
 

AK/OpenAIRE 7.ÇP Hibe 
Sonrası Açık Erişim Pilot
Mevcut yayınlar için fon talebi 

Araştırmacılar için özet bilgi 

Pilot Nedir?

•Bitiş  tarihi  çok  yaklaşan  veya 
yeni bitmiş bir 7.ÇP araştırmacısı,
ortağı  veya  koordinatörü 
müsünüz?

yayınınız fon için uygun olabilir.

http://postgrantoapilot.openaire.eu/

•Fon  talebinizi  buradan 
yapabilirsiniz: 

Temel Uygunluk Kriterleri

Fon toplamada temel uygunluk kriterleri şunlardır:

•Yayın kabul edildikten sonra fon talep edilmelidir.•Hazır olan hakemli açık erişim 

•Tamamen açık erişim dergi ve açık erişim kitaplardaki makaleler
uygundur.

Fon talepleri  ile  ilgili  kütüphane /  araştırma yöneticilerinden yardım talep 
Hatırlatma!  edebilirsiniz. Projenizin uygunluğunu kontrol edebilir ve bu fon için gerekli

 teknik gereksinimlerin karşılanmasında yardımcı olabilirler. 

7.ÇP Hibe Sonrası Açık Erişim Pilot Hizmeti

•İki yıldan fazla olmamak koşulu ile, 7.ÇP  projesi  bitmiş  olmalı.
•Her bir proje başına üç yayın finanse edilebilir.
•Pilot, araştıma makaleleri için 2,000 EURO ve monografiler için 6,000
 EURO'ya kadar ödeme yapar.
•Bu girişimin başlatılmasından önce yayınlanmış makaleler uygun
 değildir.
•Sayfa ve renk ücretleri dahil edilmez. 
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4 Adımda Fon Talebi

 çalışmaktadır. Bilgi için web sitesine bakınız.

Central Service Faturalama

Açık Erişim Dergi Nedir?  

OpenAIRE Hakkında

Daha  fazla  bilgi  ve  iletişim 
detayları için lütfen ziyaret ediniz:

Türkiye Yardım Masası:
Gültekin Gürdal
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
openaire2020@iyte.edu.tr

Aksi belirtilmedikçe, OpenAIRE konsorsiyumu tarafından oluşturulan tüm materyaller Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında llisanslanmıştır

Adım 1:  Yayınınız  kabul  edildikten sonra, kaydolun  veya  oturum  açın:  https://postgrantoapilot.openaire.eu/
Bu adresten projenizin uygunluğunu kontrol edebilir ve fon talebinde bulunabilirsiniz.

Adım 2: Proje, yayın ve maliyeti hakkında bilgi girin.

Adım  4:  Yayıncınızdan  aşağıdaki  örnekte  adresi  olan  Athena  Research  Centre’a  faturalamasını  isteyin,  daha
 sonra  hazır  olunca  faturayı  sisteme  yükleyin. Proje,  fatura  sürecini  hızlandırmak  için  yayıncılarla  birlikte

Faturalamayı kolaylaştırmak için 
bazı  yayıncılar  ile  özel 
düzenlemeler  görüşülmektedir. 
Bilgi için web sitesine bakınız.

Eğer  faturanız  önceden  ödenmiş 
ise,  geri  ödeme  kurumunuza 
yapılabillir  Daha  fazla  bilgi  için, 
İletişim: 
postgrantpilotinfo@openaire.eu. 

                               www.doaj.org   

Bu dergiler, içeriklerine erişmek için ne kullanıcılardan
ne  de  kurumlardan  ücret  almayan dergilerdir.  Bu  
pilot  kapsamında  fon  talebi  için  uygun  olan  açık 
erişim  dergi  listesi  için  Directory  of  Open  Access 
Journals'ı ziyaret ediniz:

Diğer Linkler

Politika Rehberleri:
www.openaire.eu/postgrantoapilot 
SSS:

Fon taleplerini toplamak için merkez hizmeti: 
https:/

Pilotu tanıtan kurumsal web sayfası örneği:  
/postgrantoapilot.openaire.eu

http://www.openaire.eu/postgrantoapilot-faq

www.gla.ac.uk/services/openaccess/howdoimakemypublicationsopenaccess/
europeanfunding/

SSS için www.openaire.eu/postgrantoapilot. 

Bu  7.ÇP  hibe  sonrası  AE  Pilot  4  milyon  Euro 
bütçeye sahiptir ve maksimum 2 yıl veya bütçe
harcanana kadar devam edecek.  Rehberler ve 

Adım  3:  Eğer projeniz uygunsa,  fon talebi  kabul  edilir.  AE Pilot  yayıncıdan bir  fatura talep eder ve ödemeyi  
yapar.

OpenAIRE  altyapı  Açık  Erişim 
politika  ve  kurallarını 
desteklemek için AK tarafından 
finanse edilmektedir. 
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Daha Fazla Bilgi İçin
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