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Açık Erişim Süreci

• Açık erişim, dijital, çevrimiçi, ücretsiz, telif hakları ve 
lisans sınırlamalarının en az düzeyde olduğu 
literatürdür. 

• Açık erişimi olanaklı kılan dinamikler: İnternet ve telif 
hakkı sahibinin izni 

• Açık erişim iki biçimde mümkün:
– Açık erişim araçlarını (açık kaynak yazılımları) 

kullanarak oluşturulan  açık erişim dergiler
– Kendi kendine arşivleme (self-archiving)

• Açık arşivler
• Kurumsal arşivler



Yararı?

• Daha çok kullanım, daha çok kişiye ulaşım
• Daha etkili araştırma sonuçları
• Daha çok atıf alma
• Güvenilir/kullanışlı metadata bilgisi
• Daha güvenli, uzun süreli koruma
• Bilimsel iletişimi güçlendirme
• Üretilen bilgiye erişim olanaklarının artırılması
• Dergi fiyatlarındaki artışın önlenmesi
• Her dilde bilimsel bilginin kullanılır, paylaşılır hale 

gelmesi



E-LIS Nedir?

• Kütüphane ve Enformasyon Bilimi (KEB) alanında 
ücretsiz erişilebilir Uluslararası Açık Arşiv

• 2003 yılında kuruldu
• Research in Computing, Library and Information 

Science (RCLIS) Projesi’nin bir uzantısı
• Açık Erişim felsefesini, politikalarını ve araçlarını tanıtan 

ve destekleyen bir girişim



KEB Alanında Diğer Açık Arşivler

• @rchiveSIC : 622 doküman; Fransa; DsSace
– http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/

• mémSIC: 130 doküman; Fransa; DSpace
– http://memsic.ccsd.cnrs.fr/

• DLIST: 500 doküman; Arizona Ünv.; Eprints
– http://dlist.sir.arizona.edu/

• Caltech Library System Papers: 35 doküman; Kaliforniya Teknoloji 
Ens.; Eprints
– http://caltechlib.library.caltech.edu/

• LDL Librarians' Digital Library: 176 doküman; Hindistan; DSpace
– https://drtc.isibang.ac.in/

• DSpace at lib.usu.ru: 60; Rusya; DSpace
• DARLIN: 564 doküman, Hollanda 

– http://www.nvb-darlin.nl



Amaç

• Görülebilir, taranabilir, erişilebilir, yeniden düzenlenebilir 
tam metin dokümanları İnternet’i tüm potansiyeli ile 
kullanarak KEB topluluğunun hizmetine sunmak   

• Alanımızda Açık arşiv kurulumu ve yönetimi konusunda 
deneyim kazanarak bilgi düzeyini yükseltmek  

• Yalnızca çeşitli disiplinlerde açık erişimi tanıtmak değil, 
kendi alanımızda dünya KEB arşivinin oluşması için 
geçerli ve kaliteli bir model yaratmak

• Kütüphaneciler ile enformasyon teknolojileri 
profesyonelleri arasında iletişim ağı için bir temel 
oluşturmak 

• Açık erişim hareketini geliştirmek



Organizasyon Modeli
• Yönetim: Statejik konular, politikalar ve KEB topluluğu 

üzerinde etkileri
• Editöryal bölüm: 40 ülkeden, 55 editör

• Metadata kalite kontrolü
• Ülkelerinde kendi kendine arşivlemeyi teşvik etme
• Yazarlarla ana dilde iletişim kurma
• Yazarlara arşivleme sürecinde yardımcı olma

• Teknik bölüm: Yazılımın uygulanması, geliştirilmesi, 
kullanışı kolaylaştıracak fonksiyonların eklenmesi 

• Eprints (2.3.7.1 George) yazılımı
• Teknik hizmeti ve sunucuyu sağlayan CILEA
• OAI standartları ile tam bir uyum (PMH-OAI v. 2.0 

protokolünü kullanır, OAIster içinde temsil edilir) 



Politikalar

• Kurallara uygun medata kontrolü (Kayıt yaratma rehberleri)

• Telif hakları metadata politikası
• E-LIS’e aktarılmış her çalışmanın telif hakkı yazarına aittir
• Yazar gönderdiği dokümandan sorumludur
• Yazar arşive eklediği çalışmanın fikri mülkiyet hakkının kendine

ait olduğunu ve bu çalışmanın dijital dağıtımında hiç bir 
sınırlama olmadığını garanti eder 

• Yazarın çalışmasına erişimi kısıtlama şansı vardır

• Çeşitli ülkelerde kurumlar ve derneklerle anlaşmalar
• Dernekler: CNIC, IBICT, AVEI...
• Dergiler: Biblios, ACIMED, AIDAInformazioni...
• Hizmet sunucları: Exit, directory of LIS professionals...



Küba Dokümanları
ACIMED



E-LIS’e Doküman Ekleme

• Arşive eklemeler çevrimiçi yapılır, önceden kayıt 
gereklidir

• Arşive ekleme e-posta yolu ile de yapılabilir 
• Ülke sınırlaması yoktur
• Dil sınırlaması yoktur (İngilizce özet ve anahtar sözcük)
• KEB ve teknoloji konu alanlarında yayınlanmış ya da 

yayınlanmamış her türlü bilimsel ve teknik doküman 
kabul edilir

• Dokümanın bilimsel iletişim sürecine girmeye hazır 
tamamlanmış biçimde olması gerekir



Özellikleri 

• 20’den fazla doküman türü
• Otomatik editör e-posta uyarısı
• Kolay ve gelişmiş taramalara ek olarak tam metin 

tarama özelliği
• İstatistikler için Webalizer kullanımı
• Farklı sorgulama biçimleri (yazar, konu, dergi, ülke, yıl)
• Reference linking 
• Mail listeleri: editörler, teknikyenler, yöneticiler
• Kayıt Yaratma Rehberleri
• Duyuru mekanizmaları

– E-mail uyarı sistemi: konuya göre
– RSS besleyicileri: son 20 doküman



Kendi kendine arşivleme bilgisiKendi kendine arşivleme bilgisi

AraçlarAraçlar

E‐LIS hakkındaE‐LIS hakkında
HizmetlerHizmetler

SorgulamaSorgulama

Tam metin taramaTam metin tarama

SayaçSayaç



Reference Linking



Kübalı Yazar
Çalışma Alanı
Kübalı Yazar

Çalışma Alanı

Temel İş Akışı

Alman Yazar
Çalışma Alanı
Alman Yazar
Çalışma Alanı

Türk Yazar
Çalışma Alanı
Türk Yazar

Çalışma Alanı

ARŞİVARŞİV

Kübalı EditörKübalı Editör Alman EditörAlman Editör Türk EditörTürk Editör Editörler...Editörler...

Yazarlar...
Çalışma Alanı
Yazarlar...

Çalışma Alanı

A KullanıcısıA Kullanıcısı B KullanıcısıB Kullanıcısı Kullanıcılar...Kullanıcılar...



İçerik
• Şu an 3.000 üzerinde doküman

• Afrika (19)
• Amerika (Kuzey ve Orta, 697, Güney, 237)
• Asya (235)
• Avrupa (1830)
• Okyanusya (16)

62% hakemli yazı
2.469 son baskı
414 ön baskı

62% hakemli yazı
2.469 son baskı
414 ön baskı

22 farklı tür doküman
21 temsil edilen dil
22 farklı tür doküman
21 temsil edilen dil

210 farklı dergiden 1.792 makale
250 konferanstan 592 bildirisi
210 farklı dergiden 1.792 makale
250 konferanstan 592 bildirisi



Sayılarla E-LIS

Ekim 2005
Günde 4500 ziyaret

135.861 ziyaret
1.176.937 hit

Ekim 2005
Günde 4500 ziyaret

135.861 ziyaret
1.176.937 hit



E-LIS’e Türkiye’den katılım

• Uluslararası bir oluşum olan E-LIS, yine editörlerin 
gönüllü çalışmaları ile genel bilgileri farklı dillerde web 
sitesinde kullanıma sunar 

• E-LIS hakkında genel bilgi ve kayıt yaratma prosedürü 
ve E-LIS broşürü Türkçe olarak arşiv ana sayfasında 
görülebilir

•12 doküman
•3 makale
•4 bildiri
•2 prezentasyon
•3 tez

•12 doküman
•3 makale
•4 bildiri
•2 prezentasyon
•3 tez

•24 kayıtlı kullanıcı•24 kayıtlı kullanıcı





İhtiyacımız Olan;

• Açık erişimin, kendi kendine arşivlemenin ve açık 
arşivlerin tanıtılması

• Açık erişim hareketinin bir parçası olmak
• Kurumlar ve dergilerle daha çok anlaşma ve işbirliği 
• Daha çok gönüllü editör




