1. Açık erişim sistemine veri girişi yapabilmeniz için Anaysayfa’da bulunan Sisteme kayıt girişi
yapmak için tıklayınız. Linkine tıklayınız.

2. Sisteme veri girmeden önce giriş yapmalısınız. Giriş için aşağıdaki görselde bulunan LDAP
Netid ve Şifresini Girin linkini tıklamanız gerekmektedir.

3. Giriş için kurum mailinizi sonunda mail uzantısı olmadan giriniz ve sonrasında kurum
epostasında kullandığınız şifre bilgisini giriniz.

4. Gönderiyi hangi koleksiyona gönderecekseniz Koleksiyon Seç alanından ilgili enstitü veya
Bölümü seçiniz ve Manuel gönderme linkine tıklayınız. İleride karışıklık olmaması açısından
göndereceğiniz koleksiyonu doğru seçmeniz çok önemlidir.

5. Açılan sayfada ilk olarak başlık ve varsa diğer başlık bilgisini doldurunuz. Birden fazla başlık
ekleyebilirsiniz.

6. Gönderinin sisteme eklenebilmesi için tarih girişini yapmalısınız. En az yıl olarak eklemeniz
gerekmektedir.

7. Yayının yazar ve varsa editör bilgilerini giriniz. Girişinizi Soyisim, İsim şeklinde yapınız. Bağlantı
kutusundan yazarın bağlı olduğu kurum bilgisinin girişini yapabilirsiniz. Bu alanda istediğiniz
kadar giriş yapabilirsiniz.

8. Girmiş olduğunuz yayının basım şeklini seçiniz.

9. Yayının yayınlandığı derginin ulusal veya uluslararası hangi kapsamda olduğunuz seçiniz.
Bilinmiyorsa boş bırakabilirsiniz.

10. Yayının indekslendiği yeri tanımlayınız. Yok ise boş bırakabilirsiniz.

11. Yayınla ilgili tanımlayıcıları seçerek karşısına ilgili tanımlayıcı kodu giriniz. Birden fazla seçim
yapabilir veya boş bırakabilirsiniz.

12. Girdiğiniz yayın türünü seçmelisiniz. Ardından Sonraki butonuna tıklayarak bir sonraki sayfaya
geçiş yapabilirsiniz.

13. Bir sonraki sayfada ilk olarak yayının dilini seçiniz.

14. Yayın ile ilgili tanımlayıcı anahtar kelimeleri giriniz. Ekle butonuna tıklayarak birden fazla
anahtar kelime girişi yapabilirsiniz.

15. Özet/Abstract bölümünden yayının özet ve abstract bilgilerini girebilirsiniz. Ekle butonuna
tıklayarak birden fazla seçim yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra Sonraki butonuna tıklayarak
bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

16. Yayınınız ile ilgili yayıncı alanını doldurunuz. Birden fazla yayıncı ekleyebilirsiniz.

17. Yayının Cilt, Sayı, Başlangıç ve Bitiş sayfaları bilgisini giriniz. Bu işlemlerden sonra Sonraki
butonuna tıklayarak bir sonraki sayfaya geçebilirsiniz.

18. Yayınınız herhangi bir projede yer almışsa proje bilgisini giriniz. Ya da mevcut projeler
içerisinde aratabilirsiniz.

19. Yayınınız bir konferans çıktısıysa lütfen konferans bilgisini seçiniz.

20. Yayınla ilgili bir açıklamayı acıkma alanına girebilirsiniz. Sonraki butonuna tıklayarak bir
sonraki sayfaya geçiş yapabilirsiniz.

21. Yayınla ilgili herhangi bir kısıtlama var ise özel seçeneğinden aramaya kapatabilirsiniz. Veya
Ambargo alanından erişeme kapalı olacağı tarihi ve sebebi belirtebilirsiniz. Yok ise boş
bırakınız. Sonraki butonuna tıklayarak, bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

22. Yayınınızın dosyasını sürükle bırak veya link tıklayıp bilgisayarınızdan dosya seçerek
yükleyebilirsiniz. Dosya yüklemesinden sonra Sonraki butonu ile bir sonraki sayfaya
geçiyorsunuz.

23. Dosya yüklemesi ile ilgili bilgi sayfasından dosyanızı kontrol edebilirsiniz. Birden fazla dosya
ekleyebilirsiniz.

24. Gönderi Doğrula sayfasında girmiş olduğunuz bilgileri kontrol edebilir. Bunlardan Birini Düzelt
butonu ile düzeltme yapabilirsiniz.

25. Gönderinizle ilgili lisanslama işlemlerini Lisans Türü seçiniz alanından yapabilirsiniz. Sonraki
butonuyla lisanslama işlemlerinden sonraki sayfaya erişebilirsiniz.

26. Gönderinin sisteme yüklenebilmesi için, Lisans iznini vermeniz gerekmektedir. Girilen her
yayın yükleyicinin sorumluluğundadır.

27. Lisanslama işleminden sonra gönderi giriş adımları tamamlanmış olmaktadır. Aynı
koleksiyona bir başka öğe gönder butonuyla yeni bir gönderiye başlayabilir, Açık Erişim
Sistemine Git linkine tıklayarak ana sayfaya dönebilirsiniz.

