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lisansım nelere izin veriyor?
Koleksiyonumuzdaki çevrimiçi dergilerden herhangi biri için abonelik 
satın aldığınızda ve çevrimiçi erişimi etkinleştirmeden önce, kurumsal 
bir site lisansı onaylanmalıdır (veya konsorsiyum lisansı olması halinde 
imzalanmalıdır). Kurumlar, tek bir site veya çoklu site erişimi için, Oxford 
Journals dergilerine çevrimiçi erişim satın alabilir. Tüm koleksiyon veya 
tek bir konuya dayanan bir paket alma seçenekleri mevcuttur. Lisansınız, 
kütüphane kullanıcılarınızın, çevrimiçi içeriğimize nasıl ve nereden 
erişeceklerini belirler.

lisansı ne zaman ve nasıl imzalarım?
Dergilerimizden biri için yalnızca çevrimiçi veya hem basılı hem de 
çevrimiçi abonelik aldıysanız, çevrimiçi erişiminizi web sitemiz üzerinden 
etkinleştirmeniz gerekecektir (konsorsiyum müşteriler: lütfen bölgesel 
temsilcinizle iletişime geçin). Online erişiminiz, bir kullanıcı adı ve şifre 
gerektiren ve My Account adlı tek bir yönetim özelliği ile yönetilir. My Account 
için kayıt olduğunuzda çevrimiçi lisans formunu onaylamanız istenir.

hangi lisanslar mevcut?

1. Kurumsal site lisansı - dergi düzeyinde
Kurumsal site lisansı, yetkili kullanıcıların, kurumunuzun o anda abone 
olduğu Oxford Journals dergilerine kurumunuzdan 24 saat boyunca 
erişimini sağlar. Erişim yalnızca bir site ile sınırlandırılmıştır. Site çapında 
erişim, kurumunuzun güvenli ağı aracılığıyla gerçekleşir ancak sizin 
ağınıza bir modem bağlantısı veya proxy sunucusu aracılığıyla erişen 
geçerli IP adresleri için uzaktan erişim de sağlanabilir. Daha fazla bilgi için 
http://www.oxfordjournals.org/faq/for_librarians/ip_registration.html 
adresini ziyaret edin.

2. Konsorsiyum ve çoklu site lisansları
Konsorsiyum satış anlaşmaları, satış ve hesap yöneticilerimiz tarafından 
tek tek görüşülür ve bu lisanslar için imza gereklidir. Birden çok sitesi olan 
organizasyonlar, başka sitelerde de dergilere erişimi sağlamak amacıyla 
bir teklif almak için bizimle iletişime geçebilirler. Çoklu site lisansına 
ihtiyacınız varsa veya konsorsiyum ve koleksiyon alımı seçenekleri hakkında 
görüşmek isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin. Daha fazla bilgi için 
lütfen library.sales@oxfordjournals.org adresine e-posta gönderin veya 
www.oxfordjournals.org/collections adresini ziyaret edin.

hangi hizmet sağlayıcılarını kullanabilirim?
Erişim için doğrudan Oxford Journals’a kayıt olmak, kullanıcıların HighWire 
platformumuzdaki özellikleri ve fonksiyonları tam olarak kullanabilmelerini 
sağlar. Ancak, size kolaylık sağlaması açısından, çevrimiçi dergilere aşağıdaki 
aracılar/hizmet sağlayıcıları aracılığıyla da ulaşılabilir:

• EBSCO Electronic Journals Service (EJS)
• SwetsWise
• IngentaConnect
• OCLC FirstSearch Electronic Collections Online

Yayımcının abonelik ücretine ek bir ödeme yoktur. Ancak, hizmet sağlayıcıları 
hizmetlerini kullandıkları için kütüphanelerden ücret talep edebilirler. Daha 
fazla ayrıntı için, lütfen tercih ettiğiniz aracı ile iletişime geçin. Daha fazla 
bilgi için, www.oxfordjournals.org/librarians/features.html adresini ziyaret 
edin.

Dünyanın en büyük yayınevinin bir parçası olan Oxford Journals şimdi 200’den fazla dergi yayınlıyor. Koleksiyonumuz, Nucleic Acids Research, Brain ve 
British Journal of Criminology gibi ayrı alanlarında en çok tanınan dergileri içerir.
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sürekli erişim

Sürekli erişim nedir?
Sürekli erişim, kütüphane topluluğu içerisinde kullanılan ve daha önceden 
ödemesi yapılmış elektronik dergilerin basılı kopyalarının gelecek yıllar için 
kütüphane raflarında yer alması gibi bu dergilerin ön anlaşması sona erdikten 
sonra onlara erişimin devam ettiğini ifade eden terimdir. Daha fazla bilgi için 
www.oxfordjournals.org/for_librarians/perpetual_access.html adresini 
ziyaret edin.

Sürekli erişim konusunda Oxford Journals’ın tutumu nedir?
Oxford Journals, kurumsal abonelerin daha önceden veya şimdi abone 
oldukları dergi içeriğine sürekli erişimlerini sağlamak içi taahhütte 
bulunmuştur. Kütüphane kullanıcılarının, abone olunan ve çevrimiçi olarak 
etkinleştirilen sayılar için tam metni içeren PDF’lere erişimi devam edecektir. 
Tam metin HTML’ler sona ermiş aboneliklerde kullanılamaz.

Aboneliğiniz sona ererse ve daha sonraki bir tarihte aboneliğinizi yenilerseniz, 
veritabanında 1996’dan bu yana mevcut bulunan tüm içeriğe erişim 
hakkını tekrar kazanırsınız. Ancak, daha önceki kullanım istatistiklerinin 
kaybolacağını lütfen dikkate alın. Müşteriler aboneliklerine Oxford Journals 
web sitesinden sürekli erişebilirler veya alternatif olarak, terch ettikleri ağ 
geçidi aracılığıyla erişim hakkında bilgi edinmek için kendi acentalarına 
başvurabilirler.

Ancak, o içeriği yayınlama hakkımız sona ererse (örneğin, dergi yayımcısı 
değişirse), o dergiye devamlı erişimin olacağı sözünü şu anda veremiyoruz 
fakat o koşullarda, yeni yayımcı ile bu hakları devretmesi hakkında görüşmek 
için çaba sarfedeceğiz.
Bu sorun, sektörde bilinen bir sorundur ve pek çok yayımcı 
bir çözüm bulmaya çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için 
www.oxfordjournals.org/faq/for_librarians adresini ziyaret edin.

dijital saklama

Dijital saklama nedir?
Geleneksel olarak basılı bulunan bilgiler binlerce yıl saklanabilirken, dijital 
bilginin on yıllar içerisinde kaybolma tehlikesinin olduğu yönünde bir 
korku vardır. Dijital saklama, şu anda dijital formatta bulunan bilginin 
yedeklenmesini ve uzun süre devamlı erişimin sağlanması için bölünmesini 
sağlayan bir dizi süreç ve faaliyet olarak görülebilir. Daha fazla bilgi için 
www.oxfordjournals.org/for_librarians/digital_preservation.html adresini 
ziyaret edin.

İçeriğin uzun vadede erişilebilir olmasını sağlamak için Oxford Journals 
hangi dijital saklama anlaşmalarına sahip?
Oxford Journals’ın, LOCKSS, CLOCKSS ve Portico gibi çeşitli girişimlerle 
dijital saklama anlaşmaları vardır. Bu anlaşmalar, yalnızca dergi içeriğinin 
birebir kopyalarını sakladığımız anlamına değil aynı zamanda, dosyaları 
gelecekteki dosya formatlarına taşıyarak zamanla arşivlenmiş içeriğin 
kullanılabilmesini sağladığımız anlamına gelir. 

iletişim
Çevrimiçi abonelikler hakkında sorularınız varsa, lütfen web sitemizde 
listelenmiş bölgesel Müşteri Hizmetleri ekibinizle iletişime geçin: 
www.oxfordjournals.org/contact_us.

Lütfen bu belgede yer alan bilgilerin, basıldığı zaman (Ocak 2011) için doğru 
olduğunu dikkate alınız. Güncel bilgiler için web sitemizi de ziyaret etmeniz 
gerektiğini unutmayın www.oxfordjournals.org/help.
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