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Abstract

Akademik dergiler, bilimsel araﬂt›rma sonuçlar›n›n k›sa sürede yay›mlanmas›na arac›l›k etmek suretiyle, bilginin paylaﬂ›lmas›na, araﬂt›rma sonuçlar›n›n kal›c›l›¤›n›n sa¤lanmas›na ve bu yolla bilimin geliﬂmesine katk› sa¤lamada önemli rol oynayan bir yay›n türüdür. Bilimin rehberli¤inde dünyaya
aç›lmak, içinde bulundu¤u topluma ulaﬂabilmek, onlar›n de¤iﬂen ve geliﬂen
taleplerine öncülük etmek için dergi yay›mc›lar›, araﬂt›rmac›lar›n özgün bilimsel makalelerini uluslararas› yay›mc›l›k ilkeleri do¤rultusunda yay›mlamak amac›ndad›r. Dergilerin yay›m sürecindeki iﬂ ve iﬂlemlerin, uluslararas› alanda kabul görmüﬂ bir dergi yönetim ve yay›mlama sistemi arac›l›¤›yla
yap›lmas› çok önemlidir. Bilginin paylaﬂ›m› için uygun ortamlar›n geliﬂtirilmesi ile akademik ve kamusal araﬂt›rmalar›n kalitesinin art›r›lmas› amac›yla
Kamu Bilgi Projesi çerçevesinde geliﬂtirilen Aç›k Dergi Sistemleri bu çal›ﬂman›n konusunu oluﬂturmaktad›r.

Academic journals help timely publish of scientific research results, share
of information, help research results to be permanent and through these
contribute the development of science. Journal publishers aim to publish
original articles following international publishing principles in order to
open to the world, reach the society, leading the changing demands of
them. It is important that tasks and procedures are handled by a widely
excepted journal publishing system. Open Journal Systems developed
under Public Knowledge Project which are started in order to help the
creation of appropriate environment and increase the quality of academic
and public research developed within this framework is the main topic of
this study.
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ücretsiz paylaﬂ›m›na arac›l›k etmesi için geliﬂtirilen bu sistem
yaln›zca dergi yay›mlamakla kalmay›p, yay›nlar›n elektronik
ortamda potansiyel kullan›c›lara sunulmas›na arac›l›k eder ve
“aç›k eriﬂim”i destekler. Aç›k eriﬂimli dergi, “aç›k eriﬂim” olarak ifade edilen kavram›n somut bir uygulamas›d›r. Aç›k eriﬂim, “Bilimsel literatürün ‹nternet arac›l›¤›yla finansal, yasal
ve teknik bariyerler olmaks›z›n, eriﬂilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazd›r›labilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne ba¤lant› verilebilir, yaz›l›ma veri olarak aktar›labilir ve her türlü yasal amaç için kullan›labilir biçimde ka-

ünümüzde bilgi kaynaklar›n›n elektronik ortamda
yay›mlanmas›, potansiyel kullan›c›lara eriﬂmek ve
onlar›n bilgi kaynaklar›na kolayca eriﬂmesini sa¤lamak bak›m›ndan çok önemlidir. Dergilerin elektronik ortamda yay›mlanmas› için uluslararas› kullan›m› olan, aç›k eriﬂim
sistemlerinde dizinlemeye imkân veren yaz›l›mlardan biri tercih edilmelidir. Aç›k Dergi Sistemleri (ADS)[1] bu alandaki en
iyi yaz›l›mlardan biridir.
Aç›k Dergi Sistemleri, geliﬂmiﬂ iletiﬂim seçeneklerini destekleyen bir dergi yönetim ve yay›mlama sistemidir. Bilginin
[1] Open Journal Systems (OJS)
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muya ücretsiz aç›k olmas›d›r.” (ANKOS, 2012). Aç›k eriﬂim;
görünürlü¤ü art›r›r, bilimsel iletiﬂim a¤›n› etkinleﬂtirir, bilimsel içeri¤e ücretsiz ve s›n›rs›z eriﬂim sa¤lar, bilimsel çal›ﬂmalar›n etkisini art›r›r ve bilimsel bilgiyi özgürleﬂtirir.
Kamu Bilgi Projesi (PKP)[2] çerçevesinde aç›k eriﬂimi ve
elektronik yay›mc›l›¤› desteklemek üzere bilim dünyas›n›n
hizmetine ücretsiz olarak sunulan ADS, bu çal›ﬂmada detayl›
bir ﬂekilde incelenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n ana amac›,
Türkiye’de kaliteli dergi yay›mc›l›¤› için ADS’nin tan›t›lmas›,
dergi yay›mc›l›¤›n›n geliﬂmesine katk›da bulunulmas› ve standartlara uygun uluslararas› bir sistemle yay›mlama sürecinin
gerçekleﬂtirilmesidir. Çal›ﬂman›n bir di¤er amac› ise, Türkiye’de kullan›c›s› sürekli artan ADS’nin bugüne kadar Türkçe
literatürde yeterli düzeyde ele al›nmam›ﬂ olmas›d›r. Bu nedenle çal›ﬂmada, PKP ve ADS’nin geliﬂimi ile ADS’nin yap›s›, dünyadaki kullan›m durumu ve neden tercih edilmesi gerekti¤i gibi hususlar üzerinde durulmuﬂtur. Öte yandan dergi
yay›mc›l›¤› için bir sistem tercihi yapacak olanlara, karar vermede yard›mc› olmas› bak›m›ndan ADS’deki dergi oluﬂturma
ad›mlar›, baﬂvuru, editörlük ve yay›mlama süreci ile web sitesi yönetimi gibi konular ayr›nt›l› olarak anlat›lm›ﬂt›r.

PKP ve ADS’nin Geliﬂimi
Kamu Bilgi Projesi bilginin paylaﬂ›m› için uygun ortamlar›n geliﬂtirilmesi, akademik ve kamusal araﬂt›rmalar›n kalitesinin art›r›lmas› amac›yla baﬂlat›lan araﬂt›rma ve geliﬂtirme giriﬂimidir. PKP’nin ilgi alan›; geleneksel akademik çevrelerin
d›ﬂ›nda da bilimsel araﬂt›rmalar›n yap›lmas› ve bunlar›n da
herhangi bir engel olmadan kamunun eriﬂimine aç›lmas›d›r.
Kamu Bilgi Projesi, Prof. John Willinsky’nin giriﬂimiyle
1998 y›l›nda British Columbia Üniversitesi E¤itim Fakültesi’nde baﬂlam›ﬂt›r. Proje, British Columbia, Simon Fraser ve
Stanford üniversitelerinin deste¤iyle yürütülmektedir. ADS yaz›l›m› kâr amac› gütmeyen bu proje çerçevesinde British Columbia Üniversitesi’nde geliﬂtirilmiﬂ ve 2002 y›l›nda ücretsiz
da¤›t›m› yap›lmaya baﬂlanm›ﬂ, aç›k kaynak kodlu çevrimiçi dergi yönetim sistemi ve dergi yay›mlama platformudur. Bu giriﬂime The Social Sciences and Humanities Research Council of
Canada, Max Bell Foundation, The Pacific Press Endowment
ve The Mac Arthur Foundation kuruluﬂlar› destek olmuﬂtur
(ADS Yard›m, 2012).
Aç›k Dergi Sistemleri tüm dillere destek veren bir yap›dad›r ve ister tek dilli istenirse çok dilli olarak kullan›labilmektedir. Yaz›l›m›n 1.1 sürümü yaln›zca ‹ngilizce kullan›m için
planlanm›ﬂt›r. 2004 y›l›nda Say›n Önder K›l›ço¤lu’nun
ADS’nin çok dilli arayüzünü geliﬂtirmesinin ard›ndan, Acta

Orthopaedica et Traumatologica Turcica dergisinin teknik ekibi
taraf›ndan 1.1 sürümünün dil dosyalar› Türkçe’ye çevrilerek,
2005 y›l›ndan itibaren ADS Türkçe ve ‹ngilizce olarak kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu de¤iﬂiklik PKP ekibi taraf›ndan kabul edilmiﬂ ve hemen ard›ndan ‹spanyolca, Almanca ve Portekizce dillerine çevrilmiﬂtir. Aç›k Dergi Sistemleri’nin çoklu
dil ile kullan›m› 2.0 sürümünden itibaren yaz›l›m›n ana çat›s›na eklenmiﬂtir.
Aç›k Dergi Sistemileri’nin 2.0.x ve 2.1.x sürümleri Ankara’daki gönüllü bir ekip taraf›ndan, 2.3.x ve 2.4.x sürümleri ise
Do¤uﬂ Üniversitesi Dergisi Yaz› ‹ﬂleri Müdürü Say›n Sönmez
Çelik taraf›ndan Türkçe’ye çevrilmiﬂtir. ﬁu halde ADS’nin eklentileri dahil Türkçe çevirisini içeren 2.4.2 sürümünün da¤›t›m› yap›lmaktad›r (PKP, 2012a).

PKP Yaz›l›mlar›
PKP’nin çat›s› alt›nda Open Journal Systems, Open Conference Systems, Open Harvester Systems ve Lemon8-XML gibi yaz›l›mlar geliﬂtirilmiﬂtir. Tüm bu yaz›l›mlar›n amac›, akademik çal›ﬂmalar›n dizinlemesi, konferans ve bilimsel metin yaz›m›nda kolayl›k sa¤lanmas›, konferanslar ve bilimsel metin yaz›m›nda ortak ölçülerin geliﬂtirilmesi ﬂeklinde ifade edilebilir.
Dünya genelinde bilgiye eriﬂimi art›rmak için üretilen bu yaz›l›mlar›n hepsi aç›k kaynak kodlu yaz›l›m›n manifestosu olan
GNU/GPL[3] lisans› ile da¤›t›lmaktad›r. Bu yaz›l›mlar aç›k kaynak kodlu olup istenilen ﬂekilde de¤iﬂtirilebilir, geliﬂtirilebilir
ve da¤›t›labilir. Amaç, paylaﬂ›m yoluyla kalitenin art›r›lmas›,
sürdürülebilirli¤in ve geliﬂmenin sa¤lanmas›d›r.

ADS’nin Yap›s›
Aç›k Dergi Sistemleri olabildi¤ince esnek bir dergi yönetim ve yay›mlama sistemi kurulmas›n› sa¤layan, ‹nternet arac›l›¤› ile ücretsiz temin edilebilen, istenilen bir web sunucusuna veya kiﬂisel bilgisayara kurulabilen bir sistemdir. Dergi yönetimi için harcanacak enerji ve zaman› azalt›p, daha kaliteli
bir editöryal sürecin gerçekleﬂtirilmesine imkân veren bir yap›dad›r. Yaz›l›m, dizin oluﬂturulmas›na katk›da bulunan, uluslararas› üst veri (metadata) standartlar›n› destekleyen, daha
bilimsel ve kaliteli dergi yay›mlamak için ço¤unlu¤un akl›yla
sürekli geliﬂtirilen özelliklere sahiptir.
Aç›k Dergi Sistemleri, çevrimiçi dergi yay›mc›l›¤›n›n tüm
yönlerini içerir ve dergilerdeki iﬂ ak›ﬂ süreçlerinin sanal ortamda yönetilmesine arac›l›k eder. Sistem, bir dergiye yazar›n
ilk taslak yaz›y› göndermesinden, okuyucuya sunulmas›na kadar geçen her sürecin ve sonras›n›n, oluﬂturulan ‹nternet sunucusu üzerinden yönetilmesine arac›l›k eder. K›saca ifade et-

[2] Public Knowledge Project (PKP)
[3] General Public License
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mek gerekirse, ADS, dergi yay›mc›l›¤› için sanal bir ofis ortam› sunar. Ayr›ca dergi yöneticilerinin belirlenerek, kendilerine özgü iﬂleri izlemelerini sa¤lar. Yaz›ﬂmalara yard›mc› olur
ve okuyucularla iletiﬂimi güçlendirir.
Bir ADS sistemi üzerinde birden çok derginin yönetilmesi
ve yay›mlanmas› mümkündür. Her derginin kendi ‹nternet adresi, sayfa görünümü ve yap›s› olabilir. Aç›k Dergi Sistemleri ile
bir kiﬂi hem siteyi, hem dergiyi yönetebilir, editöryal süreci sürdürebilir ya da uluslararas› birçok bölüm editörünün görev ald›¤›, geniﬂ kadrolu dergilerin ç›kar›lmas›n› sa¤layabilir.

Neden ADS?
Aç›k Dergi Sistemileri, GNU/GPL lisans› ile da¤›t›lmaktad›r ve aç›k kaynak kodlu olmas›ndan dolay› istenilen ﬂekilde
de¤iﬂtirilebilir, geliﬂtirilebilir ve da¤›t›labilir. Amaç, paylaﬂ›m
yoluyla kalitenin art›r›lmas›, sürdürülebilirli¤in ve geliﬂmenin
sa¤lanmas›d›r. Sistem bir dergi için ihtiyaç duyulan; makale
gönderimi, hakemlik, editöryal süreçler, dizgi, mizanpaj gibi
tüm iﬂlemlerin elektronik ortamda yap›lmas›n› ve derginin
yay›mlanmas›n› sa¤lamaya arac›l›k eder.
Aç›k Dergi Sistemleri kurumsal/akademik dergi yay›mc›l›¤› için en ideal çözümlerden biridir. Kurumlar›n ayn› sunucu üzerinde birden fazla dergi yay›mlanmas›na imkân sa¤lar.
Sistemde Aç›k Arﬂivler Giriﬂimi Üst Veri Harmanlama Protokolü (OAI-PMH)[4] deste¤i mevcuttur. LOCKSS (Lots of
Copies Keep Stuff Safe) Unicode entegrasyonu vard›r. Makaleler yay›mland›ktan sonra aç›k eriﬂimli dergi dizinleyicileri
taraf›ndan otomatik olarak derlenip dizinlenebilmektedir.
Okuyucuya araﬂt›rma, haz›r kaynakça oluﬂturma gibi imkânlar sunar. Bunlar ayn› site üzerinde farkl› dergiler için özelleﬂtirilebilir (Cebeci, 2009).
Düﬂük sistem gereksinimleri ADS’nin kuvvetli yönlerinden biridir. Çoklu dil deste¤i ve kurumsallaﬂt›r›labilen arayüzü ile ADS, aç›k dergi yay›mc›l›¤›na güç veren en önemli sistemlerden biri konumundad›r. ADS’nin baﬂl›ca özellikleri ﬂu
ﬂekilde s›ralanabilir:
Yerel olarak kurabilir ve kontrol edilebilir.
Editörler ihtiyaçlar do¤rultusunda dergiyi yap›land›rabilir.
Bütün içerik çevrimiçi olarak yönetilebilir.
Gecikmeli aç›k eriﬂim seçenekleri ve abonelik modülleri
kullan›labilir.
Dergi içeri¤i aç›k eriﬂim sistemlerinde kapsaml› olarak dizinlenebilir.
Editör seçimli ve alan tabanl› çeﬂitli içerik okuma araçlar›
sunar.

Çevrimiçi yard›m ve destek al›nabilir.
Ticari dergilerde ödeme modülü ile dergi ücreti kabul
edilebilir.
Çoklu dil seçene¤i ile kullan›labilir.
Veri taban› olarak MySQL veya PostgreSQLkullan›r.
Verileri XML biçiminde alabilir, verebilir.
Farkl› hizmet biçimleri için geliﬂtirilmiﬂ çok say›da eklentisi vard›r.
Aç›k eriﬂim için uygun bir sistemdir.
Yay›m süreçlerini (baﬂvuru, editörlük, de¤erlendirme,
bask› haz›rl›k) elektronik ortamda yürütmeyi sa¤lar.
Dergi içeri¤inin elektronik ortamda yönetimini ve yay›mlanmas›n› sa¤lar.
Ambargolu aç›k eriﬂim seçenekleri ile abonelik modülü
sunar.
E-posta bildirimi ve okuyucular için yorumlama seçene¤i
sunar.

Dünya’da ve Türkiye’de ADS Kullan›m›
Aç›k Dergi Sistemleri dünya genelinde 2002’de 5, 2003’te
45, 2005’te 400 civar›nda dergi taraf›ndan kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r (A‹BÜ, 2012). Sistemin bugün 12.800’den fazla kullan›c›s› vard›r ve ADS kullan›m› h›zla artmaktad›r. TTT ﬁekil
1’de y›llar itibariyle dünya genelindeki ADS kullan›m durumu
verilmiﬂtir. 2008 y›l›nda 1.900 civar›nda olan kullan›m yaklaﬂ›k %674’lük art›ﬂla 2012 y›l›n›n ilk çeyre¤inde 12.800’e ulaﬂm›ﬂt›r. Bunlardan 2.146’s› rapor, monograf gibi çal›ﬂmalar›n
yay›mlanmas› amac›yla kullan›lmaktad›r (PKP, 2012). Türkiye’de de ADS kullan›m› gün geçtikçe artmaktad›r ve 2012 y›l›nda ADS kullanan dergi say›s› 324’e ulaﬂm›ﬂt›r (Çelik,
2012b).

TTT ﬁekil 1. Y›llar itibariyle Dünya’da ADS kullanan dergi say›s›

[4] Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
[5] Otomatik olarak derlenmiﬂ verilerdir. OJS dergi yay›mc›l›¤› d›ﬂ›nda, rapor, monograf gibi kaynaklar›n yay›mlanmas› gibi farkl› amaçlar için de kullan›labilmektedir.
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TTT ﬁekil 2, dergi yay›mlamak ve yay›m sürecini yönetmek
için ADS kulland›¤›n› PKP sitesine kay›t ettiren dergilerin k›talara göre da¤›l›m›n› göstermektedir (PKP, 2012). TTT ﬁekil
2’de görülece¤i üzere ADS, Orta ve Güney Amerika’da 3.627,
Kuzey Amerika’da 2.414, Avrupa’da 2.325, Avustralya’da 946,
Asya’da 819 ve Afrika’da 523 olmak üzere toplam 10.654 dergi taraf›ndan kullan›lmaktad›r.

TTT ﬁekil 2. Dünya’da ADS kullan›m› ve k›talara göre da¤›l›m›

[6]

ADS’nin Baﬂl›ca Özellikleri
Aç›k Dergi Sistemleri’nde bir derginin yay›mlanmas›, yerel
bir web sunucusu üzerine yüklenmesi ve yönetimi ile düzenlenir. Site yöneticisi gerekti¤i kadar dergi sitesi oluﬂturabilir ve
Dergi Yöneticilerini denetleyebilir.

ADS Kurulumu
Aç›k Dergi Sistemleri yaz›l›m›n›n güncel sürümü PKP’nin
(PKP, 2012a) sayfas›ndan indirilebilmektedir. ADS Linux,
Windows, BSD, Solaris ve MacOS X iﬂletim sistemlerinde çal›ﬂmaktad›r. ADS sisteminin çal›ﬂmas› için gerekli olan PHP,
MySQL veya PostgreSQL ile Apache’nin uygun sürümleri ücretsiz indirilip sunucuya yüklenebilmektedir. Bu yaz›l›mlar›n
yüklenmesiyle ilgili olarak PKP Forum (2012a) sayfas›ndan
yard›m al›nabilmektedir. Sistem altyap›s› tamamland›ktan sonra ADS kurulumu yap›labilir. Sistemin kurulumu için gerekli
dokümantasyon PKP’nin (2012b) sitesinden indirilebilmektedir. Öte yandan kurulumla ilgili PKP Forum (2012a) sayfas›ndan ‹ngilizce, Aç›k Hava Kütüphanesi (Çelik, 2012a) adl› ‹nternet sayfas›ndan Türkçe dilde yol gösterici paylaﬂ›mlardan yararlan›labilmektedir.

Aç›k Dergi Sistemleri, yükleme süreci boyunca sistem yöneticisine rehberlik eden web tabanl› bir yükleme rehberi içerir. Kurulum ad›mlar› k›saca ﬂu ﬂekilde özetlenebilir:
ADS yaz›l›m›n›n indirilmesi
S›k›ﬂt›r›lm›ﬂ ADS yaz›l›m›n›n aç›lmas› ve web sunucusuna
kopyalanmas›
ADS klasörü içindeki; “config.inc.php”, “public”, “cache”,
“cache/t_cache”, “cache/t_config”, “cache/t_compile”,
“cache/_db” dosya ve dizinlerin yaz›labilir hale getirilmesi
Bir web taray›c›s› ile ADS’nin kopyaland›¤› dizindeki kurulum dosyas›n›n çal›ﬂt›r›lmas› (örne¤in; http://journal.
dogus.edu.tr/ojs)
Yüklemenin tamamlanmas› için kurulum sayfas›ndaki gerekli bilgilerin girilmesi ve onaylanmas› (örne¤in; dil, yönetici bilgileri, dosya yolu, veri taban› bilgileri gibi)
“config.inc.php” dosyas›nda e-posta, dosya yolu gibi gerekli konfigürasyon ayarlar›n›n yap›lmas›
Yükleme iﬂleminden sonra kurulum ad›mlar› izlenerek ve
baz› özelleﬂtirmeler yap›larak ‹nternet üzerinde bir dergi yönetim ve yay›mlama sitesi oluﬂturulur. Böylece yazarlar çal›ﬂmalar›n› ‹nternet eriﬂimi olan her yerden dergi sitesine yükleyerek,
çal›ﬂmalar›n› de¤erlendirme sürecine sunabilirler. Birden çok
editörün, farkl› yerlerden, ayn› anda birden çok çal›ﬂmaya eriﬂmesi de mümkündür. Asl›nda ADS, yazarlar›n çal›ﬂmalar›n›
teslim etmesinden, derginin oluﬂturulmas›na kadar devam eden
tüm editöryal süreci; yani bu süreçleri yönetecek olan farkl›
yetki ve görevlere sahip aktörlerin çal›ﬂmalar›n› düzenler.
Sistem sunucuya kurulduktan sonra, Dergi Yöneticisi beﬂ
ad›mdan oluﬂan yap›land›rma sürecinde formlar› dergi profiline
göre doldurarak dergiyi oluﬂturur. Dergi Yöneticisi formlarda
istedi¤i zaman de¤iﬂiklik yapabilir. Yap›land›rma seçene¤i, dergi yönetimi sayfas›ndan ulaﬂ›labilir durumdad›r ve her formda,
o forma özgü yard›m ba¤lant›lar› vard›r. Yap›land›rma aﬂa¤›daki konularda düzenleme ve metinler oluﬂturmaya izin verir:
Dergi için ana iletiﬂim noktalar›n›n belirlenmesi
Teknik konularda iletiﬂim noktalar›n›n belirlenmesi
Derginin içeri¤i ve odakland›¤› konular›n belirlenmesi
Dergi bölümleri ve politikalar›n›n belirlenmesi
Yazarlar için rehber oluﬂturulmas›
Baﬂvuruda yazarlar›n uyaca¤› kurallar›n belirlenmesi
Dizin için kullan›lacak araçlar ve bu konuda örneklerin belirlenmesi
Hakemlikle ile ilgili politikalar›n belirlenmesi
Hakemler için rehber oluﬂturulmas›
Telif hakk› politikas›n›n belirlenmesi

[6] Da¤›l›m ADS sisteminde kay›tl› olan dergilere göre yap›lm›ﬂt›r.
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Aç›k eriﬂim politikas›n›n belirlenmesi
Editör, Dan›ﬂma ve Hakem Kurulunun belirlenmesi
Abonelik politikas›n›n belirlenmesi
Bask› editörü, mizanpajc›, düzeltmen gibi görevlilerin kullan›l›p, kullan›lmayaca¤› hususunun belirlenmesi
Dergi yöneticisi, dergi editörleri ile baﬂlang›çta veya istenildi¤i zaman bu özellikleri düzenleyebilir, elden geçirebilir.

Dergi Yönetimi
Dergi Yöneticisi, dergi yönetiminin tüm aﬂamalar›ndan sorumludur. Dergi editörlerinin istekleri do¤rultusunda, dergi
sistemini kurmak, düzenlemek, üye eklemek, üyelere görev
vermek, dergi bölümlerini oluﬂturmak gibi tüm yönetsel görevleri yerine getirir.

Yönetim Sayfalar›
Site Yönetimi
Aç›k Dergi Sistemleri çoklu bir dergi yay›mlama sistemidir.
‹stenilen say›da ve konuda dergi yay›mlanmas›na izin verir. Sistemde site baﬂl›¤›, dergilere iliﬂkin tan›mlar ve iletiﬂim bilgileri
ile sitedeki tüm dergilere uygulanabilen temel kurulum ayarlar› Site Yöneticisi taraf›ndan yap›l›r. Aç›k Dergi Sistemleri’nde
yay›mlanan dergiler üyeleri paylaﬂmas› d›ﬂ›nda birbirinden ba¤›ms›zd›r. Sistemde ayn› üyeler farkl› dergilerde, farkl› ya da
benzer görevleri üstlenebilmektedir.
Aç›k Dergi Sistemleri çoklu dil sistemi deste¤i ile geliﬂtirilmiﬂtir. Bir ADS sitesinde bar›nd›r›lan farkl› dergilerde, farkl›
diller kullan›labilir. Site Yöneticisi varsay›lan dile ek olarak dergide kullan›lmas› istenen di¤er dilleri de sisteme yükleyebilir.
Dergiler için dil seçilebildi¤i gibi, site kullan›c›lar› da dergi yöneticisi taraf›ndan eklenen dillerden istedi¤ini seçerek siteden
yararlanabilir.
Aç›k Dergi Sistemleri yaz›l›m› kullan›c› kayd› için kendi veri taban›n› kullan›r. ‹stenirse LDAP[7] gibi ek kullan›c› kaynaklar›n› da kullan›labilir.

Yönetsel ‹ﬂlevler
Aç›k Dergi Sistemleri’nde yönetim iﬂlevlerine Site Yönetimi alan›ndan ulaﬂ›labilir. Uygunsuz kullan›m beklenmedik sonuçlara yol açaca¤› için bu iﬂlevler genel olarak dikkatlice kullan›lmal›d›r. Sistemdeki baz› yönetsel iﬂlevler ﬂunlard›r:
Sistem Bilgisi: Sunucu özellikleri, sürüm geçmiﬂi ve ADS sürümü hakk›nda genel bilgi verir.
Üye Oturumlar›n› Kapat: Bak›m, güncelleme gibi durumlarda etkin üye oturumlar›n› kapat›r.
Önbellekteki Verileri Temizle: Ön bellekteki verileri, dil bilgilerini, yard›m sayfalar›n› ve arama verilerini temizler ve istenildi¤inde yeniden haz›rlayarak sunulmas›na arac›l›k eder.
Önbellekteki ﬁablonlar› Temizle: Site özelliklerine göre ﬂablonlardan haz›rlanm›ﬂ HTML sayfalar› istenildi¤inde kullan›lmak üzere haz›r bekletir. Bu ba¤lant› ile haz›rlanm›ﬂ sayfalar›n silinerek, yap›lan uyarlamalara göre yeniden oluﬂturulmas› sa¤lan›r.
Üyeleri Birleﬂtir: Çeﬂitli sebeplerle oluﬂturulmuﬂ ancak tek
üye kayd›nda toplanmas› gereken üye kay›tlar›n› birleﬂtirir.
[7] Lightweight Directory Access Protocol
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Dergi Yöneticisi dergiyi bir dizi yönetim sayfas› ile yap›land›r›r ve özelleﬂtirir. Bu süreç; (1) Ayr›nt›lar, (2) Politikalar, (3)
Baﬂvurular, (4) Yönetim ve (5) Görünüﬂ olmak üzere beﬂ ad›mdan oluﬂur. Ayr›ca dergi bölümleri, kullan›lacak e-posta ﬂablonlar›, dil seçimi, istatistikler, okuma araçlar› gibi bir dizi özelli¤in düzenlenmesi ve eklenmesi de yine yönetim sayfalar› üzerinde gerçekleﬂtirilir.
Dergi Yöneticisi, dergi için “makaleler”, “kitap de¤erlendirmeleri”, “araﬂt›rma notlar›”, “editöre mektuplar”, “editöryal
yaz›lar” gibi bölümler oluﬂturabilir. Dergi yöneticisi dergi bölümü oluﬂtururken, o bölüme gönderilen yaz›lar› izleyecek Bölüm Editörü veya editörlerini de görevlendirebilir. Bölümler
dergide de¤iﬂik sayfa yap›lar› ile sunulabilir. Her say› için dergi
editörü taraf›ndan düzenlenen ‹çindekiler sayfas› dergi bölümlerinin baﬂl›klar› ile düzenlenebilir.
Dergide bir bölüm oluﬂturulurken, o bölüm ile ilgili k›sa bir
aç›klama eklenerek, yazarlar ve okuyucular›n bölümle ilgili bilgilendirilmesi sa¤lan›r. Yazarlar ve okuyucular bölüm politikas› ile ilgili bu aç›klamay› Bölüm Politikalar› k›sm›nda görebilir.
Aç›klaman›n, bölümün kapsam›n› ve bölüme baﬂvuru yöntemini içermesi beklenir. Bölümdeki yaz›lar›n hakemlik sürecinden
geçip-geçmedi¤i, dizinlere al›n›p-al›nmad›¤›, bölüme yaz› gönderilip-gönderilmeyece¤i, yaln›zca davetli yaz›lar›n yer al›p-almayaca¤› gibi bilgilerin yer almas› yararl›d›r.
Oluﬂturulan bir bölüm içeri¤i bilimsel katk› içeriyor ise dizine eklenmelidir. Bölümün dizinlere eklenece¤i iﬂaretlendi ise,
yazarlardan baﬂvuru s›ras›nda dizin için kullan›lacak üst verileri de girmeleri istenecektir. Üst veriler yaz› yay›mlan›nca OAIPMH ve di¤er dizin arama motorlar› için ulaﬂ›labilir olacakt›r.
Aç›k Dergi Sistemleri’nde, editöryal süreç ve yay›m süreci
ile ilgili olarak önceden haz›rlanm›ﬂ e-posta ﬂablonlar› kullan›r.
Bu e-posta ﬂablonlar› ilgili konuya göre düzenlenmiﬂtir. Dergi
yöneticisi e-posta ﬂablonlar›n›n içeri¤ini istedi¤i zaman düzenleyebilir. Ayr›ca gönderi ﬂifre içermiyor ise (güvenlik nedeni
ile), gönderici, al›c› veya bilgi için gönderilecek kiﬂiler ekleyebilir. Sistem e-posta oluﬂtururken yaz›n›n baﬂl›¤›, tarih gibi de¤iﬂkenleri de kendisi düzenleyebilir. Öte yandan istenilen iﬂ ile
ilgili URL ba¤lant›lar› oluﬂturularak e-posta içeri¤ine ekler.

Aç›k Dergi Sistemleri (ADS): Aç›k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay›mlama Sistemi

Dergi Yöneticisi okuyuculara sunulacak okuma araçlar›ndan istedi¤ini etkinleﬂtirebilir. Okuyucular, okuma araçlar› ile
yorumlama, de¤erlendirme, yazarlarla iletiﬂim kurma, kaynakça gösterme gibi konularda sistemden yararlanabilir. Dergi yöneticisi ayarlar› yaparken “kütüphanecilik bilgisi”, “dizinleme
bilgisi” gibi genel yard›mc›lar›n yan› s›ra, dergi alan›na uygun
özgün kaynaklar› seçebilir veya yeni kaynaklar ekleyebilir.

‹statistikler ve Raporlar
ADS’de “De¤erlendirme süresi”, baﬂvuru zaman›ndan son
editör karar› verilene kadar geçen gün say›s›d›r. “Yay›mlama
süresi” ise, baﬂvurudan yay›ma dek geçen toplam süredir. ADS
her dergi için aﬂa¤›daki istatistikleri tutar:
Yay›mlanm›ﬂ say›lar
Yay›mlanm›ﬂ ö¤eler
Toplam baﬂvuru say›s›
De¤erlendirmeden geçmiﬂ
• Kabul
• Ret
• Geliﬂtirilmiﬂ
• De¤erlendirme Süresi (Gün)
• Yay›ma kadar geçen süre (Gün)
Kay›tl› üyeler
Kay›tl› okuyucular
Abonelik
Makale görüntüleme say›s› (sadece yazarlar için)
Aç›k Dergi Sistemleri taraf›ndan, belirli bir süre içinde yap›lan gönderiler, editörler, hakemler ve bölümler aç›s›ndan de¤erlendirilir ve baﬂvurularla ilgili ayr›nt›l› raporlar üretir. CSV
(Comma-Seperated Values) biçiminde temin edilebilen bu raporlar aﬂa¤›da verilmiﬂtir:
Makale Raporu
Abonelik Raporu
De¤erlendirme Raporu
Görüntüleme Raporu
Abonelik gerektiren dergilerde aboneler, aç›k eriﬂimli dergilerde ise siteye kay›t olanlar ile anonim kiﬂiler Aç›k Dergi Sistemleri’nde bir derginin kullan›c› gurubunu oluﬂturur. ADS yaz›l›m› bir abonelik izleme modülü ile abonelerin dergi içeri¤ine
ﬂifre ile ulaﬂ›m›na izin verecek yap›y› içerir. Abonelik, bireysel
kullan›c›, kuruluﬂ veya enstitü baz›nda olabilir. Abonelik ile ulaﬂ›lan bir dergi, gecikmeli aç›k eriﬂim seçene¤ini de uygulayabilir.
Aç›k Dergi Sistemleri, dergi yöneticisine dergide yay›mlanmak üzere duyuru metinleri düzenleme olana¤› tan›r. Bu me-

tinler duyurular sayfas›nda veya iste¤e ba¤l› olarak dergi giriﬂ
sayfas›nda yer alabilir.

Eklentiler
Aç›k Dergi Sistemleri’nde çeﬂitli amaçlar için oluﬂturulmuﬂ
çok say›da eklenti mevcuttur. Bu eklentiler aﬂa¤›daki baﬂl›klar
alt›nda toplanabilir
At›f Ay›klama Eklentileri
At›f Ç›kt› Eklentileri
At›f Biçimi Eklentiler
At›f Veri Taban› Ba¤lant› Eklentileri
Blok Eklentileri
Geçiﬂ Eklentileri
Genel Belirleyici Eklentiler
Genel Eklentiler
OAI Üst Veri Eklentileri[8]
Ödeme Eklentileri
Örtük Kimlik Eklentileri
Rapor Eklentileri
Tema Eklentileri
Üst Veri Eklentileri
Veri Alma/Verme Eklentileri
Yetkilendirme Eklentileri
Bu eklentilerin yan›nda ihtiyaca göre geliﬂtirilmiﬂ ve PKP
Forum’dan (2012b) indirilebilen özel eklentiler de kullan›labilir.

Üyeler
Dergi Yöneticisi üye kay›tlar›n›n yönetiminden sorumludur. Üyelerin eklenmesi, onlara yönetsel görev verilmesi, hesaplar›n kapat›lmas› gibi görevleri yürütür. Yönetici kiﬂi üyenin
bilgilerini de¤iﬂtirebilir, hesaplar› birleﬂtirebilir, üye gruplar› ile
yaz›ﬂabilir. Dergi Yöneticisi, kay›tl› herhangi bir üye ad› ile sisteme girebilir. Bu özellik uzaktaki üyelerin sorunlar›na yard›mc› olunabilmesi bak›m›ndan yararl›d›r.
Üye sisteme girdi¤inde dilerse kiﬂisel bilgilerini güncelleyebilir ve ﬂifresini de¤iﬂtirebilir. Dergi yöneticisi üyelere bir veya
daha fazla rol veya görev verebilir. Bir dergi için düzenlenmiﬂ
görev grubunu di¤er dergi için de benzer biçime getirebilir, yani senkronize edebilir. Örne¤in, bir derginin hakem listesi di¤er dergi için de aynen atanabilir.
Aç›k Dergi Sistemleri’nde üye kayd›n› do¤rudan silme seçene¤i yoktur. Ancak, Dergi Yöneticisi iki ayr› üye hesab›n› bir
hesapta birleﬂtirme yoluyla istenmeyen hesab› silebilir. Bu yolla bir hesap kapat›l›p, hesab›n tüm ba¤lant›lar› di¤er hesaba ak-

[8] Open Archives Initiative (Aç›k Arﬂivler Giriﬂimi)

Cilt / Volume 3 | Say› / Issue 1 | Nisan / April 2013

17

Sönmez Çelik, Onur Bu¤an

tar›l›r. Bu özellik dikkatle kullan›lmal›d›r; çünkü geri dönüﬂü
yoktur, temel amac› çift üyelikleri birleﬂtirmektir.

Görev Tan›mlar›
Aç›k Dergi Sistemleri’nde bir derginin yay›mlanmas›nda
geleneksel olan bir dizi rol için görev tan›m› vard›r. Bir kiﬂi birden çok göreve atanabilir. Böylece bir dergi yazar ve hakemler
d›ﬂ›nda tek kiﬂi taraf›ndan bile yürütülebilir. Daha s›k rastlanan
biçim ise dergi yöneticisinin ayn› zamanda editör veya bölüm
editörlü¤ü görevini de yürütmesidir. Hakemler de s›kl›kla yazar olarak görev al›rlar. Eriﬂim yetkileri görevler ile s›n›rl›d›r.
Her görevli yay›m süreci ile ilgili kendine ait iﬂlevlere ulaﬂabilir. Aç›k Dergi Sistemleri’ndeki görev tan›mlar› aﬂa¤›da k›saca
verilmiﬂtir:
Site Yöneticisi: Tüm site düzeyindeki ayarlar› yapar ve sitede yay›mlanacak yeni dergileri oluﬂturur.
Dergi Yöneticisi: Dergiyi kurar, ayarlar›n› yapar, üye kay›tlar›n› düzenler ve dergiyi yönetir.
Editör: Tüm editöryal süreci izler, baﬂvurular› de¤erlendirme ve yay›ma haz›rl›k için bölüm editörlerini yönlendirir, yay›ma haz›r makaleleri derleyip yay›mlanacak say›y›
haz›rlar ve yay›mlar.
Bölüm Editörü: Editör taraf›ndan kendisine yönlendirilen
baﬂvurular›n de¤erlendirilmesini ve yay›ma haz›rl›k sürecini yürütür.
Düzeltmen: Düzeltmen kabul edilen yaz›lar›n dil bilgisi
hatalar›n›, sayfa düzeni özellikleri gibi konularda yazar ile
birlikte çal›ﬂarak, mizanpajc›ya teslim edilecek biçimi haz›rlar. Böylece makale bask› için son halini al›r.
Mizanpajc›: Makaleyi sitede yay›mlamak üzere HTML,
PDF gibi dosya biçimlerine çevirerek, derginin görünüm
özelliklerini uygun biçime getirir. Sistemde, baﬂvuruyu yay›mlanacak dosya biçimine çeviren ek özellikler yoktur. Bu
nedenle ADS kullan›m›nda makale metnini PDF, HTML
gibi formatlara dönüﬂtürmek için di¤er yaz›l›mlardan yararlan›l›r.
Abone Yöneticisi: Derginin abonelik iﬂlemlerini yürütür.

Baﬂvuru Süreci
Aç›k Dergi Sistemleri, yazarlara baﬂvurular›n› do¤rudan
dergi sitesine yüklemelerine imkân sa¤lar. Sisitemde, Dergi Yöneticisi taraf›ndan belirlenen seçeneklere ba¤l› olarak, üyeler bir
dergiye yazar, hakem ve okuyucu olarak kay›t olabilirler. Yazar
rolünün seçilmesi; yeni ve eski baﬂvurular›n listelenmesi, dergiye yeni bir baﬂvurunun yap›lmas› ve baﬂvuru sayfas›na eriﬂimi
sa¤lar. Yazarlar için baﬂvuru süreci beﬂ ad›mda tamamlan›r.
Sorumlu yazar, makale gönderisi yapmadan önce sistem
üzerinde kayd› yoksa üye kayd› oluﬂturur. Haz›rlanan gönderi-
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ler yazar rehberinde belirtilen ölçütlere uygun olarak sisteme
giriﬂ yaparak gerçekleﬂtirir. Yazarlar makalelerini yüklerken dizin iﬂlemleri için kullan›lacak üst veri bilgilerinin de giriﬂini yapar. Yazarlar makale d›ﬂ›nda ayr›nt›l› resimler, veri setleri, deney araçlar› gibi yaz› ile ilgili ek dosyalar› da yükleyebilir. Bu
dosyalar yaz›y› zenginleﬂtirdi¤i gibi çal›ﬂmalar›n meslektaﬂlar
ile tüm aç›kl›¤›yla paylaﬂ›lmas›n› sa¤lar. Yazarlar yaz›n›n editöryal süreçte hangi basamakta oldu¤unu izleyebilirler, bas›ma
haz›rl›k süreçlerine kat›labilirler.
Dergiye gönderilen yaz›larda biçimlendirme ve bibliyografik standard› sa¤lamak bak›m›ndan bir Yazar Rehberi haz›rlanmal› ve yazarlar›n kolay eriﬂebilecekleri ﬂekilde siteye konulmal›d›r. Öte yandan dergiye yap›lan baﬂvurular›n düzgün biçimde
haz›rlanmas› ve bu sürece uygun bir biçimi garantilemek için,
Dergi Yöneticisi ve Editör yazarlar›n doldurmak zorunda oldu¤u bir Baﬂvuru Kontrol Listesi geliﬂtirebilir.

Editöryal Süreç
Dergiye yap›lan baﬂvurular için gerçekleﬂtirilen de¤erlendirme ya da hakemlik süreci genellikle yeniden gözden geçirme
sürecidir. De¤erlendirme süreci ile Bölüm Editörünün kabul
veya ret karar› aﬂamalar› editöryal süreci oluﬂturur. E¤er baﬂvuru ba¤›ms›z de¤erlendirme aﬂamas›nda kabul edildiyse; sayfa
düzenleme, mizanpaj ve dizgi kontrolü süreçlerinden oluﬂan
yay›ma haz›rl›k sürecine girer.
Bir çal›ﬂman›n dergiye sunulmas› ile baﬂlayan ve yay›mlanmas›na kadar toplam dört ad›mdan oluﬂan editöryal süreç, bir
ya da birden çok editör taraf›ndan yönetilebilir. Süreçler k›saca
aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r:
Yeni Baﬂvuru: Gönderinin ön incelemesi yap›l›r ve bir
sonraki ad›m›n ne olaca¤›na karar verilerek editör veya bölüm editörü atan›r.
De¤erlendirme: Editör veya bölüm editörü gönderiyi inceler ve dergideki de¤erlendirme uygulamas›na göre süreci
yürütür.
Sonuçlananlar: De¤erlendirme süreci olumlu sonuçlanan
baﬂvurular›n, üst verileri, sayfa düzeni ve imlâ kontrolleri
gerçekleﬂtirilerek haz›rl›k süreci tamamlan›r.
Yay›mlama/Arﬂivleme: Say› tamamlan›nca haz›rl›¤› tamamlanan makalelerin içindekiler sayfas› düzenlenir ve yay›mlan›r.

Editörün Rolü
Editör, bölüm editörünün atanmas›ndan baﬂlayarak de¤erlendirme sürecinin tamam›n› takip edebilir. Editör genellikle
derginin yay›m politikas›na ba¤l› olarak, de¤erlendirme sürecini kendisi yaparak, bölüm editörünün görevlerini de üstlenebilir.
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Bölüm Editörünün Rolü
Bölüm editörleri genellikle, baﬂvurular› gözden geçirme sürecini yönetmek ve bu baﬂvurulardan kabul edilenlerin düzenlenmesi ile ilgilenirler. Bölüm Editörleri sadece editör taraf›ndan kendilerine yönlendirilen makalelere ulaﬂabilirler. Dergi
yay›m politikas›na göre, bölüm editörleri sadece gözden geçirmeden ya da hem gözden geçirmeden hem de son düzenlemelerden sorumlu olabilirler. Bölüm editörleri kendilerine gönderilen baﬂvurular›, hakemli dergilerde hakem de¤erlendirmesinden geçirilmesi sorumlulu¤unu da yürütür.
Bölüm Editörü, mizanpajc›, bask› editörü ve düzeltmeni seçer, çal›ﬂma için gerekli süreçlerin sorumlular taraf›ndan zaman›nda gerçekleﬂtirilmesini denetler. Bölüm editörü mizanpajc›
ve düzeltmeni ayn› anda seçebilir veya birini seçmek için bir
önceki sürecin tamamlanmas›n› bekleyebilir. Bu aﬂamalarda sorumlular dilerse yazarla iletiﬂim de kurabilir. Yay›ma haz›rl›k
süreci dizgi kontrolünün tamamlanmas› ile sonra erer.

Hakemin Rolü
Hakem bir baﬂvuruyu de¤erlendirmek üzere editör ya da
bölüm editörü taraf›ndan atan›r. Hakemlerden dergi sitesini
kullanarak baﬂvuruyu de¤erlendirmeleri istenir. Site üzerinden
de¤erlendirmede kullan›c› ad› ve ﬂifre ile giriﬂ yaparak veya hakeme özel URL[9] adresi gönderme seçenekleriyle gerçekleﬂtirilebilmektedir. Öte yandan derginin politikas›na göre e-posta
ekinde göndererek de de¤erlendirme sürecini yürütülebilir. Ancak hakemlik süreçlerinin dergi sitesi üzerinde kayd›n›n tutulabilmesi bak›m›ndan temel yöntem site üzerinden iﬂlemlerin gerçekleﬂtirilmesi olmal›d›r. Hakemler, editörler ve yazarlar için
haz›rlad›klar› dosyalar› siteye yükleyebilirler. De¤erlendirme
süreci hakeme yol göstermek bak›m›ndan 6 aﬂamaya ayr›lm›ﬂt›r:
Birinci Aﬂama: Hakemler öncelikle de¤erlendirmeyi kabul
edip etmediklerini bildirir.
‹kinci Aﬂama: Hakem Rehberinin incelenmesi.
Üçüncü Aﬂama: Hakem baﬂvuru dosyas›n› bilgisayar›na indirebilir, ekranda görüntüleyebilir veya ç›kt›s›n› alabilir.
Dördüncü Aﬂama: Hakem raporunu, bir metin düzenleyici
programda yazarak De¤erlendirme Metin Kutusuna yap›ﬂt›rabilece¤i gibi, raporunu do¤rudan bu metin kutusuna da
yazabilir.
Beﬂinci Aﬂama: Hakem, bir rapor girmenin yan›s›ra, bölüm
editörü veya yazar›n görmesi için sisteme dosya da yükleyebilir. Bu dosyalar baﬂvurunun, hakemin kenarlar›na not düﬂerek aç›klamalar yapt›¤› bir sürümü olabilece¤i gibi, ek veri veya editörlerin veya yazar›n iﬂini kolaylaﬂt›rabilecek baﬂka materyal de olabilir.

Alt›nc› Aﬂama: Hakem bu aﬂamada seçenekler aras›ndan bir
öneri belirtir. Bu seçenekler; “yay›mlanmas› uygundur”,
“düzeltmelerden sonra yay›mlanabilir”, “düzeltmelerden
sonra incelenmesi gerekir”, “yay›mlanmamas› daha uygundur”, “yay›mlanamaz”, “bir baﬂka hakeme gönderiniz” ﬂeklindedir. Sonucun editöre gönderilmesinden sonra ilgili
turdaki hakemlik süreci tamamlanm›ﬂ olur.

Yazar›n Rolü
Yazar, de¤erlendirme süreci boyunca makalesini izleyebilir,
hakem veya editörlerce yüklenen sürümleri görebilir. Hakemlik sürecini kontrol eden Bölüm Editörünün iste¤i do¤rultusunda, makalesini gözden geçirebilir ve yeni sürümleri sisteme yükleyebilir.Yazar çal›ﬂmas›n›n bask›ya haz›rl›k ve dizgi kontrolü
sürecinde katk›da bulunabilir.

Bask› Editörünün Rolü ve Bask› Haz›rl›k Süreci
Bir baﬂvuru için bask› haz›rl›k süreci üç aﬂamaya ayr›lm›ﬂt›r.
Birinci Aﬂama: Baﬂvurunun dosyas› Bask› Editörü taraf›ndan
indirilir ve derginin önceden belirlenmiﬂ olan sayfa düzenleme standartlar›na göre düzenlendikten sonra yeniden sisteme yüklenir. Bu aﬂamada makalenin üst verisi de gözden
geçirilir.
‹kinci Aﬂama: Yazar düzenlemenin birinci turunda haz›rlam›ﬂ olan dosyay› indirerek öneriler do¤rultusunda gözden
geçirir ve yeniden sisteme yükler.
Üçüncü Aﬂama: Bask› Editörü, Yazar ile Editörün düzeltmeleri do¤rultusunda çal›ﬂmay› yay›mlanacak olan sürüme dönüﬂtürür.

Mizanpajc›n›n Rolü
Mizanpajc›, baﬂvuruyu derginin sayfa düzenine göre düzenler ve uygun dosya biçimine dönüﬂtürür. Mizanpajc› baﬂvuruyu
PDF, HTML, PS gibi dosya biçimlerine çevirmek için çeﬂitli
programlar kullanmak zorundad›r (örne¤in; Dreamweaver,
Frontpage, Acrobat). Dergi yöneticisi, gönderilerin yay›ma uygun ﬂekilde biçimlendirilebilmesi için bir Mizanpaj Yönergesi
haz›rlayabilir. Mizanpajc› bir dosya yükledi¤i zaman, sistem özgün dosya ismi ve dosya boyutu bilgilerini verir. Bu etiket ‹çindekiler k›sm›nda da yer al›r. Mizanpajc› birden çok dizgi biçimi
yükleyebilir, daha önceden yüklenmiﬂ olan biçimleri silebilir.

Düzeltmenin Rolü
Düzeltmen, mizanpajc› taraf›ndan Word, PDF, HTML gibi de¤iﬂik biçimlerde haz›rlanan dosyalardaki yaz›m ve biçim
hatalar›n› incelemek ve editöre iletmekle görevlidir. Mizanpajc›n›n düzenlemeyi yapmas›n›n ard›ndan Editör çal›ﬂma için bir

[9] Uniform Resource Locator
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Düzeltmen seçer. Düzeltmen, bas›ma gidecek dosyalar› inceledikten sonra e¤er düzeltme varsa, Mizanpajc›y› e-posta ile haberdar eder. Bundan sonra Mizanpajc› bas›m dosyalar› üzerinde istenilen düzeltmeleri yapar. Son olarak Mizanpajc›, bölüm
editörüne makalenin yay›ma haz›r oldu¤una dair bir mesaj
gönderir. Bundan sonra makale Yay›m sürecine girer.

Yay›m Süreci
Editör, yay›m sürecinde, baﬂvurular›n yay›ma haz›rl›k iﬂlemlerini yürütür. Bu süreçte say› ve ciltler oluﬂturur, dergi say›lar›n›n içindekiler tablosunu düzenler ve say›n›n yay›mlanmas›n› sa¤lar. Dergiler ayda bir, üç ayda bir, alt› ayda bir gibi
çeﬂitli aral›klarla yay›mlanabilir. Bununla birlikte baz› elektronik dergiler, yeni bir cilde ilk makale baﬂvurusu ile baﬂlayan ve
makale haz›r olur olmaz yay›mlayan bir yolu tercih edebilir. Bu
tür düzenlemeleri Dergi Yöneticisi kurulum s›ras›nda düzenleyebilece¤i gibi daha sonra da düzenleyebilir.
Editör yeni bir say›y› oluﬂturdu¤unda, sistem Dergi Yöneticisinin yapt›¤› düzenlemeye göre s›radaki cilt, say› ve y›l bilgisini otomatik olarak düzenler. Ancak, editör bu düzenlemeyi
kullanabilece¤i gibi de¤iﬂiklik de yapabilir. Öte yandan say› için
“jpg”, “png” ya da “gif” biçiminde bir kapak resmi de yükleyebilir.
Bölüm Editörü yay›ma haz›rl›k sürecinin herhangi bir aﬂamas›nda baﬂvuruyu belirli bir say›da yay›mlanmak üzere iﬂaretleyebilir. Normal koﬂullarda, Editör baﬂvuruya geçerli olan ilk
say›da yer verir. Ancak geçerli say› dolu olabilir ya da Editör
her say› içinde bir konu düzenlemesi yapabilir. Bu durumlarda
baﬂvuruya daha sonraki say›larda yer vermeyi isteyebilir.
Bir baﬂvuru yay›mland›¤› anda, o say›n›n ‹çindekiler Bölümünün ilgili bölüm baﬂl›¤› alt›nda görüntülenir. Editör bölümleri ve bölümlerin içindeki baﬂvurular› yeniden düzenleyebilir.
Editör, say›n›n yay›m zaman› geldi¤inde yay›mlar ve bu say› son say› olarak sitede görünür. Eski say›lar otomatik olarak
arﬂiv k›sm›na geçer. Bir say› yay›mlan›nca say›n›n içindekiler
bölümü ve dergi sitesinin bir linkini içeren bilgilendirici bir
mesaj tüm kay›tl› okuyuculara gönderilir.

Dergi Web Sitesi
Aç›k Dergi Sistemleri, araﬂt›rma ve çal›ﬂmalar›nda okuma
tecrübelerini geliﬂtirmeleri için kullan›c›lara çok say›da tasarlanm›ﬂ özellik sunmaktad›r. Bu özellikler ‹nternette çevrimiçi
olan dergiler taraf›ndan yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.
Aç›k Dergi Sistemleri’nde, dergi sayfas›n›n üst taraf›nda bulunan gezinme çubu¤unda son say›n›n içindekiler ve içeri¤inin
görüntülenmesini sa¤layacak ba¤lant› Dergi Yöneticisi taraf›ndan düzenlenir. Derginin duyurular› ya da dergiyle ilgili yeni
haberler sayfada kullan›labilir.
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Dergi sitesindeki “Hakk›nda” k›sm› ﬂeffaf biçimde düzenlenmelidir. Bu k›s›mda, derginin iletiﬂim bilgileri ve yetkilileri,
amac›, politikas›, iﬂleyiﬂi, kapsam›, bir makalenin dergiye nas›l
gönderilece¤i ile dergi ve sistem hakk›nda bilgiler verilir.
Bir üye ADS’de oturum açt›¤›nda gezinme çubu¤unda Üye
Sayfas› ba¤lant›s› görünür. Üyenin yapt›¤› tüm görevler yetki
durumuna göre listelenir. Bu sayfa ayn› zamanda, üyenin bir ya
da birden fazla görevinin oldu¤u di¤er dergilere linkleri içeren
üye hesab›n› da içerir.
Aç›k Dergi Sistemleri’nde bir dergi, tüm üyelerin düzenleme ve yay›mlama sürecinde olmalar›n› gerektiren bir kay›t sistemi kullan›r. Derginin Gizlilik Politikas› kay›tl› tüm üyeler
için geçerlidir. Kay›tl› her üye dergi oturumunu açt›¤›nda de¤iﬂtirilebilen bir profile sahiptir.
Derginin güncel say›s›na,“son say›” ve eski say›lara “arﬂiv”
ba¤lant›lar› arac›l›¤›yla ulaﬂ›labilir. Ayr›ca ADS içerdi¤i yay›nlara eriﬂim için basit ve geliﬂmiﬂ arama seçenekleri sunar. Derginin içeri¤i yazara, baﬂl›¤a, özete ve dizin terimlerine göre aranabilir. Kullan›c› yan tarafta bulunan basitleﬂtirilmiﬂ arama seçene¤ini kullanabilece¤i gibi gezinme çubu¤unda yer alan
“Ara” seçene¤i ile geliﬂmiﬂ arama seçene¤ini de kullanabilir.
Aç›k Dergi Sistemleri, derginin çeﬂitli bölümlerinde yay›mlanan içerikten daha fazla yararlan›labilmesi için Okuma Araçlar› seti sunar. Okuma Araçlar›, araﬂt›rmada hem tecrübeli hem
de tecrübesiz okuyuculara yard›mc› olmay› amaçlar. Okuma
Araçlar› seti, dergiden yararlanmay› desteklemek için geniﬂ bir
yelpazedeki disiplinler için geliﬂtirilmektedir. Okuma Araçlar›
yazarla iletiﬂim kurma, di¤er okuyucularla paylaﬂ›m sa¤lama gibi imkânlar da sunar.

Sonuç
Aç›k Dergi Sistemleri, bir derginin yay›mlamas› sürecinin
her aﬂamas›nda yard›mc› olan bir sistemdir. Derginin teknik
altyap› süreçleri için harcanan eme¤i azaltarak, derginin içeri¤inin zenginleﬂtirilmesine imkân tan›r. Dergi yay›mc›l›¤›n›n
bilimsel ve genel kalitesini art›r›r, derginin oluﬂum sürecini ﬂeffaflaﬂt›r›r, yay›m için harcanan zaman› azalt›r, gereksiz bürokrasiyi ortadan kald›r›r ve maliyeti azalt›r.
Aç›k Dergi Sistemleri elektronik ortamda dergi ç›karmak
için ideal bir sistemdir. Yeni nesil kullan›c›lar›n bas›l›dan çok
elektronik ortamdaki kaynaklar› tercih etmesi, elektronik yay›mc›l›¤›n maliyetinin çok düﬂük olmas› ve daha geniﬂ kitlelere
ulaﬂabilmesi gibi nedenler, bilgi kaynaklar›n›n her geçen gün
katlanarak artan bir h›zda elektronik ortama göç etmesine neden olmaktad›r.
Aç›k Dergi Sistemleri ço¤unlu¤un, yani kullan›c›lar›n görüﬂ
ve önerileriyle geliﬂtirilen aç›k kaynak kodlu, ücretsiz bir sistemdir. Altyap›s› uluslararas› bir standarda sahiptir ve kullan›-
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m› h›zla artmaktad›r. Dergilerin farkl› uygulamalar› ve ölçütlerine göre geliﬂtirilmiﬂ opsiyonel özelikleri vard›r. Bu tür özellikleri nedeniyle arama motorlar› taraf›ndan dizinlenmekte ve
sistem üzerinde yay›mlanan kaynaklara eriﬂim imkân› artmaktad›r. Bu sistemin üniversitelerimizde yayg›n olarak kullan›lmas›, Türkiye’de yay›mlanan dergileri belli bir standarda kavuﬂturacak, bir çat› alt›nda toplayacak ve daha güçlü bir içerikle eriﬂime aç›lmas›na arac›l›k edecektir. Güçlü içerik, derginin,
dolay›s›yla üniversitenin görünürlü¤ünü art›racak, üniversitenin amac›na ulaﬂmas›na arac›l›k edecektir.
PKP’nin sayfas›ndan ücretsiz olarak indirilebilen ADS, uygun bir sunucuya kurularak dergi yay›mlamaya baﬂlanabilir. Bir
ADS üzerinde tek bir dergi yay›mlanabilece¤i gibi birden çok
dergi de yay›mlanabilir. Örne¤in; Do¤uﬂ Üniversitesi, ADS
üzerinde tek bir dergi,[10] Cumhuriyet Üniversitesi ise birden çok
dergi[11] yay›mlamaktad›r. Ayn› ADS sistemi üzerinde yay›mlanan her derginin farkl› temas›, görünümü ve yap›s› olabilir.
Türkiye’de akademik dergiler a¤›rl›kl› olarak üniversiteler
taraf›ndan yay›mlanmaktad›r ve üniversite dergilerinin temel
sorunu editörlerin dergi yay›mc›l›¤› iﬂini gönüllülük esas›yla
yürütmesidir. Bu temel soruna paralel olarak kendini gösteren
bir di¤er sorun da iyi bir dergi yönetim sisteminin eksikli¤idir.
Dergi yönetim sistemi sorunu ADS ile rahatl›kla çözülebilir. ﬁu
halde Türkiye’de 320’nin üzerinde dergi ADS sistemini kullanmaktad›r. Ancak bu sistemle ilgili de baz› sorunlar söz konusudur. Bu sorunlar; kurulum, sürüm yükseltme ve kullan›m hususunda editörlerin yeterli bilgiye sahip olmamas› ve yeterli destek bulamamas›d›r.
Bu sistemin Türkiye’de yayg›nlaﬂmas› ve ileri düzeyde kullan›lmas› için, Yüksekö¤retim Kurulu’nun deste¤i ve ULAKB‹M’in arac›l›k etmesi isabetli bir karar olur. ULAKB‹M’in bu
konuda iyi bir altyap› ve ekip oluﬂturmas› üniversiteleri ADS

kullanmaya teﬂvik edecektir. Öte yandan ulusal veri tabanlar›na veri sa¤lamak için standart bir alt yap› kurmuﬂ olacakt›r.
Oluﬂturulabilecek ADS altyap›s› için bir di¤er öneri ise,
ULAKB‹M’in ihtiyaç duyan üniversite dergileri için bar›nd›rma (hosting) hizmeti vermesidir. Bu yolla, yetiﬂmiﬂ personel sorunu nedeniyle s›k›nt› yaﬂayan üniversite dergilerine çözüm
üretilmiﬂ olacakt›r.
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