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•  Dergi : 792 (toplam başvuru:836) 

•  Makale: 167.046 

•  Kullanıcı: 129.243 

•  Yeni dergi: 172 
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DergiPark Makale Kullanım 
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DergiPark ve Açık Erişim 

•  Ortak bilgi paylaşım ortamı 

•  Diğer bilgi paylaşım ortamları ile entegre çalışma 

•  Standartlara uyum 

•  Güvenli ve yüksek depolama kapasitesi  

•  Uzun dönem erişilebilirlik 

•  Gelişmelerin içinde yer alma 



Kurumsal Yaklaşım 
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Ulusal Yaklaşım 
•  Akademik yayıncılıkta fırsat eşitliği  

•  Tüm ulusal akademik dergilere hizmet verebilecek tasarım 

•  Türkiye’de üretilen bilginin etkin ve ortak kullanımı için yeni çözümler 

•  ULAKBİM’in diğer bilgi ürün ve hizmetleriyle etkileşimli çalışma (veri 
sağlayıcı) 

•  Wos uyumlu makale yapısı 
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Uluslararası Yaklaşım 
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•  Dergi yayımcılığında uluslararası bir sistemin yaygın ve etkin olarak 
kullanılması, 

•  Uluslararası dizinlere başvuru için gerekli teknik alt yapı, 

•  OpenAIRE portalına veri sağlayan 100’ün üzerindeki ülke arasında 
Türkiye, DergiPark ile içerik sağlayıcı olarak 11. sıradadır ve 
OpenAIRE’de DergiPark’a ait gün itibariyle 156.790 kayıt 
bulunmaktadır. 



Kolaylaştırıcı Yaklaşım 
•  Teknik altyapı  

•  Barındırma 

•  E-ortamda dergi yönetimi 

•  Sunucu güvenliği 

•  Güncel yazılım 

•  Yedekleme 

•  Teknik destek 

•  Kullanıcı memnuniyeti 
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DOI hizmetinden faydalanan dergi sayısı: 211 

DOI alan makale sayısı: 5.956 

Çalışmalar devam ediyor 

Destekleyici Yaklaşım 



Kalite Yaklaşımı 
•  Bilimsel dergi sayısının artırılmasının yanı sıra dergilerin kalitesinin 

artmasına destek sağlanması 
•  Yönetim kalitesi 

•  Yayımlanma kalitesi 

•  İçerik kalitesi 
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Yenilikçi Yaklaşım 
•  Kullanıcıların hassasiyetini keşfetmek, ilgisini çeken, ihtiyacını gideren hizmetler 

üretmek 

•  Ulusal Dergi Sistemleri (UDS) 
•  Yerli yazılım, 
•  Mobil kullanım, 

•  Bütün proje PHP’nin en güçlü kütüphanesi Symfony ile yazıldı, 
•  Yazılım tamamen modüler yapıda olduğu için sök-çıkart şeklinde modifiye edilebilir, 
•  Sistemin performansı ve entegrasyonu en yeni teknolojilere uyumlu, 

•  Arama tarafında çok ciddi iyileştirmeler yapıldı. Gelişmiş arama yöntemi ile bütün üst veriler 
filtre edilebilir ve aranabilir, 

•  Hakem sürecine ait tüm süreçler için özgün tasarım, 

•  Bütün işlemler kayıt altında. (Hangi ögede, nasıl, ne zaman değişiklik yapıldı) 
•  Referanslar anlamlı şekilde parçalanabildiğinden Türkiye Atıf Dizini için temiz veri. 

19-21 2015 / 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 



UDS (Ulusal Dergi Sistemleri) 
•  DergiPark Yeni Arayüz 

•  Kişi Dizini 

Sosyal ağlara benzer, editörlerin, hakemlerin, yazarların taranabildiği, dergilerine ve konularına göre filtrelenebildiği profiller. Bu profiller 
kişiler tarafından düzenlenebilir, paylaşılabilir, ortak havuz oluşturmaya imkan verebilir. 

•  UDS Yönetici sayfası 

DergiPark için Başvurular, dergiler, kullanıcılar…  

•  UDS Yazar 

Kullanıcı paneli, tek bir sayfada tüm gönderdiği makaleleri yönetebilir. 

•  Makale Gönderimi 

Makale gönderimi 3 adıma indirdik böylelikle yazar gözü korkmadan daha pratik bir şekilde makaleleri gönderebilecek. Çoğu sistemde 
en az 7-8 basamaktan oluşuyor.  Yazar göndermeyi yarıda bırakıp, kaydet diyerek daha sonra geri dönüp makale gönderisine devam 
edebilir. Son basamakta göndereceği formun özet halini görebilir. 

•  Hakem Süreci – Yazarla Diyalog 

Süreci daha basitleştirmek için genel mantığın dışına çıkarak biraz farklı bir yorum getirdik. Editörün yazarlar diyalog kurarak ilerlemesi 
ya da editörün hakemlerde iletişim kurması temel işleyiş olduğu için «neden diyaloglardan oluşan bir iş akışı düzenlemeyelim» dedik bu 
yüzden basamaklarda açıklamalarla birlikte diyaloglar üzerinden yürüyen bir iş akışı yaptık. 
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Mücadeleci Yaklaşım 
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Israrcı Yaklaşım 
Yok! 



Teşekkürler… 
fatma.basar@tubitak.gov.tr 


