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APC'nizi ödemeye giriş
Gold Açık Erişim (OA) yayınlama maliyetleri, her 
zaman olmasa da genellikle sizin (yazar), finansman 
kuruluşunuz veya kurumunuz tarafından bir makale 
işleme ücreti (APC) aracılığıyla ödenir. Yalnızca kabul 
edilen makalelerin yazarlarından APC ücreti alınır ve 
ödeme işlemi makale kabul edildikten sonra başlar.

APC kısmen veya tamamen indirimli olsa bile tüm 
yazarlar APC işlem sürecini tamamlamalıdır. Derginiz 
bir APC ücreti almıyorsa veya kurumunuzun 
Cambridge ile sınırsız bir yayın anlaşması varsa 
istisnalar mevcuttur.

OA muafiyeti veya indirimi için uygun olup olmadığınızı öğrenin: 
cambridge.org/oa-waivers-and-discounts

http://www.cambridge.org/oa-waivers-and-discounts
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1. Adım 
Yazar Yayın Sözleşmesini Tamamlayın
Makaleniz kabul edildiğinde, size bir e-posta gönderilecek ve bir Yazar Yayın Sözleşmesi 
doldurmanız istenecektir. Bu formda Creative Commons (CC) lisansınızı seçebileceksiniz. Bu 
form Cambridge University Press'e geri gönderildiğinde, prodüksiyon ekibimiz makalenizin 
kaydını güncelleyecek ve APC'leri toplamak için bizim adımıza çalışan Rightslink-CCC'den bir 
e-posta gönderilmesini sağlayacaktır.
Üç seçeneğiniz bulunmaktadır:

1. APC'nizi tam olarak ödeme
2. İndirim uygulama
3. Kurumunuzdan fon isteme
Bu adımın tamamlanmaması, bir makalenin yayın
sürecini geciktirecektir.

Lütfen unutmayın: %100 APC indirimi sunan sınırsız yayın sözleşmesi olan bir kuruma bağlıysanız, finansman desteğiniz 
kütüphaneciniz tarafından doğrulandıktan sonra Rightslink'ten bir e-posta alacaksınız.

Kurumunuzun bir anlaşmaya dahil olup olmadığını şu adresten 
öğrenebilirsiniz:  cambridge.org/read-and-publish
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2. Adım
Rightslink sürecini başlatmak
Rightslink'ten gelen yazışmalar genellikle kaydın 
güncellenmesinden sonraki 48 saat içinde gönderilir.

Rightslink'te bir hesabınız yoksa, kaydolmak için e-
postadaki talimatları izlemeniz gerekir. Bu hızlı bir süreçtir.

Hesabınız oluşturulduktan sonra devam edebilirsiniz.
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3. Adım 
APC işlemi
APC'nizi ödeme

Bu seçenek, APC'lerinin tamamını ödemek isteyen yazarlar içindir.

Ekrandaki talimatları izleyin ve Açık Erişim ücretini ödemek için tıklayın.



7

3. Adım 
Ödeme
İndirimleri uygulama

'Ülkeniz', 'kurumsal bağlantınız' veya
'promosyon kampanya kodu' için bir 
muafiyet veya indiriminiz varsa, bunları 
ödeme portalına girebilirsiniz. 

Örneğin, Research4Life ülke listesine 
dayalı olarak düşük ve orta gelirli 
ülkelerden yazarlar, tamamen Gold OA 
dergilerinde indirimler için uygundur.

Bu indirimleri uygulamak için yazarların 
“İndirim Uygula” seçeneğini seçmesi ve 
formu doldurması gerekmektedir.
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3. Adım
APC işlemi
Kurumunuzdan fon isteme

Cambridge University Press ile OA yayın anlaşması olan bir kuruma bağlı yazarlar, 
kurumlarından fon talep etme seçeneğine sahiptir.
Rightslink size finansman seçeneklerinizi sunacaktır. Kurumunuzdan fon talep edebilir 
veya fonlamayı reddetmeyi seçebilirsiniz.
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'Finansman ara'yı seçerseniz, mevcut indirimi görüntüleyebilir ve talebinizi 
onay için gönderebilirsiniz.
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Kuruluşunuz isteğinizi onaylayacak veya reddedecektir. 
Bu kararı onaylayan bir e-posta alacaksınız.

Finansman talebiniz onaylanırsa makaleniz üretime 
geçecektir. Finansman talebiniz reddedilirse, 
kuruluşunuzla iletişime geçebilir, uygun değişiklikleri 
yapabilir ve yeniden finansman talebinde bulunabilir 
veya APC'yi kendiniz ödeme yapabilirsiniz.
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4. Adım 
Onay
Siparişiniz başarıyla işlendikten 
sonra bir e-posta onayı alacaksınız 
ve makaleniz üretime girecektir.
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Daha fazla bilgi için: cambridge.org/publishoa

email: oaqueries@cambridge.org

veya kütüphanenize danışınız.


