
Bildirilerin Makale Olarak Yayın Süreci Bilgisi ve Koşulları 

Kongre için kabul edilen bildirilerin yayımlanması konusunda sunulan seçenekler:  

 İlk seçenek: Bildirilerin tam bildiri şeklinde ISBN kodlu olarak elektronik kitap (ekitap) olarak 

yayınlanması.  

Elektronik Tam Metin Bildiri Özellikleri 

VIII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde (ICCI-EPOK 2021) sunulan 

bildirilerin tam metinleri, hakem sürecinden geçtikten sonra elektronik olarak 

yayımlanacaktır. ICCI-EPOK 2021 Elektronik Tam Metin Bildiri Kitabına ilişkin süreç ve 

uygulamalar aşağıda sunulmuştur. 

Önemli Tarihler 

Tam Metinlerin Gönderilmesi: 29 Mart – 16 Nisan 2021 

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 30 Nisan 2021 

Elektronik Tam Metin Bildiri Kitabının Yayımlanması: 22 Mayıs 2021 

Tam Metin Yazım Kuralları ve Gönderimi 

· ICCI-EPOK 2021 Elektronik Tam Metin Bildiri Kitabında yayımlanacak bildirilerin kongrede 

sunulmuş olması gerekmektedir. Kongrede sunumu yapılmayan bildiriler, değerlendirme 

sürecine alınmayacaktır. 

· Tam metin gönderimi, yalnızca e-posta yoluyla yapılacaktır. Tam metinler 

icci.epok2021@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir. 

· Tam metinlerin tam metin şablonuna göre hazırlanması gerekmektedir. Şablona uygun 

olmayan bildiriler değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Bilgiler aşağıda verilmiştir.  

· Tam metinler, İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanabilir. Yazılar, Apa 6 yazım kurallarına 

göre olmalı ve Times New Roman karakterinde 12 punto ile yazılmalı ve satır arası 1,5 aralıklı 

olmalıdır. Kenar boşlukları üst ve alt ile sol ve sağ taraf 2,5 cm olmalıdır. Çalışmanın ilk 

sayfasında araştırmanın başlığı,-kalın ancak 12 punto olmalı, yazarların iletişim bilgilerine (ad 

soyad ve çalıştığı kurum, alt sayfada sorumlu yazarın iletişim bilgileri unvan ve eposta adresi), 

kısa özete (Times New Roman, 10 punto, tek aralıklı, 300 sözcük ve en çok 5 anahtar sözcük) 

yer verilmelidir. Kaynakça dahil sayfa sayısı 10’u geçmemelidir.  

· Tam metinlerin değerlendirme süreci, tam metin bildiri değerlendirme formunda belirlenen 

ölçütlere göre yürütülecektir. Bu ölçütlerin eksiksiz bir şekilde tam metinlere yansıtıldığı 

çalışmalar yayımlanacaktır.  

· Değerlendirme süreci, tek seferde tamamlanacaktır. Diğer bir ifadeyle, kör hakemlik süreci 

sonunda verilecek karar “Yayımlanabilir” veya “Yayımlanamaz” olacaktır. Bu nedenle, 

bildirilerin hazırlanmasında değerlendirme ölçütlerinin dikkate alınması oldukça önemlidir. 

· Tam metin dokümanının son sayfasına İntihal Denetimi Raporu eklenmelidir. Benzerlik oranı 

%25 ve altı olan tam metinler değerlendirmeye alınacaktır. %26 ve üzeri olan tam metinler 

değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Bu konuda yanlış bilgi verme durumu olduğunda, 

sorumluluk yazarlardadır.  

https://icciepok.com/tr/kongre-yeri-ve-konaklama
mailto:icci.epok2021@gmail.com


 İkinci seçenek: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisinin 2021 yılında 

(Aralık dönemi) “Özel Sayı” olarak basılması. (https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd). 

Ancak her bir çalışma, ULAKBIM TR Dizin kural ve esaslarına göre, sosyal bilimlerde insanlar 

ile yapılan ve etik kurul kararı gerektiren tüm çalışmalarda etik kurul onayı alınmış olması ve 

hakem süreci tamamlanması gerekmektedir.  

 Üçüncü seçenek: Eğitim Programları ve Öğretim Derneğinin Uluslararası Eğitim Programları 

ve Öğretim Çalışmaları Dergisi’nin/ International Journal of Curriculum and 

Instructional Studies (IJOCIS) (ijocis) 2021 yılı özel sayı olarak yayımlanması 

planlanmaktadır. http://www.ijocis.com/index.php/ijocis# 

https://www.journals.lapub.co.uk/index.php/IJPES 

Gerek İngilizce gerek Türkçe olarak yayımlanan ve TR Dizin dâhil olmak üzere birçok veri 

tabanında taranmakla birlikte, ERIC değerlendirme sürecinde yer alan dergimiz bu kongreye 

özgü “Kongre Özel Sayısı” çıkarılması planlanmaktadır. Bu nedenle 2020'de uygulamaya 

konulan ULAKBIM TR Dizin kural ve esaslarına göre, sosyal bilimlerde insanlar ile yapılan ve etik 

kurul kararı gerektiren tüm çalışmalarda etik kurul onayı alınmış olması gerekmektedir. 

Kongrede sunmuş olduğunuz çalışmalarınızı istediğiniz takdirde, burada belirtilen koşulları 

sağlamasının yanı sıra körleme hakem sürecinden geçtikten sonra İngilizce olarak bu özel 

sayıda yayımlama şansına sahip olabileceksiniz. İngilizce makalelerinizde etik kurul karar tarih 

ve sayısının belgelendirilmiş ve makale içinde belirtilmiş olması beklenmektedir. Gerekli 

bilgileri şu adreste bulabilirsiniz: http://www.ijocis.com/index.php/ijocis/index  

 Dördüncü seçenek: Uluslararası Hakemli Dergi olan International Psycho-Educational 
Research Reviews (PERR)’de bildirilerinizin yayınlama olanağı.  
Derginin index bilgisi-Indexing/Coverage bilgisi 
ERIC 
The British Library 
Cambridge University Library 
COPAC  

Ayrıntılı bilgi için https://www.journals.lapub.co.uk/index.php/perr/index adresini ziyaret 

ediniz.  

Not: Dergilerin farklı biçim ve yazı kuralları olduğunu anımsatmak isteriz. Bu konuda ayrıntılı 
bilgileri ilgili dergilerin web sayfalarında bulabilirsiniz.  
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