
1.Yazar Sisteme Giriş 

 

 

Şekil 1.1. Kitap Otomasyonuna giriş ekranı 

Kitaba kitap bölümü göndermek için kullanıcı kitap otomasyonuna kayıt olduğu  e-mail ve şifre 

bilgilerini girerek  ‘Yazar olarak giriş yap’ seçeneğini seçip Giriş Yap butonuna tıklayarak sisteme yazar 

olarak giriş yapabilmektedir. Sisteme yazar olarak giriş yapıldığında Şekil 1.2’deki ekran açılacaktır. 

Eğer sisteme giriş yapacak kullanıcı şifresini bilmiyorsa Şifremi unuttum! Butonuna tıklayarak şifresini 

güncelleyebilir.(Şifremi unuttum hakkındaki bilgi için Şifremi unuttum başlıklı kısmı okumanızı tavsiye 

ederiz.) 

 

 

 



Şekil 1.2. Kitap otomasyonuna yazar olarak girildikten sonra açılan sayfa 

 

2.Kitap Bölümü Yükleme 

 

 

 

Şekil 2.1 Sisteme kitap bölümü yüklemek için tıklanılacak buton 

 

Kitap Sistemine kitap bölümü yüklemek için şekil 2.1’de gösterildiği gibi açılan ekrandan ‘Yeni kitap 

bölümü Gönder’ butonuna tıklanılmalıdır. 

 

Şekil 2.2. Kitap Bölümü Başlıklarının girildiği alan 

Yeni kitap bölümü gönder butonuna tıklanıldığında Şekil 2.2’de gösterildiği gibi sayfa gelecektir. Bu 

kısımda kitap bölümün ana dilindeki başlığı ve İngilizce başlığı girildikten sonra Kaydet ve Devam Et 

butonuna tıklanılarak devam edilmelidir. 

 



 

 

Şekil 2.3. Kitap bölümünün varsa diğer yazarlarının girildiği alan 

Kitap bölümünün kitap bölümünü yükleyen kullanıcı haricinde varsa diğer yazarları Şekil 2.3’deki alana  

girilmelidir. Eğer Kitap bölümünün diğer yazarları yoksa bu alan boş bırakılarak Kaydet ve Devam Et 

butonuna tıklanılarak devam edilmelidir. 

 

 

 

 

 

Şekil 2.6. kitap bölümü temel alanın ve yayınlanması istenen kitabın seçildiği alan 

Şekil 2.6’da gösterildiği gibi kitap bölümünün yayınlanması istenen temel alan ve yayınlanması istenen 

kitap bu kısımda doldurulmalı ve Kaydet ve Devam Et butonuna tıklanılarak devam edilmelidir. 

 



 

 

Şekil 2.7.  Kitap Bölümü dosyasının , varsa kitap bölümü font dosyasının ve Telif Devir 

Sözleşmesinin girildiği alan 

Kitap bölümünü yüklemenin son aşaması olan kitap bölümü dosyası ve varsa kitap bölümü font dosyası 

Şekil 2.7’de gösterilen alana girilmeli ve Telif Devir Sözleşmesi Sisteme Yüklendikten Sonra Kaydet 

butonuna tıklanılmalıdır. 

 

 

 

Şekil 2.8. Kitap bölümü başarılı şekilde yüklendikten sonra gelen ekran 

Kitap bölümünüz sisteme başarılı bir şekilde yüklendiyse karşınıza Şekil 2.8’deki gibi bir sayfa 

açılacaktır. Aksi bir durum ile karşılaşırsanız mesajlar kısmından editöre mesaj gönderiniz (Mesaj 

gönderimi Mesaj Gönder başlığında anlatılmıştır.).  

3.Tamamlanmamış Kitap Bölümleri 

 

Bu kısımda Şekil 2.7’de bulunan Kaydet butonuna tıklanmadan çıkılan Kitap bölümlerinin taslağının 

olduğu alan. 

 



 

 

 

 

4.Yeni Gönderilen Kitap Bölümlerim 

 

 

Şekil 4.1. Yeni Gönderilen Kitap bölümlerinin listelendiği kısım 

Şekil 4.1’de gösterildiği gibi Yeni Gönderilen Kitap bölümlerime tıklayarak henüz editör tarafından 

işlem yapılmamış Kitap bölümlerinizin takibini yapabilirsiniz. Yeni Gönderilen Kitap bölümlerime 

tıklandıktan sonra Şekil 4.2’deki gibi bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada Kitap bölümü ile alakalı bazı 

bilgiler bulunmaktadır. Kitap bölümünün yanından bulunan Detay butonuna tıklayarak Şekil 4.3’de 

gösterildiği gibi Kitap bölümünün detaylarını görebilirsiniz. İşlem butonuna tıklayarak Şekil 4.4’te 

gösterildiği gibi açılan Düzenlenen Kitap Bölümünü Yükle butonuna tıklayarak Kitap bölümünün 

düzeltilmiş halini yükleyebilirsiniz (Kitap bölümü düzeltme dosyasının yüklenmesi Düzeltme Metni 

Yükleme kısmında anlatılmıştır.).  

 

 

 

Şekil 4.2. Yeni Gönderilen Kitap Bölümlerinin Listelendiği Alan 



 

 

Şekil 4.3. Kitap bölümü detay sayfası 

 

 

 

Şekil 4.4. Yeni gönderilen kitap bölümünün düzeltilmiş dosyasının yüklenmesi için seçilmesi gereken 

alan 

 

5. İşlemdeki Kitap Bölümlerim 

İşlemdeki Kitap bölümlerim kısmından Kitap bölümünüze hakem atandıktan sonra Kitap bölümünüzü 

İşlemdeki Kitap bölümlerim kısmından takip edebilirsiniz. Şekil 5.1’de gösterildiği gibi İşlemdeki Kitap 

bölümlerim butonuna tıklayarak işlemde olan Kitap bölümlerinizi görebilirsiniz.  

İşlemdeki Kitap bölümlerim butonuna tıklandıktan sonra açılan sayfa Şekil 5.2’de gösterilmiştir. Açılan 

sayfada Kitap bölümünün bazı bilgileri gösterilmektedir. Kitap bölümünün detaylı bilgisi için Kitap 

bölümünün yanında bulunan Detay butonuna tıklayarak Şekil 5.3’de gösterildiği gibi Kitap bölümünün 

detaylarını görebilirsiniz. Şekil 5.3’de ayrıca Kitap bölümünün hakem bilgileride listelenmektedir. Eğer 

varsa hakem düzeltme metnide bu sayfada listelenmektedir. Hakem raporlarını görüntülemek için 



Raporu incele butonuna basarak hakem raporunu detaylı bir şekilde Şekil 5.4 ve Şekil 5.5 ‘te gösterildiği 

gibi görebilirsiniz. Kitap bölümü düzeltme dosyasını yüklemek için 5.2’de Kitap bölümünün işlem 

butonuna tıklayarak Düzenlenen Kitap Nölümünü Yükle butonuna tıklayarak açılan sayfadan kitap 

bölümü düzeltme dosyanızı yükleyebilirsiniz.( Kitap bölümü düzeltme dosyasını yükleme işlemi detaylı 

olarak Düzeltme Metni Yükleme kısmında anlatılmıştır.) 

 

Şekil 5.1 İşlemdeki Kitap bölümü görüntülemek için tıklanılması gereken buton 

 

 

 

Şekil 5.2. İşlemdeki Kitap bölümlerime tıklandıktan sonra açılan sayfa 

 



 

Şekil 5.3. İşlemdeki Kitap bölümünün Detay sayfası 

 

 

 

Şekil 5.4. Hakem Raporu Detay Sayfası 



 

Şekil 5.5. Hakem Raporu Detay Sayfası devamı 

 

 

6. Düzeltme Metnini Yükleme 

Düzeltme dosyalarınızı yüklemek için Şekil 6.1’de gösterildiği gibi bir sayfa açılacaktır buradan 

düzeltme metninizi sürükle bırak yaparak veya kitap bölümü yükleme alanına tıklayarak düzeltme 

dosyanızı ekleyip kaydet butonuna tıklayarak düzeltme dosyanızı kaydedebilirsiniz. Düzeltme metniniz 

eğer kaydedilmişse Şekil 6.2’de gösterildiği gibi bir sayfa açılacaktır. Aksi durumda editöre bildiriniz. 

 

 

 

Şekil 6.1. Kitap Bölümü Düzeltme Metni Yükleme Sayfası 

 



 

 

 

Şekil 6.2. Düzeltme Metni Yüklendikten sonra açılan sayfa 

7. Yayınlanacak Kitap Bölümlerim 

Yayınlanacak Kitap bölümlerim kısmından hakem süreci bitmiş editör tarafından yayınlanacak Kitap 

bölümlerine alınmış Kitap bölümlerinizin listesi gösterilmektedir. 

Şekil 7.1’de gösterildiği gibi Yayınlanacak Kitap bölümlerim butonuna tıklayarak yayınlanacak Kitap 

bölümlerinizin listesini görebilirsiniz. 

 

 

 

Şekil 7.1. Yayınlanacak Kitap bölümünüzü görmek için tıklamanız gereken alan 

8. Yayınlanan Kitap Bölümlerim 

Yayınlanan Kitap bölümlerim kısmından Kitap sisteminde daha önce yayınlanmış Kitap 

bölümlerinizin listesini görebilirsiniz. Şekil 8.1’de tıklamanız gereken alan gösterilmiştir. 



 

Şekil 8.1. Yayınlanan Kitap bölümlerinizi görmek için tıklamanız gereken alan 

 

9. Red Olan Kitap Bölümlerim 

Red olan kitap bölümlerim kısmından editör tarafından red edilen Kitap bölümlerinizi görebilirsiniz. 

Şekil 9.1’de tıklamanız gereken alan gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 9.1. Red Olan Kitap bölümlerinizi görmek için tıklamanız gereken alan 

 

 

 

 

 



10. Gönderilen Tüm Kitap Bölümlerim 

Gönderilen tüm kitap bölümlerim kısmından sisteme gönderdiğiniz tüm kitap bölümlerinin listesini 

görebilirsiniz. Şekil 10.1’de tıklamanız gereken alan gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 10.1. Gönderilen tüm kitap bölümlerinizi görmek için tıklamanız gereken alan 

 

11. Editöre Mesaj Gönderme 

Editöre mesaj göndermek için Şekil 11.1’de gösterildiği gibi Mesajlar butonuna tıklayınız daha sonra 

Şekil 11.2 de gösterildiği gibi Mesaj işlemlemleri için açılan listeden Mesaj gönder butonuna 

tıklayınız butona tıkladıktan sonra şekil 11.3’de gösterilen sayfaya yönlendireceksiniz. Açılan sayfada 

gerekli alanları doldurduktan sonra gönder butonuna tıklayarak mesajınızı editöre gönderebilirsiniz. 

 

 

 

Şekil 11.1. Mesaj göndermek için tıklamanız gereken buton 

 

 



 

Şekil 11.2 Mesajlar butonuna tıkladıktan sonra gelen liste  

 

 

 

Şekil 11.3 Mesaj gönderme sayfası 

Editörden gelen mesajları görmek için Şekil 11.4’te gösterildiği gibi Gelen Mesajlar butonuna tıklayarak 

editörden gelen mesajların listesini görebilir, editöre cevap yazabilirsiniz. Şekil 11.5’te gösterildiği gibi 

Gönderilen Mesajlar butonuna tıklayarak editöre gönderdiğiniz tüm mesajların listesini görebilirsiniz 

 

 

 

Şekil 11.4. Gelen Mesajları görmek için tıklanması gereken alan 



 

 

 

Şekil 11.5 Gönderilen mesajları görmek için tıklanması gereken alan 

 

12. Şifremi Unuttum 

Şifrenizi unuttuysanız veya şifrenizi güncellemek istiyorsanız Şekil 12.1’de gösterildiği gibi Şifremi 

unuttum! butonuna tıklayınız. Şifremi unuttum! butonuna tıkladıktan sonra karşınıza Şekil 12.2’de 

gösterildiği gibi bir ekran çıkacak. Açılan sayfada Email Adresiniz yazan kısma sisteme kayıtlı olan 

email adresinizi yazınız daha sonra şifre gönder butonuna tıklayarak devam ediniz. Karşınıza Şekil 

12.3’te gösterildiği gibi bir alan gelecektir. Telefonunuza AKADEMK ILT’den güvenlik kodu 

gelecektir gelen kodu gerekli alana girip Gönder butonuna tıklayarak devam ediniz.  Karşınıza Şekil 

12.4 de gösterildiği gibi yeni şifrenizi gireceğiniz alan gelecektir buradan yeni şifrenizi girip 

kaydedebilirsiniz. Şifreniz güncellenmişse Şekil 12.5’te gösterildiği gibi bir sayfa karşınıza gelecektir. 

Eğer telefonunuza herhangi bir mesaj gelmediyse yazdığınız Email adresinize Şifre Değiştirme başlıklı  

bir email gelecektir gelen emaildeki linke tıkyarak şifrenizi güncelleyebilirsiniz. 



 

Şekil 12.1. Yeni şifre almak için tıklamanız gereken buton 



 

Şekil 12.2. Şifremi Unuttum Sayfası 

 

 

Şekil 12.3. Telefonunuza gelen güvenlik kodunun girilmesi gereken alan 

 

Şekil 12.4. Yeni şifre girilen alan 



 

Şekil 12.5. Şifre güncelleme  


