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TUJK 2022 YILI BİLİMSEL TOPLANTISI 

BİLDİRİ ÖZETİ YÜKLEME KILAVUZU 

 
Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2022 Yılı Bilimsel Toplantısı için bildiri değerlendirme süreci 

EasyChair platformu (https://easychair.org) ile yürütülmektedir. Dolayısıyla bildiri özeti göndermek 

isteyen yazarların daha önce EasyChair üyeliği bulunmuyorsa üyeliklerini ücretsiz olarak 

tamamlamaları gerekmektedir. 
 

EasyChair Üyelik Adımları 

1) Üyeliğin ilk adımı olarak https://easychair.org/account/signup adresinde açılacak sayfada “I’m not a 

robot” seçeneğini işaretleyerek “Continue” butonunu tıklayınız. 

 

2) Açılacak sayfada yer alan forma Ad, Soyad, Eposta bilgilerinizi girerek “Continue” butonunu tıklayınız. 

 

https://easychair.org/
https://easychair.org/account/signup
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3) Sistem tarafından adresinize gönderilecek epostada yer alan onay bağlantısını tıklayınız. Açılacak 

sayfada yer alan formda EasyChair kullanım şartlarını kabul ettiğinize dair onay kutusunu 

işaretledikten sonra Ad, Soyad, Kurum, Ülke, Kullanıcı adı ve Şifre bilgilerini girerek “Create my 

account” butonu ile üyeliğinizi tamamlayınız. 
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Bildiri Özeti Yükleme 

1) TUJK2022 web sayfasında yer alan “Özet Gönder” sekmesini kullanarak 

(https://tujk2022.gtu.edu.tr/ozet.html) veya internet tarayıcınızda doğrudan 

https://easychair.org/conferences/?conf=tujk2022 adresi ile TUJK2022 EasyChair sayfasına 

ulaşınız. 

 

 
2) Sisteme EasyChair kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra “make a new submission” 

bağlantısını tıklayarak “New Submission for TUJK2022” başlıklı bildiri yükleme sayfasını açınız. 

 
 
“make a new submission” a tıkladıktan sonra aşağıdaki ekran gelecektir. İlgili bilgileri sırasıyla gelecek sayfalarda 
anlatıldığı şekilde giriniz. 
 

 

https://tujk2022.gtu.edu.tr/ozet.html
https://easychair.org/conferences/?conf=tujk2022
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3) Yazar sıralamasını dikkate alarak bildiri yazarlarından her biri için Ad, Soyad, Eposta, Ülke, Kurum 

bilgilerini giriniz. Yazar sayısı üçten fazla ise “Click here to add more authors” seçeneği ile ilave yazar 

alanı açabilirsiniz. Kendi bilgilerinizi girdiğiniz yazar alanına EasyChair hesabınız için kullandığınız 

eposta adresinizi girdiğinizden emin olunuz. “Click here to add yourself” seçeneği ile kendi bilgilerinizi 

otomatik olarak doldurabilirsiniz. Sorumlu yazar (corresponding author) olarak seçilen yazarlar bildiri 

teslimi ile ilgili bilgilendirme mesajı alacaktır. En az bir yazar sorumlu yazar olarak seçilmelidir. 

 

 

 
 

 
 

Daha fazla yazar eklemek gerekirse aşağıdaki “click here to add more authors” a tıklayınız ve yeni yazar 
bilgilerini giriniz. 

 



5 
 

4) Bildiri başlığı ve özetini “Title and Abstract” alanına giriniz. TUJK 2022 için bildiri özetlerinin en az 250, 

en çok 500 kelime içermesi gerekmektedir. Bildiri başlıkları ve özetleri sisteme Türkçe veya İngilizce 

olarak yüklenebilir. 

 

 
5) Bildiri ile ilgili en az üç anahtar kelimeyi her biri ayrı bir satırda yer alacak şekilde “Keywords” alanına 

giriniz. 
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6) “Topics” alanındaki listeden bildirinin yer almasını istediğiniz oturumu seçiniz. Lütfen, bildiri içeriğine 

en uygun olduğunu düşündüğünüz sadece bir oturum başlığı seçiniz. 

 

 
 

7) “Other Information” alanında yer alan listeden bildirinin sözlü veya poster olarak sunulması 

yönündeki tercihinizi seçiniz. https://tujk2022.gtu.edu.tr/ozet.html adresinde belirtilen yazım 

formatında hazırladığınız “Bildiri Özet” metnini “.docx” veya “.doc” uzantılı olarak MS Word dosyası 

olarak yükleyiniz. Programda yer alacak bildiri türü için hakem değerlendirmeleri esas alınacaktır. 

 
 

8) Sayfanın altında yer alan “Submit” butonu ile bildiri teslimini tamamlayabilirsiniz. 
 

 
 

TUJK2022 Bilimsel toplantısına katkılarınız için teşekkürlerimizi sunarız. 

https://tujk2022.gtu.edu.tr/ozet.html

