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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri

Türkçe Adı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi’nin Açık Dergi

Sistemi ile Yeniden Yapılandırılması, Üstveri Tanımlamalarının Gerçekleştirilmesi

ve Uluslararası Görünürlüğünün Sağlanması

:

İngilizce Adı : Reconstruction of Ankara University Journal of Languages and History-Geography

through Open Journal System, Providing Metadata Description and International

Visibility



Özetleri : Projenin Türkçe Özeti

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi (DTCF Dergisi),

1942 yılından bu yana, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında özgün ve derleme

bilimsel araştırma çalışmalarına yer vermektedir. Haziran ve Aralık ayları olmak

üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. 58 cilt ve çeşitli dillerde 1429

makale, Dergi'de yer almıştır.

Dergi, ilk yayın tarihi olan 1942 yılından günümüze kadar manuel olarak yayına

hazırlanmış, daha sonra Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire

Başkanlığı tarafından dijitalleştirilerek "Ankara Üniversitesi Dergiler Veritabanı"

sistemi içerisinde kullanıma sunulmuştur. Dünyada akademik dergi yayıncılığı ile

ilgili ortaya çıkan yeni eğilimler ve gereksinimler, akademik dergilere erişimin

yanı sıra, yayın kabulü, değerlendirme, hakemlik süreçleri ve bu süreçlerin

izlenmesi, raporların tutulması gibi editöryal tüm süreçlerin elektronik ortama

taşınmasını ve bu amaçla çeşitli dergi yönetim sistemlerinin geliştirilmesini

zorunlu kılmıştır. Sonuç olarak, akademik dergilerle ilgili içerik yönetimi ve iş

akışı, çok boyutlu ve dinamik bir düzleme taşınmıştır. Böylelikle tüm süreçlerin

elektronik ortamda kayıt altına alınarak yönetilmesi mümkün olmuştur.

Bu proje ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi (DTCF

Dergisi)’nin, Açık Dergi Sistemi üzerinde yeniden yapılandırılması, tüm editöryal

işlemlerin elektronik ortama taşınması, editörler, hakemler ve yazarların bu sistem

üzerinde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca, Dergi’nin

üstveri tanımlamalarının yapılarak, proje sonucunda ulusal/uluslararası

görünürlüğünün ve erişim olanaklarının arttırılması hedeflenmiştir.

 

Projenin İngilizce Özeti

The Ankara University Journal of Faculty of Languages and History-Geography

(DTCF Journal) has been publishing original and review articles in the fields of

social sciences and humanities since 1942. The Journal is published biannually,

one issue in June and the other in December. In the course of its publication

history, the Journal has published 58 volumes and 1429 articles in various

languages.

Up till now, the publication process of the Journal was managed manually, and

then it was digitalised by “the Ankara University Library and Documentation

Department” and opened for use within “the Ankara University Journals

Database”.

The new trends and needs concerning academic journal publishing all around the

world necessitated the handling of the processes involved in the editorial stages

such as the submission of manuscripts, assessment, review and monitoring of these

processes, and keeping records to be transferred to an electronic environment, and

this required various management systems for journals to develop. As a

consequence, content management and work-flow of academic journals have been

transferred to a multi-dimensional and dynamic platform. This has enabled the

management of all the processes by keeping a record of each stage.

This project aims to re-configure The Ankara University Journal of Faculty of

Languages and History-Geography (DTCF Journal) for the Open Journal System,

to transfer the editorial processes to an electronic environment, and to enable

editors, reviewers and writers to perform actions through this system. Another

objective of the project is to provide the metadata definitions of the Journal, and in

this way to increase the Journal’s national and international visibility while



widening its scope of access.



Açık dergi sistemleri, süreli yayınların yayın, hakem ve kullanıcı süreçlerinin etkin bir şekilde

yönetilmesi ile ulusal/uluslararası boyutta kullanıma sunulması açılarından oldukça büyük bir önem

taşımaktadır.

Açık Dergi Sistemleri'ne yönelik olarak en büyük uluslararası girişim, Public Knowledge Project

(Kamu Bilgi Projesi - KBP)'tir. Kamu Bilgi Projesi (KBP); bilimsel yayınların kalitesini artırma ve

erişim sağlama konularında araştırma yapmak ve ücretsiz açık kaynak kodlu yazılım geliştirmek

amacıyla 1998 yılında University of British Colombia'da John Willinsky tarafından başlatılmıştır.

KBP'nin çalışmaları Stanford Üniversitesi ve Simon Fraser Üniversitesi Kütüphanesinin de

desteğiyle gelişmiş ve genişletilmiştir. KBP'nin ayrıca California Dijital Kütüphanesi ve Ontario

Council, British Colombia ve Pittsburgh üniversiteleri kütüphanelerinden oluşan ve aynı zamanda

mali ve ayni destek sağlayan dört büyük gelişim ortağı bulunmaktadır. Açık Konferans Sistemleri

(Open Conference Systems), Açık Monagraf Basımı (Open Monograph Press), Açık Dergi Sistemleri

(Open Journal Systems), Açık Harmanlama Sistemleri (Open Harvester Systems) bu proje tarafından

geliştirilmiş önemli açık kaynak kodlu yazılımlar olarak ifade edilebilir. (Public Knowledge Project,

2014).

Willinsky (2005) tarafından yapılan çalışmada, Açık Dergi Sistemleri'nin bilimsel dergileri çevrimiçi

yayımlamak ve yönetmek için geliştirilen ve yaygın kullanılan sistemlerden birisi olduğu belirtilmiş;

dergi yayıncılığında editoryal işler için harcanan zaman, enerji ve maliyeti azaltmak için geliştirilmiş,

oldukça esnek ve kurulumu kolay bir sistem olduğu savunulmuştur.

Bir diğer çalışma Cyzky ve Choudhury (2008) tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, açık

kaynak kodlu ve akademik ortamlar için faydalı olduğu düşünülen ve belirli kriterlere göre seçilen

dört farklı e-yayıncılık sistemi karşılaştırılmış; Açık Dergi Sistemleri, diğerlerine göre kurulumu

kolay ve kurulum için en kapsamlı dokümantasyona sahip sistem olarak nitelendirilmiştir.

Willinsky, Stranack, Smecher ve MacGregor’un (2010) çalışmasında, dergi web sitesinin kurulması,

gönderinin hakem tarafından değerlendirilmesi ve editoryal işlemlerinin yürütülmesi, derginin

sayılarının ve arşivin yönetimi, derginin indeksleme ve tarama kapasitesi gibi çevrimiçi dergi

yayımcılığının bütün yönlerini içerecek şekilde tasarlanan Açık Dergi Sistemleri'nin temel özellikleri

şu şekilde tanımlanmıştır:

- Yerel olarak kurulup kontrol edilebilme,

- Editörlerin gereksinimler, bölümler, değerlendirme sürecini yapılandırabilmesi,

- Çevrimiçi makale gönderimi, çift-körleme hakemlik ve bütün içeriğin yönetimi,

- Gecikmeli açık erişim ve açık olmayan erişim seçenekleri için abonelik modülleri,

- İçeriğin kapsamlı biçimde dizinlenmesi,

- İçerik için alanı ve editörlerin seçimini temel alan okuma araçları,

- Okuyucular için e-posta bildirimi ve yorum imkanı,

- İçerik duyarlı tam çevrimiçi yardım desteği,

- Dergi ücreti, bağış gibi ödemelerin yapılabilmesi için ödeme modülleri ve sağlama özelliklerine

sahiptir.

Willinsky, Stranack, Smecher ve MacGregor’un (2010), çalışmasında, Açık Dergi Sistemleri'nin aynı

zamanda farklı dillere destek veren yapısı sayesinde tek dilde ya da çok dilde kullanılabildiği

vurgulanmış; sistemin sunucuya yüklenmesinden sonra web tabanlı formlar aracılığı ile beş adımda

dergi yöneticisi tarafından dergi oluşturulduğu; bu aşamalardan ilkinin derginin adı, ISSN’i gibi

genel bilgilerin tanımlanması olduğu savunulmuştur. İkinci aşama, derginin konu kapsamı, makale

inceleme süreçleri vb. hakkındaki politikaların belirlenmesi; daha sonra yazar rehberi, telif hakkı vb.

makale gönderimi ile ilgili konuların saptanması gerektiği belirtilmiştir. Dördüncü aşama olan

yönetim aşamasında ise; erişim, güvenlik, mizanpaj gibi konuların belirlenmesinin; son aşamada ise

derginin ana sayfasının başlığı, dergi başlığı, gezinti çubuğu gibi genel görünüş ile ilgili

II. Amaç ve Kapsam



yapılandırmaların önemli olduğu açıklanmıştır. Çalışmada,  Açık Dergi Sistemleri'nin bir diğer

özelliğinin, farklı rollerdeki kullanıcılara, ilgili rol doğrultusunda yetki tanımlamaya imkan veren bir

sistem olduğu vurgulanmış; sistemde tanımlanan rolleri; site yöneticisi, dergi yöneticisi, yazar,

editör, bölüm editörü, hakem, kopya editör, mizanpaj editörü, son okuyucu (proofreader) ve okuyucu

şeklinde sıralanmıştır:

- Site Yöneticisi; sistemin kurulumu, sunucu ayarlarının yapılması, dil dosyalarının eklenmesi, sistem

üzerinde yeni dergilerin yaratılması gibi görevlerden sorumludur.

 

- Dergi Yöneticisi; dergi web sayfasının oluşturulması, sistemle ilgili seçeneklerin düzenlenmesi ve

kullanıcı hesaplarının yönetilmesinden sorumludur. Derginin diğer yönetim özelliklerine erişim,

formlar, önceden tanımlanmış şablonlar, okuma araçları vb. üzerinde değişiklik yapma, rapor ve

istatistikleri görme yetkilerine de sahiptir.

- Okuyucu; dergiye erişmek için abonelik gerektiren dergilerde aboneleri, açık erişimli dergilerde

kayıt yaptıran kişileri ifade eder.

- Yazar; gönderisini ve varsa veri seti, araştırma aracı gibi ek dosyalan derginin web sayfasından

sisteme doğrudan yükleyebilir. Makale ile ilgili üst verileri de sistemde tanımlamak durumundadır.

Yazar gönderisi ile ilgili tüm Editöryal sureci sistem üzerinden takip edebilir.

- Editör; gönderilerle ilgili tüm hakem inceleme, düzeltme ve yayımlama sürecini yönetir. Derginin

süreç ve politikalarını belirler. Yayına hazırlama sürecinde Bölüm Editörlerine görev verebilir.

- Bölüm Editörü; Editör tarafından atandığı gönderilerin hakem inceleme ve düzeltme süreçlerini

yönetir.

- Hakem; Bölüm Editörü tarafından bir makaleyi değerlendirmek üzere atanan konusunda uzman

kişilerdir.

- Abonelik Yöneticisi; derginin abonelik süreçlerini ve modellerini yönetir, ödemelerin sistem içinde

nasıl ele alınacağını düzenler.

- Kopya Editörü, makalenin gramer ve dil bilgisi açısından incelemesini yapar. Formatın dergi

formatına uygun olması için gerekli düzenlemeleri yapar. Düzeltmeler için yazarla birlikte çalışır.

- Mizanpaj/Sayfa Düzeni Editörü, kopya Editörlüğünden geçmiş makaleleri, derginin elektronik

yayın için seçtigi formata (html, pdf, ps vb.) çevirerek, sayfa düzeni yapılmış dizgi dosyaları haline

getirir.

Edgar ve Willinsky (2010) tarafından Açık Dergi Sistemleri'ni kullanan 998 bilimsel dergi üzerinde

2009 yılında yapılan bir çalışmaya göre, sistemleri kullanan dergilerin %40'ının bilim, teknoloji ve

tıp, %30'unun sosyal bilimler, %19'unun disiplinlerarası ve %11’inin de beşeri bilimler alanlarında

yayın yapan dergiler olduğu ifade edilmiştir.

Çelik (2012) tarafından yapılan bir başka çalışmada, 2012 yılı verilerine göre Türkiye'de Açık Dergi

Sistemi'ni kullanan 324 derginin bulunduğu belirtilmiştir. 

Çelik ve Bugan (2013) tarafından yapılan çalışmada ise, akademik dergilerin bilimsel araştırma

sonuçlarının kısa sürede yayımlanmasına aracılık etmek suretiyle, bilginin paylaşılmasına, araştırma

sonuçlarının kalıcılığının sağlanmasına ve bu yolla bilimin gelişmesine katkı sağlamada önemli rol

oynayan bir yayın türü olduğu; bilimin rehberliğinde dünyaya açılmak, içinde bulunduğu topluma

ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük etmek için dergi yayımcıları,

araştırmacıların özgün bilimsel makalelerini uluslararası yayımcılık ilkeleri doğrultusunda

yayımlamak amacını taşıdıkları; dergilerin yayım sürecindeki iş ve işlemlerin, uluslararası alanda

kabul görmüş bir dergi yönetim ve yayımlama sistemi aracılığıyla yapılmasının çok önemli olduğu;

bilginin paylaşımı için uygun ortamların geliştirilmesi ile akademik ve kamusal araştırmaların

kalitesinin artırılması amacıyla Kamu Bilgi Projesi çerçevesinde geliştirilen Açık Dergi

Sistemleri'nin kullanılmasının gerekli olduğu vurgulanmıştır.

Ünal, Çakmak ve Özenç Uçak (2014) tarafından uygulama bağlamında Türkiye'de Hacettepe

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'ne yönelik olarak yapılan bir araştırmada, ilgili derginin



bütün işleyişinin e-posta, posta ve telefon üzerinden gerçekleştirdiği,  derginin web adresi üzerinden

makalelerin elektronik kopyalarının sunulduğu, üstveri oluşturma ve yapılandırma konularında bazı

eksikliklerin olduğu görülmüş; raporlama ve içerik yönetiminde oluşturulan kayıtların arşivlenmesi

süreçlerinde de derginin e-posta kutusu arşivi dışında, elektronik ve kurumsal bir arşiv

bulunmamasının ve zaman yönetimi açısından çok etkili olmayan süreçlerin uygulanmasının, dergi

yönetimi açısından sorunlara neden olduğu açıklanmıştır. Bu bağlamda ilgili dergiye açık dergi

sistemi kurulmuş; sistemin iç kullanıcıları olarak nitelendirilen dergi yöneticisi, editör, yayın kurulu,

yazar ve hakem için farklı yetkilendirme seçenekleri tanımlanmış; yazar, yayın kurulu ve hakemlik

süreçleri sisteme aktarılmış; her bir süreçle ilgili formlar sisteme entegre edilerek tüm işlemlerin tek

bir arayüz üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca dergide yayımlanan makalelerin

bibliyografik tanımlamaları da standartlara uygun hale getirilmiş; sistemin açık erişimi destekleyen

yapısının da etkisiyle genel olarak bütün sistemlerle uyumluluk sağlayan Dublin Core eleman setine

dayanan tanımlamalar gerçekleştirilmiş; uluslararası alanda görünürlüğü sağlanmış ve diğer

sistemlere entegre edilebilecek XML tabanlı çıktılar üretilmiştir. Bu çalışma sonucunda derginin tüm

yayın süreçleri elektronik ortamda yürütülmüş ve görünürlüğü artırılmıştır.

 

Public Knowledge Project (2014) tarafından yapılan çalışmada, Açık Dergi Sistemleri'nin hem

Türkiye'de hem de dünyada oldukça yaygın bir kullanım oranına sahip olduğu ve her geçen yıI

kullanım oranının arttığı; 2013 yılı verilerine göre konuyla ilgili olarak en az 10 makale yayımlandığı

ve sistemi gerçekten kullanan (sadece eski sayıları yükleyip, güncel içerik yayımlamayan, yıl atlayan

vb. dergiler hariç) dergi sayısının 6833 olduğu belirtilmiştir.

Tüm çalışmalar incelendiğinde, Açık Dergi Sistemleri'nin bilimsel dergiler açısından son derece

önemli olduğu ve yayın süreçlerinin etkin yönetilmesine büyük katkılar sağladığı görülmektedir.

Bu bağlam ve kapsamda Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi (DTCF

Dergisi) için;

- Makalelerin Dergi’ye gönderilmesinden, kabul edilmesi ve yayımlanmasına kadar geçen tüm

süreçlerin DTCF-Açık Dergi Sistemi üzerinden izlenmesi,

- İçerik yönetiminde zaman ve maliyet açısından etkinliğin artırılması,

- Yayın süreçlerine ilişkin tüm aşamaların ve işlemlerin kayıt altına alınması,

- Dergi’de yer alan makalelerin üstveri tanımlamalarının yapılması,

- Dergi’nin tüm ciltlerinin ve sayılarının eksiksiz olarak tespit ve temin edilmesi,

- Dergi’nin tüm sayılarının incelenerek öz/abstract ve anahtar sözcükler/keywords bilgileri

bulunmayan makaleler için bu bilgilerin oluşturulması,

- Ankara Üniversitesi Online Dergiler Sistemi’nde yer almayan makalelerin dijitalleştirilmesi,

- Yayın süreçlerine ve makalelere ilişkin istatistik bilgilerin DTCF-Açık Dergi Sistemi üzerinde

tutulması ve tüm aşamalar ile Dergi’nin kullanımının analiz edilmesi (makalelerin görüntülenme ve

indirilme sayıları, hakem, yazar, kullanıcı ve makalelere ilişkin log bilgileri vb.),

- Dergi içeriğinin, arama motorları ile Web üzerinden hizmet veren diğer ulusal ve uluslararası

sistemlerle ve indekslerle (dizinlerle) bütünleşik bir yapıya kavuşturulması,

- Dergi’nin ulusal ve uluslararası daha fazla sayıda indekste yer almasının sağlanması,

- Dergi’nin görünürlüğünün ve erişiminin artırılması amaçlanmış ve ilgili iş/süreçler, projenin

kapsamını oluşturmuştur.



Projede,  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi (DTCF Dergisi)’nin tüm cilt

ve sayıları kullanılmıştır.

Projede sırasıyla;

- Açık kaynak kodlu DTCF-ADS (Açık Dergi Sistemi) kurulmuştur.

- Sistem için kullanıcı arayüzleri tasarlanmıştır.

- Sistem, web üzerinde erişime sunulmuştur.

- Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi’nin tüm ciltlerinin ve sayılarının

eksiksiz olarak tespit ve temin edilmiştir.

- Ankara Üniversitesi Online Dergiler Sistemi’nde yer almayan makaleler dijitalleştirilmiştir.

- Dergi’nin tüm sayılarının incelenerek öz/abstract ve anahtar sözcükler/keywords bilgileri

bulunmayan makaleler için bu bilgilerin oluşturulmuştur.

- Dijital ortama aktarılmış makaleler, DTCF-ADS’ye aktarılmıştır.

- Dijital ortama aktarılmış makalelerin üstveri tanımlamaları yapılmış ve kontrol edilmiştir.

- Sistemde ve dergideki tüm unsurlar İngilizceye çevrilmiştir.

- Geri bildirimler değerlendirilmiş ve sisteme yönelik son düzeltmeler yapılarak, kullanıma

sunulmuştur.

- Ulusal indekslere ve uluslararası alan indekslerine başvurular yapılarak derginin görünürlüğünün ve

etkisinin artırılmasına çalışılmıştır. 

III. Materyal ve Yöntem



Bu kısımda proje kapsamında yapılan analizlere, yürütülen çalışmalara ve elde edilen bulgulara yer

verilmiştir.

Projede ilk olarak ön fizibilite ve analizler gerçekleştirilmiş, DTCF Dergisi’nin erişilebilirlik,

kullanılabilirlik ve ulusal/uluslararası görünürlük unsurları açısından mevcut  durumu  ortaya

konulmuştur.  Bu bağlamda, Dergi’nin kurumsal kimliğini yansıtan bir web sayfasının bulunmadığı;

yazar, hakem ve editörler arası iletişim ve yayın süreçlerinin e-postalar aracılığıyla manuel olarak

yönetildiği; Dergi makalelerinin Ankara Üniversitesi Dergiler Veritabanı’nda dijital olarak

sunulduğu, buna rağmen hiçbir makaleye ilişkin üstveri tanımlamalarının yapılmadığı; bazı cilt ve

sayıların dijital ortamda bulunmadığı; ulusal ve uluslararası indekslerde/veri tabanlarında etkin bir

biçimde yer almadığı, dolayısıyla bilgi erişim açısından sorunların bulunduğu saptanmıştır.

Proje kapsamında yapılması gerekenler proje çalışanlarınca planlanmış ve ilk olarak DTCF

Dergisi’nin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında bir web sitesi adresi

(http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr) ve bağımsız bir sunucu alt yapısı Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem

Daire Başkanlığı’ndan sağlanmıştır. Ayrıca profesyonel grafik tasarım desteği alınarak Dergi’ye ait

logo ve kapak tasarımları gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmaların ardından, dergi sistemi kurulmuş, derginin kurumsal kimliğine uygun olarak dergi

sisteminin kullanıcı arayüzü tasarlanmış, geliştirilmiş ve sistem, web üzerinde erişime sunulmuştur.

Dergi sisteminin kurulum aşamasında Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan

sağlanan  MySQL sunucusu, Linux işletim sistemi ve PHP programlama dili kullanılmıştır.

Diğer taraftan projede DTCF Dergisi’nin 1942 yılından bu yana tüm sayılarının elde edilmesine

çalışılmıştır. Bu amaçla Ankara Üniversitesi Dergiler Veritabanı’nda bulunan dijital kopyalardan

yararlanılmıştır. Bu veritabanında yer almayan, ancak basılı ortamda bulunan ciltler ve sayılar

saptanmış; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi, T.C. Kültür ve Turizm

Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı ve T. C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek

Kurumu - Türk Tarih Kurumu ile işbirliği içerisinde eksik cilt ve sayılar sağlanmıştır. Sağlanan bu

cilt ve sayılar dijital ortama aktarılmıştır.

Dijital içeriklerin tanımlanması çalışmaları kapsamında, derginin tüm ciltleri, sayıları ve

makalelerine yönelik olarak üstveri alanları (yazarların ad-soyad ve iletişim bilgileri, makale adı,

makale özü, anahtar sözcükler) Türkçe ve İngilizce olarak oluşturulmuş ve tüm bu veriler ve dosyalar

sisteme aktarılmıştır. Bu işlemin ardından sistem, erişilebilirlik bağlamında kontrol edilmiştir.

Sistem üzerindeki dijital içeriklerin üstverilerinin ve dosyalarının yanı sıra, bu içeriklere yazar bilgi

alanları (projenin başladığı cilt/sayıdan itibaren fotoğrafları ve e-posta adresleri de dâhil edilmiştir),

anahtar sözcük bulutları, makale araçları (e-posta gönderme/yazdırma seçenekleri, kaynak gösterme

yardımcısı, vb.), kare kod uygulamaları, dergi içeriğini arama bölümleri, font büyütme/küçültme

araçları eklenmiştir.

Tasarımsal olarak iki farklı dilde (Türkçe ve İngilizce) kullanım arayüzü oluşturulmuştur. Bu

arayüzlerde, Dergi hakkındaki bilgilere, politikaya, kayıt/kullanıcı giriş ekranlarına, arama yapma

olanaklarına, seçeneklerine, Dergi’nin son sayısı ve arşivine ilişkin görüntüleme alanlarına ve makale

değerlendirme süreci tamamlanmış çalışmaların sunulduğu Erken Görünüm kısmına yer verilmiştir.

Proje kapsamında Dergi’nin yayın politikası yeniden  ele alınmıştır. Bu bağlamda Derginin amaç,

odak ve kapsamı, yayın sıklığı, yayın dili, hakemlik ve değerlendirme süreci, yazım kuralları ve

kaynak gösterme biçimi, indeks bilgisi, gizlilik beyanı, telif hakkı ve lisanslama bilgisi, açık erişim

bildirimi, intihal denetim süreci bilgisi, ücret, sponsorluk ve reklam bilgisi ile tüm form ve

dokümanlar gözden geçirilerek güncellenmiştir.

IV. Analiz ve Bulgular



Proje kapsamında oluşturulan sistemde “Dergi Yöneticisi”, “Editör”, “Hakem”, “Yazar” ve

“Okuyucu” olmak üzere beş farklı kullanıcı türü oluşturulmuş, her bir tür için farklı yetkilendirme

seçenekleri tanımlanmıştır. Kullanıcıların sisteme kaydolmasına ve bilgilerinin temin edilmesine

yönelik olarak bir kayıt formu geliştirilmiştir.

Yayın kurulu, yazarlar ve hakemlere yönelik olarak belirlenen tüm işlem, süreç, form ve yazışmalar,

Dergi sistemine aktarılarak, otomatikleştirilmiş; tüm bunların tek bir arayüz üzerinden kontrol

edilmesi ve yönetilebilmesi mümkün kılınmıştır. Bu durum, Dergi’nin içerik yönetimini

kolaylaştırmış; zaman ve maliyet açısından etkinliği artırmıştır.

 

Dergi sisteminde yer alan tüm makalelere etkin ve kolaylıkla erişebilmek amacıyla basit ve gelişmiş

düzeylerde arama seçenekleri geliştirilmiştir. Sisteme giren kullanıcıların “Tüm Kategorilerde Ara”

alanından herhangi bir sınırlama yapmadan arayarak makalelere erişebilmeleri olanaklı kılınmıştır.

Bunun yanı sıra “Ek Arama Seçenekleri” oluşturulmuş; kullanıcılara “Yazarlar”, “Başlık”, “Öz”,

“Tam Metin”, “Yayın Tarihleri”, “Bilim Dalı/Dalları”, “Anahtar Sözcükler”, “Tür

(Yöntem/Yaklaşım)”, “Kapsam” ve “İndeks Terimleri” alanlarında sınırlandırmalar yaparak da

makalelere erişebilme olanakları sunulmuştur. Ayrıca kullanıcılara arama işlemleriyle ilgili ipuçları

da verilmiştir.

Dergi’nin ulusal ve uluslararası görünürlüğünün artırılması bağlamında bazı çalışmalar

gerçekleştirilmiştir. Daha önce ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı’nda yer alan fakat eski

sayıların iletilmemesi nedeniyle bu veri tabanından çıkarılmış olan Dergi için gerekli başvurular

yapılmış, eksiklikler giderilmiş ve Dergi’nin tekrar bu veri tabanında yer alması sağlanmıştır.

Dergi’nin indekslendiği Modern Language Association (MLA) International Bibliography ile ilgili

güncellemeler yapılmıştır.

Bunlara ek olarak farklı disiplinlerde yayın yapan ve 44.715 dergiyi bünyesinde bulunduran

uluslararası bir veritabanı/alan indeksi olan Index Copernicus’a başvurularak veri aktarımları

yapılmış, Dergi bu indekste de görüntülenmeye başlamıştır. Ayrıca yüksek nitelikli  ve hakemli

11.766 açık erişim dergiyi indeksleyen “Directory of Open Access Journals (DOAJ)” adlı rehberde

de yer almak için yapılan girişimler olumlu sonuç vermiş ve Dergi bu rehberde de listelenmeye

başlamıştır. Ayrıca ISI Web of Science, Proquest, EBSCO, Elsevier SCOPUS ve JSTOR gibi

oldukça önemli veri tabanları ile iletişime geçilerek, Dergi’nin bu indekslerde yer alması için gerekli

inceleme/değerlendirme süreçleri başlatılmıştır.

Yazarlara, hakemlere ve yayın kurulu üyelerine sistem kullanımı ve yayın süreçleri ile ilgili ayrıntılı

bilgilendirmeler yapılmış, eğitimler verilmiştir.

Tüm bunlara ek olarak, Dergi’ye yönelik istatistikler ve raporlar sistem üzerinden farklı

parametrelere göre elde edilebilir hale gelmiş, ayrıca sistem verilerinin ihraç edilebildiği ve farklı

sistemlerden verilerin ithal edilebildiği uluslararası standartlara uygun bir yapı kurulmuştur.

Belirtilen tüm özellikleriyle Dergi sistemi, kullanıcı dostu bir arayüzle 7/24 web üzerinden erişilebilir

şekilde kullanıma sunulmuştur. Projenin başlamasından, sonuç raporunun yazıldığı güne kadar Dergi

Sistemi 51.426 kez görüntülenmiştir.



V. Sonuç ve Öneriler

"Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi'nin Açık Dergi Sistemi ile Yeniden

Yapılandırılması, Üstveri Tanımlamalarının Gerçekleştirilmesi ve Uluslararası Görünürlüğünün

Sağlanması" başlıklı proje ile DTCF Dergisi’nin 1942-2018 yılları arasında yayımlanan tüm sayıları

(58 sayı, 1429 makale) PDF formatında elektronik ortama aktarılmış; taranan tüm makaleler yazar

adı, başlık, konu ve anahtar sözcüklerden erişilebilecek şekilde indekslenmiştir. Ayrıca Dergi için bir

web sitesi oluşturularak tüm sayılar dtcfdergisi.ankara.edu.tr adresinden erişime açılmıştır. Proje

kapsamında gerçekleştirilen tüm bu çalışmaların temel amacı, Dergi’nin görünürlüğünü ve erişimini

artırmak olmuştur.

Günümüzde dergilerle ilgili olarak erişimin dışında yayın kabulü, değerlendirme, hakemlik süreçleri

ve bu süreçlerin izlenmesi, raporların tutulması vb. editoryal işlemlerin tümü elektronik ortama

taşınmıştır. Bu durum dergi yayıncılığı ile ilgili tüm süreçleri kolaylaştırırken, içerik yönetimi

açısından da kontrol edebilme ve şeffaflaşma olanaklarını sağlamıştır.

Akademik ve hakemli bir dergi olarak 1942 yılından bu yana yayımlanan DTCF Dergisi, 2015 yılına

kadar basılı formatta yayımlanmış, yayımlanan makalelerin bir kopyası elektronik ortamda da

erişime sunulmuştur. İlgili yıla kadar Dergi’de yayımlanan makalelere erişimi etkin hale getirecek

üstveri tanımlamaları yapılmamıştır. Bu durum Dergi’nin görünürlüğünün istenen düzeye çıkmasını

engellemiştir. 2005 yılında yapılan bir çalışma ile Dergi’nin 1983-2005 yılları arasında yayımlanan

tüm sayıları elektronik ortama aktarılmış, indekslenmiş ve web sitesi oluşturularak tüm sayılar

elektronik ortamdan erişime açılmıştır. Kuşkusuz bu çalışma Dergi’de yayımlanan makalelere erişim

oranını artırmıştır; ancak editoryal süreç açısından bir değişiklik yaratmamıştır. Oysa günümüzde

yayıncılık alanında, özellikle dergi yayıncılığında, geliştirilen elektronik sistemler aracılığıyla

dergiye makale gönderilmesinden baskıya hazırlanmasına ve yayımlanmasına kadar geçen süreç çok

daha hızlı, kolay, şeffaf ve standart bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Uzun yıllardır sosyal ve

beşeri bilimler alanlarında özgün ve derleme bilimsel araştırmalara yer veren DTCF Dergisi için

böyle bir sisteme geçilmesi, Dergi’nin yönetimi ve görünürlüğünü artırmak açısından kaçınılmazdır.

Bu nedenle gerçekleştirilen çalışmada önce Dergi’nin mevcut durumu analiz edilmiştir. Daha sonra

Dergi için en uygun elektronik dergi yönetim sistemleri araştırılmış ve bu sistemler arasında en

iyilerden biri olarak nitelendirilen, açık kaynak kodlu bir yazılım olan ve açık erişimi destekleyen

Açık Dergi Sistemi’nin DTCF Dergisi için yapılandırılmasına karar verilmiştir. Sistem Ankara

Üniversitesi sunucuları üzerine kurulmuş, çok dilli yapıya izin verdiği için Türkçe ve İngilizce

arayüzü geliştirilmiştir. Sistem üzerinde gerekli dergi politikaları ve dergi yöneticisi, editör, yayın

kurulu, yazar, hakem gibi farklı kullanıcı modellerinin yetkileri belirlenmiştir. Eski sistemdeki

makalelerin tamamı yeni sisteme aktarılmıştır. Dergi’nin yayımlanması ve yönetilmesi için gerekli

işlemlerin tamamı artık bu sistem üzerinden yürütülecektir. Bu çalışmadan elde edilen deneyim,

Ankara Üniversitesi dergilerinin Açık Dergi Sistemi’ne geçmeleri gerektiğini göstermiştir.  Sistem,

tek bir kurulum ile birçok dergiyi bünyesinde barındırabilecek bir yapıya sahiptir. Ankara

Üniversitesi dergilerinin aynı sistem üzerinden yönetilmesi, Üniversitenin bütün dergileri için alt

yapının ve editoryal sürecin standartlaşmasını sağlayacaktır. Editör ve yayın kurulu değişse bile,

dergilerdeki işleyiş değişmeyecek, böylece şeffaf ve standart bir yapı sağlanmış olacaktır. Editoryal

süreç için harcanan zaman ve emeğin dergide yayımlanan makalelerin içeriği için harcanmasını,

dolayısıyla kalite artırımını sağlayacaktır. Kullanıcıların aynı arayüz üzerinden Üniversitenin bütün

yayınlarını görebilmesi bu yayınlara erişimi ve kullanımı artıracaktır. Ayrıca dergilerdeki yayınlara

yönelik bibliyografik tanımlamalar bu sistem sayesinde uluslararası standartlara uygun hale

gelmekte, yapılacak güncellemelerle sistemin geliştirilmesi, bibliyografik verilerin diğer sistemlere

aktarabilmesi mümkün olmaktadır.



VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar

Bu altyapı projesi ile, gerek Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi gerekse

Üniversite bünyesindeki diğer dergilerin yönetilmesi, görünürlüğünün ve kullanımının artırılmasına

yönelik önemli çıktılar, kazanımlar ve deneyimler elde edilmiştir. Bu çıktı, kazanım ve deneyimler,

Ankara Üniversitesi süreli yayınlarının yeniden yapılandırılması, etkilerinin artırılması, bu alana

yönelik uzman kişilerin yetiştirilmesi ve konuyla ilgili farklı bilimsel araştırmaların

gerçekleştirilmesi noktalarında kullanılabilir. Ayrıca proje kapsamında elde edilen çıktı, kazanım ve

deneyimlerin paylaşılarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla işbirliği olanaklarının geliştirilmesi mümkün olabilir.

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler

Sağlanan altyapı olanağı ile gerçekleştirilen başka bir proje bulunmamaktadır.

VIII. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları

Sağlanan altyapı olanağı, Üniversite bünyesinde yayınlanmakta olan diğer dergileri de etkilemiş, bu

dergilerin de yeniden yapılandırılmasına yönelik planlamalar başlamıştır.

Ayrıca Proje kapsamında görev alan araştırmacılar ve açık dergi sistemini kullanan kullanıcılar açık

dergi sistemi konusunda bilgi ve beceri kazanmıştır.
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IX. Kaynaklar



a) Mali Bilanço ve Açıklamaları:

X. Ekler

Proje kapsamında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi için açık dergi

sisteminin işletilmesi, dijitalleştirme işlemlerinin yapılması, üstveri tanımlamalarının

gerçekleştirilmesi, uluslararası görünürlüğün sağlanması işlemlerinin yürütülmesi çalışmaları için

130.543 TL olarak belirlen bütçenin sadece 84.960 TL’si kullanılmış, 45.583 TL’si ise

kullanılmamıştır.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi için açık dergi sisteminin kurulması,

kullanıcı arayüzlerinin tasarlanması ve dergi sisteminin Web üzerinde erişilebilir hale getirilmesi için

33.040 TL’lik bir hizmet alımı yapılmıştır.

Proje kapsamında kurulacak olan DTCF-ADS’in merkezi bir ortamda konumlandırılması ve test

çalışmalarının gerçekleştirilmesi; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi ‘nde

öz/abstract ve anahtar sözcükler/keywords bilgileri bulunmayan makalelerin bilgilerinin saptanması,

tüm cilt ve sayıların DTCF-ADS’e aktarılması, üstveri tanımlamalarının yapılması ve kontrol

edilmesi, tanıtım ve eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi; Ankara Üniversitesi Online Dergiler

Sistemi’nde yer almayan cilt ve sayıların farklı kütüphanelerden temin edilecek kopyalarının dijital

görüntülerinin oluşturulması ve sistemin mobil ortamlarda kullanımının test edilmesi; proje

kapsamında yapılacak yazışmaların yürütülmesi, öz/abstract ve anahtar sözcükler/keywords bilgileri

bulunmayan makalelerin bilgilerinin saptanması aşamasında ortaya çıkacak çıktı gereksinimlerin

karşılanması ve tanıtım, eğitim dokümanlarının hazırlanması; Ankara Üniversitesi Online Dergiler

Sistemi’nde yer almayan cilt ve sayıların dijital ortama aktarılması gibi çalışmaların

gerçekleştirilmesi için toplamda 51.920 TL maliyeti olan 1 adet masaüstü bilgisayar, 6 adet dizüstü

bilgisayar, 2 adet tablet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 1 adet tarayıcı satın alınmıştır.

Proje kapsamında temin edilen masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar, yazıcı

ve tarayıcı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin demirbaş listesine

kaydedilmiştir. İlgili makine ve teçhizat gelecekte Dergi çalışmalarının yürütülmesi, süreçlerin

yönetilmesi ve konuyla ilgili bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi kapsamında kullanılacaktır.

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar:

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları):

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar) (Altyapı Projeler için uygulanmaz):

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler (Altyapı Projeler için uygulanmaz):


