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 Doğuş Üniversitesi Dergisi 

•Açık Erişim (AE) konusunda farkındalık 
yaratma amacıyla gerçekleştirilen bu 
çalıtayda,  AE için önemli altyapılardan 
biri olan Açık Ergi Sistemleri’nin (ADS) de 
yer alması önemli, hatta zorunludur.  

•Açık Dergi Sistemleri adlı bu sunumda, 
ADS’yi Doğuş Üniversitesi Dergisi örneği 
ile sizlerle paylaşmak istiyorum. 



 Doğuş Üniversitesi Dergisi 
• Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2000 yılında yayın hayatına girmiş 

uluslararası hakemli bir dergidir ve yılda iki kez Ocak ve Temmuz 
aylarında yayımlanmaktadır. Dergi "Türkiye Makaleler 
Bibliyografyası", "EBSCO Academic Search Complete", "EconLit ", 
"TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı", "DOAJ 
(Directory of Open Access Journals)", "Open J-Gate" ve "ASOS 
(Sosyal Bilimler İndeksi)" indeks ve veri tanablarında yer 
almaktadır. 

• Doğuş Üniversitesi Yazılım Çalışmaları. 

• ADS Türçe Çevirisi 

• ADS Gönüllü Temsilciliği 

http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/Makale
http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/Makale
http://search.ebscohost.com/
http://www.econlit.org/
http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/sbvt/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.openj-gate.com/
http://www.asosindex.com/
http://www.asosindex.com/


 PKP ve ADS’nin Gelişimi 
• PKP bilginin paylaşımı için uygun ortamların geliştirilmesi; 

akademik ve kamusal araştırmaların kalitesinin artırılması 
amacıyla başlatılan araştırma ve geliştirme girişimidir.  

• PKP’nin ilgi alanı; geleneksel akademik çevrelerin yanında  
bilimsel araştırmaların yapılması ve bunların da herhangi bir 
engel olmadan kamunun erişimine açılmasıdır.  

• PKP, Prof. John WILLINSKY’nin girişimiyle 1998 yılında British 
Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde başlamıştır ve  
British Columbia, Simon Fraser ve Stanford üniversitelerinin 
desteğiyle yürütülmektedir.   

• 2002 yılında dağıtımı yapılmaya başlanmış olan ADS yazılımı, 
açık kaynak kodlu çevrimiçi dergi yönetim sistemi ve dergi 
yayınlama platformudur.  

• Sistem tüm dillere destek veren bir yapıdadır ve ister tek dilli 
istenirse çok dilli olarak kullanılabilmektedir.  



PKP Yazılımları 
PKP’nin çatısı altında ; 
• Open Journal Systems (OJS),  
• Open Conference Systems (OCS),  
• Open Monograph Press (OMP), 
• Open Archives Harvester, 
gibi yazılımlar vardır. Bu yazılımların amacı, dergi 
yayıncılığında, konferans düzenleme ve 
yayımlamada, bilimsel metin yazımında kolaylık 
sağlanması, ortak ölçülerin geliştirilmesi ve bu 
çalışmaların dizinlemesidir.  



 ADS’nin Yapısı 
• ADS olabildiğince esnek bir dergi yönetim ve yayın sistemi kurulmasını 

sağlayan, ücretsiz, istenilen bir web sunucusuna kurulabilen bir 
sistemdir. Dergi yönetimi için harcanacak enerji ve zamanı azaltıp, 
kaliteli ve usluslararası standartlara uygun editöryal bir sürecin 
yürütülmesini sağlar.  

• ADS, çevrimiçi dergi yayıncılığının tüm yönlerini içerir ve dergilerdeki iş 
akış süreçlerinin sanal ortamda yönetilmesine aracılık eder. Sistem, 
dergiye taslak yazının göndermesinden, okuyucuya sunulmasına kadar 
geçen her sürecin ve sonrasının, İnternet üzerinden yönetilmesine 
aracılık eder.  

• Bir ADS sistemi üzerinde birden çok derginin yönetilmesi ve 
yayınlanması mümkündür. Her derginin kendi İnternet adresi, sayfa 
görünümü ve yapısı olabilir. ADS ile bir kişi hem siteyi, hem dergiyi 
yönetip, editöryal süreci sürdürebilir ya da uluslarası birçok bölüm 
editörünün görev aldığı, geniş kadrolu dergilerin çıkarılmasını 
sağlayabilir. 

 



Neden ADS? 
1) Yerel olarak kurabilir. 

2) İhtiyaçlar doğrultusunda 
yapılandırabilir. 

3) Yayın süreçlerini yürütmeyi 
sağlar. 

4) İçeriğin e-ortamda yönetilme-
sini ve yayımlanmasını sağlar. 

5) AE için uygun ve AE’i destekleyen 
bir sistemdir. 

6) İçerik AE sistemlerinde   
kapsamlı olarak dizinlenir. 

7) Gecikmeli AE seçeneği ve 
abonelik modülleri sunar. 

 

 

8) Okuyuculara çeşitli içerik okuma 
araçları sunar. 

9) Çoklu dil desteği sunar. 

10) Çevrimiçi yardım ve destek 
alınabilir. 

11) Çok sayıda eklentisi vardır. 

12) MySQL veya PostgreSQL kullanır. 

13) XML olarak  veri alabilir, 
verebilir. 

14) Ticari dergilerde ödeme modülü 
ile dergi ücreti kabul edilebilir. 

15) E-posta bildirimi ve okuyucular 
için yorumlama seçeneği sunar. 



Dünya’da ADS Kullanımı 

Yıllar İtibariyle Dünya’da ADS Kullanan Dergi Sayısı 



Kıtalara Göre ADS Kullanımı 

Dünya’da ADS Kullanımı ve Kıtalara Göre Dağılımı 



ADS’nin Kurulumu 
ADS, yükleme süreci boyunca sistem yöneticisine rehberlik eden web 
tabanlı bir yükleme rehberi içerir. ADS kurulum adımları: 

1) ADS yazılımının indirilmesi (http://pkp.sfu.ca/ojs). 

2) Sıkıştırılmış ADS yazılımının açılması ve web sunucusuna 
kopyalanması. 

3) ADS klasörü içindeki; “config.inc.php”, dosyası ile “public”, “cache”, 
dizinleri altındaki dosyaların yazılabilir hale getirilmesi. 

4) Bir web tarayıcısı ile ADS’nin kopyalandığı dizindeki kurulum 
dosyasının çalıştırılması (Örneğin; http://journal.dogus.edu.tr/ojs). 

5) Yüklemenin tamamlanması için kurulum sayfasındaki gerekli 
bilgilerin girilmesi ve onaylanması. 

6) “config.inc.php” dosyasında e-posta, dosya yolu gibi gerekli 
konfigürasyon ayarlarının yapılması. 

http://pkp.sfu.ca/ojs
http://journal.dogus.edu.tr/ojs


ADS’nin Kurulumu : 1/1 



ADS’nin Kurulumu : 1/2 



ADS’nin Kurulumu : 1/3 



ADS’nin Kurulumu : 1/4 



ADS’nin Kurulumu : 1/5 

http://journal.dogus.edu.tr 



ADS’de Dergi Yapılandırma 



ADS’de Site Yönetimi 



ADS’de İstatistik ve Raporlar 



ADS Eklentileri 



ADS’de Görev Tanımları 
ADS’de çeşitli görevler vardır. Bir kişiye birden çok görev verilebilir. 
ADS’de erişim yetkileri görevler ile sınırlıdır.  

• Dergi Yöneticisi: Dergiyi kurar, ayarlarını yapar ve üye kayıtlarını 
yönetir. 

• Editör: Tüm editöryal süreci izler, başvuruları değerlendirme ve 
yayına hazırlık için bölüm editörlerini yönlendirir, yayına hazır 
makaleleri derleyip yayınlanacak sayıyı hazırlar ve yayınlar. 

• Bölüm Editörü: Kendisine yönlendirilen başvuruların 
değerlendirilmesini ve yayına hazırlık sürecini yürütür. 

• Düzeltmen: Düzeltmen kabul edilen yazıların dil bilgisi hatalarını,  
sayfa düzeni özellikleri gibi konularda yazar ile birlikte çalışarak, 
mizanpajcıya teslim edilecek biçimi hazırlar.  

• Mizanpajcı: Yayınlanacak çalışmaları HTML, PDF gibi biçimlerine 
çevirir, dergi biçimine uygun hale getirir.  

• Abone Yöneticisi: Derginin abonelik işlemlerini yürütür.  



ADS’de Başvuru Süreci 



ADS’de Editöryal Süreç 



ADS Web Sitesi 



ADS Web Sitesi 



Değerlendirme - 1 
• Dergi yayıncılığı için emeği azaltır içeriğinin 

zenginleştirilmesine olanak tanır.  

• Dergi yayıncılığının bilimsel kalitesini artırır,  oluşum 
sürecini şeffaflaştırır. 

• Yayın için harcanan zamanı azaltır, gereksiz bürokrasiyi 
ortadan kaldırır. 

• Elektronik ortamda dergi çıkarmak için ideal ve maliyeti 
azaltan  bir sistemdir. 

• Çoğunluğun önerileriyle geliştirilen açık kaynak kodlu, 
ücretsiz bir sistemdir.  

• Altyapısı uluslararası bir standarda sahiptir ve kullanımı 
hızla artmaktadır.  

• Farklı uygulama ve ölçütlere göre geliştirilmiş opsiyonel 
özelikleri vardır.  



Değerlendirme - 2  
• ADS’nin başta üniversitelerde yaygın olarak kullanılmaya 

başlanması, Türkiye’de yayınlanan dergileri belli bir 
standarda kavuşturacak, bir çatı altında toplayacak ve 
daha güçlü bir içerikle erişime açılmasına aracılık edece 
bir sistemdir.  

• Bir ADS üzerinde tek bir dergi yayımlanabileceği gibi 
birden çok dergi de yayımlanabilir.  

• Türkiye’deki dergi yönetim sistemi sorunu ADS ile 
rahatlıkla çözülebilir.  

• Açık Erişimli dergi yayıncılığı için ideal bir sistemdir. 

• Sistemin Türkiye’de yaygınlaşması için, YÖK’ün desteği ve 
ULAKBİM’in aracılık etmesi isabetli ve yararlı olur. … 



ADS İçin Yardım Kaynakları 
• İngilizce: http://pkp.sfu.ca/support/forum/ 



ADS İçin Yardım Kaynakları 
• Türkçe: http://sonmezcelik.blogspot.com/ 



Açık Dergi Sistemleri (ADS) :  
Doğuş Üniversitesi Dergisi Yönetim ve Yayımlama Sistemi 

Sönmez ÇELİK 
Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi ve  

Doğuş Üniversitesi Dergisi Yazı İşleri Müdürü 
scelik@dogus.edu.tr 

Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 8-9 Kasım 2012 
Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31

