
Yazar Paneli Kullanımı 

 

 

 

1- Dergiye makale yüklemek için kayıt olmanız gerekmektedir. Bunun için YED anasayfasında bulunan “Kayıt” butonuna tıklayınız. 

Tıklayınız. 



 

 

 

2- Açılan kayıt sayfasını doldurunuz. 

Boş alanları doldurunuz. 



 

 

3- Kayıt sayfasını aşağıya kaydırarak diğer boş kısımlarını doldurunuz. Ardından sayfanın sonundaki kutucuklardan size uygun olanları 

işaretleyiniz. Son olarak “Dergiye Kaydol” butonuna tıklayarak kayıt işleminizi tamamlayınız. 

1. Boş alanları doldurunuz. 

2. Kutucukları işaretleyiniz. 

3. Tıklayınız. 



 

 

 

4- Eğer ORCID numaranız varsa “ORCID ID ile bağlan” butonuna tıklayarak açılan pencerede ORCID numaranız ve şifrenizle otomatik 

kayıt olabilirsiniz. 

Tıklayınız. 

ORCID ID ve şifrenizi giriniz. 



 

 

5- Anasayfada bulunan Giriş butonuna tıklayarak oluşturduğunuz Kullanıcı Adı ve Şifrenizle sisteme giriş yapınız. 

 

 

Tıklayınız. 



 

 

6- Giriş yapıldıktan sonra şekilde görüldüğü üzere makale yüklemek için “Gösterge Paneli”ne tıklayınız. 

 

Tıklayınız. 



 

7- Yazar panelinde Profil bilgilerinizle ilgili gerekli düzenlemeleri yaparak “Kaydet” butonuna tıklayınız. Ardından makale göndermek için 

Yeni Gönderi sekmesine tıklayınız. 

 

 

1. Tıklayınız. 

2.Tıklayınız

.. 



 

8- Makale göndermek için “Yeni Gönderi” sekmesine tıklayınız. Buradan makalenizin yazıldığı dili (Gönderi Dili), makale türünüzü 

(Bölüm) seçiniz. Gönderi Gereksinimleri başlığındaki kontrolleri yaparak kutucukları işaretleyiniz. 

 

3.İşaretleyiniz. 

2. Makale türünü seçiniz. 

1. Makale dilini seçiniz. 



 

 

9- Makale Girişi sayfasını kaydırarak varsa Editöre Not’unuzu yazınız. Penceredeki bilgilendirmeleri okuyup kutucukları işaretleyerek 

“Kaydet ve devam et” butonuna tıklayınız. 

 

3.Tıklayınız. 

2.İşaretleyiniz. 

1. İşaretleyiniz. 



 

 

10- Açılan pencerede yükleyeceğiniz dosya içerisinde kimlik bilgilerinizi sildiğinizden emin olunuz ve dosyayı yükleyiniz. “Devam et” 

butonuna tıklayınız. 

 

1.Dosya türünü seçiniz. 

3.Tıklayınız

.. 

2. Tıklayınız ve  

dosyanızı yükleyiniz. 



 

11- Eğer makale adınızda şekilde görüldüğü gibi kişisel bilgileriniz yer alıyorsa “Düzenle” butonuna tıklayarak kişisel bilgilerinizi siliniz. 

 

Dosya adını düzenlemek 

için tıklayınız. 



 

12- Dosyaya verdiğiniz ismi Türkçe ve İngilizce yazınız. “Devam et” butonuna tıklayınız. 

 

 

2.Tıklayınız. 

1.Makale başlığını düzenleyiniz. 



 

13- Başka bir dosya yüklemeyecekseniz “Dosya Yüklemeyi Tamamla” butonuna tıklayınız. Eğer dosya yükleyecekseniz 10, 11 ve 12. 

adımları tekrar ediniz. 

 

 

Tıklayınız. 



 

14- İkinci adımda yüklediğiniz dosyayı kontrol ediniz. Dosyanızın adı ve içeriğinde bir problem yoksa “Kaydet ve devam et” butonuna 

tıklayınız. 

 

 

Tıklayınız. 



 

15- Üçüncü adımda makalenizin Başlık, 170 kelimelik Türkçe ve İngilizce Özetini giriniz. 

 

 

Makale başlığını yazınız. 

Türkçe ve İngilizce özeti yazınız. 



 

 

16- Eğer makaleniz çok yazarlıysa “Katkıda Bulunan Kişi Ekle” butonuna tıklayarak diğer yazarları ekleyebilirsiniz. Makalenize ait 

anahtar kelimeleri Türkçe ve İngilizce olarak 3-7 kelime ile yazınız. “Kaydet ve devam et” butonuna tıklayınız. 

 

Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleri giriniz. 

Tıklayınız. 



 

17- Onay pencerenizde makalenizin önceki adımlarına ilişkin son kontrollerinizi yaparak “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklayınız.  

 

 

Tıklayınız. 



 

 

18- Açılan pencerede “Tamam” butonuna tıklayarak makale gönderme işlemini tamamlayınız. 

 

Tıklayınız. 



 

19- Eğer aşağıdaki pencereyi görüyorsanız makale gönderiminiz sistem üzerinden tarafımıza iletilmiştir. Sisteme kayıtlı olduğunuz mail 

adresinize de “Makale Başvurunuz Alındı” konulu bir mail gelecektir. 

 



 

20- Başvurusunu yaptığınız makalenizin editöryal sürecini “Başvurular” sekmesinden görebilirsiniz. 

 


