
ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) aracılığı ile abone 
olduğumuz American Chemical Society (ACS) ile Oku ve Yayınla (Read and 
Publish) anlaşması yapılmıştır. ACS aboneliğimizden dolayı ACS dergilerinde 
sorumlu yazar olarak yapacağınız yayınlar makale işlem bedeli (Article Proccessing 
Charge - APC) ödenmeksizin açık erişim olarak yayınlanacaktır. Anlaşma, ACS 
Omega, JACS Au, ACS Au koleksiyonu ve tüm ACS hibrit dergileri dahil olmak üzere 
tüm ACS dergilerinde yapılan yayınları (additions, corrections, editorials ve kitap 
bölümleri hariç) kapsamaktadır. 

Önemli Hususlar: 
1) Gönderen sorumlu yazar, Paragon Plus profilindeki açılır bir menü aracılığı ile
Üniversitemizi seçerek kurumumuzla ilişkisini belirtmelidir. Gönderen sorumlu yazar,
hakem değerlendirme süreci boyunca ACS ile iletişim kuracak kişi olarak
tanımlanmalıdır.
2) Gönderen sorumlu yazar, Paragon Plus profilinde Üniversitemiz e-posta adresini
kullanmalıdır.

Yukarıdaki kriterleri karşılayan yazarlar Nitelikli Yazar (Qualifying Author) olarak 
değerlendirilecektir. Nitelikli yazar olarak makalenizin kabulü sırasında otomatik 
olarak açık erişim fon talebi oluşacak ve fon talebinizle ilgili işlem yapıldığında 
Copyright Clearance Center (CCC)'dan bir bildirim alacaksınız. 

Dergi Yayın Sözleşmesi (Journal Publishing Agreement) tamamlanırken, makalenizin 
açık erişim sözleşme kapsamında olduğu bilgisi yer almalıdır. Sözleşmede bu bilginin 
yer almaması veya makalenizin açık erişim yayınlanmasıyla ilgili sorun yaşamanız 
durumunda ACS ile OAOps@acs.org iletişime geçebilirsiniz. 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpubs.acs.org%2Fpage%2Facsodf%2Fabout.html&data=04%7C01%7Cmsoyulmaz%40EBSCO.COM%7Cf129db1bde4d4593ea4e08d9e7c2e66f%7C50fa36ca7dd344f19e3f1bf39a3963a5%7C0%7C0%7C637795647774726723%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D8GZqeUt9UNixR6g0rXvguXuHjnWUj6ReFBWlp2c300%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpubs.acs.org%2Fpage%2Facsodf%2Fabout.html&data=04%7C01%7Cmsoyulmaz%40EBSCO.COM%7Cf129db1bde4d4593ea4e08d9e7c2e66f%7C50fa36ca7dd344f19e3f1bf39a3963a5%7C0%7C0%7C637795647774726723%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D8GZqeUt9UNixR6g0rXvguXuHjnWUj6ReFBWlp2c300%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpubs.acs.org%2Fpage%2Fjaaucr%2Fabout.html&data=04%7C01%7Cmsoyulmaz%40EBSCO.COM%7Cf129db1bde4d4593ea4e08d9e7c2e66f%7C50fa36ca7dd344f19e3f1bf39a3963a5%7C0%7C0%7C637795647774726723%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wRZYmR%2B78SNDlPi5s55YFg9z3hQjp%2BYPtPDXr8b6IpQ%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Facsopenscience.org%2Fopen-access-journals%2Facs_au%2F&data=04%7C01%7Cmsoyulmaz%40EBSCO.COM%7Cf129db1bde4d4593ea4e08d9e7c2e66f%7C50fa36ca7dd344f19e3f1bf39a3963a5%7C0%7C0%7C637795647774726723%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GF74lrWR%2BzoTtmiGFaZvjlr93FWZZN%2Ff4v%2BOLpTdVTw%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Facsopenscience.org%2Fhybrid-acs-journals%2F&data=04%7C01%7Cmsoyulmaz%40EBSCO.COM%7Cf129db1bde4d4593ea4e08d9e7c2e66f%7C50fa36ca7dd344f19e3f1bf39a3963a5%7C0%7C0%7C637795647774726723%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UPqMdV8Spld3dydx%2BzdFA0f5HVbE2nvuf4CmdrxRKe0%3D&reserved=0
https://acsparagonplus.acs.org/
mailto:OAOps@acs.org


Yenilikçi Bir Yol
ACS Read + Publish anlaşmaları, yayıncılık dünyasını abonelikten açık erişime dönüştürmeye 
yönelik karşılıklı bir yatırımdır. Açık erişim yayıncılığı taahhüdü karşılığında, ACS ayrıca açık 
erişim yayıncılık kredileri sağlamak için abonelik fonları sunacaktır.

acsopenscience.org

READ + PUBLISH
ACS PUBLICATIONS

ACS OPEN ACCESS



Açık Erişimi ileriye taşımak.
ACS Read and Publish Anlaşması nedir?
ACS Read and Publish Anlaşması, ACS ile bir araştırma kurumu, konsorsiyum veya fon sağlayıcı arasında, okuma erişimi 
ile açık erişim yayıncılığını birleştiren bir düzenlemedir.

ACS aboneliğimizden dolayı ACS dergilerinde sorumlu yazar olarak yapacağınız yayınlar, makale işlem bedeli (Article 
Proccessing Charge - APC) ödenmeksizin açık erişim olarak yayınlanacaktır. Kurumlar da kurumsal aboneliklerde yer 
alan araştırma makalesi içeriğine okuma erişimini sürdürecektir.

ACS, daha geniş açık erişim ortamına nasıl uyum sağlar?
ACS, hem yazarların hem de kurumların katılmasını sağlarken açık erişimin organik olarak gelişmesine olanak sağlamıştır. 
Bilimsel topluluk için en değerli bilgi kaynağı olma misyonumuzu sürdürmemize yardımcı olan sürdürülebilir ekonomik 
modellere bağlıyız.

ACS'nin Açık Bilim Taahhüdü
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ACS Publications ile ortak 
olarak açık erişim 
hareketine nasıl 
katılabileceğinizi öğrenin. 

Bizimle ankara@ebsco.com e-posta 
adresi üzerinden iletişime 
geçebilirsiniz.

ACS ile Read + Publish anlaşmaları, açık erişim hareketini ileriye taşımak isteyen 
kurumlar için tasarlanmıştır. Kullanıcılarınız ACS Publications okuyor ve ara sıra da 
olsa yayın yapıyorsa, bir anlaşma kurumunuz için faydalı olabilir.

Tam bir Read + Publish düzenlemesine hazır değil 
misiniz?
ACS ayrıca kuruluşların OA yayın kredilerini cazip fiyatlarla satın almalarına olanak 
tanıyan paketler de sunar. Bu aynı zamanda departmanların kendi içeriklerini kurum 
çapında bir taahhüt olmaksızın açık erişim yapmalarını kolaylaştırır ve bu da daha 
büyük bir Read + Publish anlaşmasına geçişe yardımcı olabilir.

solutions.acs.org/solutions

ACS açık erişime nasıl yatırım yaptı?
ACS, Açık Erişim hareketini kolaylaştırmak için gereken teknolojik temeli hazırlamak için çalışmaktadır. OA yayıncılık 
dönüşümünü desteklemek için sistemlere ve altyapıya önemli yatırımlar yaptık ve araçlar, sistemler, teknolojiler ve 
süreçler geliştikçe daha fazla geliştirmeye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Kurumsal iş akışımız, yazarların kurumlarını 
hızlı bir şekilde tanımlamasına yardımcı olur ve kurumların açık erişim yayınlarını kolaylıkla yönetmesine olanak tanır.

Read + Publish anlaşması kimler içindir?




