
I. ULUSLARARASI POZİTİF OKULLAR VE İYİ OLUŞ KONGRESİ 

 

• Kongrede her bir bildirinin sunumu için 15 dakika ayrılacaktır. 

• Kongreye göndereceğiniz bildiri veya özetler yazım ve şekilsel olarak önce kongre 

sekretaryası tarafından incelenerek, ardından alanında uzman hakemlere gönderilecektir. 

Kabul veya red kararı 3 hakemin oylarına göre (oy çokluğu ile) verilecektir. 

Bildirilerin Hakemler tarafından değerlendirilmesi sürecinde şu ölçütlerden 

yararlanılacaktır: 

• Konu: Özgünlük, problemin anlamlılığı, konunun önemi, kongrenin teması ile ilişkisi ve 

uygunluğu, 

• Eğitime yapacağı katkı: Bilimsel/eğitimsel önem, teorik/pratik çerçeve, (çalışmaların ağırlıklı 

olarak ampirik temele dayandırılması beklenmektedir), alana yapacağı katkı, 

• Analiz ve yorumlar: Ulaşılan sonuçların anlamlılığı; bulguların sonuçlar ile ilişkisi; uygulama, 

politika ve yeni fikirlerin gelişmesi için sunduğu öneriler; bulgu veya kavramların 

genellenebilirliği veya faydalılığı, 

• Etkileşime açıklığı: Dinleyiciler ile etkileşim kurmaya açık olması; çoklu perspektiflerin 

geliştirilmesine olanak tanıması. 

Kongremizde sunulmak istenilen bildiriler “bilimsel komite" tarafından 

değerlendirilecek olup, özet ve/veya tam metin (makale) içeriğindeki tüm bilgilerin ve 

fikirlerin sorumluluğu ve doğruluğu yazarlara aittir.  

Dil: Özetler Türkçe ve İngilizce 300 – 350 kelime aralığında olmalıdır. 

Özet yazım kuralları: 

1- Başlık 12 kelimeden uzun olmamalıdır.  

2- Times New Roman, 12 pt, 1,15 satır aralığında olmalıdır. 

3- Paragraflardan önce ve sonra 6nk boşluk bırakılacak şekilde düzenlenecektir. 

4- Paragraf başları soldan girintili (1.25 cm içerden başlayacak), paragraflar iki yana 

yaslı, tek sütun biçiminde düzenlenecektir. 

5- Başlıklar 14 punto koyu yazılacak, başlıklardan sonra boşluk bırakılmayacaktır. 

6- Sayfa kenar boşlukları A4 formunda normal boşluk (Üst-alt-sağ-sol 2,5cm) şeklinde 

olacaktır. 

7-  En az 4 anahtar kelime yer almalıdır. 

8- 300 ila 350 kelime aralığında hazırlanmalıdır 

9- Yazarların ORCID numarası eklenmesi önerilir 

10- Tüm yazarların unvanları, isim soy isimleri, kurumları ve e-mail adresleri özet 

üzerinde yer almalıdır. 

11- Bildiri en fazla üç yazarlı olmalıdır.  

12- Bildiri özetinde aşağıdaki içerikler yer almalıdır: 

Bildiri Başlığı 



Problem Durumu 

Araştırma Yöntemi   

Sonuçlar 

Anahtar Kelimeler 

13- Tam metin özetleri kongreye ilk seferde gönderilen özetle aynı ya da benzer nitelikte 

olmalıdır. 

14- Yukarıdaki kıstaslara uymayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başlık: Mümkün olduğunca kısa ancak etkili ve bilgilendirici olmalıdır (12 kelimeyi 

aşmamalıdır). Başlıklar arama motorlarında sıklıkla kullanıldığından kısaltma ve formüllerden 

kaçınmanız önerilir. Bildirinin başlığı, araştırmanın konusunu, alanını ve problemin sınırlarını 

açık olarak belirtmelidir. Başlık koyu, ortalı, bağlaçları dışındaki sözcüklerde sadece ilk 

harfler büyük ve 14 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. 

Yazar isimleri ve kurumları: Yazarların isimleri çalıştıkları kurumlar başlık satırının hemen 

altında verilmelidir. Elektronik posta adresi, telefon numarası ve tüm yazarların ORCID 

numaraları verilmelidir. ORCID numaranızı https://orcid.org/ adresinden alabilir veya 

öğrenebilirsiniz. Elektronik posta adresinin ve telefon numarasının doğru verildiğine ve 

güncel tutulduğuna emin olunuz. 


