ULUSLARARASI KAPSAYICI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ KONFERANSI
4-5 Mart 2020, Ankara
BİLDİRİ GÖNDERME
Bildirilerin bilgi@egitimdebilikteyiz.org e-mail adresi üzerinden elektronik olarak gönderilmesi tek geçerli bildiri
gönderim şeklidir.
Konferansın dili İngilizce ve Türkçedir. Bildiri başvuruları Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmelidir. Sunuma kabul
edilen tüm bildiri özetleri hem Türkçe hem İngilizce olarak yayımlanacaktır. Çeviriler Konferans Yürütme Kurulu
tarafından gerçekleştirilecektir. Bildirilerini İngilizce sunmak isteyen katılımcılar, bu taleplerini başvuruları sırasında
belirtmek zorundadır.
Konferansta sunulacak bildiriler özgün, kapsayıcı eğitim alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek ve alandaki
temel sorunlara ışık tutacak nitelikte olmalıdır. Tüm yazım ve imla hatalarından yazarlar sorumludur.
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Özetler e-mail yoluyla toplanacaktır.
Başvurular aşağıda sunulan form kullanılarak gönderilmelidir.
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 24 Şubat 2020 Saat: 17.00
Araştırmacı/Yazar isimleri bildiri kitabında yayımlanacağından yazar/araştırma sırası başvuru sırasında
belirtilmelidir.
Araştırmacı/Yazar isimleri sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
Araştırmacıların/Yazarların
çalıştıkları
kurumların
ad
ve
adresleri
mutlaka
belirtilmelidir.
Örnek: Xxxx Üniversitesi, Xxxx Eğitim Fakültesi, Xxxx Bölümü, Xxxx Anabilim Dalı, İlçe/İl/Ülke
Özet başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte
özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
Özet için: Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere minimum 300 kelime olmalı,
maksimum 500 kelimeyi geçmemelidir. Hakemlerin bildirileri daha iyi değerlendirebilmeleri için minimum
300, maksimum 500 kelime sınırı getirilmiştir.
Özet metinlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta
bulunulmamalıdır.
Özet metni içerisinde yazar bilgisi, başlık veya anahtar kelimeler girilmemelidir. Anahtar kelimeler kısmına,
anahtar kelimeler aralarında virgül ve bir boşluk verilerek girilmelidir.
Bildirilerin kabul edilebilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir bilimsel
organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir.
Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır.
Bildiri başvurularında bildiri türü sözlü bildiri ve panel seçimi yapan başvuru sahipleri sunularını görsellerle
zenginleştirerek konferans tarihinden 5 gün önce konferans yürütme kuruluna teslim etmek zorundadır.
Bildiri başvurularında bildiri türü poster, çalıştay/atölye ve/veya iyi örnekler seçimi yapan başvuru sahipleri
sunularını konferans tarihinden 5 gün önce konferans yürütme kuruluna teslim etmek zorundadır.
Sunularda kullanılacak görsellerde kişisel gizlilik ve korunuma özen gösterilmelidir.
Poster sunularında poster boyutlarının 75x125 cm olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Yazı karakteri Calibri
ve en az 18 punto olacak biçimde hazırlanmalıdır.
Sunularda ihtiyaç duyulacak ekipmana ilişkin bildirimler sunularla birlikte not edilmelidir.

KONFERANS BİLDİRİ BAŞVURU FORMU
SUNU BAŞLIĞI:

SUNU TÜRÜ:
☐ Sözlü Bildiri

☐ Poster

YAZAR / ARAŞTIRMACI
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ÖZET:

ANAHTAR KELİMELER:

SUNU DİLİ:
☐ Türkçe ☐ İngilizce

☐ Panel

☐ Çalıştay / Atölye

☐ İyi Örnekler

