YAZARLAR İÇİN MAKALE GÖNDERME AŞAMALARI
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İlk Aşamada Makalenizi hangi dille
yazıldıysa onu seçiyoruz.
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Sayfada bulunan onay kutusunu işaretleyip, sayfanın en
altında bulunan “save and continue” butonuna tıklatıp
sonraki aşamaya geçiniz.
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İkinci aşamada 1. Numaralı okun işaret ettiği “Gözat” butonun basarak bilgisayarınızda
hazırladığınız şablona uygun olan makalenizi seçiniz. Sonra 2 numaralı okun işaret
ettiği “upload” butonuna tıklatıp makalenizi yükleyiniz. Sayfa sonunda bulunan “save
and continue” butonuna tıklatıp sonraki aşamaya geçiniz.
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Dikkat: Bu aşamada yüklenecek dosyada yazar isimleri barındırmamalı. Ayrıca
Dosya->Bilgi Menüsü takip edildiğinde de yazar ve son düzenleyen kısmında
yazara ait bilgi bulunmamalı.
Üst veri Güncelleme: İlk önce makalenin dilindeki üst verilerin
doldurulması gerekli, yazarın adı: Sadece ilk harfi büyük, İkinci ismi:
Sadece ilk harfi büyük, Soyadı: Tümü büyük harf olacak şekilde girilmeli.
Eposta adresi doğru şekilde girilmeli. Affillation kısmına ise: Yazarın
kurum bilgileri girilmeli. Form language kısmından dili değiştir deyip
gönder butonuna basarak üst verinin diğer dilde girilmesi için alanları
açacaktır.
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Dikkat: Eğer makale tek yazarlı değilse Tüm yazarlara ait bilgiler “Add Author”
butonuna basarak eklenmeli ve sıralamaları ayarlanmalıdır.

Aynı sayfanın altında Başlık, Özet ve Anahtar kelimeler Türkçe
Dilinde girildikten sonra form dilinden İngilizce seçilerek
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yanındaki
gönder butonuna basılıp dil değiştirilir ve orada
gerekli boş alanlar doldurulur.
Form language kısmından dili değiştir deyip gönder butonuna
basarak üst verinin diğer dilde girilmesi için alanları açacaktır.
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Not: Özellikle
Başlık, Özet ve
Anahtar kelimeler
her iki dilde de
eksiksiz girilmeli.
Başlık ilk harfler
büyük harf olacak
şekilde girilmeli.

Referanslar ve Eğer varsa destek veren kuruluş bilgileri ilgili
yerlere tek dilde girilmeli. Makalenizdeki kaynakçayı buraya
kopyalayıp “save and continue” butonuna basarak sonraki
aşamaya geçiniz.
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teslim tutanağını ayrı ayrı ek dosya olarak ekleyiniz ve
bu dosyaların hakemler tarafından görülmemesi için sonraki resimde
gösterilen yerdeki onay kutusunun işaretli olmamalı. Tüm ek dosyaları
yükledikten sonra sonraki aşama için “save and Continue” butonuna tıklatınız.
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Makalemizle ilgili dosyaları gördükten sonra başvuruyu editöre
göndermek için “Finish submission” butonuna tıklatınız.
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Bundan sonraki süreç Kastamonu Eğitim Dergisi Editörlüğünde,
Makaleyi yüklemeden önce Makalenizin linkteki şablona göre yazı stilleri kullanılarak yazıldığından
emin olunuz. Ayrıca makale yüklemeden önce linkte belirtilen hususlara dikkat ettiğinizden emin
olunuz.
Makale Şablonu
Makale Yüklenirken Dikkat edilecek Hususlar
Makale Teslim Tutanağı- Tüm Yazar isimleri olacak şekilde.

