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ULUSAL MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ-JEOTEKNİK SEMPOZYUMU  
HAKEM TAM METİN DEĞERLENDİRME KILAVUZU 

 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Sempozyumu web sayfasını 

(http://www.muhjeoder.org.tr/sempozyum) kullanılarak Özet ve Tam Metin Bildiri 
değerlendirmesi yapacak olan hakemlerin izlemesi gereken basamaklar aşağıda 
anlatılmaktadır. Hakemler değerlendirmeleri sempozyum web sayfası üzerinden yapılması 
gerekmektedir.  

 
 
 
1. Sisteme Giriş, 

Sisteme giriş yapan hakemler Hakem sekmesi altında aktif değerlendirmede olan Özet / Tam 
Metin Bildirileri görebilirler. 
 

 
 

 
 

2. Değerlendirmedeki bildirilerin görüntülenmesi 
Hakem sekmesine veya Aktif sekmesine tıklandığı zaman aktif değerlendirmede olan 
bildiriler görüntülenebilir. Değerlendirmesi yapılacak bildirinin başlığına tıklanarak 
değerlendirme aşamasına geçilir. 
 

 
 

http://www.muhjeoder.org.tr/sempozyum
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3. Değerlendirme 
Bildiri değerlendirme sayfasında; 
- “Değerlendirmeye alınacak Gönderi” 
- “Değerlendirme planı” ve 
- “Değerlendirme Basamakları” görüntülenmektedir. 

 6 basamaklı değerlendirme sürecinin ilk aşaması değerlendirmeyi Kabul edip 
etmediğinizi editöre bildirmeniz gerekmektedir. 
 

3.1 Basamakta Değerlendirmeyi Kabul ettiğinize dair editor yazışmasını 
“Değerlendirmeyi Kabul ediyorum” yazısının yanında bulunan zarf işaretine 
tıklayarak başlatmanız gerekmektedir. 
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Zarf ikonuna tıklandıktan sonra editöre gönderilecek önceden hazırlanmış şablon 
metin içeren “E-posta Hazırla” penceresi açılır. Bu kısımda “Gönder” butonu kullanılarak 
direk olarak e-posta gönderebilir ve değerlendirmeye devam edebilirsiniz. 
 

 
 
 
  



MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ 
TURKISH SOCIETY FOR ENGINNERING GEOLOGY 

 4 

Değerlendirmenize sunulan bildiriye aşağıdaki ekran görüntüsünde “Değerlendirme 
Basamakları” bölümü altında 3 nolu basamakta ulaşabilirsiniz. Gönderilen dosyayı indirip 
inceledikten sonra 4 nolu basamakta web ortamında “Değerlendirme Formu” nu doldurarak 
ve 5 nolu basamakta önceden hazırladığınız dosyayı sisteme yükleyerek değerlendirmenizi 
editöre gönderebilirsiniz.  
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3.2 Değerlendirme formunun doldurulması 
4 nolu basamakta değerlendirme formu bağlantısına tıklanınca aşağıda ekran 

görüntüsü verilen sayfa gelmektedir. Burada ilgili alanlar doldurularak “Kaydet” butonuna 
basılır ve değerlendirme formu editöre gönderilmiş olur. 
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3.3 Değerlendirme kararının kaydı 

 
Değerlendirme Formu kaydedildikten ve/veya ek dosya sisteme yüklendikten sonra bildiri 

hakkındaki kararınızı 6 nolu basamakta bulunan açılır pencereden seçerek editöre 
gönderebilirsiniz. 
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3.4  Değerlendirme sonucunun Editöre gönderilmesi 

 
“Değerlendirmeyi Editöre Gönder” butonuna tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü 

verilen editöre e-posta gönderim sayfası açılır. Bu sayfada, önceden hazırlanmış kararınız ile 
ilgili hazır bir e-posta sistem tarafından üretilmektedir. İsterseniz e-posta içeriği ile değişiklik 
yapabilirsiniz ve kararınızı “Gönder” butonuna basarak editöre e-posta ile bildirebilirsiniz.  
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Kararınız editöre gönderildikten sonra aşağıda görüldüğü gibi size yapmış olduğunuz 
değerlendirmenin özetinin gösterildiği sayfa açılmaktadır. Bu sayfada yapmış olduğunuz 
değerlendirme hakkında kısa bir özet sunulmaktadır.  
 

 
 
Hakem değerlendirmeniz ve sempozyuma katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. 
 
 

Ulusal Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik  
Sempozyum Sekreteryası 

 
 


