
 “CMT3”, Microsoft tarafından desteklenen bir Kongre Yönetim Sistemi’dir. Anatolia Turizm Akademisi, 2017 yılında düzenlenecek olan “4. Disiplinlerarası Turizm 

Kongresi”, “4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi”, “5th Interdisciplinary Tourism Research Conference” ve “9th World Conference for Graduate Research in 

Tourism, Hospitality & Leisure” kapsamında bu sistemi kullanmaya başlamıştır. 

 

 Sisteme bildiri yüklemek için öncelikle ilgili kongreye kayıt olunması gerekmektedir. Sisteme, bildiri göndermek istediğiniz kongrenin web sayfasına girerek ana 

menüden “Bildiri/Eser Gönderme” sekmesinden “Yazar Rehberi” sayfasına ulaşabilirsiniz.  

 

 

 Kullanıcı bilgilerinizi girerek 

sisteme giriş yapabilirsiniz.  

 Eğer kullanıcı kaydınız yok 

ise, kayıt işlemleri ile ilgili 

resimli anlatımı inceleyiniz. 

 

http://anatoliajournal.com/
http://anatoliajournal.com/disiplinlerarasi
http://anatoliajournal.com/disiplinlerarasi
http://anatoliajournal.com/rekreasyon
http://anatoliajournal.com/interdisciplinary
http://anatoliajournal.com/gradconference
http://anatoliajournal.com/gradconference


 

 
 

 

 

 

 

 Sisteme giriş yapıldığında bu sayfa ile karşılaşılacaktır. 

 

 Sisteme ilk defa kongre web sayfasından erişerek, kayıt yaptıysanız, hesabınız doğrudan ilgili kongreye kaydedilmiş olacaktır. 

Bağlantıya tıkladığınızda kongre sayfasına yönlendirileceksiniz. 

 

 Eğer hesabınızda ilgili kongree ait bağlantı görülmüyor ise, “All Conferences” bağlantısından, kongreyi aratabilirsiniz. 

 



 

 All Conferences bağlantısına tıkladığınızda karşınıza bu sayfa gelecektir. Klavyenizden “CTRL+F” tuş kombinasyonuna bastığınızda açılan formdan bildiri göndermek 

istediğiniz kongre adını aratarak, ilgili bağlantıya tıklayabilirsiniz. 

 

 

 



 Kongre bağlantısına tıkladığınızda karşınıza bu sayfa gelecektir. Bu sayfadan kongre ilgili çeşitli işlemlere ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 Sisteme bildiri / eser göndermek için 

“Create new submission” bağlantısına 

tıklayabilirsiniz. 

 Kongre kapsamında yazarlık, hakemlik 

vb. rolleriniz arasında geçiş 

yapabilmek için bu bağlantıyı 

kullanabilirsiniz. 

 Hesabınıza kayıtlı kongreler arasında 

geçiş yapabilmek için bu bağlantıyı 

kullanabilirsiniz. 

 Kongre kısaltmaları görünecektir. 

 Hesap bilgilerinizi bu bağlantıdan 

görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. 

 Sisteme bildiri / eser yüklediğinizde, 

gönderinizin durumuna ilişkin bilgiler 

de bu sayfada görüntülenecektir. 



 “Create new submission” bağlantısına tıkladığınızda karşınıza bu sayfa gelecektir. 

 

 

 

 

 Bildiri başlığı ve özeti bu kutulara 

girilmelidir. 

 Sisteme bildiri eklenirken giriş yapılan hesaba dair bilgiler doğrudan “yazar” olarak bildiriye eklenecektir. 

 İki ve daha çok yazarlı bildiriler için diğer yazarların bilgileri de sisteme girilmelidir. 

 Bunun için “Enter email to add new author” formu yardımı ile diğer yazar epostalarını sistemde aratabilirsiniz.  

 Eğer sistemde girdiğiniz eposta ile kayıtlı bir yazar yoksa alta yeni bir form açılacaktır. Diğer yazarlara ait bilgileri ilgili 

boşluklara yazarak “Add” butonuna tıkladığınızda diğer yazarlar da sisteme eklenmiş olacaklardır. 



 Yazarları ekledikten sonra sayfayı aşağıya kaydırdığınızda, bu görüntü ile karşılaşacaksınız.  

 

 Bu formdan bildirinize ait alanları birincil ve 

ikincil alan olarak işaretleyebilirsiniz. Birden 

çok seçenek seçme hakkınız mevcuttur. 

  Sistem, otomatik hakem ataması esnasında 

bu alan bilgilerinden faydalanacaktır. 

 Kör hakemlik gereği, hakemlerin ve 

yazarların kimlikleri birbirlerine 

gösterilmeyecektir. 

 Bildiri dosyanızı bu alandan yükleyebilirsiniz. 

 Bu amaçla dosyanızı kesik çizgiler ile gösterilen alana sürükleyerek bırakabilir ya 

da “Upload from Computer” bağlantısı ile açılan pencereden seçerek 

yükleyebilirsiniz. 

 Sözlü bildiriler için yalnızca .doc ve .docx  (MS Word formatları);  

 sanat eserleri ve posterler için “.doc, .docx (MS Word formatları)”, “.ppt, .pptx 

(MS Powerpoint formatları)”, “.img, .png, .gif (Resim formatları) ve “.pdf (Adobe 

Reader formatı) uzantılı dosyalar kabul edilmektedir. 

 Bu bölümde de gönderinize ilişkin bilgileri, ilgili kutucuklar yardımı ile 

işaretleyerek, “Submit” bağlantısına tıklayarak bildiri gönderme işleminizi 

sonuçlandırabilirsiniz. 


