Değerli bildiri sahibi,
23.Ulusal Ergonomi Kongresi’nde sunulan bildirilerin “Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi” (JESD) için tam metin
son gönderim tarihi 3 Aralık 2017’dir.
Yayın gönderim sürecinde aşağıdaki maddelerin özenle takip edilmesi gerekmektedir.
1. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmış tam metinler “Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi”nin yer aldığı
Dergipark’ın yeni sisteminden http://dergipark.gov.tr/journal/1122/submission/new adresini kullanarak
çevrimiçi olarak yüklenmelidir.
 Daha önceden Dergipark'ın yeni sistemine kayıt olanlar mevcut üyeler e-posta adreslerini ve şifrelerini
kullanabilirler.
 Daha önceden Dergipark'ın yeni sisteminde herhangi bir dergiye üye olmayanlar
http://dergipark.gov.tr/register/ adresini kullanarak kayıt olmalıdırlar.
 Şifrenizi unuttuysanız http://dergipark.gov.tr/resetting/request adresini kullanarak ve "E-Posta" adresini
girerek yeni şifre talep edebilirsiniz.
2. Makale türü bölümünden makalenizin durumuna göre Araştırma Makalesi veya Derleme seçeneği seçilmelidir.
3. Türkçe ve İngilizce özetler ve tüm yazar bilgileri sistemden yazar ekle seçeneği seçilerek girilmelidir. Başvuru
yazarlarımızdan ORCID bilgileri talep edilmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin
kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile
uyumlu 16 rakamlı bir URL'dir. Lütfen http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt
oluşturunuz.
4. Referanslar dergi sayfasında yer alan yazım formatına uygun olarak özenle hazırlanmalı ve sisteme belirtilen
şekilde girilmelidir.
5. Makaleler tam metin formatında aşağıdaki belirtilen formata uygun olarak hazırlanmalı ve sisteme sadece
WORD (*.docx) olarak yüklenmelidir. Tam metinler http://dergipark.gov.tr/jesd/page/2500 adresinde yer alan
yazar rehberine göre Yazar Bilgilerini kesinlikle içermeden hazırlanmalıdır. Dergide Çift Körleme Sistemi
uygulanır. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Aynı şekilde yazarların isimleri
de hakemlere bildirilmez.
6. Resim ve Tablo dosyaları ayrı yüklenmemeli, tüm resim ve tablolar istenilen formatta hazırlanarak tam metinde
yer almalıdır.
7. Makale Dosyaları sisteme yüklendikten sonra Kaydet butonuna basılmalıdır.
8. Yeni açılan Önizleme & Gönder sekmesinde yer alan Editöre Notlar bölümüne ERGONOMI 2017 yazılmalıdır.
9. Önizleme & Gönder sekmesinde yer alan tüm bilgiler dikkatlice kontrol edildikten sonra Makale Gönder
butonuna basılmalıdır.
10. Dergiye yüklenen tüm yayınlar IThenticate programı kullanılarak intihal taramasından geçirilecektir. Tarama
sonucunda %20’nin altında benzerlik oranı olan yayınlar değerlendirme aşamasına kabul edilecektir.
11. Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, kongrede verilen bildiri özetleri özel sayısında yayınlanmıştır. Tam metin
olarak gönderilen bildiriler, hakem değerlendirmesinden yayınlanamaz kararı alması durumunda
yayınlanamayacaktır.
12. ERGONOMI 2017 özel sayısı, dergi yayın planlaması çerçevesinde 2018 yılında yayınlanacaktır.
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2010 yılında kurulmuş Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
editörlüğünde GOOGLE SCHOLAR, EBSCOHOST ve INDEX COPERNICUS tarafından taranan, Akademik Teşvik sürecinde
kullanılabilen uluslararası hakemli bir bilimsel araştırma dergisidir. Dergiye yayınlanmak için gönderilen her bir
makaleye DOI numarası verilecektir. Makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.
İyi çalışmalar,
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