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ELEKTRONİKYAYINCILIKTA SON GELİŞMELER

YaşarTONTA*
ÖZ

Elektronik yayıncılık 'belgelerin' elektronik ortamlar ve/ya da ağlar
aracılığıyla dağıtımı, arşivlenmesi ve bu belgelere erişilmesi olarak ta
nımlanabilir. Elektronik posta 1960'/arın ilk yarısında üniversitelerde kul
lanılmaya başlanmasına karşın, bilimsel iletişimde elektronik yayıncılığın
kullanılması nispeten yeni bir gelişmedir. Bazı araştırmacılar çeşitli ne
denlerle e-yayıncılığı ciddi bilimsel araştırma sonuçlarının yayımlanması
için uygun bir ortam olarak görmemektedirler. Öte yandan yayıncılar da
elektronik yayıncılıktaki ekonomik modeller tam olarak oluşmadan riske
girerek pazarlarını sadece belirli bir teknolojiye sahip okuyucularla sı
nırlamak istememektedirler. Bunun yanı sıra elektronik yayıncılık ala
nındaki entellektüel mülkiyet hakları, arşivleme vb. gibi daha birçok sorun
araştırmacılar, yayıncılar ve kütüphaneciler arasında yoğun tartışma/ar
yaratmaktadır. Bu makalede elektronik yayıncılıkla ilgili genel sorunlara kı
saca değinilmekte, bu alandaki teknolojik, ekonomik ve arşivsel ge
lişmeler ile söz konusu gelişmelerin bilgi hizmetleri üzerindeki olası etkileri
· tartışılmaktadır.
Anahtar Sözcük: Elektronik yayıncılık.
ABSTRACT
Electronic publishing can be defined as the distribution, archiving and
retrieval of 'documents' through electronic media and/or rletworks. Al
though electronic mail was first used in the first half of 1960s, tf)e us� of
electronic publishing in scientific communication is relatively new. Some
researchers do not consider e-publishing as an appropriate medium to
publish the results of serious scientific research. On the oiher hand, pub
lishers do not wish to limit their market to only those readers who possess
certain kind of technology, and they seem to be reluctant ıo take risks until
the economic models in e-publishing are fully in place. Furthermore, sev
eral issues in relation to e-publishing such as intellectual property rights,
archiving, ete. create heated discussions among researchers, publishers,
and Jibrarians. This paper touches upon some general issues in elec
tronic publishing and discusses some of the technological, economic and
archival developments, and the likely impact of such developments on in
formation services.
Keyword: Elektronic publishing.
Doç. Dr.; Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Öğretim Üyesi (tonta@hacettepe.edu.tr)
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GlRlş
Jarislow Peİikan, eğitim, araşt|rma Ve yayln etkinliklerini desteklemenin yaşayan dahileri desteklemek anlam lna geldiğini; kütüphane, müze Ve arşiV gibi örgütler taraf lndan bilgiyi saklamak ya da arşiVlemek için gösterilen çabalarln ise
hayatta olmayan dahilerin katkllarlnl korumayl amaçladlğlnl belirtmektedir. Pelikan'In görüşlerinden hareket ederek waters (,1995) bilimsel iletişim sürecinde
bu iki itici gücün, yani yaşayan dahilerin desteklenmesi Ve ölmüş olanlarln yapltlannln korunmaslnln (endowment and embalming of genius), birbirine sıkı sıküya bağlİ olduğunu söylemektedir. Bir başka deyişle, geçmiş kuşaklardan kalan

yapltlar şimdiki Ve gelecekteki çallşmalann temelini otuşturmaktadlr.

son ylllara gelinceye dek basllı yayınlar bilimsel araştlrma sonuçlarını duyurmak Ve araŞtlrmacllar araslnda iletişim sağlamak amaclyla kullanılan en
önemli araçlardan birisiydi. oysaki son ylllarda elektronik yaylncllık da aynl
amaçla yoğun bir şekilde kullanllmaya başlanmlştlr. Elektronik yayınclllk, "belgeleri", elektronik ortamlar Ve/ya da ağlar araclhğlyla erişilebilir hale getirmek
olarak tanımlanmaktadür. Özellikle lnternet'in yaygln olarak kuılanılmaya başlanmasıyla birlikte eleKronik olarak erişilebilen bilgi kaynaklannın sayls|nda
büyük bir artlş gözlenmiştir. Bilimsel araştlrma sonuçlarlnln yaylmlandlğl elektronik dergilerin saylsl 1991-1997 ylllarl araslnda 30 kat artmlştlr. ABL Diectory
of Electronic Journals, Newsletters and Academic Discussion Lisİs adlı yayının
1

99,1'de yaylmlanan ilk baslmlnda

1

10 elektronik dergi listeıenmişken, 1997 yl-

hndaki son basımında bu sayl 3.400'e çlkmlştlr. Söz konusu elektronik dergiler
içerisinde hakemli olanlann saylsl 1 .000'in üzerindedir (Mogge 1999).
E- yayıncılığa geçiş için gösterilen önemli gerekçeierden biİisi baslll yaylnlarln

giderek artan fiyatlarıdır. Yayıncıların özellikle bilimselve teknik süreli yayınlan fiyatlandürma politikalarl, çoğu zaman yeterliolmayan kütüphane bütçelerini daha
da zorlamaktadır. Örneğin, ABD'deki AraştIrma Kütüphaneleri Grubu'nun (RLG)
(url1) Verilerine göre, dernek üyesİ 114 büyük üniversite kütüphanesi 1987yılına

oranla 1997'de süreli yaylnlar için bütçelerinden y"142 da^a lazla para ayTmalarlna karşln on yll öncesine oranla %6 daha az süreli yaylna abone ola90
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bilmişlerdir (Butler 1999:195).t Örneğin, derleme (review) makaleler yayımlayan bir kimya dergisi olan Tetrahedron Letterğn fiyaİ 1974'de 200 dolar
iken, 1997'de 7.176 dotara yükselmiştir. Yüksek abonelik liyatlannln yanl slra,
baslll yaylnlarln depolanması için de önemli miktarlarda harğama yapllmasl gerekmektedir. ABD'de yapIlan araşİlrmalara göre kütüphanelerin bir ciltlik bir yayınl rafta depoIama maliyeti 24 ile 41 dolar araslnda değişmeKedir

.

oysaki e-yaylnclhk teknolojisi bilginin hem üretim hem de dağltüm maliyetlerini düşürmektedir (§hapiro ve Varaan 1999: 84-85). Elektronik ortamda
belgeler ve bu belgelerin mükemmel röprodüksiyonlarl çok kolay üreti!ebilmeKe
Ve lnternet araclllğlyla hemen hemen slf lra yakın bir maliyetle dağltllabilmeKedir.

Ancak e-yaylncıllğa geçişle birlikte özellikle süreli yayln abonelik fiyatlarlnln düşmesini bekleyen kütüphanecilerin beklentilerinin gerçgkleşeceği konusunda

henüz olumlu belirtiler görülmemektedir. Öte yandan, elektronik bilgi kaynaklarInın çeşitlenmesiVe sayIlarlnln artmaslyla birlikte kütüphane bütçelerinden
bu tür kaynaklar| satln almak için aynlan paylar da artmaktadır. Son verilere göre

ABD'deki büyük araştlrma külüphanelerinin toplam bütçelerinin %6 ile %10'luk
bir bölümünün elektronik bilgi kaynağl sağlamak için harcandlğı görülmektedir
(Blixrud Ve Jewell

1

998)-

Yayıncllarln izledikleri fiyatlandIrma politikalanna daha sonra ayrlnttll olarak
değineceğiz. Fakat, yayIncllann elektronik yaylncllık teknolojisini tam olarak be,
nimsemek yerine, elektronık yayınIarla ilgiIi ekonomik modeller belirlenene dek
"paralel" yayıncıllğl (yani bir süreli yayInln hem baslh hem de elektronik olarak yayımlanması) yeğlediklerini belirtmekte yarar vardlr. Kanlmlzca bunun öi,lcl]]li nedenlerinden birasi bu tür yaylnlara sadece bilgisayar ve ağ okur yazarl olan kimselerin erişebilmesidir. Bİr başka deyişle, basllı süreli ).,ayInlara okuma yazma
bilen herkes kolayca erişebilirken, elektronik süreli yayınlara erişim için bir miklar
alt yapı ve bilgisayar/ağ bilgisi gerekmektedir. Yayincılar belki de haklı olarak ponakalecle esas motjn içinde veilen göndermolorB ok olalak clipnollaüa va makale sonu nollanna da yar
voilmekedir. okumayü kolar{aştfinak içjn esai malinde adü geçen kuruluşhrı web adrcslei 'ul' ibaro'iylo
başlayan nurnaıah göndormslel kutlanülarak nakalo sonuncla 'Notlaa kı^mında veilmiştil, Bu nakalonin
HTML südnü hltrül/vunus.hacettebg.e.lu.r/-veyinlar/evavk99.hlml adrcsinde bulurüabilir. HTML sü,
ramünde yel alan bağlanlülaüa (links) tıklanarak ilgili kuruluşların web salalarına ya da kawakçada yel alan

1 Bu
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tansiyel müşterilerini sadece belirli bir teknolojiye sahip kişi Ve kuruluşlarla klsltlamak istememektedirler.
Elektronik yay|nclllğln benimsenmesi konusunda .utangaç'' davrananlar salt

yaylnc|lar değildir. Araşllrmacılann

da

elektronik yaylnlan henüz be-

nimsediklerini söyleyemeyiz. BazI araştlrmacllar elektronik ortamı ''cİddi bilim''
için uygun bulmamakta Ve elektronik yayınlan geçici "duvar yazlsl'' (graffiti) ya da
"dumanla göğe yazl yazma" (skywriting) olarak görmektedirler (Harnad 1991).

Bir başka deyişle, araştlrmacllar diğer araştlrmacllarla iletişim kurmak, çallşmalarlnln taslaklannl birbirlerine göndermek Ve geribildirim (İeedback) almak
için yoğun olarak elektronik ortamdan yararlanlrlarken, son ürün için elektronik
yaylnlarİ gereğince güVenli bulmamaKadlrlar.

Elektronik ortamda yaylmlanan bilimsel çallşmalarln henüz ''kritik yoğunluk''
oluşturacak kadar İazla olmamasl da araşt|rmacılarl ilgilendiren bir başka konudur. Bir başka deyişle, araştlrmacllar herhangi bir bilgiye ihtiyaç duyduklarl
zaman basllI literatüre başVurmaktadlrlar. Çünkü hakemlidergilerin büyük birçoğunluğu halen baslll olarak yaylmlanmaktadlr. Bu bakimdan, araştlrmacllarln
elektronik ortamdaki yaylnlan daha yoğun kullanmalarl Ve elektronik ortamda
yayın yapmaları için öncelikle bu ortamda kritİk bir yoğunluk oluşturulmasl gerekmektedır.

Araştlrmacllann haklı olarak üzerinde durduklan bir başka nokta da, elektronik ortamda yaptlklan yaylnlann akademik yükselme amacıyla nasıl kullanılacağının açıklığa kavuşmamış olmasıdır. Son yıllarda yapılan bir araştlrmada, ABD'deki üniversitelerin elektronik ortamda yaylmlanan araştlrmaları
yükselme amaclyla nasll değerlendirecekleri konusunda politikalarl bulunmadlğl
ortaya çlkmlştlr (cronİn Ve overfelt 1995). Durum böyle olunca, araştlrmacllar|n
elektronikyaylnlara karşı tutumlannı anlamak biraz daha kolaylaşmaktadlr.
Gerek yayıncıların, gerekse araştırmacıların bu endişelerine karşın, c!ekifonik

yayıncılık teknolo.jisi hlzla gelişmekte Ve resim, grafik, canIandlrma (animation)
Vb.

gibi ögeler içeren elektronik yaylnIara giderek daha slk rastlanmaktadlr.

Elektronik yayın sayıları basıll ortamdakine oranta çok daha hızh bir artlş gös92
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termektedir. Matbaanln icadlndan bu yana yaklaşlk 150 milyon çeşit kitap basllmlşken, lnternet ortamlndaki belge saylsl günümüzde 100 milyon civanndadır.
Bu rakamln önümüzdeki 10 yl!da 800 milyona ulaşacağl tahmin edilmektedir. Yapllan kestirimlere göre, lnternet ortamlndakidijital nesne (digital object)saylsl çok
uzak olmayan bir gelecekte trilyonlara ulaşacaktür (Paskin 1997).

Ancak, Varian'ln (1995) da Vurguladığı gibi, bilgi ürelmek Ve yaymak için kullanllan teknoloji; bu bilgiyi bulmak, süzmek, düzenlemek Ve özetlemek için bir
yöntem yoksa, yararslzdİr. Ne yazık ki, lnternet ortamtndaki bilgileri keşİetmek,

bulmak, satln almak, transter etmek, tanımlamak, dizinlemek, göstermek, bastırmak, depolamak Ve bu bilgilere erişmek için gelişlirilen teknolojiler, üretim Ve
dağltlm için kullanllan teknoIojiler kadar gelişmemiştir. Kuşkusuz bir makale çerÇevesinde yukarlda slralanan hususlarla ilgiIi bütün gelişmelere değinebilmek

mümkün değildir. Bu hususlardan bir kısmlna Ve bu yazıda daha ayrlntlll olarak

l

gelişmelere daha önceki çaIlşmalarlmİzda (Tonıa 1997c;
1996c) klsaca değinmiştik. Bu yazlda elektronik yayıncılık alanlndaki bazı teknolojik, ekonomik ve arşivsel gelişmeler irdelenmekte ve bu gelişmelerin bilgi
incelediğamiz baz

hizmetleri üzerindeki olasl etkileri tarttşllmaktadlr.

TEKNoLoJlK GELlşMELER
Bilgi teknoloJisi (bilgisayarlar, iletişim ağları, yazıllm) için büyük yatlrlmlar ya-

pllmaktadlr. ABD'de 1990 yıIlnda Gayra Safi Milli Hastla (GsMH)'nln %3'ü bilgi
teknolojisi yatlrlmlarl için harcanlrken bu oran 1995'de %5'e yükselmiştir. Bilgi
teknolojisine yapllan bu yatırlmlar Amerikan ekonomisinin son dört yılda üçte bir
oranInda büyümesinin temel nedeni olarak gösterilmeKedir. son on yllda bilgi
teknolojisi için yapllan yatlnm sadece ABD'de üç trilyon dolann üzerındedir.
Ancak bilgi teknolojisine yapılan bu yatlrlmlann bilginin daha etkin yönetimi konusunda aynl derecede etkili olamadığl öna sürülmekte Ve buna neden olarak da

yöneticilerle teknoloji gğliştirenler aras|ndaki iletişimin zaylf olmas| Ve teknolojinin kendi başlna bütün sorunları çözeceğinin Varsayllması göstgrilmekledir
(Davenport 1997: 6).
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Kuşkusuz genelde bilgialt yaplsl, özelde elektronik yaylnclhkla ilgili sorunların
çözümlenmesi için bilgi teknolojisine yatlrım yapIlmasl önemlidir. Fakat, salt alt
yaplya yatlnm yapmakla sorunun sadece bir klsmü çözülmüş olmaktadlr. oysaki
işin daha zor klsml alt yapı aracIllğıyla sağlanacak elektronik bilgi içeriğinin dü-

zenlenmesi Ve hizmetlerin sağlanmaslyla ilgili politikalann belirlenmesi aşamaslnda ortaya çlkan sorunların çözümlenmesidir. Bilgi alt yaplslnln iki önemli bileşenini oluşturan "b|lgi otoyolu" Ve "elektronik kütüphane" kavramlarlna başka
çallşmalarda değinilmiştir (lnformation -.., '1994; Tonta 1996a; 1996b; 1997a).
Bu nedenle burada konunun ayrlntlslna girilmeyecektir. Ancak çeşitli ülkelerde
Ve bizde de bilgi alt yaplslnln değişik yönleriyle (entellektüel mülkiyet haklarl,
uzaktan eğitim Ve t|p uygulamalan, yasal düzenlemeler, Vd.) ilgili yoğun çahşmalann yapIldığınt da belirtmeden geçemeyeceğiz, Örneğin, ABD'de bilgi alt

yaplsl hakklnda doğrudan Başkana rapor Veren bir çallşma grubu Vardlr (President's lnformation lnİrastructure Task Force). Bilgi alt yapısının önemli bileşenlerini otuşturan lnternet2 (url2) Ve Gelecek Nesil lnternet Projesi (urı3) gibi

projeler aracIllğlyla ileri düzeyde elektronik yaylnclllk uygulamalarl gerçekleştirilmekİedir (Lynch 1998). Ülkemizde de Ulaştlrma Bakanhğl Ve TÜBiTAK
taraİIndan yürütülen Türkiye Ulusal Enformasyon Alt Yaplsl Ana Plan| (TUENA)
çalışmaları sürasında konuyla iIgili birçok rapor üretilmiş2 ve 201O yılına kadar alt
yapl için yaklaşlk 35 milyar dolarllk bir yatlnm yapllmasl öngörülmüştür (Alt

yapl...,1998: 134).

standartlar
Elektronik yaylnclllk alanlndaki en önemli sorunlardan birisi yaylncIllk teknolojisiyle ilgili birden İazla format Ve standardln olmasldlr. Örneğin. belge
'ormat
türleri (AScll: American standard Code for lnformation lnterchange, HTML:

Hyper Texİ Markup Language, SGML: standard Generalized Markup Language, XML: Extended Markup Language, Vd), sayfa Ve içerik düzenlemesi
(Postscript, PDF: Portable Document Format, oDA: open Document Arc2 TUENA çalüŞnalan çerçevesinde geaekleşiilen ulusal bilgi all yapıs] teknoloji allemalillei ve Tülkiye'de içeik üretiniyle ilqili rapol için bk-: 'Teknoloji Aftemalrtleli', 1998 ve 'Ta.jrkiye lçerjk Urctmr, 199894
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hitecture, RTF: Rich Text Format, TEl: TeXt Encoding lnitiative, Vd.), hareketliVe
üç boyutlu görüntü İormatları (JPEG: Joint Photogİaphic Experts Group,

MPEG:

Moving Picture Experts Group, VRML: Virtual Reality Modeling Language, vd.)
ile ilgili standartlar çoğumuza yabancl gelmeyebilir. Küİüphanecilerin girişimleri
sonucu geliştirilen Ve lnternet ortamlndaki heterojen bilgi kaynaklannl kendi kütüphane kataloğumuzun kullanlcl arab!rimi (user interface) aracıllğ|yla taramaya
yarayan z39.5o uluslararasl bilgi erişim standardl (Url4) günümüzde çevrimiçi
(online) kütüphane katalogIarlnln Vazgeçilmez bir ögesi haline gelmiştir. Elekt
ronik yaylnclllkla Ve elektronik kütüphanelerle ilgili daha birçok standart bulunmaktadlr (Dempsey Ve diğerleri 1998). Ancak, önemli olmalanna karşln, söz
konusu standartlann tümüne bu makalede değinmek mümkün değildir. Bu ya-

zlda elektronik yaylnlann bibliyografik tanlmlamasl (metadata) Ve erişim teknolojisi (elektronik yayln adresleri Ve erişim bilgileri) ile ilgili bazı standaniar üzerinde durulmaktadlr.3

Kanlmlzca elektronik yaylnclllk alanlnda ivedilikle standartlaşmaya gidjlmesi
gereken en önemli alanlardan birisi lnternet ortamlndaki belgelerin (dılital nes-

nelerin) bibliyografik tanlmlamasıdlr. Bilindiği gibi, makinece okunabilir kataloglama (MARO) formatlnda yer alan 856 alanı (elektronik yer Ve erişim) yaylnlarln elektronik adreslerinive erİşim bilgilerini kaydetmek için kullanllmaktadlr

(RiemeLl998). Günümüzde web tabanll birçok kütüphane kataloğunda elektronik yaylnlar için bu alan işlevseI bir biçimde kulIanlImakta Ve kütüphane kataloglan aracIlığlyla söz konusu yaylnlarln tam metinlerine anlnda erişim sağ-

lanmaktadlr. 239.50 protokolü Ve bu protokolü kullanan Web arabirimleri
sayesinde MARc'a dayall kütüphane kataloglarlnln ağ ortamlyla bütünteşmesi
kolayca mümkün olmaktadlr (Waters '1997). Şekil 1'de Kaliforniya Dİjital Kütüphanesinin (urls) kataloğundan allnan D-Llb Magazine (url61 adlı elektronik
dergiye ait bilgiler MARc alanlarl ile birlikte Verilmektedir.
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Kaynak: http://www.cdlib.org/ (Bazl MARc alanlarl silinmiş, bazllan da koyu

harfle yazllmlştlr.)
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KataIoğun web Versiyonunda kullanlcülar için daha açlklayIcI olmasl amaclyla
856 alant için "EL" (Electronic Location) etiketi kullanılmlşİlr. Bu elektronik der-

giye erişmek isteyen bir kullanıcl "EL" alanındaki bağlantlya (link) tlklayarak D-

Lib Magazine adll elektronik derginin bulunduğu adrese (http://www.dlib.org)
doğrudan bağlanabilmektedir. Kaliİorniya Dijital Kütüphanesindeki süreli yaylnlar Veri tabanlnda binlerce elekİronik yaylna ait bu tür MARo bilgileri bulunmaKadlr. Benzer bir şekilde oclc'nin (u 7) Electronic collections online
olarak adlandlrılan Veritaban,nda da yaklaşlk 2.000 elektronik dergiye ait bilgiler

bulunmaktadır.
Ancak, elektronik yaylnlara ait MARc kayltlannda elektronik yer (URL: Uni-

Versal Resource Locator) adresierinin Verilmesi soruna tam bir çözüm getirmemektedir. Çünkü elektronik yaylnlara er!şmek, bu tür yaylnlan bibliyograf ik
olarak tanlmlamak Ve dizinlemek için henüz standart mekanizmalar oluşturulmuş değildir. web kullanlcülarlnln da çok iyi bildikleri gibi, elektronik yaylnlarln adresleri slk sIk değişebilmektedir. DolaylsIyla daha önce MABc kaydında verilen ve "doğru" adrese işaret eden bağlantllar "klrlk bağlantilar' (broken

links) haline gelmektedir.

söz konusu bağlantlya tlklayan kullanlcl çoğUmuza

aşina gelen "404 Not Found" (bulunamadl) mesajlyla karşllaşmaKadlr. Bunun

birçok nedeni olabilir: Elektronik yaylnl içeren dqsya adt değişebilir; adı değişmese bile bir süre sonra bu dosya bir başka dizin altlna aktarllabilir; dosyanln
bulunduğu bilgisayar ya da lnternet sunucusu değişebilir; ya da bir süre sonra

dosya tamamen ortadan kaybolabilir. Yapllan tahminlere göre lnternet ortamündaki bir bağlantlnln ortalama ömrü 44 gündür (Kahle 1997). Bir başka de-

yişle belirli bir adreste bugün bulunabilen Ve URL adresiyazllarak erişilebilen bir
elektronik yayna 44 gün sonra erişilemeyebilir. Tablo 1, URL adresleri Verilen
elektronik dergilerin yarısına belirli bir süre sonra adresler işlevselliğini Ve güncelliğini yitirdiğinden erişilemediğini göstermektedir.
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URL'lerin lşIevselliğiVe Erişim Yöntemlerinin Güncelliği (Ford Ve
Harter 1998:342)

Erişim Yöntem

j

http

gopher

ftp

telnet

Elektronik dergi saylsl (N=36)

33

26

21

2

Listelenen toplam URL sayısı

81

.ro

29

1

işlevsel ve günceI URL yüzdesi

./.67

./.28

"/.31

%5o

Toplam

148
o/"5o

Görüldüğü gibi, sadece yer belirten, ancak gönderme yaptIğl dijital belge hak-

bİr bilgi içermeyen URL standardl kalıcl bir çözüm değildir. ocLc
geliştirilen
lndan
taraf
PURL (Permanent URL) (url8) ile lnternet Mühendislik Ça-

klnda herhangİ

l!şma Grubu (lETF) (url9) taraİından geliştirilen URN (uniform Resource Name),

URL'e oranla daha kaltcl yer adresleridir. Elektronik yaylnlar.n bulunduğu adresler değiştiği zaman bu değişiklikler ilgili servislere bildirildiği takdirde islenen
dosyalara erişilebilmektedir (shafer Ve diğerleri1996; lETF 1999).

Diiital Nesne Tanlmlama (Dol) Numarasl
URL, PURL Ve URN gibi standartlar lnternet üzerindeki elektronik belgelerin
keşfedilmesiniVe bu bilgilerin dağltlmlnl bir ölçüde kolaylaştlrmaktadlr, Ancak bu
standartlar lnternet ortamlnda entellektüel içeriği Ve içerikle ilgili haklarl (erişim
Ve telif haklan) yönetmek için yeterli değildir. oysaki yaylnclllk -ister geleneksel
ister elektronik olsun- entellektüel içeriğin dağ(lmı Ve yazarlara Veya bestecilere

telif hakkı ödemelerinin yapllmasl anlamlna gelmektedir. Dijital yaylnclllk, yani

entellektüel içeriğin elektronik ticareti, erişim Ve diğer haklann yönetimiyle iIgili
,l999b:
1 3; Lynch
hizmetlerle birlikte içerik yönetimini gerektirmektedir (Paskin
1997).

işte oilitaı nesne tanlmiama (Digital objact ldentifier: Dol) sistenni lnlernet
98
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teknolojileriyle bütünleşik ortak bir entellektüel içerik yönetimi mekanizmasl geliştirmeyi amaçlamaktadlr. Bir "dijital nesne" elektronik ortamdaki bir kitabln ya

da makalenin bibliyografik künyesini, özetini, ya da tam metnini temsil edebileceği gibi, bir derginin bir saylslnln içindekiler saytastnl, bir resmi, müzik yapltlnl ya da filmi de temsil edebllir. Uluslararasl Dol VaKı (url10) tarafından yürütülen Ve "yirmibirinci yüzyllln lSBN numarasf' olarak adlandlrılan (Simmonds
1998) Dijital Nesne Tanlmlama sistemi dijital nesneleri adland|rmak, bu adlarl
depolamak, lnternet araclllğlyla söz konusu nesneleri belirlemek Ve bunlara erişmek için kar amacü gütmeyen bir şirket olan ABD Ulusal Araştlrma Girişimleri Şirketi cNRl (url11) (corporation for National Research lnitiatives) taraİından geliştirilen dağltlk Ve ölçeklenebilir bir bitgisayar sisteminden (urı12) (cNRl Handle

System) yararlanmaktadlr. Uluslararasl Dol Vakf lnln yanl sıra bu sistemin kullanlcllarl araslnda Kongre Kütüphanesi (url13), ABD savunma Bakanlİğlna bağh
Savunma Teknik Bilgi Merkezi (urlla) ve Amerjkan Haber Ajansı
lunmaktadlr (Paskin

,1

997 1999a;

1

1url151

da bu-

999b).

Aşağlda Uluslararasl Dol Vakt| taranndan tahsis edilen bir Dol numarasl örneği Verilmektedir (Rosenblatt
1

0. 1 01

6/rsrc

u 31

1

997):

3841 07697000225

Dol numaras| iki klslmdan oluşmaktadlr: Ön ek ve son ek. Ön ekte yer alan
",l0" rakamI halen Dol numaralarlnln çeşitli yaylnevlerine Ve kurumlara tahsis
edilmesinden sorumlu olan Uluslararasl Dol Vakfını, "1016" rakaml da Uluslararası DOl Vakf|'nın Reed Elsevier Yayınevine (url161 tahsis ettiği numarayı
göstermektedir. Kesme işaretinden sonra gelen Ve zorunlu olmayan "Slcl" (Serial ltem and contribution ldentifier) numarasl bir süreli yaylnda yer alan içindekiler sayfasl, özet ya da makalelerin tam metinlerini tanlmlamaya yarayan bir
başka standarttlr (Paskin -l997). Dol numarasI içinde istenirse lSBN, lSSl.i,
gibj standart numaralar da yer alabilmektedir.
rakam

(s,1 384,1

Slcl

slcl

belirtecinden sonra gelen

07697000225) ise dilital nesne numarasldlr.

Dol numarasının nasll çallştlğı Şekil 2'de bir başka örnekle grafik olarak gösterilmektedir (Rosenblatt

1

997).

Yaşa-r

Tonıa

Bııgı DijııJası 20lN , l(]) 8Çl32

Şekil 2. Rehber Aracılığ,yla Dol Numaraslnln Çözümlenmesi (Rosenblatt
1997)

Yayıncının Web
sunucusu

web kullanıcısı
EJournal Eylül

'97 Saylslnl al

@

o

URL adresinde DOl numarası var
http://dx.doi.org/1

0.

1

346/ejournal09-97

DOl Rehberi 10

@

.(

DOl

:

1

0.

1

346/e.iourna1-09-97

UnL:httpr/www, giantsteps.com/ejournaypurchreq?09-97

Şekilde de görüldüğü gibi, EJournal dergisinin son saylstnl arayan bir kullanıcı web tarayıcısına DOl numarasını da içeren URL adresini (http://dx.doi.org/
,l0.1346/ejourna1-09-97) girmektedir.
"1346" rakaml

Dol Vakfl taraflndan EJo-

urnal dergisinin yaylnclslna (Giantsteps Publishing Co.) (urll7) Verilen bir numaradlr. Kullanlcl bu adrese tıkladlğl zaman Web taraylctsl

Dol rehberinden

"dx.doi.org" adresini bulur. ikinci adımda Dol Rehberinden ilgili Dol numarasüna

(1o.1346/ejouma1-09-97)

baklllr Ve karşlllğl olan URL adresi

www.giantsteps.com/ejournal/purchreq?09-97)

(http://

bulunur. Bu adres kuIlanlclya

derginin bu saylslnl satln almak isteyip istemediğini soran bir ekranı getirmektedir. Üçüncü adlmda Dol Rehberi saydam bir bİçİmde ilgili URL adresine
bağlanlr (Rosenblatt

1

997).

Dol

numaraslnln lntörnet ortamlndaki dijital nesnelerin tanlmlanmaslnda bir
standart olarak kullanılabilmesi için çahşmalara devam edilmğkledir. Ulus-

lararası Dol Vakİlnln tlpk| ulusIararasl alanda lsBN numaralar|ndan sorumlu
100
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olan ajans (Bowke0 (url18) gibi bir yaplya kavuşturulmasl düşünülmektedir

Metadata
Dijital nesneleritanlmlamak için yapılan Dol Ve benzeri çallşmalar|n yanl slra,

son ylllarda elektronik ortamdaki belgelerin bibliyografik bilgilerini kaydetmek Ve
bu belgeleri dizinlemek için de bazl çallşmalar yapllmaktadır. Günümüzde Web
arama motorlarl taraİlndan lnternet ortamlndaki belgelerin dizinienmesi bu amaç
için yeterli değildir. Altavista (urü19), Yahoo! (url20), Lycos (url21), HotBoİ (url22)

web sayfasınln çok
küçük bir bölümünü dizinlemektedir (Guernsey 1999). oysaki lnternet üze-

Vb. arama motorlarl lnternet ortamlndakiyaklaşlk 600 milyon

rindeki, sayllan hlzla artan dijital nesnelerin daha kapsamll oIarak dizinlenmesi
bu kaynaklara erişimi kolaylaştlracaktür (Weibel 1995).

Temelde baslll kaynaklar için geliştirilen, ancak kısltlI da oIsa, çevriiTliçi kütüphane kataloglar|nda elektronik belgelerin bibliyografik ıanimlnı yapmak Ve adreslerini belirtmek için de kulIanIlan MARC standardlndan yukanda söz etmiştik.
lnternet oılamlndaki belgeleri bibliyograf ik olarak daha iyi tanImlamak amaclyla
,l996 ylllnda
(url23)
(Weibel

Dublin core Metadata Girişimi

başlaİlmlştır

1995;

1999). "Metadata" kabaca "bilgi hakktnda bilgi" anlamlna gelmektedir. Bu tanIma

göre kütüphane kataloglannda Ve arama motorlannda belgeleri temsil etmek
üzere kullanılan katalog kayltlarl, konu başllklan, anahtar sözcükler Ve özetler
"metadata" olarak adlandlnlabilir. Dublin core Metadata Girişimi çerçevesinde
lnternet ortamlndaki bilgi kaynaklannı tanlmlamak için 15 öge geliştirilmiştir. BaslIl kaynaklarl tanlmlamak için kullanllan bibliyograf ik tanlmIama ögeleriyle benzerlik gösteren bu ögeler slrasüyla şunIardlr:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Başllk (title);

Yazaryadayaratıc|adı;
Konu ya da anahtar sözcükler;

Kaynağ|niçerİğinitanlmlayanaçlklama(description);
Yaylncl;

Yazar ya da yaratlcl olarak adı geçmeyen ama kaynağln içeriğine en101
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tellektüel katklda bulunan diğer emeği geçen kişiya da örgüt(le0;

7.
8.
9.

Tarih;
Kaynak türü;
Format;

10. Kaynak adresiya
1 1

.

12.

da numarasü (URL, URN, vb. gibi);

Kaynak (elehronik kopyanln dayandlğl bilgi kaynağl);
Dil;

,13. Bİlgi kaynağlnln diğer kaynaklarla ilişkisi (örneğin, bir kitabIn bölümü, bir
belgedeki resim, Vb. gibi);

14. Kapsam;Ve
15. Hak yönetimi

(telit hakkl ile ilgilibağlantılarVb. gibi).

Çoğu kütüphanecinin aşina olduğu ya da ne anlama geldiğini kolayca tahmin

edebileceğİ Dublin Core ögeleri hakklnda daha aynntllI bilgi Weibel'in makalesinde

(1

999) Ve ilgiliweb sayfaslnda (url2a) yer almaktadır.

lnternet ortamlndaki her belge için Dublin core ögeleri belgenin yaratlclsl ta-

raİlndan hazlrlanabileceği gibi, bu bilgiler daha sonra başkalan (örneğin, kütüphanecilef) taraflndan da eklenebilir. URL adresiVerilen ağ üzerindeki bir belgenin otomatik olarak metadata bilgisini üreten Dublin Core Generator (url25)
adlı bir yazlllm da geliştirilmiştir.
ınternet ortamlndaki belgelere ait bibliyograİik tanlmlama bilgileriyle diğer bil-

gileri ilişkilendirmek için de çallŞmalar devam etmektedir. Ulusal bibliyograİik
servisleri birbirine bağlayan BlBLlNK projesi, dağıtık odamlarda kişileri ve elektronik kaynaklan tanlmlayan PRlDE proje§i, lnternet ortamlndaki bilgileri konularına göre düzenlemeyi amaçlayan

RoADs projesi bunlardan birkaçıdır.

a

Daha önce Dol numaraslndan söz ederken, dijital nesneleri tanlmlamak için
kullanIlan numaraların aynl zamanda o nesneler üzerinde hak sahibi olan kişi ya
da kuruluşlar| da belirlemeye olanak sağlamasl gerektiğini belirtmiştik. Metadata

alanlndaki en ilgi çekici çalışmalardan birisi de enıelleKüel ürünlerin ağ

4

Bu prajelede ilgili daha fazla bilgi Din bkz: hnol/www.ukoln.ac.ol</rneladalal.
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tamlnda ticaretine olanak sağlayacak bir çerçeve metadata standardl geliştirmeyi amaçtayan Ve tNDEcS (url25) adı verilen uluslararasl işbirliğine dayall
bir projedir. Bu projenin temelinde entellekiüel mülkiyet için bir Veri modeli ge-

liştirme düşüncesi yatmaktadlr. lNDECS projesi bir entellektüel ürünü tanlmlamak Ve bu ürünün ağ üzerindeki adresi ile söz konusu ürünün İicaretinden
sorumlu kişi Ve kuruluşlan Ve yapllan iş anıaşmalannl (allm-satım) herhangi bir
kuşkuya yer kalmayacak şekilde belirlemek için resmi bir yapl oluşturmayı amaçlamaktadlr.

içerik-Teknoloji Bütünleşmesi
Yukanda bilgi alt yapIslnln iki temel bileşenine (bilgi otoyolu Ve elektronik kütüphane) işaret etmiştik. Bu iki bileşeni kabaca'leknoloji" Ve "içerik" olarak da ad-

landlrmak mümkündür. Ancak özellikle elektronik yaylnclllKa çoğu zaman bu iki
bileşen birbiriyle bütünleşmiştir. Elektronik yaylnlarl okuyabilmek, dinIeyebilmek
Ve izleyebilmek için çoklu ortam (multimedia) yazlllmlara ihtiyaç duyulmaktadlr.
Bir başka deyişle, elektronik yayınlarda içerik ile bu içerikten yararlanmak için ge-

rekli bilgisayar, iletişim Ve ağ teknolojisi birlikte paketlenmiştir. Elektronik yaylnIardan yararlanmak için geliştlrilen Ve, örneğin, Unix ya da Java gibi belirli bir

platforma bağlı olmayan teknolo.iiIer, henüz yeterince yayglnlaşmamlştlr. Bu

alandaki sorunlar çözümlenene Ve daha kullanışll ürünler geliştiriİene kadar
elektronik yaylncIlıkta içerikleknoloji bütünleşmesi önemini koruyacaktır.

içerik{eknolo1i bütünleşmesi sorununa bir başka açldan da baklIabilir. Her
teknolojik yenilikte olduğu gibi, elektronik yaylncüllk teknolojisinde de yeni teknoloji eski teknolojinin yerini tamamen almamlştIr. shapiro Ve Varian (1999: 84)

geçmişte de teknolojik yeniliklerin bazl endüstrileri (örneğin, yayıncılık) öldüreceğinin söylendiğini, ama bunun gerçekleşmediğini söylemekte Ve bir örnek
Vermektedirler. ilk ortaya çlktlğlnda Videokasetlerin fiIm endüstrisini öldüreceği
düşünülmüş,
beklentiIerin aksine, Videokasetler İilm endüstrisinin daha da
'akataçmlştlr.
gelişmesine yol
Hollywood Videokaset teknolojisinden ya-

Çünkü

rarlanmasınl bilmiştir. Üİetilen İilmler önce sinema salonla.lna, sonra TV is103
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tasyonlarlna Ve Videokaset kiralayan işletmelere, son olarak da fiyatlann düşük
tutulmasIndan dolayl kiralamak yerine Videokasetlerisatln almaylyeğleyen müşterilere satllmaktadlr. Öyle görünüyor ki, yeni yaylnclhk teknolojileriyle eski teknolojiler de uzunca bir süre daha birlikte kullanIlacaKır.

Öte yandan eski-yeni teknolojinin birlikte Var olmasl teknolojinin yan l slra arztalep sorunuyla da ilgilidir. YayInevleri müşterilerin taleplerini dikkate alarak aynl

entellektüel içeriğe sahip bilgi kaynaklannl hem basllı, hem mikrofiş, hem de
elektronik olarak yaylmlamaktad|r. Tenopir ve King (,1997: 1 65) önümüzdeki 510 yıl içerisinde çoğu dergj|erin hem elektronik medya üzerinde, hem de kağlt
kopya olarak yayümlanacağlna işaret etmektedirler. Aynl şekilde kütüphaneler
de kullanlcılann isteklerine Ve sahip olduklan teknoIojiye göre aynl içeriği değişik
İormatlarda sağlamaktadlrlar. İİetişim teknolojilerinde de durum farkll değildir.
Günümüzde elektronik posta ile telgraİ, telefon, faks, kurye Ve mektup (adi

posta) birlikte Var olmaktadlr. iletişim teknolojisinde olduğu gibi yaylnclllk teknolojisinde de mevcut teknolojilerden hangisinin daha ekonomik olduğu ise tamamen farklı birkonudur.

Ağ Teknoloiisive Bant Genişliği

Ses, resim, grafik ve canlandırma ögeleri içeren elektronik yayınlar çok iazla
yer kaplamaktadlr. Tablo 2'de çeşitli tlbbiİilmleri depolamak için gereken disk kapasitesi megabyte (yaklaşlk bin bayt) olarak Verilmektedir.
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Tablo 2. ÇeşitliTlbbi Filmleri Kaydetmek için Gerekli Disk Kapasitesi (wong
Ve Huan 1997:25)

Tür

Görüntü

Grilik

ortalama

boyutlan

düzeyi

büyük|ük

(pixels)

(bits)

(Mbyte)

1-

2

Nükleerhp(PET, sPEcT)

128x128

12

MRI

256x256

12

Ultrasonografi

512x512

8

512x512

12

20-

SpiralVe helik BT

512x512

12

80

Dijital elektronik mikroskopi

512x512

8

değişiyor

Dijital renkli mikroskopi

5,12x512

24

değişiyor

Diiital eksiltme anjiyografisi

5,12x512 Veya
8

100- 500

Bilgisayarll tomograf

i

(BT)

1o24x1o24

8- 20
,l0
5_

Dijital X-ray

204ax2o4a

Bilgisayarll röntgen

204ax2o48

12

8

Djjital meme filmi

4096x4096

12

128

40
160

8

(4

görüntü)

Tablodan da görülebileceği gibi, dijital bir anjiyografi İilmi için yaklaş|k 500
megabaytllk depolama kapasitesi gerekmektedir. Kuşkusuz sağllk alanlnda
yayglnlıkla kullanllan bu tür tlbbİ filmler uzaKan tıp (telemedicine) uygulamalarlnda da büyük önem taşımaktadır. Bir başka deyişle, bu tür filmlerin sadece depolanmasl değil, gerektiğinde teşhis Ve tedavi amacıyla bilgisayar ağlar|
aracülIğlyla başka hastanelere Ve kuruluşlara da gönderilmesi gerekmektedir.
Ses, görüntü Ve canlandlrma içeren bu tür belgelerin dağüt|k Ve çok kullanlcülı bir
ortamda hlzll bir biçimde bir yerden bir yere aktarllabilmesi için bilgisayar ağ-

larlndaki bant genişliklerinin (bandwidths) saniyede gigabit'|er düzeyine çı105
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karılması gerekmektedir. Örneğin, yüksek kaliteli bir Videotilmi Birleşik Kralllk
Üniversite ve AraştIrma Ağl JANET (url27) üzerinden gerçek zamanlı olarak bir
yerden biryere aktarabilmek için ağln tüm kapasitesinin (saniyede 1oo megabit)
kullanllmasl gerekmektedir (Singleton 1993: 30). Günümüzde ise tele{lp, uzaktan eğitim Ve Videokonferans uygulamalarına daha çok Amerikan Ulusat Bilim
VaKı (url28) (NsF) tarafİndan desteklenen lnternet2 gibiyüksek bant genişliğine
sahip bazl araştlrma Ve eğitim amaçll bilgisayar ağlannda rastlanmaktadlr. Kuşkusuz lnİernet2 gibi ağlar akademik kütüphaneler İçin de çok önemli İlrsatlar yaratmakta Ve kütüphanelerin bağll olduklarl kurumların uzaktan eğitim, gerçek zamanh Video yaylnl Ve süper bilgisayar uygulamalannl desteklemelerine olanak
sağlamaktadlr (Houseton 1 999),

ELEKTRoNiK YAY|NLARlN KoRuNMAsl VE ARŞiVLENMEsi
Tlp, sağlük hizmetleri, genetik, meteoroloji, uzay bilimleri g!bi alanlarda kullanIlan Ve çok yer kaplayan dijital Verileri depolamak için büyük Veri ambarlarlna
(data warehouses), bu Veri ambarlarlndaki bilgileri araylp bulmak Ve Veriİeri bir
yerden bir yere aktarmak için de güçlü bilgisayarlara Ve yüksek bant genişliğine
sahip bilgisayar ağlanna ihtiyaç vardır. Ancak elektronik yayınların korunması ve
arşivlenmesi ile ilgili sorunlar sadece depolama kapasitesi ya da bilgisayar ağlar|nIn bant genişIjkleriyle ilgili değildir. Bu kesimde elektronik yaylnlarln korunmasl Ve arşivlenmesi ile ilgili gelişmeler tartışılmaktadır.

ve arşivlenmesi basılı yayınlannkinden
önemli farklllıklar göstermektedir. Basılı yayınlarda üzerinde bilgi kayltll İiziksel
medyay| (kitap, dergi, Vs.) korumak demek entelleklüel içeriği de korumak anlamIna gelmektedir. Fizikseİ medya zarar görmediğitakdirde entellektüei içeriğe
Elektronik yayınların korunması

erişmek her zaman mümkündür (Graham 1994). Elektronik ortamdaki bilgİIerin
korunması Ve arşivlenmesi ise oldukça sorunludur. EleKronik medyanln öm-

rünün klsa olmasl, içerik-teknoIoji bütünleşmesinden dolayı sadece içeriğİn
değil, bu içeriğe erişmek için gereken teknolojinin de korunması gereği, basılı
kopyadan elektronik ortama aktarllan bilgilerdeki formatlama sorunİan, "kop106
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yalama"ya dayanan arşivlemenin yaraülğl erişim Ve telil hakları sorunlarl, eleKronik yaylnlan arşivleme sorumluluğunun hangi kuruluşlara ait olması gerektiğinin henüz belirlenmemiş oImasl bu sorunlardan sadece birkaçldlr, Hedstrom (1998), bütün bu sorunlardan dolayl olsa gerek, kütüphaneler açlslndan
dijital korumayl patlamaya hazırzaman ayarll bir bombaya benzetmekteciir,

Koruma ve Arşivleme Teknoloiisi
Bilindiği gibi, manyetik bantlann Ve optik diskterin ömrü baslli yaylnlarln ana
maddesi olan kaglttan çok daha ktsadlr. iyi korunduğu Ve kulianlldlğı takdirde
kagıt yüzylllarca dayanabilmeKedir. oysaki manyetik Ve optik disklerin ömrü ge-

nellikle 1o yıl civarlndadlr. Bu bakımdan bu tür diskleri bir kez kopyalaylp ar
gelişmesinden
şivlemek yeterli değildir. Depolama Ve erişim teknolojilerinin h!zh
dolayl eski teknoloji ile üretilmiş elektronilddijital medya üzerine kayl,tll bilgilerin
zaman zaman daha yeniteknoloji ite üretilmiş yeni medya üzerine kopyalanması
gerekmektedir. Bu kopyatama işlemine "teknoloji yenileme" (İechnology reİreshment) ya da "teknoloji göçü" (technology migraİion) adI Verilmektedir. Asll
baslll medya üzerinde olan bilgilerin arşivleme amaclyla elektronik/dijita| medya
üzerine aktarllması da teknoloji yenilemenin bir parçasldır. Örneğin, Amerikan
Ulusal Arşivleri (url29) sahip olduğu manyetik ve optik disklerin iki kopyaslnü ar(Manes
şivlemekte Ve bu kopyalarl her 1o yllda biryeni medyaya aktarmaktadIr
1

998).

Kopyalama slrasında bazü bilgiler medya hataslndan dolayl kaybolabilmekte,
bazllar|ysa formatlama farklılıklanndan dolayI okunamaz hale gelmektedir. Yeni
teknolojiyle kutlanilan yazılımlar eski yazıllmlar ile hazırlanmlş bazü bilgileri (örneğin, dipnotla0 tanlmamaktadlr. Ayhl yazlllmlann çeşitli sürümlerinin (Versiyon)
kutlanılması bu durumu daha da zorlaştlrmaktadır. Manes (,l998) kopyalama sırasInda basit İormatlarln kullanllmaslnl, görüntü dosyalarlnln slklştlrllmadan sak-

lanmaslnl, belgeleri yaratmak için kuIlanllan yazlllmln depolamak için de kullanılmaslnı, depolama için kalitelimedya kullanılarak ikikopyanIn arşivlenmesini,
donanlm Ve yazlltm terfiinden önce bir arşivleme planı geliştirilmesini, yenı ah107
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nacak donanIm ile arşiV kopyalannln okunup okunamadlğlnln test edilmesiniVe
yapllan işlefin belgelenmesini önermektedir. Bir başka deyişle, elektronik yaylnlarl korumak Ve arşivlemek için gereken depolama, yedekleme (backup), yenilemeVe erişim mekanizmalarlna uzun dönemliyatlnmlar olarak bakllmalldlr.

Koruma Ve Arşivleme sorumluluğu
Baslll ortamdaki bilgi kaynaklarlnln arşivlenmesinden hangi kuruluşlarln sorumlu olduğu açlk iken, eıektronik yaylnlarIn arşivlenmesinden hangi kuruluşlarln
sorumlu olduğu bellideğjldir. YaylncIlar baslll kaynakların arşivlenmesinden sorumlu olmadlklarl gibi, büyük bir olasıIIkla elektronik yaylnların arşivlenmesinden

de sorumlu olmayacaklardlr. Bazı yayınevleri kendi bastlk|ar| kitap Ve dergilerin
eleKronik kopyalartnl bile uzun süreli olarak saklamaktan kaçlnmaktadlrlar. Ya-

ylnevlerinin arşivlemeyle ilgili kararlarlnl büyük öıçüde ticari etmenler belirlemektedir. Aynl durum farkll yaylnevlerinin ürünlerini bir araya getirerek pa-

zarlayan Ve l|aggregator|ı olarak adlandlnIan Ebsco (url30), swets (url31) gibi
şirketler içİn de geçerlidir (Tonta

1

998),

Bu durumda elektronik yaylnlann korunmasından ve arşiVlenmesinden de kü-

tüphanelerin sorumlu olacağl öne sürülebilir. Ancak böyle bir kanlya Varmak için
Vakit henüz erkendir. Bunun nedenleri aşağlda slralanmaktadIr:

1.

Elektronik yaylnlar basllıyaylnlara oranla daha az yer kaplamakta, arşiv]eme, iletişim Ve erişim leknolojiIerinin maliyeti de sürekli düşmektedir, Bu nedenle elektronik bilgilerin yaratllmasından sorumlu ku-

ruluşlar (yazarlar, yayünclIar, ticari örgüller, Vs.) arşivleiİc

sorumluluğunu da üzerlerine almak isteyebilirler.

2.

Baslll yaylnlan arşiv|emek, arşivleyen kuruluşa erişim yönünden çok
fazla bir avantaj sağlamazken (basılt bir yaytnl belirli bir zaman Ve
mekanda sadece bir kişi kullanabilir), elektronik yaylnlan arşivleyen bir
kuruluş bir yaylnl lnternet aracıIığlyla zamandan Ve mekandan bağlmsız olarak birden çok kişinin kullanıml için sürekli erişime açabilir.

Bu durum arşivlemeyi yayıncılar açıslndan daha çekici hale getirmektedir. Çünkü baslll yaylnlar için çoğu zaman ek gider kalemi olarak görülen arşivleme, sürekli erişimin sağladlğl ticari olanak]ar nedeniyle elektronik yayınlar için temel gelir kaynağl haline
gelebilmektedir.
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Son ylllarda yayınevleri sadece kendi ürettikleri elektronik yaylnlarl arşivlemekle kalmamakta, Highwire Press (url32) gibi bazl yaylnevleri bilimsel kuruluşlarla ilişkiye geçerek bu kuruluşlann ürettikleri yayın|an
da arşivleme görevini yüklenmeldedirler. Öte yandan, JsToR (Journal
Storage) (url33) projesinde olduğu gibi, kar amacl gütmeyen bazl kuruluşlar çeşitli yaylnevleri tarafından yaylmlanm!ş baslll dergileri dİjital
ortama aktararak bu yaylnlar için süreklive güVenilir bir elektronik arşiv
,1997).
Dağlttk ortamda birden
olma görevini üstlenmektedirler (waters
yürütülen
arşiv|eme çallşmalanna Amerikan
fazla kuruluş taraflndan
Ulusal Bilim Vakfl taraflndan birkaç y|ldlr desteklenen Diiital Kütüphane
Girişimi çerçevesinde geliştirilen projeler, ABD'de Virginia Teknik Universitesinde (url3a) Ve Avustralya'da (url35) yürütülen dijital tez projeleri, çeşitli ülkelerden '160 cjvarlnda kuruluşun elektronik yaylnlarlyla
destekledikleri Ağa Dayalı Bilgisayar Bilimleri Teknik Relerans Kütüphanesi (u1136) gibi çallşmalar da eklenebilir. Bütün bunlar lnternet'in
sağladlğl olanaklar nedeniyle elektronik yaylnlartn arşiV!enmesinin dağltlk bir ortamda ve birden faz la kuruluş taraflndan gerçekleştirileceğini
göstermektedir.

Elektronik Yaylnlarda Teliİ Haklarl
Elektronik yaylnlarln arşiVlenmesiriin kopyalamaya dayandığlna yukarIda işaret etmiştik. Dahasl, elektronik yaylnlardan yararlanmak için genellikle lnternet

araclhğlyla önce bu yaylnlara erişmek ve bu yayınları kendi bilgisayar ekranlnIza
ya da diskinize aktarmak, yani kopyalamak gerekmektedİr. Bir başka deyişle
herhangi bir elektronik yaylndan (paralt ya da parasız olarak) yararlanan bir
kimse söz konusu yaylnl elektronik olarak saklayabilme olanağlna sahiptir. Bu
durum deyim yerindeyse yayınclların "uykular|nI kaçırmaktadlr."
Bunun temel nedeni elektronik yayInlarl kullanma Ve kopyalamadan doğan
telif haklan sorununun basIh yaylnIara oranla çok daha karmaşık olmasüdIr. Elekt-

ronik ortamda telif haklanylA ilgili ödemelerin nasll yapllacağ| konusunda teknolojik Ve yasal mekanizmalar henüz geliştirilmemiştir.

Bazl yazarlar (bkz.: Barlow 1994) lnternet ortamlnda kopyalamanln son derecede kolay olmaslndan dolayı basılı yayınlann telif haklannl düzenleyen yasalann elektronik ortamda geçersiz kalacağlnl, yasal olmayan dijital kopyalamanın tamamen ortadan kaldırllamayacağlnl, bu nedenle de bİlginin özgür
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Kuşkusuz elektronik yayInlarda lelif haklarl sorunlarl sadece kopyalama kolaylığından kaynaklanmamaktadır. Kaldı kiyasal olmayan kopyalamayı basılı ortamda da tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. shapiro Ve Varian'ln
(1999: 83-90) da değindikleri gibi, eIektronik ortamda teliİ haklarl sorununa daha
farkll bir yaklaşım gerekmektedir.

Dijital teknolo.iinin bilgi üreİim Ve dağ|tlm maliyetlerini büyük ölçüde düşürdüğüne Ve mükemmel kopyalar üretmeye olanak sağlad|ğlna daha önce değinmiştik. Shapiro ve Varian

(1

999: 85-86) etektronik yaylncllarln düşük dağltım

maliyetlerinden yararlanarak bu durumu kendi lehlerine çevirebileceklerini söylemektedirler. Tüketiciler ekonomistlerin deyişiyle 'tecrübi" bir meta olan bilginin
değerini ancak tecrübe ederek anlamaktadlrlar. Örneğin, günümüzün en büyük
Virüs tarama yazıllml üreten şirketlerinden birisi olan McAfee (url37), ilk ge-

liştirdiği Virüs yazlllmlnln ('tecrübi meta") lnternet'ten bedava indirilmesine
(download) olanak tanlmlş Ve müşterilerinden, Virüs yazlllmlnl beğendikleri Ve
yararll bulduklarl takdirde, yazlllma ne kadar değer biçiyorIarsa o kadar ücreİ
ödemelerini istemiştir. McAfee şirketi ilk yılIn sonunda yaklaşlk beş milyon dolar
kar etmiştir (shapiro Ve Varian 1999: 90).
Bir başka örnek ise günümüzde Reed Elsevier gibi bazl yaylnevlerinin sunduğu "içindekiler sayfasl" (table of contents) Ve güncel duyuru hizmetleridir.
Reed Elsevier yaylnladlğl dergi listesinden ilgi alanlna giren dergiteri işaretleven
bütün kulIanlcllara söz konusU dergilerin yeni çıkan saylIar|nln içindekiler sayfalarlnt elektronik posta araclllğlyla bedava göndermektedir. Bir tür'tamamlayıcı

ürün" olarak görülen bu hizmet (Contents Alert) henr Reed Elsevieain yaylmladlğl dergilerin görünüdüğünü artlrmakta, hem de yaylnevinin ücretli olan
elektronik belge sağlama ve makalelerin tam metinlerine erişim gibi hizmetlerine
olan talebi artlrarak şirkete daha fazla para kazandlrmaktadlr (shapiro Ve Varian
1

999: 9'1-92).

lnternet "bilgı-reklam" (infomercial) için ideal bir ortamdır. lnternet aracıI|ğlyla

bedava kopya dağıtmanln maliyeti çok düşük oIduğundan, yay|nevleri ürünlerinin bir klsmlnl ya da tamamtnl bedava erişime açarak daha iyi tanlİlm yap110
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maKaVe dahafazla kar etmektedirler. ilginçtir, baslll yaylnIarlnın elektronik kopyalarlnl klsmen ya da tamamen lnternet araclhğlyla erişime açan MlT Press
(url38) ve Amerikan Bilimler Akademisi 1url39) gibi yayınevlerinin bastlğl kitap Ve
dergilerin satlşlnda iki-üç kat artlş gözlenmiştir. Çoğu kimse bilgisayar ekranından birkaç sayfadan daha uzun belgeIeri okumak istememektedir (shapiro
Ve Varian 1999: 86).

Dikkat edilecek olursa, yukarldaki örneklerde baslh yaylnlarln elektronik kopyalarlnü ekrandan okumak ya da yazıcıdan bastlrmak için okuyuculardan her-

hangi bir ücret ödemeleri istenmemektedir. Nitekim halen MlT Press'in yaylmladığl kitaplarln ilk bölümleri ve kilaplarla ilgili eleşliri yazllarl, ABD Bilimler
Akademisi'nin Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America (urlao1 adlı dergisinde ve diğer yayınlannda yer alan ma,
kalelerin tam metinleri bedava erişime açıktIr. Aynl yönelimi en büyük lnternet ki-

tapçlst Amazon 1urlallve Barnes Ve Noble (uda2) gibi sanal kitabevIerinde de
görmekteyiz. Söz konusu kitabevleri, potansiyel müşterilerine kitap seçiminde
yardlmcl olmak amaclyla kitap eleşlirilerine, okuyucularln ilgilendigi konudaki
diğer kitaplara yapllan göndermelere, her kitapla ilgili satlş istatistiklerine yer Vermektedirler. Her okuyucunun daha önce satln aldlğl ya da ilgilendiğini söylediği

kitapların konulan dikkate ahnarak bir "profil" oluşturulmakla Ve ilgili konularda
yeni kitaplar geldiğinde okuyucu haberdar edilmektedir

5.

Kuşkusuz elektronik içeriğin tamamen erişime açllmasl bütün elektronik yaylnlar için söz konusu olamaz. Shapiro Ve Varian (1999) elektronİk bilgi ticaretinin bazl yönlerine dikkat çekmekte Ve bir gözlüğün fotoğraflnın gözlüğün
asllnln yerine geçmediğini, ama birlotoğrafln görüntüsünün fotoğrafın kendisi ol-

5

Konuyla doğfudan ilgili olrMnasına ka§ın, wkarüda anülan ionrcnl€nn bir küsmünün ç€vimiçi kataloglar laüaİından da kullanlclığını lDı elmons yarar var ornağin, Kalifomiya Universiüesi Çewimiçi KüIiphano Kataloğü Melvyl (h@ fuafra]glJJçgağrl 6indiki adü Katlomiya Dijiıal Küıijphanesi: bfufusğIbpg),
şindi olduğu gibi w6b öncesi alönenleıde cle kullanücılarn konclj plolilleini lanmlamalanna idn vererek ilgili
konulaüda kaüphane deinesjne eklenen yenikilapları ya da MEDLINE, Cu enı conıenls gibirnaKale veritabanknna eklenen makalolqi ol€nronik posla ancülığIyla kullanıc,lara poslalamaneydı- Ancak kanımüzca
çevnmiçi kütİjphen€ kaıalogları aacülığıyla sanal klabevleinin yaptüklaründan daha lazlası kolayca yapılabilir. Her kitabın daha önce kaç deİa Münç alındığı, kiıabı ödajnç alanlann clüşa]ncelon, kjtab]n a kapağü,
içindekilel saylası ya da özeli hor bjblLyogafik kijnyeye eklenebili. Çeviniçi kalalogla/ i/o Book Review Dig6sl gjbi dergjleıdg yayümlanan kjlap eleşlirileri arasünda bağlantı (link) kufulabilir. MARO slanclardında bu lür
bilgilol için ay lmış alanlar bulunmanadıL Çavimiçi kataloglar bilqi kaynakJan hak]iıncla şimdikindon çok
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Press (url4) gibi uluslararası haber ajanslannın fotograİ arşivlerini lnternet aracllığlyla bedava erişime açmalan beklenmemelidir.
lnternet araclltğlyla erişilebilen elektronik yayInlaıln telif haklarlnln ihlal edilip

edilmediğinin saptanmasl yaylncllar| ilgilendiren önemli konulardan birisi, belki
de ilkidi. Playboy dergisi (urlas) her saylslnda yaylmlanan orta sayfa posterini
"okuyuculanna" lnternet aracllİğ|yla bedava olarak sunmaktadtr. KuŞkusuz dergi
yönetİcileri entellektüel mülkiyeti kendilerİne ait olan bu resimlerin başka web ad-

reslerinde saklanlp saklanmadlğınl, dahasl bu "malzeme"den para kazanan kuruluşlar olup olmadlğlnl merak etmektedirler. Digimarc (urla6) adı verilen bir teknoloji araclllğıyla dijital görüntülere normal gözle görülemeyen, ancak belli bir

yazlllmla saptanabilen gizli işaretler (İiligran) yerleştirilmekte Ve bu "ak|lll görüntülei'e hangi web adreslerinden bağlantı yapIld|ğı saptanabilmekte, bu bilgiler pazarlama, reklam Ve telif haklarlnI koruma amac|yla kullanllabilmektedir.

Gerek yazarlar, gerekse yaylncılar elektronik yaylnlarln asllna uygun olup olmadlğı (authenticity) hususu üzerinde de önemle durmaktadIrlar. Çünkü elek!
ronik yaylnIar çoğu zaman aslInIn mükemmel kopyalar|dür. Herkesin kolayca bir
yaylnln ashna uygun olup olmadığını saplamasl mümkürideğildir. shapiro Ve Varian (,l999: 93) deneyimli plak yapImcllarlnln bir müzik cD'sinin ana kopyastyla
20. kuşak kopyaslnln ses kaliteleri arasındakifarkı koıayca ayIrt edemedİklerini,

yaplmcllarln yapllan karşllaştırmalarln %37'sinde 20. kuşak cD kopyaslnln ses
kalitesini daha iyi bulduklarınl kaydetmektedirler.

Asllna uygunluk

ile yaklndan ilişkili bir diğer nokta da eleKronİk yayınlarln bü-

tünlüğünün (integrity) korunmasıdlr. Asllna uygunluk lnternet aracllığ|yla erişilen

yaylnln gerçeKen 'erişilmek istenen" özgün yayln olup olmadığlnl, bütünlük ise

yayınln entellektüeI tutarllllğ|n|n bozulup bozulmadlğlnl, yani değiştirilip değiştiriımediğıni ifade etmeRedir. Özgün kopyaya eklenebilecek gözle görülmeyen bir İiligran bu kopyayl diğerlerinden ayırt etmek için kullanIlmaktadIr.

Yaylnln içeriğinin değiştirilip değiştirilmediği ise içerik "kurcalandlğl" ta!(dirde
farkll değerler alan ve "zaman damgasl" olarak adlandlrllan biretektronik numara
112
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araclllğlyla anlaşl labilmektedir (Tonta 1 997c)

Lisanslaİ
EIektronik yaylnlarln kolayca kopyalanabilmesiVe dağltlmı, teliİ haklannln ba-

slll yaylnlara oranla daha kolay ihlal edilebilmesi yaylncılarl elekİronik bilgi satln
alan ya da "kiralayan" kuruluşlarla lisans anlaşmalarl yapmaya yöneltmiştir. Lisans anlaşmalarl telif hakkı yasalarlndan farkIıdır. Teliİ hakkl yasalarl yazarlar,
yay|nc|lar Ve kullanlcılar da dahil herkesi bağlamaktad|r. oysaki lisans anlaşmalan sözleşme hukuku çerçevesinde sadece anlaşma yapan taraflarl bağlamaktadır (okerson

1

996a;

1

996b).

YayIncllar lisans anlaşmalarlna telif hakkl yasalanyla düzenlenmemiş olan

hususlarda maddeler ekleyebalmekİedirler. Kuşkusuz kütüphaneciler de istedikleri maddeleri anlaşmalara koyabilirler. Sonuçta anlaşma iki tarafln da imzalamasü gereken bir belgedir. Ancak çoğu zaman lisans anlaşmalarl kütüphaneler açıslndan daha klsltlay|cı olmakta; kütüphaneciler yaylncllar
taraf lndan konulan maddelere itiraz etmek istediklerinde 'ister al ister alma" tav-

rıyla karş|laşmaktadırlar (okerson ,l996a). Örneğin, lisans anlaşmalan kütüphanelerin elektronik yaylnlarl çoğu zaman herkesin kullanımına açmalarlna
izin Vermemektedir. Eşzamanlı kullanıcı sayısı Ve kullanlcllara tanlnan haklar
(basllrma, kopyalama, indirme, Vb. gibi) lisans anlaşmalarlnda belirtilmektedir.
Elektronik yayınlarln kütüphanelerarasl ödünç Verme ya da rezerV amaclyla kullanlml klsltlanmaktadır. BasIlI yayınlarda teIit hakkl yasalarınln kütüphanelere Ve
eğitim amaçll diğer kuruluşlara sağladlğl "dürüst kullanlm" (fair use, fair dealing)

ayrlcal|ğl, birçok ülkede yasalarla garanti altlna alınan "bilgi edinme özgürlüğü",

eleklronik yayınlar söz konusu olduğunda lisans anlaşmaları yoIuyla klsltlanabilmektedir.
Elektronik yaylnlarda telif haklan Ve lisans anlaşmalan kapsamında ü9özünü
ettiğimiz "dürüst kul|anlm", "bilgi edinme özgürlüğü" gibi kavramlarln her birisi
başllbaşlna bir makale konusu otuşturmaktadır. Örneğin, ABD'de 'l996'dan beri
,l998'de
yürürlükte olan Elektronik Bilgi Edinme Özgürlüğü \'asasl Ve
çlkarllan
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Dijital BinyllTeliİ Hakkl Yasasl Vatandaşların elektronik bilgilere erişim haklarlnl,

elektronik bilgi ticaretiyle ilgili hususlan Ve elektronik ortamda telif haklannl düzentemek amacıyla hazırlanmıştır. 6

Öte yandan elektronik bilgilerin bir ülkeden diğerine kolayca aktarllabilmesi
"sünır ötesi" (transborder) bilgi aklşl, uluslararasl elektronik bilgi ticareti Ve telif

haklarlyla ilgiIi yeni yaklaşlmlar gerektirmektedir. Örneğin, ABD'de liste Ve rehber türü Veri tabanlarlnln (telefon rehberleri Ve kişisel kredi bilgileri içeren Veri ta-

banlan da buna dahildiO teliİ hakkl yasasl kapsamlna allnmaması, Avrupa ülkelerjnin ise bu tür bilgileri teliİ hakk| kapsamlnda değerlendirmesi, ABD ile

AVrupa ülkeleri araslndaki elektronik bilgi ticaretini etkileyecek gibi gözükmektedir.

ABD'de Araştlrma Kütüphaneleri Grubu Ve Kütüphane Ve Bilgi Kaynaklan
kişilik bir çalışma grubu
tarafından hazırlanan raporda (Preseying ..., 1996) dljital bilgilerin korunmasl,

Konseyi'nin (urla7) Koruma ve Erişim Komisyonu için,

2,1

arşivlenmesi Ve lnternet ortamlnda entellektüel mülkiyet haklannln yönetimi
bütün yönleriyle aynnİllı olarak tartlşllmaktadır. lFLA'nln web sitesinde de telif
haklanyla ilgiliyararlı bir kaynakça, konuyla ilgili elektronik dergilerin listesi, telif
haklanyla ilgili politika ve yasaları içeren zengin bir dizin buIunmaktadır (urla8).

6

Diiital onamda telil haklarü, bilgi edinne özgüülüğü ve dürüst kullanün konulanyla ilgilj daha geniş bilqi için
bkz. samuelson 1991; 1995: Çelik ve Tonta 1996; Tonla 1997b; 'copyn1n..-" 1996; ve "The council---'
1996.
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ELEKTRONiKYAY|NLARDA FiYATLAND|RMA VE EKONOMiK SORUNLAR
Yukanda elektronik yaylnlarda teliİ haklannın kolayca ihlal edilebilmesinden
dolay| yaylncllann elektronik bilgileri lisans anlaşmalarl yoluyla satma ya da ki-

ralama yoluna gittiklerini beliılmiştik. Bu yaklaşlm, elektronik bilgileri fiyatlandlrma zorluğu Ve işin ekonomik yönüyle doğrudan ilişkilidir (Varian 1995;
Shapiro ve Varian 1999:

,l

-51

;

Gotsch Ve Reich 1997). Elektronik yaylnclllk tek-

nolojisinin sağlad|ğl daha ucuz üretim Ve dağltlm olanaklarl, elektronik bilgilerin
lnternet aracllüğlyla biryerden biryere kolayca iletilebilmesiVe kopyalanabilmesi,

elektronik yayınlarda teliİ haklarlnln daha da önem kazanması elektronik yaylncllık ekonomisine farkll bir şekilde yaklaşılmaslnl gerektirmiştir.
Basılı süreli yayınlarln fiyatlandlnlmasıyla ilgili olarak yapllan araştlrmalarda
matematik alanlnda yaylmlanan bir makalenin yayln maliyeti yaklaşlk 4.000
dolar olarak saptanmlştlr (odlyzko

,l995

;

odlyzko

1

997; Tenopir Ve King

1

997).

Bu maliyetin %70'inieditoryal giderler oluşturmaktadlr. BasIm Ve dağltlm maliyeti

ise toplam maliyetin %25-%30'u civanndadlr. Ancak sanllanln aksine elektronik

dergilerde yaylmIanan makaleler basıh dergilerden çok daha ucuza malolmamaktadlr. Çünkü bİr yayının "ilk kopya"slnln üretimi için yapılan harcamalar (editoryal giderler) elektronik yaylnlar için de aynen geçerlidir. Buna ek olarak elektronik yaylnlar için ağ Ve sunucu maliyetleri gibi maliyetler de bulunmaktadlr. Bu

nedenle basllı dergilerde sayİa baş|na maliyet 23 dolar iken elektronik dergilerde
bu rakam 40-45 dolar olarak hesaplanmlştlr. okuyucular açısından ise bir ma-

kalenin maliyeti yaklaşlk 2oo dolardlr. Hawbaker ve Wagner (1996) kütüphaneler açlslndan baslll süreli yaylnlarln maliyeiiyle tam metin erişim maliyeİlerini karşllaştlrmlşlard]r.

odlyzko (1997) bir makalenin maliyetiyle ilgili ana giderleri şöyle tahmin etmektedir:

1.
2.
3.

Yayıncının karı:4.000 dolar;
satln alma dışlnda kütüphanelerin yaptIkIarl harcamalar: 8.000 dolar;
Editoryalgiderler Ve hakemlik giderleri: 4.000 dolar;
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Yazarlarln makaleyi hazIrlama maliyeti: 20.000 dolar.

Editoryal giderlerve yazarların makale hazıdama giderleri için muhasebe tutulmamakta Ve çoğu zaman bu giderler dolaylı olarak üniversiteler ya da başka
kUruluşlar tarafündan yüklenilmektedir.

Bu baklmdan odlyzko yukanda ya-

yınclnın karl olarak Veriıen ortalama rakamln (4.000 dolar)kütüphane ya da dergi

yaylnclltğl "krizi"yle ilgili tartlşmalarda en fazla dikkati çeken rakam olduğunu
söylemektedir.

süreli yaylnlardaki hlzll fiyat artışlarl gerçekten de "kriz" olarak

ni-

telendirilebilecek boyutlara ulaşm|ştlr, Artlşlar ABD, ingiltere, Almanya gibi genelde yayIncllarln bulunduklarl ülkelerdeki enflasyon oranlarlnln çok üzerindedir.
Karasözen (1996: 232), bilimsel dergi fiyatlannln her yül dolar bazında 7o10 art-

tlğlna işaret etmektedir. odlyzko'nun (1997) da değindiği gibi, söz konusu İiyat
artlşlarlnl editoryal giderler, sayfa başına bask| gider|eri, abone sayısü gibi ekonomik gerekçelere dayandırarak açıkIamak genellikle mümkün değildir. Dahası,
Reed Elsevier gibi bazl ticari yaylneVlerinin Vergi öncesi kAr marjinleri ok+l'lara
kadar çıkabilmektedir. Adı geçen yayınevi '1997 yılında 378 milyon dolar kazanmıştlr (Butler 1 999:1 95)7.

odlyzko (1997) bir makalenin ortaIama yay|n maliyetinin 1 .000-8,000 dolar
araslnda değiştiğini not ederek, değişik yaylnevlerinin Verdikleri maliyet rakamlar| araslndaki büyük farkln nedenini bilimsel yaylnclllkta fiyaİ rekabeti olmamasına bağlamaktadlr. odlyzko hava yolu şirketlerinden örnek Vererek, rakip
fırmanln

1

.ooo dolara bilet satt|ğ| bir pazarda 8.000 dolara bilet satan firmanın ya-

şamasInln mümkün olmadlğlnl söylemektedir.
Meyer (,1997) ise bilimselyayüncllık alanünda görülen değişken maliyetlere Ve
kısltIı abone sayılanna karşİn çeşitli yayInevlerinin hayatta kalabilmesini "tekel
gücü"ne ve "talebin esnek olmaması"na bağlamakiadır. Odlyzko'nun yukandaki
Reed Flsevior, Kluwer (LwIgaL&!!w9L99!uL w jley (hİp;l1wİ!gy,99a.) gibi belli başlü yayınevleinin
satüŞlan, gelilerive k6r aranlan hakküncla daha genjş bir anaqz için wyly'nin (1998) nakalesine bakülabilisüreli yayün fiya\an ile jlgili golişmeler ve değedenclirmeler içjn 19a9dan be, yay,m/anan Newsletiel on
Serials Plicing (hfu!fugL!Jh,!o§,gd!!1p!ic9ğ) adh elektlonik dergjye (lssN: 1046,3410) başvuvlabiln- Bu
dergiye lisloloc@Unc-eclu adresine içjnde'sub prices ad soyad' geçen bir mesai gönderilerek ıjcrctsiz
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örneğine dönecek olursak; yoIcularl bir yerden bir yere götüren hava yolu şirketlerinin Verdikleri hizmet aşağl yukarl aynIdlr. Dolaylslyla, bilet İiyatlannl pahalü
bulan ya da hizmetten memnun kalmayan müşİeri kolayca bir başka şirketten biletini alabilir Ve gitmek istediği yere Varabilir. Yani, hava yolu şirketjnin Verdiği hizmete olan talep "esnek'tir. oysaki, bilimsel yaylncIllkta durum çok farklldlr. Farkll
yaylnevIeri taraİlndan yayımlanan kitaplarln ya da dergilerde yayümlanan ma-

kalelerin birbirinin aynl olmasl mümkün değildjr. Bir başka deyişle müşleri, abonelik riyatl yüksek olan A dergisinde yaylmlanan bir makale yerine, düşük fiyatll B

dergisinde yaylmlanan benzer bir makaleyi okuyarak bilgi ihtiyacınü karşllayamayabilir. Yanj, pahall A dergısinde yayümlanan makaIelere olan talep
"esnek" değildir. TaIebin esnek olmamasl ise "tekelleşmeye" yol açmaktadlr.
Meyer, abone saylsl çok düşük olan uzmanıtk dergileri ile küçük Ve önemsiz dergileri yayımlayan yaylnevlerinin bile "tekel gücü" oluşturabildiklerinive dergiabo-

nelik İiyatlarınl istedikleri gibi artırabildiklerini belirterek, süreli yayın fiyat artlşlarlndaki "kriz"in geçici olmadlğına dikkat çekmektedir.
Öte yandan, yüksek fiyat artışlanndan biİimsel Ve teknik süreli yayünlara ihtiyaç duyan (talep eden) kişiler (öğretim üyeleri, araşllrmacılar, vs.) doğrudan et-

kilenmemektedirler. Çünkü bu yaylnlarln parasl, talep edenlerin ceplerinden
değil, kütüphane bütçelerinden ödenmekteVe öğretim üyeleriVe araştlrmacılarln
ihtiyacl olan yaylnlar bir şekilde alınmaya devam edilmektedir. Bu durum, "kriz-in
esas talep sahipleri taraf lndan tam olarak algllanmaslnl engellemektedir. Diğer

ülkelerin üniversitelerinde olduğu gibi, ülkemiz üniversitelerinde de bilimsel süreli yayln abonelikleri kesildiğinde çoğu akademisyenin sessiz kalmaslnın temel
nedenlerinden birisi de kanlmlzca budurBilimsel yayınctllkİaki söz konusu "kriz"i aşabilmek Ve kütüphanelerin bülçe
yükünü hafifletebilmek kolay gözükmemektedar. GinsDarg (1996: 88) şimdiki modelin (araştlrma kütüphaneleri aracüllğly|a yayınevlerini destekleme) uzun süreli

olarak devam etmesinin zor olduğunu söylemektedjr. Çünkü, odlyzko'nun
(1995) da belirttiği gibi, mevcut yaylncıllk modeli, üretimi, dağltlml, arŞivlenmesi
Ve çoğalt|lması zor olan kağ|l ortamlna dayanmaktadlr. Bu baklmdan araştlrma

kutüphaneleri şeklinde birçok yerel dağltlm noktaslna ihtiyaç duyulmUştur. oy117
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saki elektronik yaylnlarln üretimi, dağltlml, arşivlenmesiVe çoğalhlmasl daha kolaydlr. Nitekim, Ginsparg'ln kurduğu Los Alamos Ulusal Laboratuvarl Elektronik

yUksek enerji fiziği konusundaki makalelerin önbasılarını
(preprints) 1991'den bu yana web aracll|ğlyIa herkesin hizmetine sunmaktadır

Önbası Arşivi

1urla91

(Karasözen 1996).
ShuIenburger (1999) ise fiyat artüşl "kriz"ini aşabilmek için tüm konulan kap-

sayan Ulusal Elektronik Makale Arşivi (NEAR: National Electronic Article Repository) kuruImaslnl Ve ABD'de bilimsel bir dergide yaylmlanan her makalenin,

yaylmlandlktan bir süre (90 gün) sonra elektronik kopyaslnIn tek bir arşivde toplanmasInI Ve kamuya açllmasln| önermektedir. Gerek telif haklan açıslndan, ge-

rekse örgütsel Ve yasal aç|dan yapIlmasI gereken düzenlemeler öneride daha

aynntlll olarak yer almaktadlr. Shulenburger, Kongre Kütüphanesi, Amerikan
Üniversiteleri Derneği (url50), Araştırma Kütüphaneleri Grubu gibi kuruluşların

UlusaI Elektronik Makale ArşiVİ kurma 9örevini üstlenebileceklerini belirtmektedir.

Elektronik YayInlarda Fiyatlandlrma Modelleri
Bilimsel yaylncllık ile ilgili'krize Ve bu krizin çözümünde elektronik yayınlann

rolüne yukarıda kisaca değindik. Bu kesimde ise elektronik yayınlann fiyatlandlrma modellerini klsaca gözden geçireceğiz.
Gotsch Ve Reich (1998) içerik elektronik ortama aldarlldlğı zaman yayıncıIarın
katalannda çoğu zaman bir iş modeli olmadlğlnl söylemektedirler. Elektronik ya-

ylncllığa geçişteki amaçlardan birisi, olasl

bİr iş modeli ile ilgili bilgi toplamaktlr.

Yaylncllar çevrimiçi kurumsal aboneliklerin Ve abone olmayanlara da aç|k olan
"gördüğün kadar öde" (pay-per-View) sisteminin bireysel Ve kurumsaI abonelik
gelirlerini azaltacağınl düşünmektedirler. Yayınctlar marjinal okuyucuIarln "ge-

rekirse" (just-in-case) diye yaylnlara abone olmak yerine, "gerektiği zaman"
0ustin{ime) gereken miktan kadanna ödeme yapma kararl Vermelerinden çekinmektedirler. Kütüphaneciler eleKronik yaylnlar dermesi geliştirirken "satın
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alma" ya da "kiratama- ikilemiyle karşl karşlya kalmaktadırlar (okerson 1996a;
1996b).

Elektronik yaylnclllkta ekonomik modeller tam olarak oturmamlştür, Kimi yaylncllarİlpkl baslh dergilerde olduğu gibiaboneliğe dayall sabit fiyat modeliniyeğlemekte, kimiIeri ise işteme dayall (transaction-based) modeli yeğlemekte V9 erilisans
şim başına ücret istemekte, kimileri ise kişisel, kurumsal ve konsorsİyal
anlaşmalan yoluyla elektronik bilgileri satmaktadlrlar.

Bireysel Ve kurumsal aboneler için abonelildİiyatlandırma Ve erişim/
denetleme modellerinden bazılarl şöyle özetlenebilir (Goİsch Ve Vicky 1998):
Bazl yaylnevteri bireysel Ve kurumsal aboneler için basllı Ve çevrimiçi kopyaları
birlikte (bundled), bazıları ise ayn ayn sağlamaKadlr. Baslh Ve eIektronik kopyalar birlikte sağlandığlnda baslll kopyaya abonelik zorunlu olup, kütüphanelerin
elektronik kopyalar için İazladan yaptıklan ödemeler baslll kopya tiyatlnın bazen

%2o'sine kadar çıkabitmektedir. Tek sitedeki kullanıcılara sınIrsız arama, gösterim Ve basma hakkl tanInan bu modelde birleşik abonelik baslh aboneliğin yaklaşlk 1,5 katına kadar çükabilmektedir. Format seçme Ve ölçek ekonomisinden
yararIanma avantajIndan dolayl kütüphaneciler bu modele slcak bakmaktadlrlar.

Ayrl ayn sağland|ğlnda ise yaylnln baslll kopyasına abone olan kütüphaneler
elektronik kopya için herhangi bir indirimden yararlanamamaktadır. 6azı yayıncllar, abonelerin yllhk Veri tabanı erişim ücreti ödemelerini Ve içeriğin gelişiirilmesine kalklda bulunmalarını şart koşmakta, basIh ya da elektronik kopya
için ayrlca para istememektedirler.
Satln allnan ya da kiralanan elektronik içeriğin denetimi ise çoğunlukla sInlrlı
ya da sınlrslz sito lisansları aracılığıyla sağlanmaktadlr. lP (lntemet Pfotocol) temelli slnlrslz kurumsal site lisanslan bir örgütteki tüm bilgisayarIar|n abone olunan elektronik yayına erişimine olanak sağlamaktadır. Bazen erişim eşzamanlı

kultanlcl say|sl ya da terminal saylsl ile sln|rlanabilmektedir. Bazen de kullanıcılar, bir yay|nın baslh kopyaslna abone olan kütüphanelerde aynl yaylnln
elektronik kopyasına kuIlanıcı kodu

ve şifro aracIhğıyla

erişebilmektedirler

(Gotsch Ve Vicky 1998).
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Bazl kütüphaneler ise elektronik belge sağlamak için kulİanmak üzere yaylnevlerınden kupon satln almaktadürlar. Kullanıcılar kütüphanenin abone olmadlğl bir dergiden makale isteğinde bulunduklannda saİn allnan kuponlar kuIlanllarak istenen yaylnln elektronik kopyası hızla sağlanmaktadlr (Kiernan 1998).

Böylece kütüphaneler az kullanllan elektronik dergilere abone olmak yerine yaylnevlerinin ya da ticari elektronik belge sağlama şirketlerinin hizmetlerinden yararlanmaktadlrlar.

Elektronik yaytnlara bireysel olarak abone olmak için de değişik modeller denenmektedir. Bu modeller web ortamında herkese açık bedava tam metin erişime oIanak sağlayan elektronik dergilerden bedava sınırlI içeriğe (örneğin, özet)
eriŞim sağlayan dergilere, güncel bilgi duyurusu gibi belirlİ hizmetlerle desteklenmiş tam metin erişime olanak sağlayan ücretli dergilerden kredi kartı numarasl Verilerek gjrilen gördüğün ya da kopyaladlğın makale saylsl kadar ödeme
yapllan dergilere kadar geniş bir yelpaze çizmektedir (Gotsch Ve Vicky 1 998).

Konsorsiyal Lisans Anlaşmalarl
Elektronik yaylnlarla ilgili son ylllarda giderek yayglnlaşan modellerden birisi
de daha önce değindiğimiz lisans anlaşmalarldlr. Baz l yayinevleri (örneğin, Aca-

demic Press) basıll dergilerin eIektronik kopyalarlna eİişim olanağlnl lisanslar
aracllığ|yla sadece kütüphane konsorsiyumlarına sağlamaktadlrlar. Yaylncllar
böylece telif hakkl yasalarüna ek olarak lisanslar aracllığlyla da kendilerini garantiye almaktadtrlar. Ancak söz konusu lisanslar için yüksek fiyatlar ödemek gerekmektedir. Örneğin, Reed Elsevier YayInevi ile ABD'nin ohio eyaletindekiaka-

demik kuruluşlan temsil eden ohioLlNK (url51) konsorsiyumu arasInda
imzalanan üc yıllık bir lisans anIaşmasİna göfe ohioLlNK üyesi 40 üniversiteye
mensup toplam beşyüz bin öğrenciVe öğretİm üyesi ilgili yaylnevi tarafIndan ya-

ylmlanan toplam 1150 baslh derginin tam metinlerine elektronik olarak erişmektedirler. Lisans anlaşmaslnln toplam maliyeti 23 milyon dolardlr. Aynı kon-

sorsiyum Academic Press laraflndan yaylmlanan 175 derginin eleKronik
kopyalanna (lDEAL) (url52)erişmek için ise yllda üç milyon Ciolar ödemektedir120
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Söz konusu lisans anlaşmalarinda yaylnevleri yaylmIadlklan basıll dergilerin
elektronik kopyalarlna erişim için bazen zor koşullar öne sürmektedirler. Örneğin, yukanda adl geçen Reed Elsevier Yaylnevi ile Wisconsin'daki Madison
Üniversitesi arasında imzalanan lisans anlaşmasına göre Üniversite, Reed Elsevier taraİlndan yaylmlanan basılı dergilere üç yll boyunca aboneliğini devam
ettirmek zorundadtr. Dergilerin elektronik kopyalarlna erişebilmek için üniversite

baslll dergilere ödediği ücretIere ek olarak ilk yll %7,5, ikinci Ve üçüncü ylllarda
ise 7o9,5 oranlnda daha tazla para ödemekıe yükümlüdür. Buna bir de yllllk yüz-

bin dolar tutan Veri tabanl yükleme Ve işletme giderleri eklenmekİedir. Anlaşmaya göre Üniversite hem Reed Elsevier'in basılı dergilerine üç yll boyunca
aboneliğini devam ettirmek, hem de basllı kopyalarlna zaten abone oIduğu dergilerin elektronik kopyalanna erişmek için 450.000 dolar İazladan ödeme yapmak zorundadlr. Bu durumun zaten kısltll olan kütüphane bütçeleri üzerine etkisi,

üzerinde ayrıca durulması gereken bir konudur.
Bir baŞka örnek, lnstitute for Scientific lnformation (lSl) (url53) tarafından ya-

yımlanan Veri tabanlarından verilebilir. lSI ürünü atlf (citation) dizinlerinin 1982,l997

ylIlarlnl kapsayan Ve site başlna 15 eşzamantl kullanIclyla sInlrlanaıı elekt-

ronik kopyalarl için

,1997

ylhnda Ulusal Akademik Ağ Ve BiIgi Merkezi'ne (ULAK-

Bi[,4) (url54) önerilen abonelik fiyatları aşağlda Verilmektedir:

Science citation lndex: 460.000 UsD
socıal science citaİion lndex: 210.000 USD
Arts Ve Humanities citation lndex:

,l94.000

USD

current contents (sadece 1 997 yıll): 60.000 UsD.
Günümüzde ise lsl'nin yukarlda anllan atlf dizinlefini ıçeren Web of Science
Veri tabanl için 28 kütüphaneden oluşacak bir konsorsiyuma önerilen bir yllllk
(2000 yllı) lisansfiyatlan ise aşağüdadlr (Veri ... 1999):

2000 ylll aboneliği: 420.000

Geriye dönük

UsD

3 yllhk Veriler: ad|

200.000

UsD
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uSD

500.000 USD.

Bu

fiyatlarla ülkemizde herhalde çok az saylda kütüphane, ahİ dizinlerinin
elektronik kopyalarına bireysel olarak abone olabilme gücüne sahiptir.8 Yaylncllar karşlslnda pazarllk gücünü artürabilmek Ve daha iyi fiyatlarla eleklronik

kaynaklarl sağlayabilmek için ülkemizde de kütüphanelerin ivedilikle bir konsorsiyum çatİsı altlnda örgütlenmeleri gerekmektedir9

.

soNuç
Postman (,l992:4-5), ".,.her teknolojik yeniliğin

tek taraflı etkisi olduğunu Var-

saymak bİr hatadır. Her teknoloji hem bir külİet, hem de nimettir,.." demektedir.
Postman'ln söyledikleri elektronik yaylnclllk teknolojisi için de geçerlidir. Elektronik nesneleri tanlmlama Ve standartlaşma ile ilgili gelişmeler yaklndan izlenmelidir. Çünkü elektronik bilgi ticaretinin en öneı,ıli igelerinden birisi de İnternet ortamlndaki bilgilerin herhangi bir kuşkuya yer blrakmayacak şekilde

lanlmlanmasl, hak sahiplerine gerekli ödemelerin elektronik teliİ hakkl yönetim
sistemleri (electronic copyright management systems) araclllğlyla yapllmasIdIr.
Birçok kuruluşun yanI slra Kongre Kütüphanesi de konu üzerinde çallşmalar yürütmekıedir.

Teknolojiyle yaklndan ilgili bir diğer konu da elektronik yayınlann arşivlenmesidir. Gerek bilgi işleme, gerekse depolama Ve iletişim leknolojileri son
derece hızlı geliştiğinden eleKronik yayınlar lnternet ortamlnda çok daha ekonomik biçimde depolanabilmekte Ve erişime aÇllabilmektedir. Ancak, elektronik
yaylnlarln arşivlenmesiyle ilgili bütün sorunlarln henüz çözümlenmediği de gözden uzak tutulmamalldlr. lnternet ortamlndaki dinamik nesnelerin korunması ve
teknolojinin yenilenmesiyle ilgili gelİşmeler dikkatle izIenmeli ve arşivlemeyle ilgili yasal Ve örgütsel sorunlar üzerinde yoğun olarak çalüş!lmal|dlr. Grothkopf

8
9

Ülkemizct' eledronik dergi demesi gelişIirme çal]şnatannn itk ömek]erden biisi için bkz.: Özbağ, 1997.
Ünivesite külijphanelei arasında elektronjk bjlgi kaynaklannın onak kulhn]mına y(melik olaqk ilkemizde

son yülküda yap an konsorsiyum kurma çalüşmalan ile ilgili olarak bkz- Tonta 1999.
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(1997) "şimdiki kağ|da dayall sistemler terkedilmeden önce, elektronik yayünlara
erişim Ve özellikle bu tür yaylnlarln arşivlenmesi için olgun Ve standart çözümler
bulunmasü" gereğini Vurgulamaktadlr.

Geleneksel yaylnclllk ile karşllaştlrıldlğlnda elektronik yaylnclhk İeknolojisi,
bilginin üretimi, dağltüml, arŞivlenmesiVe çoğaltllmaslnı daha ekonomik hale getirmektedir. Kullanıcllar bulunduklan yerden isledikleri zaman elehronik bilgilere

erişebilmekte Ve bu bilgilerden ücretli ya da ücretsiz olarak yararlanabilmektedirler. Elektronik bilgi ekonomisiyle ilgili modeller henüz tam oiarak belirlenmiş
değildir. Ancak kütüphaneciler de söz konusu modellerin gelişmesine katklda
bulunmaktadIrlar. Kütüphane konsorsiyumlarl aracIllğlyla elektronik yayınlara

erişim giderek yayglnlaşmaktadır. Günümüzde rastlanan baslh Ve elektronik
kopyalar için farkll fiyatlandürma modelleriyakln gelecekte herhalde ortadan kal-

kacaktlr. Çünkü kullanıcılar aradlklarl bilginin elektronik ortamda olup ol-

mamasından çok entellektüel içeriğiyle ilgiIenmektedirler. Kütüphanecilerin yaylncllarla yaptlklarl anlaşmalarda bu noktayl öne çlkarmalan son derecede
doğaldır.
Elektronik yaylncıltk alanındaki teknolojik Ve ekonomik gelişmeler ile elektronik bilginin korunmasl Ve arşivlenmesinde katedilen mesafeler yakln gelecekte

kütüphane hizmetlerinin Verilme biçimini toptan değiştirecekmiş gibi gözükmektedir. Gelecekte kütüphane kurumunun Var olması ve kullanıcıların her
tür bilgi ihtiyaçlarlnl karşllamaya devam etmesi, kütüphanecilerin elekİronik ya-

yıncılık alanındaki gelişmeleri yakından izlemeleri, konuyla ilgili gerekli örgütsel,
İinansal Ve yasal hazlrllklarl yaparak "değişimi yönetme"leriyle mümkün olacaktlr.
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bir araya gelerek oluşturdukları araştlrma projğsi. lnternet2 bu kuruluşlar araslnda
ortaklaşa yürutülen ileri araştlrma projeleri Ve uygulamalar için yüksek hlzda lnternet
iletişimi sağlamaktadlr.

The centerİor Next Generation lnternet. Gelecek Nesii lnternet Merkezi.

httD://ilvww.ngi.org. ABD'deki slnai kuruluşlar, kamu kuruIuşlan, oliu|!ai, kütüphaneler, müzelğr Vb. gibi birimler araslnda yüksek hızda lnternet erişimi sağ-

4
5
6
7
8

lamayı amaçlayan proje.

z39.50 lnternaıional lnformation lnterchangğ Protocol. z39.50 Uluslararasl Bilgi Değişim standardl. htto://sunsite.berkele)4edu/z3950/.
california Digital Library. Kaliforniya Dijital Kütüphanesi. httD://www.cdıib.org.
D-Lib Magazine. htto://www.dlib.org.

ocLc: onıine Librarycomputercenter.

httD://www.octc.org

PIJRL: Permanent Uniform Resource Locator. Kalücl URL. httD://Dur1.or9.

9lETF:

lnternet EngineeringTask Force. lnternet Mühendislik Çallşma Grubu.
http://www.ietf.org.

10

lnternational Digital object ldentiİier Foundation. Uluslararasl Dijital Nesne Tanlmlama VaKı. http://www.doi.org.

11

cNHı: corporation for National Research lnitiatives. ABD Ulusal Araştlrma Girişimleri Şirketi. httD://www.cnri.org.

12 cNRl Handle sysıem.
b!!p j/@_İand jc.n€!
13 Libraryof Congress. Kongre Kütüphanesi. httD://www.loc.gov14 DTlc: Defense Technical lnformation center. Amerıkan savunma Teknik Bilgi Merkezi. http://www, dtic.mil.
15

UslA, united states tnformatjon Agency. Amerİkan HaberAjansl.
httD:/^,vww. usia.
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16 Reed Elsevier lnc. http://www.reed-elsevier.com.
17 GiantSteps Publishing Co. http://www.giantsteDs.com.
18 R. R. Bowker. Uluslararasl lsBN Ajansl.
httD://www. bowker.corTı/standards/homeİndeX.html.
19 Alta Vista

Ar"ra

Motoru. httD;//www.altavista.com.

20 Yahoo! AramaMotoru. httD://www.Vahoo.com.

21 Lycos Arama Motoru. h!lp:,!D4dyaa§_Gan
22,

HotBotAramaMotoru. http://www.hotbot.com.

23,

Dublin core Metadata lnitiative. Dublin core Metadata Girişimi. http://oun.org/Dc/,

24Bkz.:@
25 Bkz.: httD://www.ukoln.ac.uldmetadata/dcdoV.
26 lNDEcs: lnteroperability ol Data in E-commerce systems, Eleklronik Ticaret sistemlerinde Verilerin Birlikte Çahşabilirliği. httDr/www.indecs.org.

27 JANET. The U.K. Academic and Research Network. Birleşik Krallık Üniversite Ve
Araştt rma Ağü. hüp/^^^^&ia.!eL

28 NsF: Nationaıscience Foundation. Amerikan Ulusal Bilim VaKl.
http://www.nsf .goV.

29 NARA: National Archives and Record Administration. Amerikal ulusal Arşivıeri ve
Belge Yönetimi. httD://www.nara.goV.

30 Ebsco lnİormation services.
b!!p:/]M$[.9bj§§9l9nlb9!Ee4
31 Swets andZeitlingerBV. http://www.swets.nl.
32 Highwire Press. http://www.highwire.org.
33

ğ

JsToR: Journal Storage.

http://www.istor.org.

ElectronicTheses and Disserlations. httD://etd.Vt.6du,

35 Bkz. http://www.rary.unsw.edu.au/thesis.html.
36 NcsTRL, Networked computer Science Technical Rererence Library. Ağa Dayall
Bilgisayar Bilimleri Teknik Reİerans Kütüphanesi. hğp]b{!^!.!9§ttl9IE
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37 McAfee.com corp. htto://www. mcafee.
com.
38 MlT Press. http://www.mitpress.com.
39 National Academy
ol sciences o' lhe United states. Amerikan Bilimler Akademisi.
http://www4.nas.edt/nas/nashome.nsf .

40 Proocedings ot the Nationat Academy
of sciences of the lJnited states of America.
htto://www.onas. oro/.

41

Amazon. htto://www.amazon.com.

42 Barnes ve Noble. htto://www,bn.com.
43 Associated Press. htto://www.aD.com.

44 slPA Press. http://www. sioa. com.
45 P/ayboydergisi. httD://www.plavbov,com.
46 Digimarc. http://www.digimarc.com.
47 council on Library and lnformation Resources. Kütüphane Ve Bilgi Kaynaklarl Konseyi. http:i/www.clir.org.

48 lFLA: lnternational Federation of Library Associations and lnstitutions. Uıustararasl
Kütüphane Dernekleri Federasyonu. htto://wü,vw.illa.org/ll/cDyright.htm.

49 Los Alamos National Laboratory arxiv.org E-Print Archive. httD://www.xxx.lanl.gov.
50 Association ol American Universities. Amerikan ÜniversiteIeri Derneği.
httD://www.tulane.edu/-aau/.

51 ohioLıNK:ohio Libraryand lnformation Nelwork. ohio Kütüphane Ve BilgiAğl.
htto://www. ohiolink.edu,

52 lDEAL: lnternational Digital Elektronic Access Library.
httD://www.aonet.com/wwwao/aboutid.htm.

53 lsl: lnstituüerorscientilic Information. httD://www.isinğt.com.
5a ULAKBiM: Ulusal AkademikAğ ve Bilgi Merkezi.
hüp]t44444lglakbin4py&
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