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Dikkat	Edilecek	Hususlar	
§ Hakemler, kendilerine atanan başvuruyu termin tarihi içerisinde değerlendirmelidir. 
§ Termin tarihinden sonra yapılacak değerlendirmeler dikkate alınmayacaktır. 
§ Hakemlerin, değerlendirmesi yapılacak her bir eser için Hakem Taahhüt Formu‘nda belirtilen 

koşullarına riayet etmelidir.  
§ Düzenleme Kurulu, her bir eseri intihal bakımından incelemektedir. Değerlendirmeniz için size 

sunulan eserde, intihal engelleme programlarının tespit edemeyeceği türden bir etik ihlal 
tespit ederseniz lütfen konu hakkında Düzenleme Kurulu’nu bilgilendiriniz.  

§ Değerlendirme ekranında sizden istenen bilgileri eksiksiz ve hatasız olarak girmeye dikkat 
ediniz. Değerlendirmenizi gönderdikten sonra değerlendirmenizde herhangi bir değişiklik 
yapılamadığından “gönder” butonuna basmadan evvel, yapmış olduğunuz tüm 
değerlendirmeleri dikkatle gözden geçirmeyi unutmayınız.  

Hakem	Taahhüt	Formu	
Hakemler, değerlendirme gerçekleştireceği her bir eser için aşağıda yer alan hakem taahhütlerini 
okumuş ve kabul etmiş olacaktır.  

Kent Çalışmaları Ödülleri’nde hakem olarak görev almakla;  

§ Eser, yazar/yazarlar ve/veya eserin hazırlanmasında destek olmuş kurumlarla/fon 
sağlayanlarla çıkar çatışması/çakışması1 durumumu Düzenleme Kurulu’na bildireceğimi, 

§ Raporumu, Değerlendirme Kriterleri’ne uygun ve bilimsel kriterler çerçevesinde yapacağımı ve 
tarafsız olacağımı, 

§ Değerlendireceğim esere ilişkin bilgileri ve görüşleri gizli tutacağımı, 
§ Değerlendireceğim eserin/dosyanın içeriğini kişisel amaçlarla kullanmayacağımı, 
§ Değerlendireceğim eserin, eğer varsa, yayın etiği ihlali durumlarını yazılı olarak Düzenleme 

Kurulu’na ileteceğimi, 
§ Değerlendirmemi belirtilen zaman aralığında tamamlayarak Düzenleme Kurulu ile 

paylaşacağımı; olası bir gecikme durumunda Düzenleme Kurulu’nu ivedilikle 
bilgilendireceğimi, 

kabul ve taahhüt ederim.  

1Çıkar çatışması/çakışması olarak yorumlanabilecek ilişki ve durumlar şunlardır:  

§ Eser sahibinin tez hocası/öğrencisi olmak, 
§ Son beş yıl içerisinde adayla/adaylarla birlikte makale/tebliğ/proje/kitap vb. ortak bir çalışma 

yapmış veya önümüzdeki yıllarda yapmayı planlıyor olmak, 
§ Eser sahibi ile aynı kurumda (bölümde veya fakültede) çalışıyor olmak, 
§ Eser sahibi ile daha önce yargıya taşınmış anlaşmazlıklarda taraf olmak,  
§ Eser sahibi ile akraba olmak (üçüncü derece dâhil kan bağı veya ikinci derece dâhil sıhri 

hısım), 
§ Aday veya çalışmaya ilişkin tarafsız davranmayı önleyecek derecede olumlu/olumsuz 

düşünce/ön yargı sahibi olmak. 

Sistem	Erişimi	
Google Chrome aracılığı ile kentcalismalari.com adresine giriş yapınız.  

Giriş	İşlemi	
Ekranın sağ üst köşesinde “Giriş Yap” menüsüne tıklayınız.  
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Giriş ekranı görüntülenecektir. E-posta aracılığı ile ilettiğimiz kullanıcı adı/parola bilgilerinizi yazınız ve 
“Giriş Yap” butonuna tıklayınız.  

 

Parola	Değişikliği	
Parolanızı değiştirmek istemeniz hâlinde giriş ekranında yer alan “Parolanızı mı unuttunuz?” ifadesine 
tıklayınız.  
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E-posta adresinizi açılan ekranda ilgili alana yazınız. “Parolamı Sıfırla” butonuna tıklayınız. Parola 
sıfırlama işleminin devreye alındığına dair ileti görüntülenecektir.  

 

E-postanızı kontrol ediniz. E-postada yer alan parola sıfırlama linkine tıklayınız. Kullanıcı adınız bu e-
posta içerisinde hatırlatılacaktır.  
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Yeni oluşturmak istediğiniz parolayı iki hücreye de yazınız. Parolanızın değiştirildiğine dair onay iletisi 
görüntülenecektir. “Giriş için geri dön” ifadesine tıklayınız. 

   

Giriş ekranına yönlendirileceksiniz. Kullanıcı adı ve parolanızı yazınız. “Giriş Yap” butonuna tıklayınız.  

 

Kullanıcı	Paneli/Bilgi	Güncelleme	
Kullanıcı adı ve parola girişi sonrası kullanıcı paneline erişim sağlanacaktır.  

Adınız ve soyadınız ekranın sağ tarafında görüntülenecektir. “Adınız Soyadınız” a tıklayınız.  

“Hesabım” ve “Çıkış” menüleri görüntülenecektir. 

“Hesabım” menüsüne tıklayınız.  
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Kullanıcı bilgileriniz görüntülenecektir.  

§ Etiketler alanından uzmanlık konularınızı seçiniz.  
§ GSM telefon numaranızı yazınız.  
§ IBAN numaranızı yazınız. 
§ “Kaydet” butonuna tıklayınız.  

 

Kullanıcı	Paneli/Hakem	Değerlendirme	
Ekranın sol tarafında sırasıyla; 

§ Başvur,  
§ Taslaklar, 
§ Başvurular, 
§ Atananlar 

menüleri yer alacaktır. İşlem yapılacak menü “Atananlar” menüsüdür.  
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Hakem olarak atamanızdan sonra e-posta ile bilgilendirileceksiniz.  

 

E – posta bildirimi sonrası sistem erişimi sağlayınız. “Atananlar” menüsüne tıklayınız.  

  

Ekranın sağ tarafında atama yapılan başvuru bilgileri yer alacaktır.  

 

Liste sütun başlıkları sırasıyla;  

§ Başvurunun türü (Makale, Tez, Kitap),  
§ Termin Tarihi (Belirtilen tarihe kadar değerlendirme yapılmalıdır.),  
§ Durum (Bekleniyor, Cevaplandı, Termin Geçti)  

Durum sütununda “Bekleniyor” ifadesi görüntülenen başvuru için işlem yapılacaktır.  

Listede yer alan başvuruya tıklayınız.  

Ekranın sol kısmında cevaplamanız gereken sorular yer almaktadır.  

Ekranın sağ kısmında başvuru sahibi tarafından iletilen form içeriği yer almaktadır.  
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Başvuru formunun en alt kısmında Kitap, Tez, Makale dokümanının tamamı yer almaktadır.  

 

Doküman adına tıklayınız. Yeni sekmede açılacaktır.  

Dokümanı ekranın sol tarafında yer alan değerlendirme sorularını dikkate alarak inceleyiniz.  

Değerlendirme puanınızı ve notlarınızı yazınız.  

Değerlendirme işleminiz tamamlandıktan sonra “Gönder” butonuna tıklayınız.  

“Gönder” butonuna tıklandıktan sonra formda revizyon yapılamayacaktır. Bu nedenle girdiğiniz 
bilgilerin doğruluğundan emin olunuz.  

Değerlendirme formunda puan kısmına tıklanması hâlinde, 1’den 5’e kadar seçenekler 
görüntülenecektir (1 en düşük – 5 en yüksek). Seçiminizi yapınız. Her soru için seçim yapılması 
zorunludur.  

 

Her sorunun altında soru açıklama alanı görüntülenmektedir. Verilen puanın gerekçesini yazınız.   

Kutucuğun sağ alt köşesinde yer alan üç çizgi ikonunu “mouse sol tık” ile tutarak alanı genişletebilirsiniz.  
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Tüm sorular için açıklama yazılması zorunludur. Açıklama kutucuğuna yorumunuzu yazınız.  

 

Değerlendirmeniz ile ilgili herhangi bir harici dosya eklemesi yapmak isterseniz “Dosya Ekle” butonuna 
tıklayarak doküman ekleyebilirsiniz. Bu işlem zorunlu değildir.   

Tüm soruları cevapladıktan sonra “Gönder” butonuna tıklayınız.  

Gönderim işlemi sonrası “Atananlar” menüsünde yer alan listede, durum sütununda “Cevaplandı” 
ifadesi görüntülenecektir. Atanan başvuruya tıklayarak değerlendirme puanlarınızı ve açıklamayı 
görüntüleyebilirsiniz.  

 

Sistemden çıkış için ekranın sağ üst köşesinde yer alan ad/soyadınıza tıklayınız. “Çıkış” menüsüne 
tıklayınız.  

Soru ve destek talepleriniz için e-posta adresimiz : bilgi@kentcalismalari.com 


