
DOI: Dijital Nesne Tanımlayıcı 
21. Yüzyılın ISBN Numarası 

 
DOI (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcı), online ortamda bulunan bir fikri 
mülkiyeti ya da bir parçasını tanımlayan bir tanımlayıcıdır. Her DOI numarası benzersizdir. 
 
Dijital bir nesne hakkındaki bilgi, “nerede bulunabileceği” bilgisi de dahil olmak üzere 
“zaman içerisinde değişebilir, ancak dijital nesne tanımlayıcısı değişmeyecektir. 
 
 

Bir DOI numarası elektronik ortamdaki bir kitabın ya da makalenin bibliyografik 
künyesini, özetini, ya da tam metnini temsil edebileceği gibi, bir derginin bir sayısının 
içindekiler sayfasını, bir resmi, müzik yapıtını ya da filmi de temsil edebilir. Kısacası bir 
kitapla ya da bir dergiyle sınırlı kalmaz tek bir sayfa için bile bir DOI numarası verilebilir. 
Uluslararası DOI Vakfı tarafından yürütülen ve “yirmi birinci yüzyılın ISBN numarası” 
olarak adlandırılan Dijital Nesne Tanımlama sistemi dijital nesneleri adlandırmak, bu adları 
depolamak, Internet aracılığıyla söz konusu nesneleri belirlemek ve bunlara erişmek için kâr 
amacı gütmeyen bir şirket olan ABD Ulusal Araştırma Girişimleri Şirketi CNRI (Corporation 
for National Research Initiatives) tarafından geliştirilen dağıtık ve ölçeklenebilir bir bilgisayar 
sisteminden (CNRI Handle System) yararlanmaktadır.  

 
İnternette karşılaştığınız sorunlardan bir tanesi de daha önceden tarama yaptığınız bir 
dokümana, bir süre sonra tekrar ulaşmaya çalıştığınızda erişememenizdir ”404 File not 
Found” mesajıyla karşılaşırsınız. Oysa istenen şu ki, söz konusu doküman farklı makinelere 
taşınmış bile olsa kolaylıkla bulunabilsin. Bunu da kullanıcıya sağlayacak olan DOI 
numarasıdır. Doküman, DOI numarasıyla nereye taşınırsa taşınsın, araştırmacı olarak hiçbir 
şey bilmenize gerek kalmadan, benzersiz DOI numarasıyla bu nesneye ulaşabilirsiniz.  
 

 
 
Aşağıda Uluslararası DOI Vakfı tarafından tahsis edilen bir DOI numarası örneği 

verilmektedir: 
 

10.1016/[SICI]S1384107697000225 
 
DOI numarası 2 bölümden oluşmaktadır. Ön ek ve son ek (prefix and sufix). Bu iki bölüm 

“/” kesme işaretiyle birbirinden ayrılmaktadır. Ön ekteki “10” sayısı DOI numaralarının 
çeşitli yayınevlerine ve kurumlara tahsis edilmesinden sorumlu olan Uluslar arası DOI 
Vakfını temsil eder. Her DOI numarasında da bu sayı yer almaktadır. “1016” sayısı ise o 
yayınevi tarafından herhangi bir acenteden alınan numaradır.  Kesme işaretinden sonraki 
numara ise yayıncı ya da ön eke sahip olan kurum tarafından belirlenir.  

 
DOI Başvurusu 
 
Türkiye’de DOI numarası alınacak bir acente, hali hazırda bulunmamaktadır. Türkiye’den 
Ankara Üniversitesi, bünyesindeki Açık Arşivi için DOI numarası alma girişiminde 
bulunmuştur. Öncelikle bir acentadan DOI numaralarının ön eki alındıktan sonra kendi 
kayıtlarına “son ekler” in verilebilmesi için bir yazılıma gereksinimleri olmuştur. Yazılım 
grubuna sahip olmadıkları için olmadığı bir yazılım firması ile anlaşırlar. Firma, onların adına 
başvuru ve işlemlerini de halledecektir ama öncelikle konuyla ilgili programı yazmakla 



meşguldürler. Çünkü  acente tarafından verilen ön ek’ten sonra sizin kendi gireceğiniz 
kayıtlar için son numaraların otomatik verileceği bir programa gereksiniminiz olacaktır. 
 
DOI numarası veren herhangi bir acenteden (örn. Bowker) bir DOI numarası alınır. Ücreti 
250$’dır. Bunun dışında oluşturulan numaraların tanımlanabilmesi için acenteye geri 
gönderilmeleri gerekmektedir. Bu da ek bir maliyettir. Dolayısıyla yayıncıdan ya da 
kurumdan bakım ücreti olarak 999 kayda kadar 500$, 4999’a kadar 1000$ ve 9999 kayda 
kadar ise 1500$ ücret alınır. 
 
 

 
 


