ICONDATA - EasyChair Hakemlik İşlemleri
Bu döküman “EasyChair hesabı nasıl oluşturulur?” ve “Hakemlik aşamaları nelerdir?”
şeklinde iki ana konudan, ICONDATA Düzenleme Komitesi tarafından oluşturulmuştur. Eğer
EasyChair hesabına sahip değilseniz, ilk olarak hesap oluşturmanız gerekmektedir daha sonra
hakemlik işlemleriyle ilerleyebilirsiniz. Eğer zaten bir hesaba sahipseniz Sayfa 5’te yer alan
“Hakemlik İşlemleri” başlığına geçebilirsiniz.
1) Hesap oluşturma
Tarafınıza iletilen Şekil 1’de gösterilmiş e-maildeki link ile sayfaya gidilir. Hakemlik için
kullanacağınız e-mail adresiniz hangi adresinize e-mail geldiyse o adres olmalıdır.

Şekil 1 – Hakemlik için gelen e-mail

Eğer EasyChair hesabına sahip değilseniz hesap oluşturmak için Şekil 2’de verilmiş olan linke
tıklatılarak hesap oluşturulma adımlarına başlanılır.

Şekil 2- Hesap oluşturma
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Şekil 3’te verilmiş olan adımlar tek tek uygulanması için “Captcha” adımı geçilir ve
“Continue” tıklanılarak ilerlenir.

Şekil 3- İlk adım

Şekil 4’te kişisel bilgiler doldurulur. Burada doldurmanız gereken e-mail adresi size hakemlik
atanmış ve tarafınıza link yollanmış olan e- mail adresinizdir.

Şekil 4- İkinci adım

Şekil 5’ten sonra e-mail adresinize EasyChair hesap oluşturma bildirim linki iletilmiştir.
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Şekil 5- EasyChair hesabı oluşturma bilgisi

Şekil 6’da ilgili maildeki linke tıklanılır.

Şekil 6- Hesap linki

Hesap oluşturma son adımı olarak Şekil 7 ve Şekil 8’deki bilgiler doldurulur.
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Şekil 7-Kişisel bilgiler

Şekil 8- Kişisel bilgiler

Şekil 9’da hesabınız başarı ile oluşturulmuştur. Artık Şekil 10’da gösterildiği gibi sisteme giriş
yapabilirsiniz
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Şekil 9- Hesap oluşturuldu

2) Hakemlik işlemleri
Sisteme oluşturduğunuz hesap adınız ve şifreniz ile giriş yapmalısınız. Şekil 10’da
gösterilmiştir.

Şekil 10- Sisteme giriş

Sisteme giriş yaptıktan sonra Şekil 11’deki gibi bir ekran karşınıza gelecektir. Bu ekranda
Reviewer(Hakemlik), Yazar(Author) ve eğer bir konferans duyurusu yaptıysanız Call for
Paper(CFP) seçenekleri karşınıza çıkacaktır. Hakemlik için Reviewer kısmından subreviewer
seçmelisiniz.
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Şekil 11-Reviewer(Hakemlik)

Tarafınıza atanmış olan tüm çalışmalar Şekil 12’deki gibi karşınıza gelecektir. Eğer gelmediyse
size hakemlik atanan hesap ile giriş yaptığınızdan emin olun. Hakem hesabınızı değiştirmek
istiyorsanız lütfen info.icondata@gmail.com adresi ile iletişime geçiniz.

Şekil 12- Atanan çalışmalar

Şekil 12’de yer alan 135 numaralı çalışmanın üzerine tıklandığında Şekil 13’teki
değerlendirme ekranı gelecektir.
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Şekil 13- Answer request

Çalışmayı değerlendirmek için “Answer request” tıklanmalıdır. Açılan sayfadaki message
kısmına ilgili mesaj Şekil 14’teki gibi yazılmalıdır. Aynı sayfadaki Şekil 15’teki kısımlarda
doldurulduktan sonra “Select and/or Send Email” tıklanılmalıdır. Burada hakemlik aşaması
henüz bitmemiştir. Son aşama olan puanlama aşaması için Şekil 16’da karşımıza gelen
ekrandan sağ üst köşede bulunan “Submit review” kısmına tıklanmalı ve puanlama
yapılmalıdır.

Şekil 14 - Değerlendirme
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Şekil 15- Değerlendirme

Bu aşamadaki “Submit review” kısmı tıklanılıp puanlanmazsa hakemlik geçerli
sayılmamaktadır. Bu sebeple son aşamada tamamlanmalıdır.

Şekil 16- Puanlama için submit review

Submit review linkine tıklandıktan sonra karşımıza puanlama ekranları Şekil 17 ve Şekil
18’deki gibi çıkmaktadır. Son olarak çalışma alanınıza atanan konunun ne kadar uyduğu ve
çalışmaya vereceğiniz puan kısımlarını doldurduktan sonra “Submit Review” butonuna
tıklayarak hakemliğinizi bitirebilirsiniz.

8

Şekil 17-Çalışma puanı

Şekil 18-Yetkinlik derecesi

ICONDATA’ya katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Hakemliğiniz tamamlanmıştır.
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