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TARAFLAR
DergiPark Katılım İznini Alan Taraf: TÜBİTAK ULAKBİM adına ULAKBİM
Müdürü DergiPark Katılım İznini Veren Taraf:
(Dergisi adına yetkili kişi (dergi editörü, yayın sahibi, vb. lütfen belirtiniz)
SÖZLEŞME ŞARTLARI
Bu sözleşmenin tarafları, aşağıdaki koşullarda TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark dergi barındırma ve süreç
yönetimi hizmeti üzerinden eser üzerindeki yayım iznine, çoğaltılmasına, harmanlanmasına arşivlenmesine,
işlenmesine, veri tabanlarına ve arama motorlarına konulmasına ve DOI ismi alınmasına ilişkin olarak sözleşme
akdetmiştir.

Dergi, akademik ve hakemli bir dergi olduğunu , DergiPark'ta yer aldığı sürece ilan ettiği
periyotta düzenli olarak yayımlanmaya devam edeceğini, yayın etik kurallarına uyacağını ve
DergiPark’ın Açık Erişim dergilere ücretsiz verdiği paralı hizmet koşullarına uyacağını bu sözleşmeyle
kabul ve taahhüt eder. Aksi tespit edildiğinde DergiPark'tan çıkarılmayı kabul eder. TÜBİTAK
ULAKBİM, belirtilen koşullar oluştuğunda altı ay önceden haber vermek kaydıyla her zaman Dergi’yi
DergiPark’tan çıkarma yetkisine haizdir.

1.

2.
TÜBİTAK ULAKBİM, DergiPark'a katılım sağlayan her dergiye, uluslararası standartlarda
elektronik dergi yayımcılığı için, açık kaynak, ücretsiz, güvenli ve sürüm yükseltme desteği olan bir
altyapı sunmayı, bu altyapıyı güncel tutmayı, verilerin yedeklenmesini, arşivlenmesini, Web üzerinden
aranabilir ve ulaşılabilir olmasını taahhüt eder.

TÜBİTAK ULAKBİM, Sponsor Kurum statüsüyle sadece DergiPark'a giren ve yayın geliri
olmayan (Açık Erişim) dergilerin makaleleri için EK'de şartları bulunan ve bu şartların sağlanması
durumunda ücretsiz DOI (Digital Object Identifier) hizmeti vermeyi taahhüt eder.

3.

Dergi, DergiPark'ta yer aldığı sürece kullanılan yazılımda herhangi bir değişiklik/düzenleme
yapamaz. Ancak TÜBİTAK ULAKBİM'den bu konuda talepte bulunabilir.

4.

Dergi, DergiPark’ta yer alabilmek için kendisine ait Dergi’yi (metin, görsel, ses ve benzeri
içerikleri/verileri) ve logosunu TÜBİTAK ULAKBİM’e sadece elektronik olarak iletmeyi kabul ve
taahhüt eder.

5.

Dergi, DergiPark üzerinde yer alan her türlü verisinin çoğaltılması, işlenmesi, harmanlanması
DergiPark üzerinden erişim ve kullanıma sunulması (umuma iletim, umuma erişimi sağlama ve yeniden
iletim), ulusal ve uluslararası dizinlerde ve keşif araçlarında erişilebilir olması ve 5846 sayılı Kanunun
Ek-8. maddesiyle veri tabanı yapımcısına verilen yetkileri kullanması iznini TÜBİTAK ULAKBİM'e
vermeyi kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda Dergi, TÜBİTAK ULAKBİM, DergiPark üzerinde yer
alan tüm verilerini çoğaltabileceğini, işleyebileceğini, külliyat haline getirebileceğini,
tasnifleyebileceğini, veri tabanlarına ve arama motorlarına koyabileceğini, umuma iletebileceğini,
yayabileceğini kabul ve taahhüt eder. Yine Dergi, TÜBİTAK ULAKBİM’in, gerek Dergi’ye ait ilgili
marka ve ismini, gerekse dergi içinde yer alan makale ismi ve benzeri unsurları, anahtar kelime,
yönlendirici kod (meta tag) ve benzeri şekillerde kullanabileceğini kabul ve taahhüt eder.

6.

Dergi, DergiPark üzerinde yer alan her türlü verisinin, fiziki ortam hariç olmak üzere, internet
ve benzeri dijital ortamlar da dâhil olmak üzere burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bilgisayar, cep
telefonu, inflight, DVD, VCD, CD MP3, video (VHS, Betacam, digital), işaret ses ve/veya görüntü
nakline, tekrarına veya taşımaya yarayan araçlar, IPad, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla IPod, IPhone
ve benzeri akıllı cihazlar ile mobil teknolojinin kullanıldığı cep telefonları ve sair mobil mecralar ile
bilinen ve henüz bilinmeyen ancak teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelecekte hizmet vermeye
başlayacak ses ve/veya görüntü nakline/taşımasına ve tekrarına yarayan, bilinen ya da ileride
geliştirilecek olan ortamlarda da geçici ya da sürekli olarak çoğaltabileceğini ve umuma iletebileceğini,
umuma erişimi sağlayabileceğini ve yeniden iletim yapabileceğini kabul ve taahhüt eder.

7.

Taraflar, Dergiye ait telif haklarının yine Dergi’ye ait olduğunu, işbu sözleşmede belirtilenler
haricinde TÜBİTAK ULAKBİM’e bir telif hakkı devri yapılmadığını kabul ve taahhüt ederler. Bununla
birlikte işbu sözleşme kapsamında Dergi, DergiPark üzerinde yer alan her türlü verisinin TÜBİTAK
ULAKBİM tarafından ücretsiz bir şekilde üçüncü kişilerin kullanımına açabileceğini kabulve taahhüt
eder.

8.

Dergi, makale metadatalarının (üst verilerinin) gerekli durumlarda TR Dizin ve Uluslararası
dizinlere aktarımının DergiPark üzerinden yapılacağını bu sözleşmeyle kabul ve taahhüt eder.*

9.

10.

Taraflar; bu sözleşmede yer alan hususlar karşılığında birbirlerine herhangi bir ücret ödemez.

11.

Sözleşme; derginin yayın hayatına son verilmesi ya da derginin yazılı olarak DergiPark'tan

ayrılmak istemesi durumunda yürürlükten kalkar. Derginin talep etmesi durumunda, derginin arşiv
verileri herhangi bir kayba uğramadan iade edilecek, ancak derginin DergiPark'ta yer aldığı süredeki
sayıları TÜBİTAK ULAKBİM tarafından arşivlenmeye devam edilecektir.
Dergi, TÜBİTAK’a devir edeceğini taahhüt ettiği işbu sözleşmede sayılan hakları, Dergi’yi
TÜBİTAK’a teslimiyle birlikte, başkaca bir işlem ve eyleme gerek kalmaksızın devretmiş sayılacağını
kabul ve beyan eder.

12.

Dergi, Dergide yer alan telif konu tüm unsurların telif temizliğinden sorumludur. Bu kapsamda
Dergi’de yer alan makale ve benzeri telif unsurların özgünlüğü, yazarın üçüncü kişilerle yaşayabileceği
telif sorunları ve yine yazar ile Dergi arasındaki telif sorunları tamamen TÜBİTAK ULAKBİM’in
dışındaki konular olduğunu kabul ve taahhüt eder. Dergi, bu sözleşme kapsamında, TÜBİTAK
ULAKBİM’in ülkemizdeki akademik yayıncılığa katkı babında sponsorluk yaptığını; ticari bir iş ve
işlem içinde olmadığını, içeriğe müdahil olmadığını, içeriğe ilişkin sorumluluğun tamamen kendisinde
ve/veya yazarlarında olduğunu kabul ve beyan eder. Dergi, işbu sözleşmeyi imzalamakla, DergiPark
katılımına izin veren taraf; içeriğin TÜBİTAK ULAKBİM tarafından bir hizmet olarak DergiPark'ta
işbu sözleşme kapsamında yer alması hususunda 5846 sayılı "Fikir Sanat Eserleri Kanunu" gereğince
hak sahibi olduğunu ve bu konuda TÜBİTAK ULAKBİM'e yöneltilecek her türlü husumetin doğrudan
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından kendisine yöneltilmesini kabul eder. Dergi, üçüncü kişilerden
yöneltilecek talep, uyarı, idari bir ceza ve/veya herhangi bir müeyyide uygulanması ve/veya
uygulanacağının bildirilmesi durumunda, TÜBİTAK’ın yanında müdahale ederek sorumluluğu derhal
üstleneceğini, tahakkuk ettirilebilecek para cezaları ile tazminatları derhal ödeyeceğini TÜBİTAK’ın
uğrayacağı maddi ve manevi her türlü zararı ikinci bir ihtar, ihbar ve mahkeme kararına gerek
kalmaksızın derhal karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. Dergi, derginin sorumlu yazı işleri müdürü ve
eser sahibi yazı içeriğinden kendisi sorumludur. Her türlü etik kurul ve mahkeme karşısında muhatap,
dergi, derginin yazı işleri müdürü ve eser sahibi derginin kendisiolacaktır. TÜBİTAK eser nedeniyle
uğrayacağı her türlü zararın tazmini için dergiye, eser sahibine ve sorumlu yazı işleri müdürüne rücu
edecektir.

13.

14.

Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bu sözleşme iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve …. / …. /………
imzalanmıştır.

15.

tarihinde

taraflarca

* Önemli not: DergiPark bir dizinleme sistemi değildir. Dizinlere girme kriterlerini sağlamak dergilerin kendi
sorumluluğundadır. DergiPark, sadece derginin dizinleme sistemlerinde yer alabilmesi için standart bir alt yapı
sunar.

İzin Veren Taraf (Dergi)

ULAKBİM Müdürü

EK
DergiPark DOI hizmetinden faydalanmak için derginin DergiPark'ta yer alması, Açık Erişim olması ve
aşağıdaki kriterlerden en az birini yerine getirmesi gerekir;
1. TR Dizin, WOS, SCOPUS veri tabanlarından herhangi birinde dizinlenmek ve sayılarını düzenli

olarak DergiPark üzerinden yayımlamak,
2. Editöryal süreçlerini DergiPark sistem üzerinden yürüterek (Hakemler için değerlendirme formlarını

sistem üzeride hazırlamak, en az 2 hakeme göndermek, Sayıdaki her makale için değerlendirme süreci
işletmek vb.) sayı yayımlamak. Bu kriteri sağlayan dergilerin tüm makaleler için süreç kullanarak en
az 2 sayı yayımlamış olması gerekir. DOI hizmeti almaya başladıktan sonra çıkan sayılar için de aynı
koşulu yerine getirmeleri zorunludur.
Yayım hayatına yeni başlayan dergilerin bu hizmetten faydalanabilmesi için 2. koşulu sağlıyor olmalarıgerekir.
Dergiler, DOI hizmeti için CrossRef ile Temsil Edilen Üyelik Sözleşmesi imzalamak ve ULAKBİM'e
göndermek durumundadır. Bu sözleşme talep eden dergilere ULAKBİM tarafından iletilir. Dergiler, bu anlaşma
gereği, DOI hizmeti almak istedikleri makalelerin orjinal ve başka bir yerde yayınlanmamış olduğunu kabul
ve taahhüt eder. Aksi durumda sorumluluk tamamen dergiye, derginin sorumlu yazı işleri müdürüne ve eser
sahibine aittir.
CrossRef ile yapılan Sponsor kurum anlaşması gereği CrossRef'e her yıl ödenen üyelik ücreti dışında, alınan her
DOI için ULAKBİM tarafından ücret ödenmektedir. DergiPark DOI hizmeti, dergilere ücretsiz bir hizmet olup
yukarıda belirtilen koşulların sağlanmadığı durumlarda hizmet iptal edilir.

