﬂkun, Bayram,
Holt ve Karasözen, 2007, s. 2). Dolay›s›yla DSpace@Do¤uﬂ:
• Araﬂt›rma sonuçlar›na ücretsiz ve h›zl› eriﬂim sa¤lar
• Bilgi kaynaklar›n›n daha geniﬂ kitlelere ulaﬂmas›n› sa¤layarak araﬂt›rman›n etkisini art›r›r
• Bilgi kaynaklar›n›n baﬂka araﬂt›rmalara temel oluﬂturmas›na arac›l›k eder
• Araﬂt›rmalar›n tekrar›n› önler

6

Yüksekö¤retim Dergisi | Journal of Higher Education

Kurumsal akademik arﬂiv içeriklerinin belirlenmesi için
genel olarak kurumsal ve bireysel arﬂivlemeye yönelik içerik
ilkeleri izlenir. Bu çerçevede, DSpace@Do¤uﬂ’un ilkeleri ﬂu
ﬂekilde ifade edilebilir:
Kurumsal akademik arﬂivlemeye dayal› içerik ilkeleri:
Üniversitenin sahip oldu¤u ve / veya bünyesinde üretilmiﬂ
bilgi kaynaklar›n›n elektronik ortama aktar›larak arﬂivlenmesidir. Kurumsal akademik arﬂivlemeye dayal› içerik dokümanlar› ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
• Üniversitenin yay›nlad›¤› dergiler, kitaplar, raporlar vb.
• Kartografik materyaller, nadir koleksiyonlar vb.
• Video, ses kayd› gibi görsel materyaller
• Ö¤retim materyalleri
Bireysel arﬂivlemeye dayal› içerik ilkeleri: Ö¤retim elemanlar›n›n veya di¤er personelin bilimsel dergilerde ya da
kongre, konferans gibi farkl› ortamlarda yay›mlad›klar› çal›ﬂmalar›n›n birer kopyas›n›n DSpace@Do¤uﬂ'ta arﬂivlenmesi
ile oluﬂan içeriktir. DSpace@Do¤uﬂ'ta öncelikli olarak, dergi ve konferans kitaplar›nda yay›mlanmam›ﬂ, yay›mlanmak
için kabul alm›ﬂ yay›nlara yer verilir. Bu tür yay›nlar›n, kabul
edildikten hemen sonra akademik arﬂiv sistemine konulmalar›, di¤er araﬂt›rmac›lar taraf›ndan okunarak at›f almalar›
aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r; çünkü birçok bilim dal›nda makalelerin dergilerde yay›mlanmas› uzun zaman alabilmektedir (Al ve ﬁencan, 2016, s. 458). DSpace@Do¤uﬂ’ta
kiﬂisel arﬂivlemeye dayal› içerik dokümanlar› ﬂunlard›r:
• Bilimsel dergilerde yay›mlanm›ﬂ makaleler
• Yay›mlanma aﬂamas›nda olan makaleler
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yüksek lisans ve doktora tezleri
Bildiri ve sunumlar
Seminer metinleri
Teknik notlar
Proje çal›ﬂmalar›
Kitaplar
Kitap içindeki bölümler
Ödüllü çal›ﬂmalar
Patent belgeleri
Raporlar
Aç›k ders materyalleri
Afiﬂ, video kayd› vb.

Do¤uﬂ Üniversitesi adresli tüm yay›nlar, Do¤uﬂ Üniversitesi Aç›k Eriﬂim Yönergesi hükümleri gere¤ince DSpace@Do¤uﬂ’ta arﬂivlenir (Do¤uﬂ Üniversitesi, 2014). Arﬂivlenen yay›nlar›n DSpace@Do¤uﬂ üzerinden aç›k eriﬂime sunulabilmesi için yazar›n veya Do¤uﬂ Üniversitesinin, yay›n›n telif hakk›na sahip olmas› gerekir. DSpace@Do¤uﬂ’ta arﬂivlendi¤i halde telif hakk› üçüncü kiﬂi veya kurumlarda olan yay›nlar›n tam metinleri aç›k eriﬂime kapal› tutulur. Ancak araﬂt›rmac›lar›n sistem üzerinden yay›n›n yazar›na istek göndermesi sa¤lan›r.
DSpace@Do¤uﬂ’ta iﬂ ak›ﬂ süreci, DSpace sisteminin yap›s›na uygun olarak (Kurtz, 2010) arﬂivleme ve arﬂivleme sonras› olmak üzere iki ad›mdan oluﬂur:
Arﬂivleme: DSpace@Do¤uﬂ’ta arﬂivlenecek bilgi kayna¤›n›n yazar› taraf›ndan üst verisinin oluﬂturularak dosya/dosyalar›n›n yüklenmesidir. Arﬂivleme aﬂamas›, üst veri toplama, dosya yönetimi ve yay›m iznini içerir. Üst veri toplama, belirlenen standarttaki veri kayd›na göre yay›n›n künye bilgilerinin DSpace@Do¤uﬂ veri giriﬂ formlar›na girilmesi; dosya yönetimi ise en basit anlat›m› ile çal›ﬂman›n elektronik kopyas›n›n bu kayda eklenmesidir. Yay›m izni ise, yazar›n söz konusu yay›n› elektronik ortamda
herkesin eriﬂimine sunma hakk›d›r.
Arﬂivleme sonras›: Yazar›n, çal›ﬂmas›n›n elektronik kopyas›n› DSpace@Do¤uﬂ’a yükleme iﬂlemini yapmas›ndan
sonra, yay›n›n araﬂt›rmac›lar›n eriﬂimine aç›ld›¤› süreçtir.
Bu süreçte DSpace@Do¤uﬂ yöneticileri taraf›ndan baz› iﬂlemler yap›l›r. Bunlar:
• Kayna¤›n üst verisinin kontrolünün yap›lmas›
• Üst veriye gerekli görülen eklemelerin yap›lmas›
• Üst veriye eklenen dosyan›n do¤rulu¤u ve biçiminin
kontrolünün yap›lmas›
• Yay›m izni kontrolünün yap›lmas›
• Eriﬂim s›n›rlamalar›n›n düzenlenmesidir

DSpace yaz›l›m›, varsay›lan kurulumunda kay›t giriﬂi için
DC (Dublin Core) alanlar›n› içeren geleneksel bir veri giriﬂ
formu içerir. DSpace@Do¤uﬂ’ta içerik sa¤lay›c›lar›n kay›t sürecinde iﬂini kolaylaﬂt›rmak bak›m›ndan geleneksel forma yerel
uygulamalar için eklemeler yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, tez, rapor, kitap
ve fon deste¤i (OpenAIRE ve TÜB‹TAK) al›nan yay›nlar için
özel veri giriﬂ formlar› oluﬂturulmuﬂtur. Formlar Türkçe ve ‹ngilizce olarak haz›rlanarak Aç›k Hava Kütüphanesi adl› site
üzerinden paylaﬂ›ma aç›lm›ﬂt›r. Bu düzenleme ile makale kayd›
yap›l›rken makale kay›t formu, tez kayd› yap›l›rken tez kay›t
formu, kitap kayd› yap›l›rken kitap kay›t formu, rapor kaydedilirken rapor kay›t formu aç›l›r. Sistem üzerinde istenildi¤i kadar yay›n türüne göre veri giriﬂ formu oluﬂturulabilmektedir.
Veri giriﬂ formlar›, DC alanlar› dikkate al›narak mant›ksal bir
düzende oluﬂturulmuﬂ, gerekli görülen alanlar tekrarlanabilir
ﬂekilde yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca her veri giriﬂ formuna bibliyografik
künyenin yaz›labilece¤i at›f alan› eklenmiﬂtir. Haz›rlanan formlar ile kayna¤a ait üst veriler ayr›nt›l› olarak girilebilmekte ve
at›f alan› istenen at›f biçimine göre düzenlenebilmektedir. Böylece içerikten yararlanan araﬂt›rmac›lar ilgili yay›nlar›n at›f bilgilerini kolayca çal›ﬂmalar›na aktarabilmektedirler.
DSpace’de varsay›lan veri giriﬂi, üst veri türüne göre
gruplara ayr›lm›ﬂt›r ve yay›nla ilgili baﬂlang›ç sorular›, dosya
yükleme, telif hakk› ve onaylama ad›mlar› da dâhil olmak üzere yedi ayr› ad›mdan oluﬂmaktad›r. Arzu edilirse bu ad›mlar›n
tamam› veya baz›lar› birleﬂtirilebilmekte veya kullan›ma kapat›labilmektedir. Bu düzenleme, kurumun politikas›na göre
belirlenmektedir. Dosya yükleme ad›m›nda tam metne eriﬂim
k›s›tlanacaksa, k›s›tlama tarihi girilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih geldi¤inde ise sistem tam metni otomatik olarak
eriﬂime açmaktad›r.
DSpace@Do¤uﬂ’ta oluﬂturulan tüm bölümlere bölüm yöneticisi, koleksiyonlara ise koleksiyon yöneticisi ve editör atamas› yap›lmaktad›r. Bu yolla, bölüm yöneticisi bölüme iliﬂkin
politikalar› belirleyebilmekte, koleksiyon yöneticisi ise koleksiyon içeri¤ini kontrol alt›nda tutabilmekte, editör yetkilendirmesi ile de koleksiyona yap›lan gönderiler uzman bir kiﬂinin kontrolünden geçtikten sonra yay›mlanabilmektedir.
DSpace@Do¤uﬂ’ta bölüm ve koleksiyon yetkilendirmeleri
için “Gruplar” seçene¤i kullan›lmaktad›r. Aç›lan her koleksiyona “Kütüphane Gönderici Grubu” ve ilgili bölümün gönderici
grubu atanmaktad›r. Grup seçene¤i ile belli bir birim veya bölümdeki göndericiler bir grupta toplanmaktad›r. Örne¤in, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümünde görevli akademisyenler “MF Bilgisayar Mühendisli¤i Gönderici
Grubu” ad› alt›nda listelenmekte ve ilgili olduklar› koleksiyonlara bu grup gönderici olarak atanmaktad›r. Gruba eklenen
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üyeler, grubun yetkili oldu¤u koleksiyonda mevcut grup üyeleri ile ayn› yetkiyi almakta; gruptan ç›kar›lan üyelerin yetkileri
ise iptal edilmiﬂ olmaktad›r.

Yay›nlar›n Tespiti
DSpace@Do¤uﬂ’a kay›t giriﬂi, her ne kadar akademisyenlerin görevi olsa da bu konuda henüz istenilen baﬂar›ya ulaﬂ›ld›¤› söylenemez. Ancak kurumsal akademik arﬂivde yay›nlar›n
arﬂivlenmesine olumsuz bakanlar›n ya da kurumsal arﬂivin yarar›na inanmayanlar›n say›s› birkaç kiﬂi ile s›n›rl› düzeye inmiﬂtir. Akademisyenlerin kay›t giriﬂi yapmamas›n›n nedeni,
Araﬂt›rmac› Bilgi Sistemi (ARB‹S), Yüksekö¤retim Bilgi Sistemi (YÖKS‹S) ve üniversitedeki kimi uygulamalara ayr› ayr›
yay›n giriﬂi yapmalar›n›n zorunlu tutulmas›d›r. Birden çok
sisteme yap›lan zorunlu kay›t giriﬂleri nedeniyle kurumsal
akademik arﬂive kay›t giriﬂi, fazladan iﬂ yükü olarak görülmektedir.
Do¤uﬂ Üniversitesinde akademisyenler, kurumsal akademik
arﬂive kay›t giriﬂi yapmalar› yönündeki teﬂviklere genellikle yay›nlar›n bir kopyas›n› verme/iletme ﬂeklinde yan›t vermektedirler. Bu nedenle, DSpace@Do¤uﬂ’ta arﬂivleme kütüphane personeli taraf›ndan yap›lmaktad›r. Kütüphane personeli kay›tlar›
sistem üzerinde, ilgili kiﬂinin hesab› üzerinden yapmaktad›r.
DSpace, sadece yönetici yetkisine sahip hesaplara, sistemdeki
di¤er üyeler ad›na giriﬂ yapmaya izin vermektedir. Bu yolla kütüphane personeli her kayd›, kendi hesab›ndan ç›kmadan ilgili
kiﬂinin hesab›na geçiﬂ yaparak oluﬂturmaktad›r. Bu uygulama,
hem yap›lan kay›tlar›n ilgili kiﬂinin hesab›nda tutulmas›na hem
de arﬂivleme yap›ld›ktan sonra ilgili kiﬂiye otomatik teﬂekkür
mesaj› gönderilmesine arac›l›k ederek tan›t›m ve bildirim yap›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Öte yandan telif hakk› nedeniyle sisteme
“kapal› eriﬂim” veya “s›n›rl› eriﬂim” seçenekleriyle kaydedilen
yay›nlara gelecek kopya taleplerinin do¤rudan yazar›na gitmesini sa¤lamaktad›r.
Geriye dönük yay›nlar›n giriﬂinin artmas› ve yay›nlar›n
detayl› bir ﬂekilde arﬂivlenmesi, akademisyenlerin DSpace@Do¤uﬂ’a olan ilgilerini olumlu yönde etkilemektedir.
Özellikle ‹nternette arad›klar› yay›nlar›n öncelikle DSpace@Do¤uﬂ’tan gelmesi onlar›n dikkatini çekmektedir. Ayr›ca,
sistemdeki yay›nlar›n›n kullan›m istatistiklerini yay›n baz›nda
görebilmeleri bu konuda oldukça etkili olmaktad›r. Bu nedenlerle Do¤uﬂ Üniversitesi adresli tüm yay›nlar›n takibi, tespiti ve kurumsal akademik arﬂive kayd› kütüphane personeli
taraf›ndan yap›lmaktad›r. Öte yandan akademisyenler taraf›ndan yap›lan giriﬂler de kütüphane personeli taraf›ndan incelendikten ve varsa eksiklikleri giderildikten sonra kurumsal
akademik arﬂivde yay›mlanmaktad›r.
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Do¤uﬂ Üniversitesi adresli tüm yay›nlar›n DSpace@Do¤uﬂ’ta arﬂivlenmesi planlanm›ﬂt›r. Kay›t giriﬂine güncel yay›nlardan baﬂlanm›ﬂt›r. Bir yandan güncel yay›nlar takip edilmekte, di¤er yandan geriye dönük kay›tlar tespit edilerek arﬂivlenmektedir. Yay›nlar›n tespit edilmesinde çeﬂitli yöntemler kullan›lmaktad›r. Bu yöntemlerden ön plana ç›kan ve iyi sonuç verenler ﬂunlard›r:
At›f dizinleri: Web of Science (WoS) ve Scopus at›f dizinlerinde üniversite adresli yay›nlar›n adres ve e-posta gibi belirleyici seçeneklerle sorgulanarak tespit edilmesi
Veri tabanlar›: Yerli ve yabanc› veri tabanlar›ndaki üniversite adresli yay›nlar›n kurum bilgisi (affiliations) ve e-posta
gibi belirleyici seçeneklerle sorgulanarak tespit edilmesi
Kütüphane koleksiyonu: Kütüphane koleksiyonundaki
kurum yay›nlar›n›n ve enstitülere ait tezlerin yay›nc› gibi seçeneklerle sorgulanarak tespit edilmesi
Faaliyet raporlar›: Üniversitenin y›ll›k faaliyet raporlar›ndaki akademik faaliyetlerini incelenerek, bunlardan yay›n
olanlar›n tespit edilmesi
Kurum yay›nlar›: Üniversitesinin yay›mlam›ﬂ oldu¤u yay›nlar›n tespit edilmesi
Ulusal Tez Merkezi: Ulusal Tez Merkezi veri taban›nda
uygun seçeneklerle sorgulama yap›larak Üniversite enstitülerinde yap›lan tezlerin tespit edilmesi ve kütüphane koleksiyonundakiler ile karﬂ›laﬂt›r›lmas›
YÖKAKADEM‹K: YÖKS‹S verilerinin web ara yüzü
olan Yüksekö¤retim Akademik sayfas›nda üniversite ve
akademisyen adlar›yla sorgulama yap›larak, akademisyenlerin profil sayfalar›nda listelenen yay›nlar›n incelenip üniversitede çal›ﬂt›klar› süre içinde yapt›klar› yay›nlar›n tespit
edilmesi
Kiﬂisel web sayfalar›: Akademisyenlerin üniversitesindeki
kiﬂisel web sayfalar› ile özel web sayfalar›n›n incelenerek
üniversitesinde çal›ﬂt›klar› süre içinde yapt›klar› yay›nlar›n
tespit edilmesi
Birebir iletiﬂim: Akademisyenlerle birebir iletiﬂim kurularak hem sistemin tan›t›m›n›n yap›lmas› hem de üniversite
ad›na üretilmiﬂ yay›nlar›n›n tespit ve temin edilmesi
Resmi istek: En son kullan›lmas› düﬂünülen yöntem olarak
tercih edilmiﬂtir. Tüm seçenekler kullan›ld›ktan sonra, araﬂt›rmac›lara Kurumsal Akademik Arﬂivde eksik olan çal›ﬂmalar› varsa göndermelerinin istenmesi

DSpace@Do¤uﬂ’ta Özelleﬂtirmeler
DSpace@Do¤uﬂ’un Do¤uﬂ Üniversitesini temsil etmesi,
web arayüzünün kullan›c› dostu bir yap›da olmas› ve veri girenlerin süreçleri kolay bir ﬂekilde yürütebilmeleri için DSpace
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üzerinde özelleﬂtirmeler yap›lm›ﬂt›r. Ön plana ç›kan özelleﬂtirmeler ﬂunlard›r:
Türkçe arayüz haz›rlanmas›
Logo ile baﬂl›k eklenmesi ve kurumsal renklerin uygulanmas›
Veri giriﬂ formunun Türkçeleﬂtirilmesi ve yay›n türüne göre veri giriﬂ formlar›n›n oluﬂturulmas›
Da¤›t›m lisans›n›n Do¤uﬂ Üniversitesi’ne göre düzenlenmesi
LDAP[15] entegrasyonunun yap›lmas›
Kullan›m k›lavuzunun haz›rlanmas›
Veri giriﬂ rehberinin oluﬂturulmas›
Handle sistemine üye olunmas› ve sistemin kurulmas›
Listeleme ve filtreleme özelliklerinin geniﬂletilmesi
Yazar adlar›na köprü eklenmesi suretiyle listeleme özelli¤i
Kuruma özel alanlar›n veri taban›na eklenmesi
Listeleme görüntüsünün düzenlenmesi
Özet görüntünün düzenlenmesi

TTT ﬁekil 6. Do¤uﬂ Üniversitesi yay›nlar›n›n yay›n türüne göre da¤›l›m›.

Scopus API entegrasyonunun yap›lmas›
Yeni eklenenler listesinin düzenlenmesi
En çok yay›n› olan yazarlar ile en çok anahtar kelime içeren
yay›n listesinin düzenlenmesi
Sosyal medya uygulamas›n›n sisteme entegrasyonunun yap›lmas›

Say›larla DSpace@Do¤uﬂ
2015 y›l›nda yap›lan incelemeye göre, Do¤uﬂ Üniversitesi
adresli yaklaﬂ›k 4000’in üzerinde yay›n vard›r. Tespit edilen yay›nlar›n öncelikle tam metinlerine ulaﬂ›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ ve tam
metinleri elde edilenler öncelikli olarak DSpace@Do¤uﬂ’a kaydedilmiﬂtir. Aral›k 2016 itibari ile DSpace@Do¤uﬂ’ta 2634 adet
yay›n vard›r. Bunlardan 1540’› aç›k eriﬂim yay›nd›r. Kapal› eriﬂim olan 1094 adet yay›ndan 197’sinin ise sadece bibliyografik
bilgileri kay›tl›d›r; ancak bu yay›nlar›n üst verilerine DOI adresleri dâhil edilmiﬂtir. Geriye dönük yay›nlar›n tespit çal›ﬂmalar›
devam etmektedir ve tam metni elde edilmiﬂ kay›t için bekleyen
100 civar›nda güncel yay›n vard›r. Geriye dönük ve henüz kayd› yap›lmayan yay›nlar›n a¤›rl›¤›n› konferans yay›nlar› oluﬂturmaktad›r. Sistemde konferans yay›nlar›n›n say›s›n›n az olmas›n›n nedeni, bu yay›n türünün tam metnine eriﬂimde yaﬂanan
güçlüklerdir.
DSpace@Do¤uﬂ’ta Aral›k 2016 itibariyle kay›tl› bulunan
2634 adet yay›n›n türlerine göre da¤›l›m› TTT ﬁekil 6’da verilmiﬂtir.

DSpace@Do¤uﬂ’a bugüne kadar kayd› yap›lan 2634 adet yay›n›n yay›n y›l›na göre da¤›l›m› TTT ﬁekil 7’de verilmiﬂtir. Yay›n
say›lar› geriye dönük yay›n giriﬂleri devam etti¤i sürece de¤iﬂmeye devam edecektir; ancak sistemdeki yay›n say›lar› üniversitenin yay›n performans› konusunda fikir vermeye yetecek düzeydedir. 2016 y›l›na ait yay›n say›lar›, giriﬂler henüz tamamlanmad›¤›ndan ﬂekil verisine dahil edilmemiﬂtir. 2006 ve 2007 y›llar›ndaki düﬂüﬂün ard›ndan yay›n say›s› 2012 y›l›na kadar dikkat

TTT ﬁekil 7. Do¤uﬂ Üniversitesi yay›nlar›n›n y›llara göre da¤›l›m›.

[15] Lightweight Directory Access Protocol

Çevrimiçi Erken Bask› / Online Preprint Issue 2019
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çekici bir ﬂekilde artm›ﬂt›r. Art›ﬂ›n en önemli nedeni, Do¤uﬂ
Üniversitesi’nin CERN deneylerine kat›lan bir üniversite olmas›d›r. 2012 y›l›ndan sonraki düﬂüﬂün sebebi ise CERN’deki
ATLAS deneylerinin koordinatörlü¤ünü yapan araﬂt›rmac›n›n
baﬂka bir kuruma geçmesidir.
TTT ﬁekil 8’de DSpace@Do¤uﬂ’taki Do¤uﬂ Üniversitesi adresli yay›nlar›n üniversite genelindeki (Fakülte, Meslek Yüksek
Okulu ve Rektörlü¤e ba¤l› bölümlere göre) da¤›l›m› verilmiﬂtir.
TTT ﬁekil 8’den de görülece¤i üzere Mühendislik Fakültesi 932
adet yay›nla ilk s›rada, Fen Edebiyat Fakültesi 902 adet yay›nla ikinci s›radad›r. Fen Edebiyat Fakültesi’nin yay›n say›s›ndaki yüksekli¤in nedeni, CERN çal›ﬂmalar› çerçevesindeki 465
adet yay›n›n Fen Edebiyat Fakültesi alt›nda temsil edilmesidir. Bu yay›nlar ayr› tutularak yap›lan de¤erlendirmede ise;
385 yay›nla Elektronik ve Haberleﬂme Mühendisli¤i, 282 yay›nla Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü, 111 yay›nla Kontrol ve
Otomasyon Mühendisli¤i Bölümü ilk üçte yer alm›ﬂt›r.
Do¤uﬂ Üniversitesi’nde kurumsal akademik arﬂiv çal›ﬂmalar› 2011’de baﬂlam›ﬂ, yay›n giriﬂleri 2012 y›l›nda yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ ve halen devam etmektedir. DSpace@Do¤uﬂ’un kullan›m›n›, dolay›s›yla Do¤uﬂ Üniversitesi’nin ve Do¤uﬂ Üniversitesi’ne ba¤l› araﬂt›rmac›lar›n görünürlü¤üne katk›s›n› gösteren veriler TTT ﬁekil 9’da verilmiﬂtir. TTT ﬁekil 9’da da görülece¤i üzere, kuruluﬂundan bu yana DSpace@Do¤uﬂ’ta 875 binden fazla arama, 500 binden fazla listeleme, 94 binden fazla
kay›t detay› görüntüleme, 41 binden fazla tam metin görüntüleme gerçekleﬂmiﬂtir.

TTT ﬁekil 8. Do¤uﬂ Üniversitesi yay›nlar›n›n fakülte ve meslek yüksekokullar›na göre da¤›l›m›.

resi (LDAP do¤rulama yöntemi) yeterlidir. Ancak, gönderi yap›lacak koleksiyon / koleksiyonlarda yetkilendirme, kurumsal
akademik arﬂiv yöneticisi veya ilgili bölüm yöneticisi taraf›ndan
yap›lmaktad›r.
DSpace@Do¤uﬂ’un uygulamalar› çerçevesinde elde edilen
deneyimler, Do¤uﬂ Üniversitesi Kurumsal Akademik Arﬂivi ve

DSpace@Do¤uﬂ, kurum bünyesinde üretilen araﬂt›rma
ç›kt›lar›n›n görünürlü¤ünü kolaylaﬂt›rmakta ve araﬂt›rmalar›n
etkisini art›rmaya katk›da bulunmaktad›r. Öte yandan, yenileﬂim sa¤layarak araﬂt›rman›n tekrar›n› ve intihali önlemekte,
bilimsel rekabet ortam›nda avantaj oluﬂturmakta, iﬂbirli¤i f›rsatlar› yaratmakta, disiplinleraras› araﬂt›rmalar› güçlendirmekte, ö¤retim materyallerinin geliﬂtirilmesine ve paylaﬂ›m›na arac›l›k etmekte ve araﬂt›rma faaliyetlerinin yönetimini kolaylaﬂt›rmaktad›r.
DSpace@Do¤uﬂ, kaynaklar›n üst verilerinde ve tam metinlerinde basit ve detayl› arama imkân›n›n yan›nda tarih, yazar, baﬂl›k, konu, tür, bölüm ve yay›nc›ya göre listeleme seçenekleri sunmaktad›r. Bu seçenekler araﬂt›rmac›lar›n kaynaklara eriﬂimini kolaylaﬂt›rmaktad›r. Sistem, kurum veya bölüm
bünyesinde neler üretildi¤inin iyi bir arﬂivine de eriﬂim sa¤lamaya arac›l›k etmektedir. Arzu edilirse koleksiyonlara üye
olunarak, koleksiyonlara yeni eklenen içerikler hakk›nda eposta arac›l›¤› ile bildirim al›nabilmektedir.
Do¤uﬂ Üniversitesi mensuplar› DSpace@Do¤uﬂ’un do¤al
üyesidir ve giriﬂ için üniversitedeki mevcut kullan›c› ad› ve ﬂif-
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TTT ﬁekil 9. DSpace@Do¤uﬂ’un kullan›m›na iliﬂkin veriler.
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Aç›k Hava Kütüphanesi adl› web sayfas› üzerinden paylaﬂ›lm›ﬂt›r. Ayr›ca e-posta ve di¤er iletiﬂim kanal›yla gelen tüm isteklere yan›t verilmiﬂtir. Bu paylaﬂ›m ve deste¤in kurumsal arﬂiv çal›ﬂmas› yapan kurumlara yol gösterici oldu¤u söylenebilir. Örne¤in; MEF Üniversitesi (Çelik, 2016, s. 3), Fatih Sultan Mehmet Vak›f Üniversitesi, ‹bn Haldun Üniversitesi, Bart›n Üniversitesi akademik arﬂiv sistemleri, DSpace@Do¤uﬂ’un deneyimleri do¤rultusunda kurulan sistemlerden baz›lar›d›r.

Sonuç
Kurumsal akademik arﬂiv oluﬂturma çal›ﬂmalar›n›n dikkatli
bir ﬂekilde yürütülmesi önemli görülmektedir. Bu iﬂte amaç, sadece bir kurumsal akademik arﬂiv sistemi oluﬂturmak de¤il;
oluﬂturulacak sistem ile üniversite bünyesinde gerçekleﬂtirilen
çal›ﬂmalar›n derlenmesi, derlenen bu çal›ﬂmalar›n uluslararas›
standartlarda kayd›n›n oluﬂturulmas›, yay›nlar›n saklanmas›,
harmanlama sistemlerinde içeri¤in dizinlenmesi, yay›nlar›n görünürlü¤ünün art›r›lmas›d›r.
H›zla yükselen maliyetler, bilimsel iletiﬂimin geniﬂ platformlara taﬂ›nmas›, araﬂt›rma etkisinin art›ﬂ›na ve elektronik ortamdaki miras›n korunmas›na duyulan ihtiyaç aç›k eriﬂimin ortaya ç›k›ﬂ nedenlerini oluﬂturmaktad›r. Kurumsal akademik arﬂivler ise aç›k eriﬂimin önemli bir alt yap›s›d›r. Kurumsal akademik arﬂivler; finansal ve yasal engelleri kald›rmaya, bilimsel bilgiyi özgürleﬂtirmeye, adil kullan›m hakk› sa¤lamaya, araﬂt›rma
sonucunun tan›n›rl›¤›n› ve görünürlü¤ünü art›rarak bilimsel etkisini yükseltmeye, at›f oranlar›n›n art›ﬂ›na ve araﬂt›rmac›lar›n
literatüre daha geniﬂ alandan bakmas›n› sa¤lamaya arac›l›k eder.
Bu da kurumsal akademik arﬂiv uygulamas›n›n gereklili¤ini ortaya koyar.
ANKOS AEKA grubunun 2012 y›l›ndan beri her y›l düzenledi¤i Aç›k Eriﬂim çal›ﬂtay ve konferanslar› Türkiye’de kurumsal akademik arﬂivlerin, dolay›s›yla aç›k eriﬂimin geliﬂmesine ve
yayg›nlaﬂmas›na önemli katk›lar sa¤lamaktad›r.
YÖK’ün aç›k eriﬂim çal›ﬂmalar›na gerekli deste¤i vererek,
üniversitelere “Yüksekö¤retim Kurulu Yüksekö¤retim Aç›k
Eriﬂim ve Kurumsal Arﬂiv Politikas›” haz›rlay›p göndermesi,
kurumsal akademik arﬂiv konusunda e¤itim amaçl› toplant›lara
ve Aç›k Eriﬂim 2014 Çal›ﬂtay›’na ev sahipli¤i yapmas›, Türkiye’deki aç›k eriﬂim konusundaki fark›ndal›¤a önemli katk›lar
sa¤lam›ﬂt›r.
Türkiye’deki kurumsal akademik arﬂivlerin uluslararas› rehberlerde harmanlanmas›, Türkiye’de rekabet ortam› oluﬂmas›
bak›m›ndan önemli görülmektedir. Öte yandan yay›nlara eriﬂimde fark›ndal›k yarat›r ve ulusal yay›nlar›n gün yüzüne ç›kar›lmas›na arac›l›k eder.
TÜB‹TAK ULAKB‹M Aç›k Bilim Dan›ﬂma Kurulunun
öncülü¤ünde Türkiye Akademik Arﬂivi adl› harmanlama siste-

minin (beta sürüm) yay›na geçirilmiﬂ olmas› önemli bir kilometre taﬂ›d›r. Bu harmanlama sistemi; kurumlar› sistemde yer
almak, yay›n say›lar›n› art›rmak, standartlara göre kay›t girmek
gibi konularda teﬂvik edecektir.
Araﬂt›rmac›lar›n Kurumsal Akademik Arﬂivlere yay›nlar›n›
girmesi teﬂvik edilmelidir. Bu konuda en az›ndan TÜB‹TAK’›n
sa¤lad›¤› fon deste¤inden yararlanmak için araﬂt›rmac›lara yay›nlar›n› ba¤l› bulunduklar› üniversitenin kurumsal akademik
arﬂivine girme zorunlulu¤u getirilmelidir.
Kurumsal akademik arﬂivlerin üniversitelerde yayg›nlaﬂmas› ve geliﬂmesi akademisyenlerin birden çok sisteme veri giriﬂi
sorununa çözüm üretecek bir giriﬂimdir. Çünkü standartlara
uygun kurumsal arﬂivlere girilen kay›tlar merkezi sistemler taraf›ndan harmanlanabilmektedir.
Do¤uﬂ Üniversitesi için kurulan akademik arﬂiv sistemi ile
Do¤uﬂ Üniversitesi adresli yay›nlar, uluslararas› standartlarda
derlenmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Derlenen ve akademik arﬂiv sistemine
giriﬂi yap›lan yay›nlar Do¤uﬂ Üniversitesinin fakülte ve bölüm
düzeyinde yay›n performans›n› ortaya koymas›n›n yan›nda tüm
harmanlama sistemlerine kay›t sa¤lamas› üniversitenin tan›n›rl›¤›na, yay›nlar›n etkisine fark›ndal›k katm›ﬂt›r.
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