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Degerli Meslekdaslarimiz,

Daha onceki iki duyurumuzda (#11 ve #12) soz ettigimiz "Bildiri Yukleme
Sistemi" yukleme testleri sirasinda fark edilen bazi sorunlardan dolayi
zamaninda devreye alinamamis ve duzeltme islemleri bugune
yetisememistir. Hatalar duzeltilip sistemi devreye soktugumuzda yeni bir
duyuru yapacagiz (hem ILETI’de hem de web ustunde).

Yasanilan bu durum adina sistem sorumlusu olarak ben tum sorumlulugu
alarak ozur diliyorum. Sistem devreye alindiginda tum katilimcilarin
girisleri icin uygun bir sure taninacaktir.

Sistem devreye alinana kadar bu mesajin sonundaki, bir onceki
duyurumuzda sozunu ettigimiz noktalarin yaninda, sistemin nasil
isleyeceginin on bilgisini burada vererek dosyalarin onceden
hazirlanmasini saglamak isteriz (kuskusuz asagidaki anlatimi deneme
sansiniz ancak sistem devredeyken olacaktir):

1. Oncelikle sisteme giris yapin: http://basvur.uak.info.tr
2. UAK Basvurularim sayfasinda bildirinizi bulun.
3. Bildirinizim soldaki eylem menusunda "Yukle" tusunu basin.
4. Acilan sayfada 3 asamali yukleme yapilacaktir.
   (a) Birinci asamada once TEX dosyasi yuklenecek ve tum
   istenen bilgilerin dosyada girildigi denetlenecektir. Bu
   asama tamamlanmadan bir sonraki asamaya gecilemeyecek.
   
   Bu baglamda, yukleme islemlerinin sorunsuz ve hizlica
   yapilabilmesi icin lutfen **OrnekBildiri** dosyasinda
   belirtilen ve "UAK−OZEL" simgesiyle damgalanan satirlarin
   duzgun formatta ve doldurulmus olmasina ozen gosterilmesini
   rica ediyoruz.

   Bu alanlardan ozellikle "Kaynak Giris Turu" konusunda uyari
   yapmak isteriz: Lutfen DOSYANIZDA YALNIZCA BIR TUR KAYNAK
   GIRIS YONTEMI BULUNDURUN: Metin Ici ya da BibTeX.

   (b) Ikinci asamada /varsa/ sekil ve referans dosyalarinin
   yukenmesi istenecek.

   (c) Ucuncu asamada "sisteme yuklenen" bildiriden PDF uretilip
   yazarin denetleme yapmasi istenecek.

   Bu asamada PDF uretimi sirasinda LaTeX hatasi (Warning degil)
   dogarsa yukleme duraklatilacak ve yazar uyarilacaktir.
   Lutfen LaTeX dosyalarinizin kendi sisteminizde "hatasiz" PDF
   urettiginden emin olunuz.

5. Bu asamalari gecip dogru PDF uretilen basvurular "yukleme"
   yapmis sayilacaktir. Son tarih gelene kadar yukaridaki
   asamalarin her biri guncellenebilecektir.

ILETI’de konu edilen "UAK Duyurulari" icin ise;
Tum katilimcilarin bildigi ve kullandigi gibi duyurular 1.5 yildir
surmekte ve

hem ILETI e−posta listesine gonderilmekte,
**HEM DE** http://uak.info.tr/2015/ adresinde

sunulmaktadir.

saygi ve sevgilerimizle,
Sinan Kaan Yerli.
(Yerel Duzenleme Kurulu adina)


