Yapılan yenilikler Mart ayından itibaren paylaşıma açılmıştır. Yılın son ayında yapılan yeniliklerse
2018 yılı çalışmalarına eklenmiştir.

MART 2017
1. Kör hakemlik tüm dergilerde ve süreçteki bütün makalelerde aktif edildi,
2. Alan adı, yanlış adrese yönlendirilen tüm dergilerin linkleri düzeltildi ve güncellendi,
3. Yayıncı ve URL problemi çözümlendi,
4. Makale gönderimi ve Kullanıcı Profili düzenlemedeki yavaşlık giderildi,
5. Hakem atama işlemi sırasında “Listeden Seç” butonu ile girilen sayfada erişim performansı ve
filtreleme güçlendirildi, ayrıca hakem sayısına bağlı olarak sayfalama özelliği eklendi,
6. Makale başvurusunda yer alan referans parçalama özelliği daha performanslı hale getirilene
kadar kaldırıldı. Yerine kaynakçaların tek satır bırakılarak girildiği bir metin alanı entegre edildi,
7. Dergi ana sayfasındaki dergi adı ve açıklama kısmının dergi diline (tr-en) göre değişmemesi
sorunu giderildi,
8. DergiPark üzerinden DOI alan dergilerin takibi için yeni özellik eklendi.

NİSAN 2017
1. Çift süreç sorunu, hem dergi hem de makale bazında birleştirilerek çözümlendi,
2. DOI butonlarına tıklanarak istekte bulunduktan sonra, aynı makale için tekrar DOI isteğinde
bulunulmasın diye DOI butonun kaldırılması sağlandı,
3. Süreçteki adım geçişlerinde yaşanan donma sorunu giderildi,
4. Değerlendirme formlarında, form adı girilmeden geçilememesi için uyarı eklendi,
5. Değerlendirme formlarında eklenen metin alanının (tek satırlı olan) kilitli gelmesindeki hata
giderildi,
6. “Bir İşlem Seç” butonundaki “Makaleyi Kabul Et” seçeneği "Makalenin Sürecini Bitir ve Kabul
Et" şeklinde, “Değerlendirmeye Geç” seçeneği ise "Ön Kontrol Tamamlandı Değerlendirmeye Geç" olarak yeniden düzenlendi,
7. İşlemi Tamamla butonu Yönetici, Editör, Editör Yrd. ve Bölüm editörleri hariç diğer
kullanıcılara kapatıldı. Sadece bu rollere sahip ve adım yetkilisi olarak atanmış kullanıcıların
işlemi gerçekleştirmesi sağlandı,
8. Makale kaynakçası düzenleme sayfasına toplu kaynakça girişine imkan veren metin alanı
eklendi. Editörler isterlerse kaynakça üzerinde tek tek düzenleme de yapabilecekler,
9. Değerlendirme formu düzenleme/oluşturma sayfasındaki "Yeni Oluştur-Kaydet"
butonlarındaki ifadeler sırasıyla “Formu Kaydet” ve “Ön İzleme” olarak düzeltildi.
10. Değerlendirme formlarının hakeme iletileceği pencerede, tekrarlı görünen formlar kaldırıldı,
Sadece son güncellenen formlar görüntülenmesi sağlandı,
11. Süreçten silinen hakemin makaleyi görüntüleyebilmesi hatası giderildi,

12. Makaleler sekmesindeki makale dosyalarına görünürlük özelliği eklendi. Artık Editör
makaleye ait dosyaları saklayabilir ve yayınlanacak dosyayı seçebilir.
13. Makale dosyalarına eklenen, görünürlük özelliğinden önce sistemde yayımlanan sayılardaki
PDF’lerin, görünürlük durumu aktif olarak işaretlendi,
14. Süreçteki değerlendirme formlarının üzerine gelindiğinde ortaya çıkan girilmez işareti, text
imleci haline getirildi,
15. Değerlendirme formlarında dışa aktarım yapılırken dd/mm/yyyy olan tarihler gerçek
değerlerine göre düzenlendi,
16. Süreç geçmişindeki sıralama, en son yapılan en başta olacak şekilde düzenlendi,
17. Değerlendirme formunda metin alanlarındaki çakışmalar giderildi, Hakemlerden gelen
görüşler bu alanda kaydırma yapmadan görüntülenebilecek. Çıktı alındığında yorumun
tamamının görüntülenme sorunu giderildi,
18. Gönderi dosyalarında yeni bilgi girilirken dosya olup olmadığının kontrol edilmesi sağlandı,
19. Makale süreci “Düzenleme” adımında yayınlanacak dokümanın seçilebilmesi özelliği eklendi,
20. Editörün yazardan gelen dosyaları silmesi engellendi, sadece düzenleme yapabilecek.
Ancak Editör kendi yüklediklerini silebilir.
20. Makale dosyalarında “yeni oluştur” ya da “düzenleme” sayfasında dosya olmadan “kaydet”
yapılması engellendi.

MAYIS 2017
Arayüz İşlemleri
 Derginin Ayarlar sekmesinde yer alan imza bölümündeki satır sayısı arttırıldı,
Dışa Aktarım İşlemleri
 Formları Dışa Aktarma sayfasında filtrelemeye ve listelemeye “makale bilgisi” (id-başlık)
eklendi,


Dışa Aktar sekmesinde Makaleler için J-Gate dışa aktarım özelliği eklendi,



DOAJ ve Pubmed dışa aktarım dokümanlarındaki hatalar giderildi,

DOI İşlemleri
 Geçmişe dönük makalelerin DOI durumlarının güncellenmesi yapıldı,


DOI için tüm bilgiler tam ise (üst veri, yayımlanma tarihi, DOI hizmet tipi) makalenin DOI
durumunda "İstek gönderilmedi", Bu bilgiler eksik olduğunda "Uygun değil" olarak görünmesi
sağlandı,



2014 yılı öncesi DOI alma durumu engellendi. Makalenin DOI alındıktan sonra 2014 yılı
öncesine çekilmesi engellendi,



Kayıtlı DOI’lerin üst veri sayfasında görüntülenememesi sorunu giderildi. DOI numarası
Crossref'te kayıtlı ise Makale düzenleme sayfasında DOI girilip güncelleme yapması yeterli
olacaktır.



DOI isteği gönderilmiş makalenin DOI durumunun periyodik kontrol edilmesi sağlandı. İstek
gönderildi durumunda 2 günü geçen makaleler "İstek Gönderilmedi" durumuna dönecek ve
DOI butonu tekrer aktif olacaktır.

Dosya İşlemleri
 Latex ve Zengin metin dosyalarının sisteme yüklenebilmesi sağlandı,
İfade Düzeltme İşlemleri
 Makaleyi yükleyen kişi için, Sen olarak yazan ifade Siz olarak düzeltildi


Diyalog pencerelerindeki Yorum Ekle butonu, "Yorum Gönder" olarak değiştirildi

Makale Süreç İşlemleri
 Makale dosyaları butonundaki dosya görünürlüğü durumu evet-hayır seçenekleri getirilerek
güncellendi,



Yayımlanmamış sayı makalelerinin, link üzerinden erişimle görüntülenmesi sorunu giderildi,



Makalenin yayımlama tarihini değiştirme durumu kısıtlandı,



Süreçteki diyalog pencerelerinde, Yorum ekle satırına boşluk girildiğinde ya da bilgi girilmeden
Yorum Ekle'ye basıldığında, ifade girilmesi gerektiğini içeren uyarı eklendi,



Makale ve Sayı Göster sayfasındaki, Sil butonlarına uyarı mesajı eklendi,



Editör ve yardımcı editörlere, yükledikleri makale dokümanını karşılıklı olarak değiştirebilme
yetkisi tanımlandı,



Süreçteki Makaleler sayfasında Yazar sütunundaki kullanıcı adları, yazar adı soyadı olarak
düzenlendi,



Süreçteki Makaleler sayfasında arama çubuğunun yanındaki sayı, listedeki makale sayısını
göstermektedir.



Süreç İşlem Geçmişi sayfasında makale durumlarının gösterildiği sütun oluşturuldu,



Süreç İşlem Geçmişi sayfasında yazarların kullanıcı adları, adı- soyadı olarak düzeltildi,



Süreç İşlem Geçmişi sayfasında kullanıcıların üzerindeki işlemleri, bitmiş işlemleri gösteren
sayaçlar, artık bu sayfada gösterilmeyecektir.



Süreçte gönderilen maillerin şablonlarını düzeltme yetkisi Dergi Yöneticisi, Editör ve Editör
Yrd. rollerine tanımlandı. Şablonlar, E-posta Taslakları sayfasında değiştirilebilir ya da e-posta
gönderimi kapatılabilir.



Bir makaleyle bağlantısı olmayan dergi bölümlerinin silinememesi sorunu giderildi,



Dergi bölümleri içerisinde makaleyi farklı bölüme taşıma özelliği eklendi, (Makale bölümünü
değiştirebilme)



Sayıya makale atama sayfasında makalelerin kolay bulunabilmesi için listede arama özelliği
eklendi,

Sistem ve Sunucu Yönetim İşlemleri

Sistemde işlem yapılmadan oturumun açık kalma süresi 4 saate çıkarıldı.

HAZİRAN 2017
Önemli Bir Gelişme
•

YÖK ile ULAKBİM arasında imzalanan bir protokol ile Web servisler aracılığı ile karşılıklı veri
paylaşımı yapılabilmesi sağlandı ve DergiPark alt yapısı buna uyumlu hale getirildi,

Arama İşlemleri
•

Dergi yönetici paneli => Makaleler sayfasında yazarların adı-soyadı ile arama yapılabilmesi
sağlandı,

Arayüz İşlemleri
•

Editör Kurulu sayfasında kullanıcıların Adı-soyadı bilgileriyle yer alması sağlandı,

•

İletişim sayfasının açılmasını ağırlaştıran kurum listesi kaldırıldı, Bilgiler Adres alanında
tutulabilir.

•

Dergi yönetici paneli => Editör Kurulu sayfasında kullanıcıların seçim yaparak topluca
silinmesi özelliği eklendi, Dil İşlemleri

•

Dergi ana sayfasında, Arşiv ve Editör Kurulu sekmelerinde açılan sayfalardaki dergi dili
uyumsuzluğu giderildi,

Dosya İşlemleri
•

Yayımlanan makalelerin, dosyaları arasına (-) tire işaretinin gelmesi sağlandı,

Kullanıcı İşlemleri
•

Yazarların ikinci adlarının makale sayfasında gösterilmesi sağlandı,

•

Makalenin yayımlandığı sayfada yazar bilgilerine ORCID bilgisi eklendi, ORCID numarası
kullanıcı tarafından girilmiş ise, kullanıcı bilgisi olarak görünmesi sağlandı,

•

Kullanıcı kayıt formlarında ülke ve uzmanlık alanları zorunlu hale getirilildi,

•

Kullanıcı profil düzenleme sayfasında çıkan “Dergiye Katıl” seçeneği ile kullanıcıların dergilere
yazar rolü haricinde okur rolü ile kaydolması sağlandı,

Mail İşlemleri
•

Süreçten otomatik gönderilen maillerin hangi rollere gideceği ve mail içerikleri üzerinde
güncellemeler yapıldı, Makale Gönderim İşlemleri

•

Dergiye makale gönderen yazarlar için, 2. aşamadaki Makale türü alanı zorunlu hale getirildi,

•

Makale gönderimi, birinci adımındaki “kontrol listesi”ndeki sıralama hatası giderildi,

Makale Süreç İşlemleri
•

Makale değerlendirme sürecindeki “hakem ekle” seçeneğinde yaşanan sorun giderildi,

•

Makalelerin Süreç Geçmişi penceresinde, işlemin yapıldığı zaman; Gün,Ay,Yıl ve Saat
biçiminde gösterilmesi sağlandı,

•

Sayılar, Makaleler ve Sayıya Makale Atama Sayfalarında sıralamalar düzenlendi, en son
eklenenin ilk sırada gösterilmesi sağlandı,

•

Sayılar sekmesinde sayı görünüm seçeneklerindeki, Cilt ve Sayı bilgisinin default olarak
gelmesindeki hata giderildi,

•

Sayı görünüm seçenekleri arasına "Sayı", "Başlık ve Sayı" seçenekleri eklendi,

TEMMUZ 2017
Dergi Yönetim İşlemleri
•

"Dergi İçin Kullanıcı Oluştur" butonuyla açılan sayfada, kullanıcı bilgilerine kurum alanı
eklendi,

•

Editör rolü ile giriş yapıldığında hata veren Makale Türleri sayfasındaki sorun giderildi,

•

Editör Kurullarındaki işlemler için Dergi Yöneticisinde olan yetki, Editör ve Editör
Yardımcılarına da verildi. Dışa Aktarım İşlemleri

•

Hakem değerlendirme formlarının dışa aktarımında; dergi adı, makale adı, tarih ve hakem
bilgisinin yer alması sağlandı.

Makale Süreç İşlemleri
•

Sayı düzenleme sayfasında, "Görüntülenme Modu" seçeneklerine "Cilt" eklendi,

•

Makaleler sayfasında filtre seçeneklerine "makale türü" sütunu eklendi. Aramalar makale
türüne göre de yapılabilecek.

•

Makale dosyası için girilen dosya başlığı alanı, liste haline getirildi. Başlıklar listeden
seçilebilecek, seçili olarak PDF başlığı gelecektir.

•

Süreçteki Makaleler sayfasına makalelerin "Gönderilme Tarihi"ni gösteren bir sütun eklendi,

•

Süreç İşlem Geçmişi sayfasında, Gönderilme Tarihi ile Sonuçlanma Tarihleri için sütunlar
eklendi,

•

Makaleler sekmesindeki Makale Dosyaları sayfasında, Dosya tipi alanına metin eklenmesi
sağlandı,

•

Süreçteki “Gönderi Detayları” sayfasına, seçilen dergi konusunun gösterilmesi sağlandı,

•

Makalelerin Düzenle sayfasındaki doi alanları, geçerli doi numaralarını girebilmesi için Editör
yetkisine açıldı.

Diğer İşlemleri
•

Kullanıcı kayıt ve profil düzenleme sayfalarına ORCID numarasının girilmesi için ilgili alan
eklendi,

•

Editör kuruluna kayıtlı kullanıcıların, kişisel bilgilerinden hangilerinin Editör Kurulu Listesinde
görüntüleneceği Editörün seçimine bırakıldı. Basit Düzeltmeler

•

Makale değerlendirme sürecindeki “hakem ekle” seçeneğinde yaşanan sorun giderildi,

•

Bitmiş işlemlerde diyalog pencerelerinin aç-kapa butonları, en son hangi işlemde bırakıldıysa
geri dönüldüğünde ilgili işlemin gelmesi sağlandı,

•

Dergi ana sayfalarına geçtiğimizde, başlık resminin üstünde görünen DergiPark yazısı
kaldırıldı, sadece ilgili derginin adı görünmesi sağlandı,

•

Sayı dosyasının eklendiği sayfada dosya tiplerine Kapak ve Ön sayfalar seçenekleri eklendi,

•

E-posta taslaklarındaki Aktif sütunu için başlık, "Özel Şablon Kullanım Durumu" olarak
değiştirildi.

AĞUSTOS 2017
Dışa Aktarım İşlemleri
 Dışa Aktarım sayfasında Makale bazında, ScopeMed aktarım özelliği eklendi.
DOI İşlemleri
 DOI için gerekli bilgiler sütununun sadece DOI hizmeti alan dergiler için gösterilmesi sağlandı,


DOI başvurusu için Paneldeki sekmelere “DOI Başvurusu” alanı oluşturuldu. DOI hizmetinden
faydalanmak isteyen dergiler süreçlerini kendi sayfalarından takip edebilecekler.

Dosya İşlemleri
 Dosya başlığının listeden seçme haricinde metinsel olarak da girilebilmesi sağlandı.
İfade Düzeltme İşlemleri
 Sistem üzerinde İngilizce ve Türkçe bilgilerdeki ifade düzeltme çalışmaları devam etmektedir.
Kullanıcı İşlemleri
 Kullanıcı rol silme işlemi düzenlendi. Artık sadece istenilen rol yanındaki sil butonu ile
kaldırılabilecek. Bu işlem kullanıcının dergideki diğer rollerini etkilemeyecek.


Makale yazarının profil sayfasında, yazarı olduğu makalelerinin görünmesi sağlandı.

Mail İşlemleri
 E-Posta taslaklarındaki editörin düzenlemesine bırakılan maillerin, İngilizceleri de eklendi.


Sistemden otomatik giden maillerin gittiği kişiler yeniden düzenlendi.

Makale Gönderim İşlemleri
 Gönderi detayında “Öz” alanındaki, tek satırda uzayan metinler sorunu giderildi ve pencerede
düzenleme yapıldı.


Makale yükleme ve Makale Gönderme sayfasında kaynakçaya yazılan bilgilerin, sayfadaki
eksik işlemlerin uyarısı verildiğinde ya da sayfa yenilendiğinde, silinmemesi sağlandı.

Makale Süreç İşlemleri
 Süreçteki ve süreç işlem geçmişindeki makaleler listesine aktif editör ve bölüm editörü
sütunları eklendi.
Sayı İşlemleri
 Yayında olarak işaretlenmemiş sayıları son sayı yapma butonu kapatıldı. Artık sadece Sayı
yayınlandıktan sonra “Son Sayı Yap butonu” ortaya çıkacak.


Sayıya makale eklerken boş seçilen dergi bölümündeki hata mesajı düzeltildi ve kullanıcının
dergi bölümü seçmesi/eklemesi sağlandı.

EYLÜL 2017
Arayüz İşlemleri
 Editör Kurulları sayfasındaki Tanım sütunu, Kullanıcı Ekle ve Düzenle butonlarının çalışmasını
engellemesi ve sayfada geniş yer kaplaması sebebiyle kaldırıldı,


Dergi bloklarındaki renklere transparan seçeneği eklendi.

Dil İşlemleri
 Dergi zorunlu dilinin değişmesiyle sistemde takılı kalan eski zorunlu dil hatası çözümlendi.
DOI İşlemleri
 Doi başvurusu sayfasında kriter seçimi, durumlar ve başvuran kişi için düzenlemeler yapıldı,


Doi kriterlerinin yer aldığı açıklama yazısı güncellendi,



Doi başvurusunda, doi alma kriterlerinin ilk sayfada gösterilmesi sağlandı. Doi hizmeti için ilgili
şartları sağlayan dergiler “Başvur” butonu ile form dolduracakları sayfaya yönlendirildi,



Doi başvuru mesajları alanına text editör eklendi,



Doi başvuru formundan başvuran kişinin ad-soyad alanı kaldırıldı,



Doi başvuru formundaki, editöryal süreç maddesinin alt maddelerinin seçilebilir olması
sağlandı.

Dosya İşlemleri
 Sistemde yüklenebilen dosya tiplerine .xlsx ve .odt eklendi.

Makale Gönderim İşlemleri
 Makale gönderiminde gerekli bilgilerin (telif hakkı, kontrol listesi) sadece dergi yöneticisi,
editör ve editör yardımcısına görünür olması sağlandı. Diğer roldeki kullanıcılar bu uyarıları
görmeyecek.


Makalenin gönderi detaylarında, editörlerin yer aldığı alandaki isim karışıklığı giderildi.
Makale editörleri ve Makale bölüm editörlerinin bilgilerinin yer alması sağlandı.



Makale anahtar kelime alanının karakter uzunluğunu 500 karaktere çıkartıldı.

Makale Süreç İşlemleri
 Süreçteki makaleler sayfasındaki Editör ve Bölüm Editörü sütunları kontrol edildi. Burada yer
alan isimler, “atanan” ve “işlem yapan” kullanıcılar olarak düzeltildi.
Sayı İşlemleri
 Cilt bilgisi olmayan sayılarda, “cilt” ifadesi makalenin görüntülendiği sayfadan kaldırıldı.


Sayının erken görünüme çekilmesi durumunda makalenin de erken durumda görünmesi
sağlandı. Erken görünümdeki makaleler filtrelenebilir hale getirildi.

Sistem ve Sunucu Yönetim İşlemleri
 Sistemdeki hataların kullanıcıya hata kodu ile gösterilmesi sağlandı.

EKİM 2017
Arayüz İşlemleri


Dergi ana sayfalarında, dizin ve sayfa eklendikçe ortada oluşan boşluk, arşiv ve son sayı alanını
yukarı taşınarak kapatıldı.



Dergi ana sayfalarındaki Blog yazıları, arşiv alanının altına eklendi.

Kullanıcı İşlemleri


İzin tablosunda yetkilendirilmiş kullanıcının, makale sürecinden silinebilmesi sağlandı. İzin
tablosundan silinen kişiler, makaleden bildirim almayacaklar.



Bloklanan (DergiPark kullanıcılarından çıkartılan) kişilerin, “Kullanıcı sayfası” ve “Süreçteki
Listeden Seç” sayfalarında görünmesi engellendi.

Makale Süreç İşlemleri


Bölüm editörlerine dergi bazında makaleyi kabul ve red yetkisi verilmesi sağlandı. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta: Süreç ayarlarında ilgili özellik işaretlendikten sonra dergiye
gelen makalelerde yetki geçerli olacak.



Aynı kullanıcının bir makalede 2. kez bölüm editörü atanması engellendi.



Kullanıcı atamadan diyalog oluşturabilme hatası giderildi. Kullanıcı eklenmeden diyalog
oluşturulamayacak ve bir uyarı mesajı gelecek.

Makale Sayfası İşlemleri


Derginin Makaleler sekmesinde, yayına hazır durumunda bulunan makalelere “Yeniden Süreç
Başlat” butonu eklendi. Kabul kararı verilen ya da dergiye süreç kullanmadan eklenen
makaleler yeniden sürece alınabilir. “Yeniden Süreç Başlat” özelliğinin, daha önce süreç
kullanan makaleler için kullanılması durumunda tüm diyalog ve işlemler silinecek ve
değerlendirme yeniden “Ön Kontrolden” itibaren başlayacaktır.



“Erken Görünüm” ve “Yayında Değil” durumundaki makalelerin sayıya atanabilmesi sağlandı.



Yazarlar için sistem üzerinden “makale geri çekme” özelliği eklendi. Ancak bu özellik makale
henüz işlem görmemiş ve ön kontrol sürecince bekliyorsa yapılabilecek. Ayrıca bu seçeneğin
işlevsel olması dergi bazında, “Gönderi Ayarlarında” aktif edilmesi ile yapılabilecek.

KASIM 2017
Arayüz İşlemleri


Yayına Kabul edilmiş ancak henüz düzenlemesi yapılmamış makalelerin dergi sayfasında
otomatik listelenmesi sağlandı. Dergi ana sayfalarında “Kabul Edilmiş Makaleler” sayfasında
görüntülenebilir.



Arşivde yer alan makalelerin üst verilerinin, dergi zorunlu dilinde gösterilmesi sağlandı.



Süreçteki diyalog pencerelerinin, “İşlemi Tamamla” ve “İşlemi Tekrar Aç” butonlarına onay
mesajı eklendi.



Hakem tarafında, makale daveti reddedildiğinde, hakemin sayfasından makalenin kaldırılması
sağlandı. Hakemler sadece kabul ettikleri makaleleri görüntüleyebilecek.



Dergilerin yönetim sayfasında yer alan dergi kapaklarına tıklandığında yaşanan takılma
problemi giderildi. Dergiler, yönetim sayfalarındaki kapaklara tıklayarak, dergi ana sayfalarına
ulaşabilirler.

Dosya İşlemleri


Yeni yayınlanacak sayıların tek pdf olması engellendi. Bir sayı içerisinde hiç makale yoksa sayı
yayından kaldırılacaktır. Makale eklendiğinde ise yayınlanabilir ve tam dosya eklenebilir
olacaktır. Bu özellik daha önce yayınlanmış sayıları etkilemeyecek, sadece üzerinde işlem
yapılan sayılarda geçerli olacaktır.



Gönderi detaylarındaki değerlendirme sürüm dosyasının silinebilmesi ve değiştirilebilmesi
sağlandı.



Süreç Ayarlarında aç/kapa özelliği ile değerlendirme sürüm dosyalarının hakeme otomatik
olarak iletilmesi sağlandı. Hakem daveti kabul ettiğinde, Değerlendirme sürümü alanına
eklenen dosya hakeme gönderilecektir.



Süreç Ayarlarında oluşturulan formların, Düzenleme butonlarındaki aç/kapa özelliği ile,
hakeme değerlendirme formu otomatik gönderilebilir oldu. Hakem daveti kabul ettiğinde,
form otomatik olarak iletilecektir.



Gönderi detaylarındaki gönderi dosyalarının; sadece Editör, Editör Yardımcısı ve adımda
yetkilendirilmiş kullanıcılara görünür olması sağlandı.

İstatistik İşlemleri


Süreçteki makalelelere davet cevap gecikti istatistiği eklendi.

Kullanıcı İşlemleri


Kullanıcıların profil sayfasındaki makalelerinde yaşanan yazar sıralama hatası düzeltildi.

Mail İşlemleri


Hakem davet maillerindeki linkler aktifleştirildi.



Dergi üzerinden giden maillerin konu bilgisine, ilgili dergi başlığının eklenmesi sağlandı.

Makale Süreç İşlemleri


Dosya Ekle/Gönder penceresinde yer alan dosyaların, işlem tarihi ve saatine göre (en son
gelen en başta) sıralanması sağlandı. Daha önce bu alanda tarih bilgisi tutulmadığı için,
bundan sonra gelen dosyalarda geçerli olacaktır.



Bölüm editörü penceresinde işlem yok ise diyalogun silinebilmesi sağlandı.



Yazarın, kendi ilettiği makalesinin süreci içerisinde, farklı rollerle işleme atanması engellendi.



Hakem hatırlatma işlemi birden fazla kez yapılabilir oldu.

Makale İşlemleri


Makale gönderiminde ve makale oluşturma işlemlerinde, dergi bazında ORCID zorunluluğu
seçilebilir oldu. Yazarlarından ORCID bilgisini girmelerini isteyen dergiler, Gönderi Ayarları
sayfasında, bu özelliği etkin hale getirebilirler.



Makale gönderiminde, dergiye makale yüklemede ve makalelerin yazarlarını düzenleme
sayfalarında sorumlu yazarın işaretlenebilmesi sağlandı.



Makale yeni oluşturma sayfasında gönderilme tarihi sorunu giderildi. Gönderilme tarihi geriye
dönük olarak girilebilir ve düzeltilebilir oldu.

