
ULAKBİM Dark Archives (Yedek Arşiv) 
Çalışması

ANKOSLink, Antalya
21-24 Kasım 2022

Halise ÖZDEMİRCİ
EBKATS Proje Yürütücüsü



Sunum içeriği:

• Lisans anlaşmalarına genel bakış

• Lisans sonrası haklarımız

• Lisans sonrası haklara bağlı süreç yönetimi
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ULAKBİM Dark Archives (Yedek Arşiv) Çalışması



• EKUAL + ANKOS + kurumsal olarak çok sayıda e-veri tabanı için lisans anlaşmaları yapılıyor.

• ANKOS web sayfasında: 82 (aktif + aktif olmayan) 

• EKUAL: 35 (aktif + aktif olmayan) veri tabanı aboneliği ve lisans anlaşması mevcut

• Konsorsiyumlar dışında kütüphanelerin kurumsal abonelikleri de mevcut (sayıları bilinmiyor)

• Abonelik görüşmelerinin temel ikilisi lisans koşulları ve hakları + fiyatlandırma

• Her ikisi de birbirinin neden ve sonuç ilişkisini ortaya koyuyor

• Fiyatlandırmada ekonomi sağlamaya çalışırken, lisans haklarımızı gözden kaçırabiliyoruz

• Lisans sonrası haklarımızı ise daha az sorguluyor, uygulamaya almıyor / alamıyoruz

Aboneliklerimize ait lisans koşulları ve hakları bütünüyle önemli

Lisans sonrası erişim hakları çok daha önemli…
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e-Veri Tabanları Lisans Anlaşmalarına Genel Bakış



• Aboneliklerimizi / Lisans anlaşmalarımızı neden sonlandırıyoruz?
• İhtiyacın son bulması

• Kullanım seviyesi düşüklüğü

• Birim maliyet yüksekliği

• Bütçesel zorluklar

• Hizmet kalitesindeki düşüklük

• Muadil ürün tercihi vb...

• Lisans sonrası haklarımızı biliyor muyuz?

• Lisans sonrası haklar dahilinde, ödemesi yapılan yıllara ait içeriği nasıl kullanacağız?

• Yayınevine ve lisans modeline göre farklılık gösteren hakları nasıl sınıflayacağız?

• Teknik ve idari yetkinliklerimiz?

• Hesap verebilirlik kaygısı duyacak mıyız?

• Lisans anlaşmaları yenilenmediğinde süreci nasıl yöneteceğiz?
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Lisans Sonrası Haklarımız



• Lisans sonrası haklar, yayınevine ve lisans modeline göre farklılık göstermektedir.

• Abonelik yenilenmezse/anlaşma son bulursa, yayıncı kendi sunucusu üzerinden erişim vermeye devam edebilir. 

• Yayıncı ek bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak ham verileri lisans sahibine sağlar.

• Lisanslı elektronik ürünlerin birer kopyası dark archive amaçlı sağlanır. 

• Portico, CLOCKKS gibi 3. taraf çözümleri ile abone olunan içeriğe belli koşullarda erişim sağlanır.  

• Mücbir ve/veya tetikleyici durumlar (yayıncının uzun süreli erişim sağlayamaması, yayıncı iflası, afet durumları 

vb.) Portico gibi servisler üzerinden erişim sağlanır. 
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Lisans Sonrası Haklarımız



• Lisans sonrası haklar, yayınevine ve lisans modeline göre farklılık göstermektedir.

• Lisans yenilenmediğinde, üyelerin herhangi bir erişim yetkisi bulunmamaktadır.

• Yetkili kullanıcılar oluşturulan sistem üzerinden erişim sağlayabilir.

• Yerel arşivleme (Local Hosting) maddesine uygun olarak yerel sunucular üzerinden yetkilendirilmiş erişimler 

sağlanabilir.

• Her üye ödemesi yapılmış yıllar için abone olduğu dergilere ait e-kopyaları elde edebilir, yükleyebilir ve  teknik 

olarak bir sunucu üzerinde formatlayabilir…
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Lisans Sonrası Haklarımız



• Terminolojiye hakim olmak

• Sürekli erişim hakkı (perpetual access)

• Yerel arşivleme (local hosting)

• Dijital koruma (digital preservation)

• Uzun dönem koruma (long-term preservation)

• Karanlık / Yedek / Gölge arşiv (dark archive) 

• Tetikleyici olay (Trigger Event )

• Mücbir sebep (force major)

• Portico / CLOCKS / LOCKS üçüncü parti çözümler

• Hesap verebilirlik (accountability)

• Lisans anlaşmalarına ve ilgili maddelere hakimiyet /sınıflandırma

• Lisans modellerine hakimiyet (e-only, e-access, OA, satın alma gibi)

• Farklı/değişken lisans sonrası hak ve erişim koşulları

• Karışık, büyük, farklı yapıda yayıncı ham verilerinin varlığı

• Farklı yayıncılar, farklı yaklaşımlar

• İdari ve teknik yetkinlik/kararlılık Planlama + Sistem Geliştirme + Yönetme
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Lisans Sonrası Haklara Bağlı Süreç Yönetimi 



Tanım:

TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde abonelik ve satın alma anlaşmaları yapılan e-bilgi kaynaklarına ait ham yayıncı 
verilerinin indekslenebilir, taranabilir, yönetilebilir ve raporlanabilir şekilde ULAKBİM sunucuları üzerinde 
arşivlenerek uzun dönem koruma altına alındığı, lisans sonrası haklar dahilinde yetkilendirilmiş erişimlerin 
sağlandığı sistemdir. 

Amaç: 

e-veri tabanı içeriklerini ULAKBİM sunucuları üzerinde arşivleyerek ulusal elektronik kaynak arşivi oluşturmak.

Lisans sonrası hakların korunması 

Veri otantikliğinin korunması

Uzun dönemli dijital koruma

Gerektiğinde yetkilendirilmiş erişim
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TÜBİTAK ULAKBİM e-Bilgi Kaynakları Arşiv Tarama Sistemi 
(EBKATS)



LA değerlendirmeleri:

• Devam eden EKUAL LA’ları incelendi

• LA sonrası haklara ait maddeler incelendi

• Yayıncı teyitleri alındı

• Sürekli erişim hakkı ve/veya arşivleme hakkı olan VT’ler belirlendi

• Metadata verileri sağlanan /sağlanabilecek olan veri tabanları belirlendi

Veri yapılarının araştırılması:                                                                                              

• Değişik yayıncı verileri (ULAKBİM VT’ler 50 farklı yayıncı) 

• Veri büyüklükleri (32 GB-14 TB)

• Veri yapıları (xml, json, pdf, JATS)                     

• Veri standartları

• Metadata alanları 

• Metadata dosya yapıları (.zip, .tar, .tar.gz…)

• Veri sağlama ortamları (SFTP, Harici Disk)

Mevcut verilerin analizi:

• Yıl, cilt, sayı boşlukları 

• Hatalı veriler

• Mükerrer veriler

• Sağlanma şekilleri farklı
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TÜBİTAK ULAKBİM e-Bilgi Kaynakları Arşiv Tarama Sistemi 
(EBKATS) 

Mevcut veri büyüklüğü (açılmış): 34.4 TB
Sağlanacak verilerle birlikte büyüklük (açılmış): ~50 TB
olarak öngörüldü.

Farklı

Big data ile karşı karşıya…
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TÜBİTAK ULAKBİM e-Bilgi Kaynakları Arşiv Tarama Sistemi 
(EBKATS) 

İlk Genel Değerlendirmemiz:

Farklı/değişken lisans sonrası hak ve erişim koşulları 
+                                                                           = PLANLAMA ve YÖNETME ZORLUĞU

Değişik, büyük, standart olmayan… yayıncı ham verileri
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TÜBİTAK ULAKBİM e-Bilgi Kaynakları Arşiv Tarama Sistemi 
(EBKATS)

2019 yılında yol haritası belirlenerek hummalı arşivleme çalışmalarına başlandı…

• Çalışma projelendirildi
• Çözüm ortağımız belirlendi
• Verilerin indekslenmesi
• ULAKBİM sunucularında arşivlenmesi
• Uzun dönem koruma altına alınması
• ULAKBİM sunucuları üzerinden yetkilendirilmiş erişimlerin verilmesi 
• Proje yönetim metodolojisi olarak Hibrid Yönetim (Agile + Waterfall) benimsenmesi
• Proje yönetim ve iş takibi için Jira yönetim aracı kullanılması
• Her ne koşulda olursa olsun lisans sonrası haklar dahilinde hareket edilmesi netlik kazandı

Test çalışmalarıHata giderme

Kod geliştirme
Veri eksiklerinin
tespiti

Re-indeks 
çalışmaları

Verilerin 
yeniden 
sağlanması

Tarama 
algoritması

Yönetim + 
İstatistik Modülü

İndeksleme 
çalışmaları

Arama işlemleri 
Kullanım 
Kılavuzları +SSS …

Mükerrer kayıt 
kontrolü

Formül /image
gösterimleri
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TÜBİTAK ULAKBİM e-Bilgi Kaynakları Arşiv Tarama Sistemi 
(EBKATS) 

shorttitle bookrefid

id articletitle

aid articlenum

coden publicationplace

pii abbreviation

doi imprint

copyright printed

copyrighttype printedwebaddress

copyrightyear type

footnote acronymtype

editorname pubstatus

editorsurname packagemember

publisher lccn

publisherloc tcn

publisheraddress pubsponsor

authorname contact

authorsurname org

authoraddress contactname

authormail contactprimaryphone

authoraffiliation contactaltphone

keyword contactemail

keywordtype conftitle

volumenr confdate

volumedate conflocation

firstpage confcountry

lastpage confabstract

lenght comment

abstract printissn

issuenum electronicissn

title articlecategory

fulltitle issuetitle

authorid

Metadata Alanları

63 metadata alanından 14’ü ortak alan olarak kullanılmıştır. 

 Sphinx, Apache Solr ve Elasticsearch gibi tam metin
indeksleme motorları incelendi

 Teknik açıdan Elasticsearch kullanılması uygun görüldü.
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TÜBİTAK ULAKBİM e-Bilgi Kaynakları Arşiv Tarama Sistemi 
(EBKATS) 

Veri ve Sunucu Büyüklükleri: 

Ham veri, açılmış dosyaların barındırılması ve yedekleme için kullanılan toplam disk kapasitesi  ≅ 320 TB

Sunucu Yıl

Toplam Ham Veri &

Açılmış + İndekse Alınmış Veri 

Büyüklüğü

Backup Alınan Veri 

Büyüklüğü (Mirror)

Toplam Ulaşılan Veri 

Büyüklüğü

Arşiv(Data) 
Sunucusu 2022 260 TB Data Storage ≅ 150 TB veri ≅ 150 TB veri ≅ 300 TB

Sunucu Yıl Sunucu Disk Büyüklüğü
Backup Alınan Veri 

Büyüklüğü (Mirror)

Toplam Ulaşılan Veri 

Büyüklüğü

Elasticsearch
Sunucusu

2022 ≅ 10 TB ≅ 10 TB veri ≅ 20 TB
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TÜBİTAK ULAKBİM e-Bilgi Kaynakları Arşiv Tarama Sistemi 
(EBKATS) 

SİSTEM BİLGİLERİ:
Arama:

• 11 veri tabanı (8 EKUAL/2 kurumsal/ DergiPark)
• Federe arama
• Keyword, başlık, kaynak, yazar adı, ISSN, DOI, tam metin
• A to Z (yayıncı + dergi)

• Gelişmiş arama
• Yayıncı ve yıl filtreleri

İndeksleme:
• Otomatik ve manuel indeksleme
• Günlük otomatik indeksleme (2 VT)
• 2020 yılı sonuna kadar veriler indekslendi (9 VT)
• Eksik kontrolleri manuel (otomatize etmeye çalışıyoruz)
• Otomatik mükerrer kayıt kontrolü
• İndeks hataları

• Dosya açma
• Hatalı içerik (duplike, geçersiz xml, bulunamayan meta dosya )

Güvenlik:
• IP bazlı erişim
• Erişim yetkili/yetkisiz kurumlar belirlenebiliyor
• Lisans haklarına göre yetkilendirmeler yapılıyor
• Veri tabanı, yıl, dergi yetkilendirmeleri
• Usulsüz kullanım / robotik indirme önlemleri

• Captcha kontrolü
• IP bazlı kullanım limiti (her ayrı IP adresi için 1

dakika içindeki tam metin indirme limiti)
• Limit aşımında ilgili IP adresi bloke ediliyor
• Bloke IP 5 gün sonra sistem tarafından aktif hale

getiriliyor
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TÜBİTAK ULAKBİM e-Bilgi Kaynakları Arşiv Tarama Sistemi 
(EBKATS) 

Yönetim Modülü:

VT ve yayıncı yönetimi

• VT erişim bilgileri
• Otomatik aktarım logları
• VT içerik bilgileri 
• Günlük indeks sayıları
• Otomatik aktarım logları

Site İstatistikleri

• VT kullanım (Görüntüleme, indirme)
• Arama (Yazar, DOI,ISSN…) 
• Kurum (Görüntüleme, indirme, ziyaretçi)

Kurum Yönetimi

• Kurumlar (erişim yetkili/yetkisiz, kurum bilgileri,IP
bilgileri, indirme limiti, kurum kullanıcıları )

• Tam metin yasaklı IP’ler

• Admin yetkisi verilen kişiler
• Sitedeki aktif kullanıcılar

Site Yönetimi

• Super admin yetkisi

• Yöneticiler ve yetkiler
• Yönetici hareketleri (hareket logları)

• Site Ayarları (Site açma-kapama, otomatik indeks açma-
kapama, captcha kontrolü açma-kapama)
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TÜBİTAK ULAKBİM e-Bilgi Kaynakları Arşiv Tarama Sistemi 
(EBKATS) 

EBKATS verileri* 

EBKATS Türkiye’de alanında yapılan ilk ve tek dark/yedek/gölge arşiv çalışmasıdır.
Kullanmak için sadece ışıklarını açmamız yeterli olacaktır…
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*Veriler 17.11.2022 tarihine aittir.  

EBKATS tam metin kayıt sayısı: 34.418.336
EBKATS bibliyografik kayıt sayısı: 73.988.215
EBKATS kayıt sayısı toplamı: 108.416.551
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TÜBİTAK ULAKBİM e-Bilgi Kaynakları Arşiv Tarama Sistemi 
(EBKATS) 

YÖNETİCİMİZ:
ULAKBİM Müdürü M. Mirat SATOĞLU

PROJE EKİBİMİZ:
Halise ÖZDEMİRCİ (Proje Yürütücüsü)
Meryem YILDIRIM (Proje Yürütücüsü Yrd.)
Murat KÖREKE (Bulut ve Veri Yönetimi)
Tamer ÜBEYLİ (Proje Yönetim Ofisi Yön.)
Hasan GÖLLE (Yüksek Bilgisayar Mühendisi)

DONANIM DESTEK:
ULAKBİM Network ve BULUT Grubu 

ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ:
Informascope

Yöneticimize, ekip arkadaşlarıma, donanım destek grubuna, çözüm ortağımıza, yayınevi temsilcilerine 
ve emeği geçen herkese  teşekkürlerimle…. 



Teşekkür ederim…..
Sorularınız


