1. Sağğ üst köşeeden ken
ndinize bir kullanııcı adı ve şifresi taanımlayın.

2. Üyeelik Form
munu Doldurunuzz

n kullanıccı adı ve parolanıızla giriş yyapınız.
3. Yinee sağ üstt köşeden

4. Girriş yaptığğınızda saağ üst kö
öşedeki menü
m
değ
ğişecektirr.

ilir, Yükle
Bu meenüden Makale
M
Yükleyebi
Y
ediğiniz Makalele
M
eri Kontro
ol
edebilir, bilgileerinizi dü
üzenleyebbilirsiniz..
5. Maakale Yükleme: Formu
F
D
Düzgünce
e dolduru
unuz. Jell kodlarını ana
sayfad
daki bağlantıdan alabilirsiniz. Bird
den fazla yazar vaarsa isim
mlerini,
kurum
mlarını, e‐mail
e
ad
dreslerin arada virgül
v
ve boşluk bırakaraak “, “
doldurunuz.
ARI BURA
ADA YAPA
ACAĞINIZZ HER GİRİŞ MAKALENİZİN
N KÜNYESİNE
UYA
YA
ANSIYACAKTIR. G
GİRİŞLERİ DİKKATLLİ YAPINIIZ!

6. Dossya Eklem
mek:
İki dossyayı yükklemek mecburid
m
dir. Bunlaar Metin dosyanızz ve Teliff Devir
formu
udur.
Metin
n dosyanıız Word 95
9 (*.docc) veya Word
W
2XX
X (.docx) olabilir. Hiçbir
suretle içinde yazara/yyazarlara ait bir bilgi bulun
nmamalı dır.
Telif d
dosyanızz pdf ve
eya Word
d formaatında olabilir buu dosyayyı ilgili
linkind
den ind
dirdikten sonra dolduraadurarak elektroonik imza ile
imzalaayarak kaydedeb
k
bilir veyaa çıkışını aldıktan
n sonra elle imzzalayıp
yenideen pdf fo
ormatınd
da tarayarak sisteme yükle
eyebilirsiiniz.
UYAR
RI
YÜK
KLEYECEĞİNİZ
DOSYA
AYI
BİLGİSSAYARIN
NIZDA KA
APAYINIZZ!

YÜ
ÜKLEMEEDEN

ÖNCE

Her ikki dosya içinde maksimum
m
m boyut 20 MB dir.
d Bu doosyalardaan pdf
olanı 20 MB yi
y aşarsa adobe pprogramııyla pdf özellikler
ö
rinden boyunu
küçülttmeniz gerekir.
Word dosyasın
nın 20 Mb
M i geçm
memesi iççin içinde
eki fotoğğraf boyu
utlarını
düşürrebilirsiniiz.

7. Kaayıtın tamamla
t
anması: Aşağıdaaki ekra
anı aldığğınız taaktirde
makalleniz sisteme tanımlanmışştır. TEBR
RİK EDER
RİZ.

8. Maakale Takkibi: Makkale Takibbi tabından maka
aleleriniziin durum
munu
takip eedebilirssiniz.

Makalee Numarası Tıklandığında
Makalee Detaylarınıı Görürsünüzz

Hakemdden bir uyarı
gelmişsse bu uyarı ve
e/
veya ilggili dosyayı allt
satırda görürsünüz.

Durum Sütununnda Makalenizin
Durumu Yer alırr. Detaylar için
ğıya bakınız.
aşağ

9. Maakalenin durumu:
Boş



İşlemd
dedir.

mde 
Hakem

Hakem
m’e göndderilmiştiir

Editörrde 

Alan, Dil veya YYazı editöründed
dir.

Sıradaa



Önüm
müzdeki sayılar için dizgi sırasına giirmiştir.

Red



Makalle RED eddilmiştir.

ditör 
Başed

Makalle kontro
ol işlemle
eri veya sırasıyla
s
yyönlendirilmek
üzere baş editö
ör’e yönlendirilm
miştir.

10. M
Makale Dü
üzeltme:: Makaleniz Hake
em düzeltmesi alm
mışsa (örrnekte
724) m
makale numarası
n
manız halinde düzzeltme eekranı karşınıza
na tıklam
çıka
acaktır. Bu ekkranda
6.
nih
hai
doosyanızı
Ma
addedekii
maantıkla
eklemeniz
durum
munda
dossya otoomatik olarak
düşecektir.
ediitör’e
Editör m akaleyi eğer
hakkem / haakemler tekrar
görrmek isttediği taaktirde
ilgili hakem
m / hakemler’e
tekkrar
yyönlendiirecek.
Düzeltmeleer yeterli ise dil
ve//veya ya zım edittörüne
ilgili
yön
nlendireccek;
ediitörlerin kontörlünden
son
nra dizggi ve sıraya
alacaktır.

11. Makale bilgilerinde 5. Maddede girmiş olduğunuz bilgiler esas
olacaktır. Gerek alan indekslerine bu bilgiler otomatik düşecek ve
dergide de bu bilgiler görünecektir. Lütfen bu bilgileri makalenizin
salahiyeti açısından dikkatli doldurunuz. Yanlış doldurulan form ile
ilgili bilgilerden dergimiz sorumlu tutulamayacaktır.

TEŞEKKÜR EDER BAŞARILAR DİLERİZ….

AVRASYA BİLİMLER AKADEMİSİ
EDİTÖRLERİ

