
ACM Open Author eRights Deneyimi 

ACM Open'a hoş geldiniz! 

Bu belge, kurumunuzdan bir yazarın bir ACM konferansında veya dergisinde yayın yapma deneyimini 
açıklayacaktır. Yazarlarınızın sorumlu yazar olarak listelenmesi ve çalışmalarını gönderirken kurumsal e-
posta adreslerini kullanmaları son derece önemlidir, böylece onlara doğru ACM Open eRights formları 
sağlanır.

Aşağıdakine benzer bir e-posta, bu örneklerin her birinde bir makalenin ilgili yazarına gönderilir:

• Bir ACM dergisine gönderim
• Bir ACM dergisine kabul
• Bir ACM konferansına kabul (aşağıda demo amacıyla kullanılacaktır)



Sorumlu yazar (eRights formunun bağlantısını içeren e-postayı alan yazar), eRights formunun bağlantısını 
tıkladığında bir düzenleme ekranına getirilir. Makale, ACM Open Program parçasıysa, ACM Open Edit Screen üst 
kısmında "This paper is part of the ACM Open Program" yazan bir satır olacaktır. (eRights sistemi, ilgili yazarın, 
kurum yöneticisi tarafından bize sağlanan e-posta etki alanına göre katılımcı bir kurumdan olduğunu tanır.) 
Sorumlu yazar, e-posta adresini kurumsal etki alanından kurumsal olmayan bir alana* değiştirirse, makaleleri artık 
ACM Open Program'ın bir parçası olmayacaktır.  

Sorumlu yazar, başlığın ve tüm yazar bilgilerinin doğru olduğundan emin olmak için düzenleme ekranındaki tüm 
bilgileri onaylamalıdır. Sorumlu yazar bilgileri gözden geçirip doğru olduğunu belirledikten sonra, kutucuğu 
işaretlemeli ve ardından Proceed to eRights Form butonuna tıklamalıdır: 

*Yazarlar artık kurumda olmadıkları ve artık o e-posta gelen kutusuna erişimleri olmadığı için e-posta adreslerini değiştirebilirler.





Proceed to eRights Form butonuna tıklamak, ilgili yazarı ACM eRights Form'a getirecektir (örnekler 
aşağıdadır). ACM Open eRights Form, varsayılan olarak Institutionally Paid Open Access ve Creative 
Commons CC-BY 4.0 License'tır. İlgili yazarın seçenekleri değiştirmesine izin verilir (ancak varsayılan 
seçenekler kurumunuzun talep ettiği seçeneklerdir).

Sorumlu yazarın bir Creative Commons License seçmesi için, haklar seçeneğini Institutionally Paid Open 
Access'ten diğer seçeneklerden herhangi birine değiştiremezler.   

Sonraki altı ekran görüntüsü, ilgili yazarın farklı radyo butonlarına tıklayarak seçebileceği farklı Creative Commons 
License'ları gösterir.









Creative Commons lisansını seçtikten ve Proceed butonuna tıkladıktan sonra, sorumlu yazar, ACM'e 
çalışmalarını yayınlama izni veren aşağıdaki ayrıntıları görecektir:



eRights Form'larının teslim edilmesinin ardından, sorumlu yazar, kayıtları için bir kopya ile birlikte 
formların kabul edildiğine dair bir e-posta onayı alacaktır.

ACM Open kurumları için eRights süreci hakkında sorularınız için lütfen rightsreview@acm.org adresiyle 
veya hesap yöneticinizle iletişime geçiniz.

mailto:rightsreview@acm.org



