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Extended Abstract

Giriú
Bu bildiri, küresel Bilimsel øletiúim ve Yayıncılık
endüstrilerinde de÷iúen Bilgi Yönetiminin do÷asını ve
rolünü incelemekte, bu endüstrilerin ortaya çıkıúı,
geliúmesi ve mevcut durumu ile ilgili arka plan bilgiler
ile gelece÷e yönelik tahminlere yer vermektedir. Bu
endüstriler
önemli
de÷iúikliklerin
ortasında
bulunuyorlar. Bildiri, “yer de÷iútiren kumlar” olarak
adlandırdı÷ım bu de÷iúiklikler üzerinde duracak. Bu
de÷iúikliklerin arka planı hakkında biraz bilgi
sa÷lamak için, bildiride bu yer de÷iútiren kumlar
üzerine biraz görüú açısı sa÷layabilecek tarihi
ba÷lamda bazı bilgiler vermek istiyorum. Konferansın
temasına uygun olarak bildiride, bu de÷iúimlerle baúa
çıkmada yardımcı olabilecek giriúimlere de göz atmak
amaçlanmaktadır. Bildiri üç bölümde düzenlenmiútir:
1) Ba÷lam, 2) Yer De÷iútiren Kumlar, 3) øzlenecek
Yol.

Overview
This paper will look at the changing nature and role
of Information Management in the global Scholarly
Communications and Publishing industries -providing
some background on their development, their
progress and current status, as well as their outlook
for the future. These industries find themselves in
the midst of significant change. It is these changes
that the paper will focus, and these changes, I have
called the “shifting sands”. In order to provide a bit of
background to these changes, the paper will provide
some historical context that may help provide some
perspective on these shifting sands. In line with the
conference theme, the paper also attempts to look at
what might be a way forward, a viable route through
these changes. The paper is organized into these
parts: 1) Context, 2) Shifting Sands, 3) What Way
Forward.

Özet
Bilimsel bilgi endüstrisine ilk girdi÷imde, “bilgi
zinciri”nden bahsediyorduk. Aslında oldukça basit,
ama bir o kadar da úık bir tedarik zinciriydi. En temel
haliyle bu zincir etkindi ve yazar, yayıncı, kütüphaneci
ve okuyuculardan oluúan bütün ba÷lantıları açıkça
tanımlanmıútı.
Yazarlar
araútırmalarını
yapar,
makalelerini yazar ve çalıúmalarını yayıncılara
sunarlardı.
Yayıncılar
da
hakemlik
a÷ını
düzenlemekten, bu makaleleri edit etmekten,
dergilerde
yayımlamaktan
ve
bu
dergileri
kütüphanelere da÷ıtmaktan sorumluydular. Bu
kütüphaneler de elbette bu dergileri seçer, kataloglar,
depolar, ciltletir ve genellikle araútırmacı ve yazar
olan okuyucularına sunarlardı. Bazen yayıncılar o
günlerde do÷rudan okuyuculara bile satarlardı.
Tabii ki yayıncılık arzda ve kapsamda büyüdükçe,
yeni medya ve otomasyona dayalı bilgi yönetim

Summary
When I first entered the scholarly information
industry, we spoke of the “information chain”. It was
in fact a simple, yet elegant supply chain. In its most
basic form, this chain was efficient and all links were
clearly defined, consisting of authors, publishers,
libraries, and readers. Authors would do research
and write articles and submit their work to publishers,
who were responsible for organizing a peer review
network, editing these articles, publishing these
articles in journals, and distributing these journals to
libraries. These libraries, of course, would select,
catalog, store, bind, and make these journals
available to readers, who would often themselves be
researchers and authors. Occasionally publishers, in
these days, would even sell directly to readers.
Of course as publishing grew in breadth and scope
and employed new media and automated information
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teknolojileri kullandıkça ve araútırma daha da
uzmanlaútıkça, 125 yıl önce yeni öz ve bilgi hizmetleri
geliúti. Bu hizmetler, araútırmacılar için tarama ve
eriúimi daha etkin hale getirmek için yaratıldı.
1970’lerde ve 1980’lerde, endüstri daha da
elektronikleútikçe, bilimsel bilgi yönetimi hizmetleri
bilimsel ve akademik makalelere daha hızlı ve etkin
eriúim sa÷lamak için elektronik sa÷layıcılarla birleúti.
Günümüzde, bu basit tedarik zinciri karmaúık bir bilgi
a÷ına dönüútü. Araútırmacılar ve yazarlar araútırma
bulgularını paylaúacak geleneksel yayınevlerinden
(hem ticari hem de topluluk tabanlı olanlar) ön baskı
sunucularına, kurumsal arúivlere, içerik toplayıcılara
ve birleútiricilere kadar çok çeúitli araçlara sahiptirler.
Bu yayıncılık ve bilimsel bilgi yönetim araçları, ikincil
veri tabanları, web portalları, tarama motorları,
çevrimiçi satıcılar, yerel sistem sa÷layıcıları,
kurumsal kütüphane satıcıları vb. gibi birbiriyle
sıklıkla örtüúen hizmetlerle daha da örgütlendiler.
Sonunda, kullanıcı materyallere eriúmek için yerel
web hizmetleri ve portallar, çevrimiçi ve/veya yerel
sistem hizmetleri, veri tabanı hizmetleri, birincil yayın
tarama hizmetleri ve bilgi yönetim sistemleri gibi
úaúırtıcı hizmetler dizisinden seçim yapmak
sorunuyla karúı karúıya kaldı. Ve tabii ki yeni “yazar
öder” tabanlı dergilerin ortaya çıkmasıyla -genellikle
“açık eriúim” olarak bilinir- yazarlar için modern bilgi
tedarik ve yönetim a÷ına di÷er bir alternatif eklendi.
Böylelikle, bu basit tedarik zinciri bugün karmaúık 
hatta bazılarınca “çok karmaúık”  bir bilgi yönetim
a÷ına dönüúmüútür. Bu nasıl oldu? Ve bu durum
bilimsel iletiúim için bir ilerleme midir, de÷il midir?
Bildiride úu konular incelenecektir: 1) Bu
geliúmelerin  temel teknolojik tetikleyicileri de içeren
 tarihsel geliúimi; 2) Bilimsel ve akademik araútırma
verilerinin bilgi yönetimini etkileyen güncel geliúmeler,
özellikle “açık eriúim” ve “halka açık” bilgi yönetim
sistemleri; 3) Bilim insanlarının güncel bilgi yönetimi
hizmetleri karúısındaki davranıúları; ve 4) Gelecekte
bilimsel ve teknik bilginin yönetim ve kullanımını
etkileyebilecek bazı e÷ilimler.
Özgeçmiú
Prof. Regazzi yayıncılık endüstrisinde ve e÷itimde
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sorumluydu. Dr. Regazzi Elsevier'in elektronik
yayıncılık stratejisini geniúletti. ùirketin Internet
ortamındaki amiral gemisi sayılan ScienceDirect'i

management technologies, and as research became
more and more specialized, new abstracting and
information services developed in printed form over
125 years ago. These services were created in order
to make searching and retrieval more efficient for
researchers. In the 1970s and 1980s, as the industry
became more electronic, scientific information
management services combined with electronic
vendors to provide even faster and more efficient
access and retrieval to scientific and scholarly
articles. Today, this simple supply chain has been
transformed into a complex information network.
Researchers and authors have a wide variety of
means to communicate their research findings, from
traditional publishers (both commercial and societybased) to preprint servers, institutional repositories,
content aggregators, and syndicators, among others.
These publishing and scientific information
management vehicles are further organized by
frequently overlapping services, such as secondary
databases, web portals, search engines, online
vendors, local system providers, institutional library
vendors, and so forth. Finally, the user is confronted
with what may well be a bewildering array of services
to choose in order to access this material, again
including local web services and portals, online
and/or local system services, database services,
primary publishing search services, and knowledge
management systems. And of course the recent new
entrant of “author pays” based journals -generally
known as “open access”- adds still another
alternative for authors to our modern information
supply and management network.
Thus, this simple supply chain has been
transformed today into a complex  some might
argue “too complex”  information management
network. How did this happen? And is this an
advance for scholarly communications or not?
The paper will examine: 1) the historical
development of these changes, including the
underlying
technological
drivers
of
these
developments; 2) the current developments affecting
information management of scholarly and scientific
research data, particularly such trends as “open
access”
and
“public
access”
information
management systems for this information; 3) current
attitudes of scientists around current information
management services; and 4) some trends that may
affect the way science and technical information is
managed and used in the future.
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