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1. Giriş 
 

Elektronik yayıncılık özellikle bilimsel çalışmaların araştırmacılara hızlı, kolay ve ekonomik 
olarak ulaştırılabilmesi anlamında önemini artıran bir konudur. Elektronik dergilerin dergi 
yayıncılığı içindeki payı her geçen gün hızla artmaktadır. Elektronik dergiler, en başından beri 
tamamen elektronik formatta üretilmesinin yanında, köken olarak basılı dergilerin 
dijitalleştirilmesi ve gelecek sayıları ile aynı sistem üzerinde yayınlanması biçiminde olmak 
üzere iki türde oluşturulmaktadır. Özellikle üniversitelerin kendi yayınlamış olduğu dergilere 
yönelik paralel yayıncılık çalışmaları tüm dünyada yaygınlaşmaya devam etmektedir. 
Dijitalleştirilerek arama motorları tarafından keşfedilebilir olması sağlanan bilimsel dergilerin 
bu süreç sonunda kullanım oranları belirgin bir biçimde artmaktadır. 

Kuşkusuz elektronik dergiciliğin sağladığı avantajlar bunlar değildir. Bu bağlamda elektronik 
dergilerin yararlılıklarını şu maddelerle sıralamak mümkündür:  

--  Küresel düzeyde erişilebildiği için kullanılabilirliği en üst düzeydedir. 

--  Yazar, editör, hakem ve diğer yayın sorumluları arasında olabildiğince hızlı bir 
iletişim süreci yaşanmaktadır.  

-- Yayın ve ilan sürecinin kısa olması makalelerin ilgililer tarafından güncel olarak 
edinilmesini sağlar ve yazar memnuniyeti arttırılır.  

-- Çeşitli arama mekanizmalar ve dizinler makalelerin erişim isabetini yükseltmektedir. 

--  Yazarların daha fazla atıf almasına olanak tanır.  

-- Referanslara, tablolara ve diğer görsel unsurlara kurulan köprüler kullanıcılara 
navigasyon kolaylığı sağlar.  

-- Çoklu metin ve çoklu ortam nesneleri kullanılabilir.  

-- Baskı ve dağıtım maliyetini düşürür veya tamamen ortadan kaldırır.  

-- Yazar, editör, hakem ve diğer yayın sorumluları arasında yapılan bütün iletiler 
hiyerarşik bir yapı üzerinde arşivlenir.  

-- Sayılarda sayfa kısıtlaması bulunmaz ve gerekirse sayı arttırılabilir.  

 
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi uzun bir süreden beri 
basılı olarak yayınlanan bilimsel bir dergidir. Derginin günümüze kadar basılı dergilerin 
basım sürecinde yaşanabilen genel sorunlar nedeniyle zaman zaman sorunlar yaşadığı 
bilinmektedir. Gerek bu nedenle ve gerekse elektronik dergilerin sağladığı avantajlar 
nedeniyle bu proje kapsamında Sosyal Bilimler Dergisi’nin e-dergiye dönüştürülmesi 
amaçlanmıştır.  
 
Süreç sonunda Sosyal Bilimler Dergisi’nde sürdürülen işlem adımları tamamen elektronik 
olarak yapılabilecek ve aynı zamanda dergilerin geçmiş sayılarında yayımlanan bütün 
makalelere tam metin olarak erişilebilecektir. Projenin gerekçeleri şunlardır: 
 

1- Sosyal Bilimler Dergisi’nin köklü bir geçmişi bulunmaktadır. Ancak yayın sürecinde 
çeşitli aksaklıkların yaşanması, gerekli ve ilgili yerlere yeterince düzenli iletilememesi 
ve yazar, editör, hakem ve diğer yayın sorumluları arasında iletişim bozukluklarının 
gözlemlenmesi derginin bilim dünyasında yeterli ilgiyi görememesine neden 

1 
 



olmaktadır. Elektronik kopyaları oluşturulamadığı ve dolayısıyla web aracılığıyla 
kullanıma açılamadığı için geçmiş sayılara erişim oldukça sınırlı olmaktadır. Bu 
sorunlar Sosyal Bilimler Dergisinin bütün iş süreçleri elektronik mesajlaşma yöntemi 
ile sürdürülen ve yayınlara dileyen herkesin sınırsızca erişebildiği e-dergi sistemine 
gerek duyulduğuna işaret etmektedir.  

2- Elektronik dergi (e-dergi) sistemleri, dergi yayıncılığına hız, şeffaflık ve maddi 
kazanımlar getirmesinin yanında yayınların kalıcı ve küresel düzeyde erişilebilir 
olmasını da sağlamaktadır. Bu bakımdan proje sonucunda Sosyal Bilimler Dergisi’nde 
yürütülen iş süreçleri bütünüyle ağ merkezli bir ortam üzerinden sürdürülebilecek ve 
geçmiş sayılarına elektronik arşiv aracılığıyla erişilebilecektir.  

3- Farklı disiplinlerde ve konularda makalelerin yayınlandığı dergilerde yazar, eser adı ve 
konu dizinlerinin olmaması makalelere erişim için sorun oluşturmaktadır. Proje 
sonucunda oluşturulacak olan e-dergi sisteminde makaleler sayı bazında 
sıralanabilecek, bunların yazar ve eser adı dizinleri oluşturulacak ve aynı zamanda 
makalelerde geçen her hangi bir terim aracılığıyla tam metin tarama yapılabilecektir.  

4- Dergiye Üniversitenin ana sayfasından erişilebilecek ve daha sonra oluşturulacak 
bütün elektronik dergilerle aynı arayüz üzerinden erişimi sağlanacaktır.  

5- Derginin web aracılığıyla bilim dünyasının hizmetine sunulması, yazarların daha fazla 
atıf almalarını beraberinde getirecektir. Bu durum, bir yandan derginin uluslar arası 
atıf dizinlerinde yer almaları sürecine, diğer yandan da üniversitemizin bilimsel 
saygınlığının artmasına katkıda bulunacaktır. 

 
 
2. Proje Ekibi: 
Projeyi yürüten ekip ve bu kişilerin görev dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 
Proje Yöneticisi:   Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş 
Yardımcı Araştırmacılar:  Yrd. Doç. Dr. Coşkun Polat 
    Yrd. Doç. Dr. Dündar Alikılıç 
    Arş. Gör. Sinan Dinç 
 
3. Projedeki Bilimsel Gelişmeler ve/veya Sonuçlar 
Sosyal Bilimler Dergisi’nin elektronikleştirilmesinde uluslar arası bir proje kapsamında 
geliştirilen e-dergi sistemi kullanılmıştır. Open Journal System (OJS) adıyla bilinen söz 
konusu sistem, aralarında üniversitelerin ve araştırma kurumlarından üyelerin yer aldığı 
uluslar arası bir ekip tarafından, bilimsel yayıncılığı ve bilgi paylaşımını destekleme amacıyla 
geliştirilmiştir1.  

OJS’nin en önemli özelliği aralarında Türkçenin de bulunduğu on iki farklı dile uyumlu 
olması ve buna bağlı olarak eğer istenirse sistemin aynı anda çok sayıda dille çalışıyor 
olmasıdır.  

Yazılımın önemli özellikleri şu şekildedir:  

-- OJS, yazar, editör, hakem ve diğer sorumlular arasında sürdürülen iletişimin tamamen e-
posta ve sistemin mesaj panoları aracılığıyla sürdürüldüğü bir e-dergi sistemidir. 
                                                 
1 Public Knowledge Project ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız http://pkp.sfu.ca/ (20.03.2009).  
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-- Yazar, editör, hakem ve diğer sorumlular arasında sürdürülün bütün işlem adımları sistemin 
veri tabanına kaydedilir ve böylece yayın süreci içinde yürütülen bütün faaliyetler sistemde 
raporlar halinde kayıt altına alınır. 

-- Sisteme kaydedilen bütün verilere erişim taksonomi yöntemi ve arama motoru aracılığıyla 
erişilebilir. Özellikle yayınlanan makalelere erişim, yazarı, eser adı, sayısı, yılı ve yayın 
içindeki herhangi bir terim üzerinden yapılabilmektedir. Böylece dergide yer alan çalışmaların 
dünya çapında elde edilebilirliği sağlanmış olur. 

-- Yayınlanan makalelerin dizinleri yazarı, eser adı, yılı ve sayısı üzerinden otomatik olarak 
oluşturulur. 

-- Makaleler dergi politikasına uygun olabilecek şekilde esnek veri yapıları ile kullanıma 
açılabilmektedir. Genel olarak html ve PDF formatlarından yararlanılmakla birlikte 
makalelerin yayımında sistemde her türlü veri modeli kullanılabilmektedir.  

-- Tam metin biçiminde görüntülenen bir makalede kullanılan referanslar, otomatik olarak 
referans listesine köprülenir.  

OJS’nin kurulması, Sosyal Bilimler Dergisi’nin söz konusu sisteme uyarlanması ve 
geliştirilmesi ile derginin geçmiş sayılarının adı geçen yazılma yüklenmesi sürecinde atılan 
adımlar şu şekildedir:  

1. Yazlımın Tespiti, Edinimi, Kurulumu ve Geliştirilmesi 

1.1. Akademik bir derginin gereksinimlerini karşılayabilecek ve işletimini 
gerçekleştirebilecek bir rapor oluşturulmuştur. 

1.2. Gereksinim raporu doğrultusunda ticari ve açık kaynak kodlu yazılımlar incelenmiş 
ve karşılaştırılmıştır. 

1.3. En uygun olan yazılıma karar verilmiş ve yazılımın son sürümü edinilmiştir. 

1.4. Yazılımın çalışmasında gereksinim duyulan diğer alt yazılımlar kurulmuş ve gerekli 
düzenlemeler yapılmıştır. 

1.5. Alt yazılımlarından sonra OJS kurulmuştur.  

1.6. Yazılımın görüntü ayarları ve arayüz tasarımı yapılmıştır. 

1.7. Yayın Kurulu, Editör, Hakem ve diğer sorumluları ile birlikte dergiye ilişkin bütün 
veriler sisteme yüklenmiştir.  

2. Dijitalleştirme, Sayı Oluşturma ve Künye Girişi 

2.1. Derginin Geçmiş Sayılarının Dijitalleştirilmesine İlişkin İşlemler 

2.1.1. Dergideki her bir sayfanın dijital görüntüsü tarayıcılarda taranarak alınmıştır.  

2.1.2. Dijital kopyalar üzerindeki görüntü kirlilikleri giderilmiştir.  

2.1.3. JPG resim formatında olan bu görüntüler PDF veri formatına 
dönüştürülmüştür. 

2.1.4. Her biri ayrı olan PDF sayfaları makale sayfalarına uygun olarak 
birleştirilmiştir. 

2.1.5. Birleştirilen her bir makale dosyası optik karakter tarama (OCR) işleminden 
geçirilmiştir. 
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2.2. Dergi Sayısı Oluşturulmasına ve Makale Künyelerinin Girişine Yönelik İşlemler  

2.2.1. En eski sayıdan başlamak üzere her bir makale için sayı oluşturulmuş ve 
sisteme bu sayılara ilişkin veriler girilmiştir. 

2.2.2. Künyelere ilişkin üsteveriler (metadata) yazılımdaki tanımlama alanlarına 
kaydedilmiştir. 

2.2.3. Girilen künye verileri kontrol edilmiştir. 

2.2.4. Makalelerin sistem üzerindeki PDF görüntüleri test edilmiştir. 

2.2.5. Sayı verileri bütün olarak kontrol edilmiş ve sayılar yayına açılmıştır.  

 

4. Projedeki Mali Gelişmeler (Satın alınan teçhizat ve diğer harcamalar): 

Projenin toplam bütçesi 3.000 TL’dir ve bu tutarın tamamı hizmet alımına harcanmak üzere 
tahsis edilmiştir. Bütçenin 750 TL’lik kısmı yazlımın tespiti, edinimi, kurulumu ve 
geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürüten öğrencilere ödenmiştir. Geriye kalan 2.250 
TL.’lik kısmı ise derginin geçmiş sayılarının dijitalleştirilmesi, sayıların oluşturulması ve 
dijitalleştirilen sayıların sisteme yüklenmesi işlerini yürüten öğrencilere ödenmiştir.  

 
5. Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar 
Proje kapsamında şu ana kadar herhangi bir yayın yapılmamıştır.  
 
6. Değerlendirme 
 
Nitelikli ve güncel bilgi içerme özellikleriyle dergiler, bilimsel iletişimde en sık başvurulan 
bilgi kaynaklarıdır. Bu özellikleri bilimsel dergilerin içerdikleri makalelere çok yönlü ve hızlı 
bir şekilde erişimi vazgeçilmez kılmaktadır. Dergilerde yayınlanan makalelere erişim, onların 
nitelikli elektronik sistemler üzerinde hizmete sunulmaları sayesinde gerçekleşir. Açık 
erişimli, kullanıcı dostu olan, farklı dilleri destekleyen ve veri kısıtlaması olmayan dergi 
sistemlerine küresel düzeyde ve daha yoğun olarak erişilebilmektedir. Tam aksine bu 
olanaklara sahip olmayan dergilerin erişilebilirliği ve doğal olarak atıf endeksi de düşük 
olmaktadır. Zira basılı dergilerin dağıtım miktarı web ile kıyaslanamayacak kadar düşüktür. 
Benzer şekilde dizini olmayan basılı dergilerde hangi konularda hangi makalelerin 
yayınlandığını veya yazar adı ve/veya adı bilinen bir makalenin derginin hangi cildinin hangi 
sayısında yayınlandığını bulmak neredeyse olanaksızdır. Bu durum, içeriği ne kadar bilimsel 
ve ne kadar zengin olursa olsun bir derginin kullanımını ve bilimsel literatüre katkısını 
olumsuz yönde etkiler. 
 
Gerek nitelik gerekse nicelik açısından bilimsel yayın hayatımıza katkılarıyla tanınan 
Üniversitemizin bünyesinde on dokuz dergi yayımlanmaktadır. Sosyal Bilimler Dergisi de 
gerek köklü geçmişi ile gerekse konu yelpazesi ile üniversitemizin önemli dergilerinden 
biridir. Ancak, söz konusu dergilerin önemli bir bölümünün e-dergi sürümünün 
oluşturulamaması ve birer dizinlerinin olmaması bilimsel literatür açısından büyük değer 
taşıyan dergi içeriklerinin geniş kitlelere ulaşmasını engellemektedir. Dolayısıyla 
elektronikleştirilen Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanan makalelere her yerden, hızlı ve 
esnek bir biçimde erişim olanağı sağlanabileceği için öğretim üye ve elemanlarının yaptığı 
çalışmalar geniş okuyucu kitlelerine ulaşacaktır. 
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7. Sonuç 

Bu proje, tüm dünyada gerçekleştirilen bilimsel dergilerin dijitalleştirilmesi çalışmalarının bir 
yansıması niteliğindedir. Aynı zamanda ülkemizdeki diğer üniversitelerin de benzer 
çalışmalar başlatmasında özendirici rol üstlenecektir.  

Projede geliştirilen e-dergi sistemi şu adreste yayınlanmaktadır: http://esbd.atauni.edu.tr/ 

Proje ile ortaya konan sistemin genel olarak sağlayacağı yararlılıkları şu maddelerle 
özetlemek mümkündür: 
 

1. Projenin dünyada ve ülkemizde üniversite ve araştırma kurumlarının öncülüğünde 
gerçekleştirilen bilimsel dergilerin dijitalleştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunduğu 
bir gerçektir. 

2. Üniversitemiz mensuplarınca yapılan çalışmaların internet arama motorları tarafından 
daha fazla keşfedilebilir ve dolayısıyla sistemde yüklü literatürün daha fazla fark 
edilebilir ve kullanılabilir olması öngörülmektedir.  

3. Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanan literatürün daha fazla erişilebilir ve kullanılır 
olması, üniversitemizin bilim camiasındaki saygınlığını artıracağı düşünülmektedir.  

4. Projede kapsamında oluşturulan sistemin, elektronik dergi yayıncılığının geliştirilmesi 
konularında ülkemizdeki diğer üniversiteler için bir model olacağı öngörülmektedir.    

 
8. Öneriler 
Projeden sağlanabilecek yararlılıklar göz önüne alındığında Atatürk Üniversitesi’nde benzer 
şekilde yapılması gereken çalışmalar şu şekilde sıralanabilir:  

1. Üniversite bünyesinde günümüze kadar yayınlanan kitap, broşür, rapor, ders notları 
vb. kaynaklar açık erişim sistemlerinde yayınlanmak üzere dijitalleştirilmelidir.  

2. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinin ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ait kültür 
birikimini yansıtan Seyfettin Özege Nadir Eserler Koleksiyonu da benzer şekilde 
dijitalleştirilip bilim dünyasının hizmetine sunulmalıdır.  

3. Üniversitemiz öğretim elemanlarının açık erişim sistemlerini kullanmaları ve destek 
olmaları yönüyle teşvik edilmelidir.  


