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Kütüphaneler; özellikle ticari yay nevlerinden kaynaklanan dergi fiyat art lar ndan
uzun süredir ikayet etmektedirler. Y lda hakemlik sürecinden geçmi 2.000.0000
bilimsel makale 20.000 dergide yay nlanmaktad r. Dünyada tüm kütüphanelerin
yay nc lara ödedikleri abonelik ücretleri hesaba kat ld 3 nda, bir makale 2.000 $’a
gelmektedir. [7] Bas l dergiden elektronik dergiye geçi teki fiyat art lar eskisi kadar
yüksek olmasa da, bu art lar halen sürmekte ve bu durumdan da kütüphane bütçeleri
olumsuz olarak etkilenmektedir. Dünyan n her taraf nda birçok kütüphane biraraya
gelerek çe itli konsorsiyumlar olu turarak, yay nc lara kar
pazarl k güçlerini
kuvvetlendirmekte ve daha fazla bilimsel yay na eri im sa3lamaktad rlar.
Konsorsiyumlar bilimsel yay nc l k dünyas n oldukça sarsarak, yeni bir düzenleme
getirmi tir. Ancak tüm bu giri imler ticari ve kurumsal dergi yay nc l 3 n n
tekelindeki akademik ileti im sisteminin, günümüz elektronik dünyas nda sa3l kl bir
ekonomik yap ya kavu mas için yeterli olmamaktad r . ‘90’l y llarda bilgisayar
a3lar n n ve elektronik yay nc l 3 n yayg nla mas , önceleri ara t rmac lar aras nda
fotokopi olarak da3 t lan bilimsel yay nlar n, hakemlik sürecinden geçmemi sonbask
metinleri, elektronik ortama ta nmaya ba lam t r. Bu anlamda kurulan ilk elektronik
önbask ar ivi, Paul Ginsparg’ n Los Alamos’ta olu turdu3u yüksek enerji fizi3i
alan ndaki ArXiv’dir http://arxiv.org/. Bu ar iv u anda Cornell Üniversitesi’ne ta nm
olup, fizik d nda; astronomi, matematik ve bilgisayar bilimlerini de içermektedir
[8,13]. Bilimsel yay nlara bu tür eri im ekli bilim adamlar aras nda büyük bir kabul
görmü ve k sa sürede çok say da ara t rmac yay nlar n bu tür ar ivlere göndermeye ve
buradaki yay nlar kullanmaya ba lam t r. Ar ivde 150.000 makale bulunmakta olup,
her y l 30.000 yeni makale eklenmekte ve günde ortalama 160.000 defa
kullan lmaktad r [7]. Böylelikle bir anda h zl ve çok yayg n bilimsel ileti im a3
olu turulmu tur. Önbask ar ivlerinin bu denli yayg nla mas nda, birçok dalda hakemlik
sürecinin uzun olmas ve bas l dergi ortam ndan kaynaklanan makalelerin yay nlanma
sürelerinin uzun zaman almas gibi nedenler etkin olmu tur.
Kurumsal ar ivler; ö3retim üyelerinin ve ara t rmac lar n bilimsel yay nlar n daha
çok ki iye ula t rmak amac yla ki isel WEB sayfalar na, bölüm veya disiplin temelli
elektronik önbask ar ivlerine koyma çabalar , kütüphanelerin geleneksel yay nc l lar n
uygulad klar ekonomik modellerden duyduklar rahats zl k ve elektronik yay nc l kla
birlikte bilgisayar a3lar n n yayg nla mas ve böylece, bilgiye daha kolay
Prof.Dr.Bülent Karasözen ODTÜ Kütüphane ve Dokümantaston Daire Ba kan d r. E-mail
bulent@metu.edu.tr
1

eri ilebilinmesin sonucu olu an yeni bir giri imdir. Bunlar n en önemlisi MIT ve
HP’nin birlikte olu turduklar Dspace’dir http://dspace.org/ [1,15,16] . Bunu California
Digital Library e-Scholarly Repository http://www.cdlib.org/ [9], Knowledge Bank of
Ohio State University http://www.lib.ohio-state.edu/KBinfo/ [12] gibi di3er giri imler
izlemektedir. Kurumsal ar ivlerin d nda Kansas Üniversitesi’nin giri imiyle
olu turulan NEAR (National Electronic Article Repository) gibi ulusal ar ivleme
giri imleri yan s ra, Hollanda’da olu turulan ARNO (Academic Research in
Networking Online) gibi konsorsiyal ar ivleme örneklerine de rastlamak mümkündür
[10].
Kurumsal ar ivlerin do3u nedenlerini anlayabilmek için, çe itli bilim dallar nda
bigiye eri im ekillerindeki farkl l klara bakmakta yarar vard r. Bu ba3lamda,
Amerika’da rasgele olarak üniversitelerden seçilen 240.000 ara t rmac yla, kimya,
biyoloji, mühendislik, kognitif bilimler ve psikoloji, matematik, bilgisayar bilimleri,
fizik ve astronomi alanlar nda elektronik önbask ar ivlerinin kullan m yla ilgili yap lan
anket oldukça ilginç sonuçlar vermekte [8]: Toplam olarak ara t rmac lar n %18’inin
elektronik önbask ar ivlerini kulland klar , %82’sinin ise hiç önbask ar ivi
kullanmad 3 ortaya ç km t r. Önbask ar ivlerinin en çok kullan ld 3 alan olarak %
54’le fizik ve astronomi gelmekte, bunu %29’la matematik ve bilgisayar bilimleri, %7
ile mühendislik, kognitif bilimler ve psikoloji, %4’le biyoloji izlemektedir. Kimya’da
ise önbask ar ivi olmad 3 için hiç kullan lmaktad r. Kimya alan nda yay nc lar n telif
hakk ve benzeri konularda uygulad klar k s tlay c kurallar ve ambargo uygulamalar ,
patent kullan m n n yayg n olmas , bu alanda ücretin eri im modellerinin
olu turulmas na engel te kil etmektedir. En çok kullan lan son bask ar ivi % 70 oranla
ArXiv, bunu %3.7 ile PubMed http://www.pubmedcentral.gov/ izlemektedir. Ayr ca
elektronik önbask ar ivlerindeki yay nlara dergilerden yap lan at f oranlar en yüksek
olan alan %14.5 ile yüksek enerji fizi3i, en az ise % 0.95 ile matematiktir. Ancak
önbask ar ivleri içindeki yay nlar n birbirlerine yapt klar at f oran ( online at f )
dergilerdeki at f oran n n 20 kat kadard r. Disiplin temelli di3er önbask ar ivleri
olarak ekonomi’deki RePEc(Research Papers in Economics) http://repec.org/, Kognitif
bilimler’deki Cog Prints http://cogprints.ecs.soton.ac.uk/, bilgisayar bilimlerindeki
NCSTRL(Networked
Computer
Science
Technical
Reference
Library)
http://www.ncstrl.org/ örnek olarak verilebilir. Elektronik önbask ar ivlerinin, bas l
ortamda önbask gelene3i olan fizik, matematik ve bilgisayar bilimleri gibi alanlarda
yayg nla t 3 ve önem kazand 3 , ancak böyle bir gelece3e sahip olmayan örne3in
kimya gibi alanlarda yetersiz kald 3 görü ünden hareketle, kurumsal ar ivlerin
olu turulmas gereklili3i vurgulanmaktad r.
Önbask ar ivlerinin yayg nla mas ndaki en büyük etken hiç üphesiz WEB
olmu tur. Önbask ar ivleri d nda birçok ara t rmac u anda ki isel WEB sayfalar na,
makalelerini, ders notlar n ve benzer di3er ara t rma materyallerini koymakta ve bunlar
di3er ara t rmac lar n serbest eri imine sunulmaktad r. Bu tür giri imler tekelci yay nevi
politikalar ndan ençok zarar gören kütüphanecilerin de harekete geçmesine öncülük
etmi tir. Amerikan Ara t rma Kütüphaneleri Birli3i ARL 1998 y l nda akademik
ileti im a3 nda bilimsel bilginin yayg nla mas na engel olan, çoktan ekonomik
olmaktan ç km ticari ve bilimsel dernek yay nevlerinin tekelinde olan bilimsel
yay nc l k dünyas nda yeni bir seçenek olu turmak için SPARC (The Scholarly
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Publishing and Academic Resources Coalition) www.arl.org/sparc giri imini
ba latm t r. Bu çerçevede baz ucuz alternatif dergiler yay nlanmaya ba lanm t r.
Bunlar n en ba ar l örne3i olarak Elsevier’in Tetrahedron dergisine alternatif olarak
yay nlanan Organic Letters’ d r. Y ll k abonelik ücreti Tetrahedron’un dörttte biri olan
Organic Letters kurulu undan dört y ll k gibi k sa bir süre içinde impact factoründe
Tetrahadon dergisinin önüne geçmi tir. Dünyada 270 kurulu un üye oldu3u SPARC’ n
amac kütüphaneciler, üniversite yöneticileri ve bilim adamlar yla birlikte bilimsel
bilgiye eri imde yeni modeller yaratmak, üniversiteleri ve ara t rma kurulu lar n bu
konuda bilinçlendirmektir. 2001 y l nda aralar nda ANKOS’un da üyesi oldu3u
SPARC’ n Avrupa temsilcili3i http://www.sparceurope.org/ kurulmu tur . SPARC’ n
son önemli giri imi ise disiplin temelli önbask ar ivleri, ara t rmac lar n WEB
sayfas yla ba layan bilimsel yay nlara serbest eri im modellerini bir ad m daha ileri
götürmek ve bu amaçla kurumsal ar ivlerin kurulmas na önayak olmakt r. SPARC’ n bu
konudaki görü lerine bu konuyla ilgili geni raporda [3], ilgili di3er sunum [2] ve
makalelerde [4,6] verilmektedir. Kurumsal ar ivler, bir kurumun, örne3in üniversite
veya ara t rma enstitüsünün tüm bilimsel ve entellektüel ürünlerinin ar ivlendi3i, di3er
kurum ve ki ilerin serbestçe eri ebilecekleri say sal bilgi kaynaklar olarak
tan mlanabilir. Kurumsal ar ivlerin iki ana amac ndan birini bilginin yay lmas n
k s tlayan u andaki akademik ileti im sistemlerinde yeni bir model yaratmak, di3erini
ise kurumun ve ara t rmac lar n daha iyi tan nmas n n sa3lanmas ve dolay s yla
prestijinin artt lmas olarak tan mlamak mümkündür. Dspace projesi çok k sa sürede
tüm dünyada popüler olmu ve MIT’ye büyük bir prestij sa3lam t r. Bu tür giri imler
ayn zamanda SPARC’ n da önemini artt rmaktad r.
Akademik ileti im a a3 daki dört ana ö3eden olu maktad r:
•

Bilimsel ara t rman n veya fikrin önceli3inin sa3lanmas , kayda geçmesi,

•

Ara t rma kalitesinin ve de3erinin kan tlanmas ,

•

Ara t rman n sonucundan bilim dünyas n n haberdar edilmesi,

•

Bilimsel bilginin ileride de kullan labilmesi için ar ivlenmesi.

Ru andaki bas l ve elektronik dergi yay nc l k modelinde bu dört fonksiyon
birbirinden ayr lmaz ekilde toplanm durumdad r. Yay nevlerinin tekelci konumlar da
bundan kaynaklanmaktad r. Bu model, yay n n üretilmesi, hakemlik ve yay nlar n
da3 t lmas gibi süreçlerin birbirine s k s k ya ba3l oldu3u bütünle ik bir yap ya sahip
ve bilimsel dergi fiyatlar n n artmas ndaki en büyük etken olarak görülmektedir.
Bilgisayar teknolojilerinin çok geli ti3i dünyam zda art k ekonomik olmayan bu
modelden yay nevleri bir türlü vazgeçmemekte, bas l ve elektronik dergiler için birlikte
fiyat vermek konusunda srar etmekte, eskiden al t klar karlar n sürdürmeye
çal maktad rlar. Yay nevlerinin bilimsel bilgilerin yayg nla t r lmas ve saklanmas
konusunda y llard r önemli rol oynad klar ve katk da bulunduklar kabul edilmekle
birlikte, bu sistemin art k ekonomik olmayan ve etkinli3ini yitirmi bir sistem oldu3u
konusunda fikir birli3i vard r. Özellikle, bilimsel ara t rmalar sürdürmek için hiç bir ek
ücret almayan bilim adamlar n n ara t rma sonuçlar n n yay nland 3 makalelere,
3

kütüphanelerin oldukça yüksek ücretler ödeyerek eri meye mecbur b rak lmas , tüm
dünyada üniversitelerin hakl tepkisine neden olmaktad r.
Kurumsal ar ivlerin ç k noktas , yukar da belirtilen akademik ileti imin dört ana
fonksiyonunun elektronik ortamda art k birbirinden ayr labilece3i ve bunun daha
ekonomik ve etkin bir model olu turaca3 d r. Bu modelin hareket noktas , bilimsel
bilginin
içeri3i
ile
sunumunun
birbirinden
ayr labilece3i
görü ünden
kaynaklanmaktad r. Üniversitelerin bilimsel yay nlar çok say da dergiye da3 lmakta ve
kurumun de3eri aç k seçik ortaya ç kmamaktad r. Ru andaki yay nc l k modeli,
akademik ileti imde bilimsel bilgilerin yayg nla mas n engellemektedir. Kurumsal
ar ivler, yay nevlerinin tekelci konumlar n n k r lmas nda önemli bir rol oynayabilir.
Ar ivlere konacak materyaller aras nda bilimsel yay nlar n önbask lar , devam etmekte
olan çak malar, hakemden geçmi makaleler, kitaplar, ders notlar , veri setleri,
konferans makaleleri, elektronik tezler, foto3raflar, bilgisayar programlar , videolar, ve
somut eserler yer alabilir. Kurumsal ar ivler, bilimsel bilginin daha h zl ve daha çok
ki iye ula t r lmas n , yeni bilimsel bulu larda önceli3in kan tlanmas n , yay nlara daha
çok at f yap lmas n ve son olarak, ara t rmac lar n ve kurumlar n n prestijlerinin
artmas n sa3lamaktad r. Kütüphaneler kurumsal ar ivler arac l 3 yla, akademik ileti im
zincirinde ö3retim üyeleriyle i birli3i yaparak , dergi aboneliklerinden gelen mali yükün
azalt lmas na katk da bulunabilirler. Yay nevleri genellikle kurumsal ar ivlerin
geli mesinden kayg duymaktad rlar. Ancak APS’nin (American Physical Society) ve
ArXiv’le yürütmekte oldu3u ortakl k gibi olumlu yakla mlara da rastlamak
mümkündür [5].
Bilimsel bilgi elektronik olarak çe itli ekillerde ve yerlerde saklanabilir ve farkl
yerlerden, farkl yaz l mlar kullanarak eri ilebilinir. Bunun temelinde
içeri3in
olu turulmas için gerekli olan metadata tasar m ve bu metadatalar n birbirleriyle
anla abildikleri, ileti im halinde olmalar n sa3layan ve kar l kl i lerlilik olarak
tan mlanan “interoperability” kavram yatmaktad r. Aç k Ar ivler; (Open Archives)
OAI giri iminin www.openarchives.org ana amac da dünyada çok say daki da3 n k,
birbirlerinden farkl say sal ortamda sakl materyale, farkl eri im yaz l m ve
standartlar na sahip kullan c ve kurumlar aras nda ileti im kurmak, bunun için gerekli
teknik altyap y sa3lamakt r. Kurumsal ar ivler bu nedenle Aç k Ar ivler giri imi ile
çok yak ndan ilgilidir. Kurumsal ar ivlerin geli imi, Aç k Ar ivlerin çal malar n n
h zlanmas na ve önem verilmesine neden olmu tur. Kurumsal ar ivlerdeki yay nlara
di3er ki i ve kurumlar taraf ndan kolayl kla eri ilebilinmesi için belirli teknik altyap n n
olu turulmas nda Aç k Ar ivler’in metadata ve kar l kl i lerlik (interoperability)
standartlar büyük önem ta maktad r. Her ar iv kendi koydu3u içerikle
“interoperability” standartlar çerçevesinde ileti im sa3layarak, tarama yapan
kullan c n n ek bir yaz l m kullanmas n ortadan kald rmaktad r. Yüzbinlerce ar iv, çok
say da ar ivleme ekli ve çok çe itli materyalin ar ivlendi3i ve bunlara herkesin
eri mesinin amaçland 3 gözönüne al n rsa, kar l kl ileti imi mümkün oldu3u kadar az
standarta ba3layan altyap n n ne kadar önemli oldu3u görülmektedir. Kurumsal
ar ivlerdeki en önemli ilkelerden biri, ar ive konulan materyalin ola3anüstü bir durum
olmad kça sonradan ar ivden ç kart lamamas d r. Ayr ca tüm materyalin aç k eri ime
sunulmas art olmamkla beraber, hangi materyale aç k eri imde ula labilece3i
hakk nda kurumlar kontrol mekanizmas olu turabilmektedirler.
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Kurumlar, ar ivlerdeki materyalin uzun süre saklanmas n ve aç k eri ime sunmay
üstlenmelidirler. Uzun süreli saklama ve aç k eri im birbirine çok ba3l d r. Di3er önemli
bir konu da eletronik ortamda bilimsel materyalin uzun süre saklanabilirli3inin
sa3lanmas , yani ar ivleme konusudur. Bu konuda üzerinde anla ma sa3lanm bir
standart olmasa da, birçok kurum taraf ndan çal malar sürdürülmekte ve ortak projeler
üretilmektedir.
Aç k ar ivler giri imi, e3itim ve ara t rmay desteklemek amac yla, internet
üzerindeki her türlü bilgiye herhangi bir ücret ödemeden eri im anlam nda,
kütüphanecilik alan nda bir kavram haline gelmi tir. Bu çerçevede ARL, 2002 y l nda
BOAI (Budapest Open Archives Initiative) http://www.soros.org/openaccess ile birlikte
gerekli tan t m yapmak için bir dizi konu ma, seminer ve konferans düzenlemi tir.
Kurumsal ar ivlerin ekonomik olup olmayacaklar n imdiden kestirebilmek oldukça
güçtür. Ancak kurumun gerekli teknik ve örgütsel altyap y olu turarak, ö3retim
üyelerinin kat l m n sa3lamas gereklidir. Bu konuda kütüphanecilere ve üniversite
yöneticilerine önemli görevler dü mektedir.
Ö3retim üyelerinin bu konudaki
e3ilimlerini ö3renebilmek üzere yap lan ara t rmalar n sonuçlar na göre, genç ö3retim
üyeleinin kurumsal arsivlere katk da bulunmaya haz r oldu3u, ya l veya teknolojiyi
sevmeyenlerin ise ilgi duymad klar , büyük bir ço3unlu3un ise katk da bulunmay arzu
ettikleri ancak zaman bulamad klar ortaya ç km t r. Bunlar n d nda eri im
politikalar n n belirlenmesi, kullan lacak metadata türlerini, ara t rmac lardan
yay nlar na serbest eri im için ihtiyaç duyulan belgelerin al nmas n gereklidir. Ar iv
di3er kurumlara örnek te kil edecek ekilde tan t lmal ve elde edilen deneyimler
aktar lmal d r.
Kurumsal ar iv giri imlerinden baz örnekler:
• Dspace, MIT (Massachusete Institüte of Technology) ise HP (Hewlet Packard)
taraf ndan geli tirilen bir projenin ürünü olarak olu turulan kurumsal ar ivdir. MIT’de
y lda 10.000 bilimsel yay n üretilmekte ve projenin y ll k personel, bilgisayar yaz l m
ve donan m giderleri 300.000 $ civar nda tahmin edilmektedir. Ancak bu MIT’nin
yay nevlerine ödemekte oldu3u dergi abonelik ücretleri kar s nda çok ufak bir miktar
te kil etmektedir. Projenin sonunda olu turulacak olan yaz l m di3er kurumlar da
kullanabileceklerdir. MIT ayr ca Dspace projesinden elde etti3i deneyimleri di3er
üniversitelerle payla mak istemekte ve onlar n da kat l m n te vik etmektedir[1,15].
• California Digital Library (CDL) e-Scholarly Repository de benzer amaçlara
sahip ve Aç k Ar ivler protokolünü kullanmaktad r [9].
• Ohio State University’s Knowledge Bank ise daha çok uzaktan ve sürekli
e3itime yönelik ve ayr ca OhioLink konsorsiyumu ile birlikte kurumsal ar iv geli tirme
projeleri bulunmakta [12].
• Kurumsal ar ivlerin elektronik önbask arsiv uygulamalar : Kaliforniya Teknik
Üniversitesi, Nottingham, Glasgow üniversiteleri http://www.eprints.org daki OAI
metadata hasatlama protokolüyle uyumlu ücretsiz elektronik ar ivleme yaz l mlar n
kullanarak ar ivleme çal malar sürdürmektedir [3, 14].
5

Benzer kurumsal ar iv projeleri çe itli ülkelerde de geli tirilmektedir;

• Kanada üniversitelerin ortakla a ba latt klar “The CARL Institutional
Repositories Pilot Project” http://www.carl-abrc.ca/projects/institutional_repositories/
• Vngiltere’deki sekiz üniversite taraf ndan desteklenen SHERPA (Securing a
Hybrid Environment of Research Preservation and Access) projesi [11].
• Avustralya Ulusal Üniversite ASU taraf ndan ba lat lan ulusal elektronik ön
bask ar ivi olu turma projesi [14].
• ARNO
(Academic
Research
in
the
Netherlands
Online
http://cf.uba.uva.nl/en/projects/arno/ 2000 y l nda Hollanda’da ba lat lm bir projedir.
Amac üniversitelerdeki da3 n k say sal ar ivlere Aç k ar ivlerin “interoperability”
standartlar çerçevesinde eri imi sa3lamakt r [10].
Kurumsal ar ivlere ABD’de büyük önem verilmekte; üniversite yöneticileri
projelere destek bulmak ve kurum içinde gerekli örgütlenmenin kurulabilmesi için
önderlik etmektedirler. Bu konuda 18 Ekim 2002’ de Washington’da SPARC, ARL ve
CNI (Coalition of Networked Information) http://www.cni.org/ taraf ndan düzenlenen
konferansa http://www.arl.org/ir2002.html 250 ki i kat lm , kurumsal ar ivlerle ilgili
projeler, sorunlar tart lm t r.
Kurumsal ar ivler, yukardaki örneklerde de görüldü3ü gibi, her kurumun yap s ndan
kaynaklanan fakl l klar göstermektedir. Sonuç olarak kurumsal ar ivlerin bilimsel
bilginin daha yayg n ve etkin kullan m nda önemli bir geli me sa3layaca3 ; var olan
yay nc l k sistemini tamamlay c bir konuma gelece3i tahmin edilmekte ve bu aç dan
büyük ümitler ba3lanmaktad r. Kurumsal ar ivlerin tüm dünyada yayg nla mas , aç k
eri im ve bilgi payla m n destekleyen bir kültürün olu mas na ba3l d r.
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