
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.
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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.

Bu, yazarların açık erişim yayıncılık için kurumlarından mali destek aldıkları ve kurumların da kurumsal aboneliklerde yer 
alan araştırma makalesi içeriğine okuma erişimini sürdürdüğü anlamına gelir.

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.
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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.
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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?




