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MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Destek Hizmetleri Genel Mudilrlug1i 


SaYl : 761 98665-5 1.02-E.3303838 15.02.2018 
Konu : iASL 2018 

DAGITIM YERLERiNE 

Uluslatarasl Okul Kutiiphaneciligi Dernegi (International Association of School 
Librarianship-IASL) 1971 yllmda Amerika Birle§ik Devletleri'nde kuruImu§ olup her yll 
geleneksel olarak ba§ka bir Ulkede konferans diizenlemektedir. 

Uluslararasl Okul Kutiiphaneciligi Dernegi (IASL)'in 2018 Ylhnda yapacagl 47. 
geleneksel yIlhk konferansl ve 22. Okul KUtiiphaneciliginde Ara~trrma Forumu 06-11 Mayls 
2018 tarihleri arasmda istanbul' da BakanhglmIZ ev sahipliginde geryekle§ecektir. 

Okul kUtiiphaneciliginde kuram ve uygulamalarm geli§imine katkl saglamaYl 
hedefleyen konferansm temasl, Bilgi, Yenilik ve Okul Kutiiphanelerinin Etkisi (informatIOn, 
Innovation & impact of School Libraries) dir . 

Okul kUtiiphanecileri, ogretmenler, idareciler, ara~tumactlar, egitim ve kUtiiphanelere 
ilgi duyan herkes konferansa kattlabilir. 

Konferans, okul kUtiiphaneIerine yonelik dii§UnceIerin payla§llmaslU1 ve fikir 
ah§veri§inin geryekle§tirilmesini amaylamaktadlr. Konferans, aynca katlhmctlann okul 
kUtiiphaneciligindeki konular ve egilimler hakkmda bilgi edinmesine, dUnyadaki diger 
kUtiiphanecilerle ileti~im kurmasma, yerel ve uluslararaSl duzeyde okul kutiiphanelerindeki en 
iyi uyguIamaIar ve ara~tumalarhakkmda diyalog geli~tirmesine fusat sunmaktadlr. 

SOZ konusu konferansta bildiri/poster sunmak veya dinIeyici olarak katllmak isteyen 
yonetici ve ogretmenlerimiz izinleri ile ilgili (Ek: 1) "Ogretmen y eti~tirme Genel 
Miidfirlugfinfin 11/09/2012 tarihli ve 26404 saYlb ve 27/08/2014 tarihli ve 3572005 sayili 
"Bilimsel Topla~tIlar" konulu yazIlanna gore i~lem yapacaklardlr. 

Ba~vurular ile ilgili detayb bilgi http://ias12018.org adresinde ve (Ek:2) de yer 
almaktadu. 

ilgililere gerekli duyurulann yapllmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Salih AYHAN 
Bakan a. 

Genel Mudilr 
EKLER 
1- Bilimsel Toplantl1ar (3Sayfa) 

2- Detayh Bilgi (2 Sayfa ) 

DAGITIM 
81 il Valiligine 

Bilgi iyin; Mujgan GENE Koordillat(ir Ad.l'es: Atatlirk Bulv3n No:98 Kat:4 

C Blok Klzday/ANKARA 

Elektronik Ag: z-kutuphane.meb.gov.tr 
 Tel: 0 (312) 413 29 71 

Faks:O (312) 41714 61e-posta: zku!uphane@meb.gov.tr 

Bu evrak giivenli elektronik imza i1e imzalaruru~!1r. bttps;llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden 760d-;iOaa-368f-8b46-c7l3 kodu i1e leyi! edilebilir. 
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Ogretmen Yeti'~tirme ve Geli~tirmeGenel Miidiirliigii 


SaYI : B.OR.Q.OYG.O.OI.03-051.04-90/'2.6 4-04
Konu: Bilimsel Toplanttiar 
 '. 1 1 -09- 2012 

.. .......... .... ... ... VALiLiGiNE 
(11 MilliEgitim MUduriOgii) 

BakanlJgtmlz ile universiteJerimiz araSlnda yapIlanprotokol ryen;:evesinde ortakla~a veya 
Universitelerimizin kendilerince kongre, sempozyum, panel ve l;>enzeri bilimseJ topJanttlar 
dUzenlenmektedir. Bu toplantllarda bildiri/postet surimak veya dinleyici olarak katdmak isteyen y6netici 
ve 6gretmenlerimiz bulunmaktacilr. 

Soz konusu toplantllarda bildiriJeri/posterleri biJim kurullarmca kabul edilen y6netici ve 
ogretmenlerimiz, Bakanl1glmtza ba~vurarak toplantllara kendi imkanlan ile kattlmalannm mali yonden 
aile biltryelerine yiik getirdigini, dolaYISlyla en aZlDdan gorevli/lzinlisaytlmak suretiyle yolluk ve 
yevmiyelerinin kar§lianmaslDl talep etmektedirler. . 

Ytlnetici ve ogretmenlerimizin bilimseJ toplantilara katJlmalan; hem onlann alan biJgilerini 
artlrmalan ve alanJanndaki yeni geli~meleri takip etmeJeri hem demesleki geli~imJeri arylsmdan yararll 
olacagl dil~UniildUgiinden, personelimizin bu !tir toplantliara katrlmalanntn BakWlIIglmlz polifikaJarr 
arylsmdan da uygun olacagl degerlendirilmektedir. Bu nedenle; . 

I. Gerek Bakanltglmlzla Universitelerimizin i~ birligindegerekse Universitelerimizce yaptJan 
bilimsel top!anttlarda, bildiri/poster sunacak yonetici ve ogtetmenlerimtzin; 

a) Oncelikle kaulmak istedigi biJjmseJ toplanttnlO kendi alanlannda oJmasl (veya ilgi!i alanda 
yiiksek lisans ve doktora yaplyor olmalan), 

b) Bildirilerininlposterlerinin bilim kurulunca kabul edildig'irli beJgelendirmeleri, 
c) Katlhm Ucretlerinin kendi'lerince kar~jJanmasl, 
ry) Harc)rahlarlOtn, baglt bulundukJan dairelerine ait iIgili biitrye Yilt yurtiryigeryici g6rev yolluklan 

tertibinden kar~t1anmasl, 


kaydlyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplanttya kattltmlannm saglanmasl ve biJimsel toplantt 

siiresince yol hariry gorevli-izinli saytlmalan gerekmektepir. 


2. Diger yandan; bu tilr bilimseJ · foplantdara dinleyici olarak kaulmak isteyen yonetici ve 
ogretmenlerimizin ise dersler arylsmdan egitim/tlgretimi aksatmayacak ~eki.1de -kaYlt iicretlerini 
yatlrdlklannt belgelendirmeleri ! ~artlyla- yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkanlanyJa kat)llmlan 
iryin izinli saytlmalan hususunda gerekfi kolayiJk gosterilmelidir. 

3. Aynca tUm katdtmctlann, bilimsel toplanttlan dUzenli olaral< izlemek suretiyJe toplantlOlD 
organizasyonu, ryalt~malann bilimsel niteligi, egitim sistemimize ve ogretnien yeti§tinneye yonelik 
sagJa,dtgl yararlan ve katktlan hakklOda hazlrlayacakJan raporu yalr~tlk lan birimlere sunmalan uygun 
bulunmu~tur. 

BiJgilerinizi ve geregini rica ederim. 

DAGITJM 
Geregi Bilgi 
- B Plan) - A Plan 1 
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T.C. ..... -
MILLl EGITIM BAKAN LIGl 


Ogretmen Yeti~tirme ve Geliptirme Genel Mi.idiirliigu 


SaYI : 31666252/5113572005 27/08/2014 
Konu: Bilimsel toplantllar 

iIgi: 11/09/2012 tarihli ve B.08.0.0YG.0.O 1.03-051.04-90/26404 saylll genelge. 

Bakanhgmllz ile iiniversitelcrimiz arasmda yapdan protokol yenievesinde ortakla~a 
veya iiniversitelerimizin kendilerince kongre, sempozymn, panel ve benzeri bilimsel 
toplantllar diizenlendigi. bu ti.it toplann larda bildirileriipasterleri bilim hlrull1nca kabul 
edilen yonetici ve ogretmenlerimizin -yolluk ve gundelik verilmck surctiyle
g.orevlendirilmelerinin uygun bulundugu, ilgi genelgemizle bildirilmi:;ti. 

Ancak; gerek telefonia ve gerekse yazIlI yapdan ba~vurulardan, genelgenin eksik> veya 
yanlI;; uygulandlgmlll anla;;I1masl iizerine a;;agldaki ayudamalann yapllmasma ihtiyav 
duyulmul'mr. 

1- Soz konusu genelge yurt i~inde.ki universitelerimiz tarafmdan yapllan bilill1sel 
toplantIlara yondiktir. Yurt dl;;Indaki iiniversitelerin yaptJgJ bilimsel toplanular bu 
genelgenin kapsamma ginnemektedir. . 

2- 5442 saYIIJ iI idaresi Kanunu'na gore valiliklerin ildcki 657 saYll l Oevlet ' 
MemurIan Kanunu'na bagll tUm personeile ilgili lasarruf haklan bulunmaktarur. Bu nedenle; 
gorevlendinlle i;;lemi, egitim-ogretimin aksamamasl i9in ogretmenin veya ogrencile~in ders 
saatleri ve durumlan dikkate ahnarak Valiligin yetkisine blrakIlmlliLlr. 

3- Bililllse) toplantll1lll ilgili iinivel'sitcnin kendi faaliyeti oimasl gerekmektedir. 
UniversiteJer taraflndan destek veriJen veya organizasyonu bir grup akademisyen taratindan 
yapJ1an toplantIlar genelge kapsarlllnda degildir. Bu nedenle gorevlendirme anaYI ahnmadan 
once bilimsel toplan11 He ilgili (Faaliyetin sitesine bakiiabilir) ara~nrma yapIlmasmda yarar 
bulunmaktadlr. 

4- Aymbildirinin. bazen birden fazla sahibinin oldugu ve her birinin aym bildiri i9in 
gorevlendinne istedikleri gonilmcktedir. Boyle durumlarda bildiriyi sunacak ki~iye izin 

. verilecektir. 

Bu beige. S070 SlI)'lh Ekktronik ImZll Kmununun 5 inci madIksJ g~ gii.'I"aIh elclarooik imza i1e imzaliui.ml~tlr 

Mill! \fiidafa Cad. No:6 06M8 Klnlay A~l(ARA A~nnlJb bil.lJ i~n: Y.\"Ehi~RioGLU Eg.ilim UzmullI 
.Elektronik Ag: www.mcb.gov.tr Tel: (0312) 417 5070/4J 83 
e-posta: oyegm@mcb.gov.lr F~s: (03J2H2S 3094 
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5- Bazt bildiri sahipierinin, bilimsel topiantmlD yapJldJgl~ehre . -toplantJ takviminc 
gore- bildiriyi sunaca~ gun geldikleri ve bildiriyi sunduktan sonra nyot gUn$ehirden 
aynldlklan gozlemlenmi$lir. 

Genelgemiz; yonetici ve ogretmenlerimizin bu rUr bilirose! toplantllara kattlarak. hem 
mesleki geJil'imlerine, hem de alan bilgilerini artmnalarma ve alanlanndaki yeni geli~meleri 
lakip etmelerine yararlt olacagl dii~iince5iyle yaylOlanmJ~tlr. Burada esas olan, 
gorevlendirilen ki~inin sadeCC kendi bildirisini sunmasl degil. diger katIiul1cJlar tarafmdan 
sunulacak bildirileri de takip etlerekfdinleyerek mesleki bilgisine katkl saglamasldtr. 

Bu nedenle; gorevlendirilen yonetici ve ogretl11enierin yolluk beyannameleri 
yapJltrken gidi;; ve donii;; tarihlerine dikkat edilecektir. 

Aynca; harClrahlann odenmesi iryin gerekli odenek "yurti<;i ge<;ici gorcv Y0lluLdan" 
tertibinden, got'evlelldirilen yonetici ve ogretlllenierin bagh bulundugu Genel MiidtlrJiikten 
istenecekrir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

YusufTEKTN 
Bakan a. 
Mi.iste;;ar 

EKLER: I - Oneeki gcnelge (I adet) 

DAGIT1M 
Geregi Bilgi 
- B Plan) - A Plant 
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2018 IASL Ydhk Konferans 
BiLDiRi DAVETi 

Uluslararasl Okul Kiitiiphaneciligi Dernegi'nin 47.YIlhk ToplantIsl (IASL 2018) ve 
22.0kul Kiitiiphaneciligi Ara~tJrmalarl Uluslararasl Forumu 

Uluslararasl Okul Kutuphaneciligi Demegi'nin 47.YIlhk Toplantlsl (IASL 2018) ve 22.0kul 
Kuttlphaneciligi Ar~tInnalarl Uluslararasl Forumu, 6-11 MaYls 2018 tarihleri arasmda 
Bakanhgnll1z ev sahipliginde istanbul Hilton Bomonti Hotel & Konferans Merkezi'nde 
geryekle~tirilecektir. 

Konferansm TemaSl 
Okul kUttlphaneciliginde kuram ve uygulamalarm geli~imine katkt saglamaYI hedefleyen 
konferansm temasl, "Bilgi, Y enilik ve Okul KutUphanelerinin Etkisi"dir. 

Kimler Katllmal,? 
Okul kUtUphanecileri, ogretmenler, idareciler, ara~trrmactlar, egitim ve kuttlphanelere ilgi 
duyan herkes konferansa katilabilir. 

Neden Katzlmal,y,m? 
Konferans, okul kUtUphanelerine yonelik dU~Unce1erin payla~Ilmasml ve fikir ah~veri~inin 
geryek1e~tirilmesini amaylamaktadrr. Konferans, aynca katthmcllarm okul 
kutUphaneciligindeki konular ve egilimler hakktnda bilgi edinmesine, dUnyadaki diger 
kUtUphanecilerle ileti~im kurmasma, yerel ve uluslararasl du.zeyde okul kUttlphanelerindeki en 
iyi uygulamalar ve ara~trrmalar hakktnda diyalog geli~tirmesine fusat sunmaktadlr. 

Konferansln DiU 
ingilizce 

Konular 
• Okuma etkinlikleri, edebiyat ve okul kUtUphaneleri 
• Okul kUttlphanesinde yenilikyi projeler ve egilimler 
• Resmi ve resmi olmayan ogrenme ortamlan 
• Toplum ve ogretmen i~birligi 
• KUtUphaneler ve okul kUltUrU 
• Maker Hareketi, STEM ve STEAM 
• Tfun renkleri kucaklamak 
• Okul kUtUphane1erinde bilgi teknolojisi 
• Hayat boyu ogrenme ve bilgi Okuryazarhgl 
• Okul kUtUphanesi mimarisi ve tasarnm 

Katkl Bifimleri 
• Bildiri Sunurnu 
• C;ah~tay Duzenleme 
• Ozel ilgi Grubu Sunumu 
• Ara~trrma Sunumu 
• Poster Sunumu 
• Dinleyici Olarak KatIhm 



Onemli Tarihler 
• Turk Ogretmenlerimiz i\!in ozet ve operi gonderimi i~in son tarih: 9 Mart 2018 

Detayh bilgi iyin http://ias12018.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Bildiri Onerisi Sunumu: 
IASL Konferansmm her yll yagnh konu~mactlar, tartI~ma, yall~ma gruplan, Ozel ilgi Alam 
Grup toplantIlan ve poster sunumlanna yonelik bir kapsaYlcl temasl olmaktadrr. 
Ozellikle konferans temasma yonelik veya genelde okul kiitiiphaneciligi ile ilgili bildiri 
onerileri kabul edilecektir. 
Tiim oneriler, IASL Ara~trrma OzellIgi Grubu uyesi uy hakeminden kor hakemlik sfirecinden 
geyirilecektir ve seyimler sadece bildirinin kalitesi temelinde olacaktrr. Oneri b~vurulan 
konferans sayfasmdan yapllacaktIr (http://ias12018.org/cms/openconf.php) 

(***Ba~vurular i~in son tarih 9 Mart 2018***). Ba~vuru tarihi uzablmayacaktrr. Bu 
ba~vuru tarihi; onerilerin (1) hakem sfirecinden geymesi, (2) yazarlarla ileti~im, (3) konferansa 
erken kaYlt ve (4) vize gibi seyahat duzenlemeleri iyin uygun zamanlama saglayacaktrr. 

Ba§vuru Siireci: 
• 	 Orreri ba~vurularl ingilizce olarak yapllacaktIr 
• 	 Onerinizi yUklemeden once ~agldaki ~artlan saglaYlp saglamadlgml kontrol ediniz. 
• 	 Oneriyi sunan ki~i iyin tum ileti~im bilgileri, 
• 	 Sunum yapacak ki~ilerin isim, e-mail adresleri ve kurumsal bilgileri, 
• 	 Her bir sunum yapacak ki~inin 25-30 kelimelik ozgeymi~i, 
• 	 Bildiri, yall~ma grubu, sunum veya posterin ba~hgt, 
• 	 Onerinin tiirU ve yer alacagl katkI tUrU 
• 	 Programda yer alacak sunum, atOlye veya postere ili~kin 100 kelimelik bir aylklama, 
• 	 Tiim oneriler yift kor hakemlik sfirecine yonelik olarak bir isimli bir isimsiz olarak 

gonderilmelidir. 

Onerilerin ,ijt kor hakemlik siirecine gore haZlrlanmasl: 
Ba~vurulann yazar bagImSlz degerlendirilmesi, yazar ve hakem kimliklerinin birbirlerine 
bildirilmemesi iyin gayret gosterilmektedir. Bu amayla sisteme dosya gonderen yazar, edit<Sr, 
hakem gibi ki~ilerin metin ve dosyalar ile ilgili ~agldaki noktalara dikkat etmeleri gerekir. 
• 	 Yazarlar metinde adlan ve kurumlarl geyen yerleri silmelidirler. Sayfa alb notlarl, ~ekiller 

yan metinler vb dahil olmak mere. 
• 	 Microsoft belgeleri saklanrr iken dosya bilgileri iyine ki~isel bilgiler de yazlhr. Bu nedenle 

ya bu ki~isel bilgiler beIge ozelliklerinden bulunup silinmeli, ya da ~agldaki srra He beIge 
ki~isel bilgi iyermeyecek biyimde yeniden kaydedilmelidir. (File> Save As > Tools (or 
Options with a Mac) > Security> Remove personal information from file properties on 
save > Save) (Dosya> Farkh Kaydet> Araylar > Guvenlik> Ki:;;isel bilgileri silerek 
kaydet > Kaydet) 

• 	 PDF dosyalarda da Adobe Acrobat ana menusfinden beIge ozellikleri seyilerek, yazar adl 
silinmelidir. 

• 	 <;ah:;;mada kendi yall:;;manlza yaptlglmz atrflarl gozden geyirin: <;all~mamzda daha once 
yapbglmz bazl yall~malara abf vermi:;; olabilirsiniz. Bu atIflan kor hakem sfirecine uygun 
hale getirin. Ornegin, "2003 yllmda yaptlglmlz yall:;;mada ~u bulgularl elde etmi~tik" 

http://ias12018.org/cms/openconf.php
http:http://ias12018.org


ciimlesi yerine "Anonim (2009) yaptlgI yah~mada ~u bulgulan elde etmi~tir" ciimlesini 
kullamn. 

• ~ekillerde yazarlann kurumlan ile ilgili talllmlaYlcl bilgiler kaldmlmahdrr. 
" Yazar tarafmdan yaymlanan kaynakyalarl ~u ~ekilde gosterin "(Anonim, 2007)." 
• Kaynak9a listesini yazart maskelemek i9in "(Anonim, 2007) Detaylar kor hakemlik i9m 

kaldmlmt~trr" ~eklinde dfizenleyiniz. 
'" Finansman kaynaklan He ilgili attflan kaldmn. 
" Te~ekldir ktsmllll Ylkarm. 

Oneriler .doc, .docx, .rtfveya .pdfformatlartnda haztrlanarak sunulmalldrr. Font olarak Times 
New Roman, 12 punto, 1.5 satrr arallgl (attflar dl~mda tek arallk) kullamlmalldrr. Tiim 
kaynakya ve metin iyerisindeki attflarda AP A (Publication Manual of the American 
Psychological Association (6th edition)) kriterlerine uyulacaktrr. 

Genel Sefim Kriterleri: Seyimler iyerik kalitesi, temalarla ili~ki, orjinallik temelinde 
olacaktrr. Daha detayh bilgi iyin ~agldaki sunum tiirlerine baktlllZ. 

Oneri Tiirlerine Gore Sunum Rehberi: 

Mesleki Bildiri - 30 dakika 
Mesleki bildiriler, okul kiitUphaneciligi ile ilgili konu b~hklarmda aylklaYlcl bilgi verme, 
yeni veya yenilikyi okul kiitUphanesi uygulamalarllli tamtma ve/veya okul 
kiitUphaneciligindeki konu ve egilimleri ke~fetmeye yonelik olabilir. 

20 dakikahk sunumu 10 dakikahk soru-cevap ve tartI~ma izleyecektir. 

Bildiri Formatl: Mesleki bildiri onerileri, kaynakya dt~mda en fazla 500 kelimeyi 
geymeyecek ve ~u boliimlerden olu~acaktIr: 

• Ba~hk 
• Ozet 
• Giri~ 
• Amay ve sunumun genel yeryevesi 
• Katthmctlarm ogrenecekleri hakkmda a91k ve net aytklama 

• Kaynak9a 

I' 

Mesleki Atijlye ~ab~masl - 60 dakika 
Mesleki aWlye yall~masl, katlhmctlarl konferans temaSl ile ilgili etkinliklere veya okul 
kiitUphaneciligi ile ilgili gUncel konularm iyine yekmek iyin tasarlanan etkile~imli oturumlar 
~eklinde olacaktIr. AWlye yah~malarl, katthmcllarm becerilerini zenginle~tirmek, diger 
katthmctlarla tartl~ma ve gorii~ all~veri~inde bulunmaya te~vik etmeyi, konferans temasl He 
ilgili konularda daha derin an1aYI~lar geli~tirmeyi hedeflemektedir. 

Ba~vuru Formatl: Genel bildiri gonderme ktlavuzuna ilave olarak oneri ozeti ~unlan 
iyermelidir: . 
" OlyUlebilir en az iki atolye ylktlSl veya heddi, 
" Atolye konularlllln detayh aylklamasl, 
'" Katthmcllann dahll olacaklan etkinlikler, 
" Katthmcllar ve sunum yapacaklar arasmda etkile~imi te~vik edecek planlar, 



'" agrenme deneyimleri ve gorev ornekleri. 

·Ba~vurunuz i~in a~aiIdaki sorulan kontrol ediniz 
'" AtOlye ~ah~masmda ne tur bir i~bir1igi ve etkile~im yer alacak? 
'" Katlhmctlara somut katktsl ne olacak? 
'" KatIhmcIlar atolye ~ah~masmda payla~Ilan uygulamalan kendi ~ah~malarma nasIl 

uygulayabilecekler? 
• Bu oturumdaki oncelikli dinleyici hedef kitleniz kimdir? Nedeni? 

Ozel ilgi Alam Oturumu- 60 dakika 

Alanla ilgili gruplara misyon ve hedeflerine yonelik olarak bir konferans oturumu onerisi 

sunmalan hedeflenmektedir. 


Ba~vuru Formatl: Genel bildiri gonderme ktlavuzuna ilave olarak oneri ~un1an i~ermelidir: 


Oturumun detayh tammI, 

KatIhmcIlar ve sunucular arasmda etkile§im yaratacak planlama 


Ba~vurunuz i~in a~aiIdaki sorulan kontrol ediniz 
• azel tIgi Grubunun bu oturumda yer almasl ile ilgili hedefleri nelerdir? 
• Bu oturumun katIhmcllara katktsl ne olacak? 
• KatIhmcilar azell1gi grubunun ~alI§malanna nasil katkt saglayabilirler? 
• Bu oturumdaki oncelikli dinleyici hedefkitleniz kimdir? Nedeni? 

Ara~tlrma Bildirisi - 30 dakika 
Ar~tIrma bildirisi okul kiitUphaneciligi ile ilgili orijinal bir ar~tIrmaYl sunmahdrr. 20 
dakikahk sunumu, 10 dakikalik soru-cevap ve tartI§ma izleyecektir. 

Ba~vuru Forman: Ar~tlrma bildi onerisi, kaynak~a dl~mda 1.000 kelimeyi ge~meyecek ve 
~u bolfunlerden olu~acaktrr: 

• Giri~ 
• Ar~tIrma Problem Cfunlesi 
'" Alanyazm incelemesi 
'" Yontem 
'" Bulgular 
• TartI~ma 
• Etki ve Sonu~lar 
• Kaynak9a 

Se~im Kriterleri: Ar~tIrma onerileri ~agldaki kriterler dogrultusunda degerlendirilecektir. 
• Konferans hedef kitlesinin ilgi alamna yonelik bir problem ara§tlrmasl mldrr? 
'" aneri orijinal bir ara§tIrma sunmakta mldrr? 
• aneri uygun ve yerinde bir alanyazm bilgisi sunmakta mldrr? 
'" Ara~ttrma yontemleri (desen, yontem, analiz gibi) uygun mudur? 
.. Sonu9 iyi desteklenmi~ midir? 



• Oneri iyi yazllml~ mI? 
• Almtl ve kaynak~a AP A (6. sfuiim)'ya uygun mudur? 

': 
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Poster Sunumu 
Posterlerle devam eden veya tamamlanml~ ar~trrma proje ~all~malan sunulabilir. Kabul 
edilecek olan posterler ~agIdaki ~ekilde olacakttr: 

• En fazla 1m x 15m boyutunda, fotograf, grafIk ve metinsel bilgi i~erecek ~ekilde olabilir. 
• Dizilstii bilgisayarda elektronik poster formatmda olabilir. 

Poster ile ar~tlrma gorsel olarak sunulmaktadtr ve sunum formatl ve se~im kriterleri 
ar~trrma bildirisi He aynldtr. 

Ba~vuru forman: Poster onerisi, kaynak~a dl~mda en fazla 1000 kelimeyi ge~meyecektir. 


Oneride ~agldaki ba~hklar yer alacaktlr: 


• Giri~ 

.. Ara~t1rma Problem Cilinlesi 

• Alanyazm incelemesi 
• Yontem 
.. Bulgular 
• Tartl~ma 
.. Etki ve Sonu~lar 
.. Kaynak~a 

Se~im Kriterleri: Ara~tlrma onerileri a~agIdaki kriterler dogrultusunda degerlendirilecektir. 

.. Konferans hedef kitlesinin ilgi alanma yonelik bir problem ara~trrmasl mldlr? 


.. Oneri orijinal bir ar~tlrma sunmakta mIdlr? 


.. Oneri uygun ve yerinde bir alanyazm bilgisi sunmakta mIdtr? 


.. Ar~tlrma yontemleri (desen, yontem, analiz gibi) uygun mudur? 

• Sonu~ iyi desteklenmi~ midir? 
• Oneri iyi yazIlml~ mI? 
• Ahntl ve kaynak~a APA (6. sfuiim)'ya uygun mudur? 

Poster B~vurularmda a~agldaki hususlann tanlmlanmasl onemlidir: 

.. Poster u.zerinde gorsel materyallerin bulunmasl (fotograf, veri omekleri, graftk vb.) 

.. Bu unsurlarm proje veya ~all~marun ozelliklerini yansltmasl 

Poster Ozeti 
Tiim kabul edilen ar~tlrma poster ozetleri konferans kitappgmda basllacakttr. 
**Posterler daha sonra ba~ka organizasyonlarda kullaDllmayacaknr. ** 



2018 IASL YIlbk Konferans 
BiLDiRi DAVETi 

Uluslararasl Okul Kiitiiphaneciligi Dernegi'nin 47.YIlbk ToplantIsl (lASL 2018) ve 
22.0kul Kiitiiphaneciligi Ara~tlrmalarI Uiusiararasl Forumu 

UluslararaSl Okul Kutilphaneciligi Demegi'nin 47.Yllhk Toplannsl (IASL 2018) ve 22.0kul 
KUtilphaneciligi Ara~ttnnalarl Uluslararasl Forumu, 6-11 MaYls 2018 tarihleri arasmda 
Bakanhglmlz ev sahipliginde istanbul Hilton Bomonti Hotel & Konferans Merkezi'nde 
geryekle~tirilecektir. 

Konferansm TemaSI 
Okul kiitllphaneciliginde kuram ve uygulamalann geli~imine katkt saglamayt hedefleyen 
konferansm temaSl, "Bilgi, Yenilik ve Okul Kutllphanelerinin Etkisi"dir. 

Kimler Kanlmall? 
Okul kiitilphanecileri, ogretmenler, idareciler, ara~ttrmactlar, egitim ve kutuphanelere ilgi 
duyan herkes konferansa katIlabilir. 

Neden KanimallYlm? 
Konferans, okul kutllphanelerine yonelik du~iincelerin payla~tlmaslm ve fikir ah~veri~inin 
geryekle~tirilmesini amaylamaktadtr. Konferans, aynca katlhmctlann okul 
kutilphaneciligindeki konular ve egilimler hakkmda bilgi edinmesine, diinyadaki diger 
kiitilphanecilerle ileti~im kurmasma, yerel ve uluslararasl diizeyde okul kutiiphanelerindeki en 
iyi uygulamalar ve ara~ttrmalar hakkmda diyalog geli~tirmesine firs at sunmaktadlr. 

Konferansm DiU 
ingilizce 

Konular 
• Okuma etkinlikleri, edebiyat ve okul kiituphaneleri 
• Okul kiitilphanesinde yenilikyi projeler ve egilimler 
• Resmi ve resmi olmayan ogrenme ortamlarl 
• Toplum ve ogretmen i~birligi 
• Kutilphaneler ve okul kiilturU 
• Maker Hareketi, STEM ve STEAM 
• TUm renkleri kucaklamak 
• Okul kiitilphanelerinde bilgi teknolojisi 
• Hayat boyu ogrenme ve bilgi okuryazarhw 
• Okul kiitiiphanesi mimarisi ve tasarlml 

Katkl Bifimleri 
• Bildiri Sunumu 
• Cah~tay Duzenleme 
• Ozel ilgi Grubu Sunumu 
• Ara~tlrma Sunumu 
• Poster Sunumu 
• Dinleyici Olarak Kattltm 



Onemli Tarihler 
• 	 Turk Ogretmenlerimiz i~in ozet ve oneri gonderimi i~in son tarih: 9 Mart 2018 

Detayh bilgi i~in http://iasI2018.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Bildiri Onerisi Sunumu: 
IASL Konferansmm her Yll ~agnh kon~macIlar, tartl~ma, ~ah~ma gruplarl, Ozeiligi Alam 
Grup toplantIlan ve poster sunumlanna yonelik bir kapsaYlcl temaSl olmaktadrr. 
Ozellikle konferans temasma yonelik veya genelde okul kiitiiphaneciligi ile ilgili bildiri 
onerileri kabul edilecektir. 
TOm oneriler, IASL Ar~trrma Ozell1gi Grubu iiyesi ii~ hakeminden kor hakemlik sfirecinden 
ge~irilecektir ve se~imler sadece bildirinin kalitesi temelinde olacaktrr. Oneri ba~vurulan 
konferans sayfasmdan yapllacaktrr (http://iasI2018.org/cms/openconf.php) 

(***Ba~vurular i~in son tarih 9 Mart 2018***). Ba~vuru tarihi uzattlmayacaktlr. Bu 
b~vuru tarihi; onerilerin (1) hakem siirecinden ge~mesi, (2) yazarlarla ileti~im, (3) konferansa 
erken kaytt ve (4) vize gibi seyahat diizenlemeleri i~in uygun zamanlama saglayacaktrr. 

Baivuru Sareci: 
• 	 Oneri b~vurularl ingilizce olarak yapllacaktu 
• 	 Onerinizi yiiklemeden once ~agldaki ~artlan saglaYlp saglamawgIill kontrol ediniz. 
• 	 Oneriyi sunan ki~i iC;in tOm ileti~im bilgileri, 
• 	 Sunum yapacak ki~ilerin isim, e-mail adresleri ve kurumsal bilgileri, 
• 	 Her bir sunum yapacak ki~inin 25-30 kelimelik ozge~mi~i, 
• 	 Bildiri, ~ah~ma grubu, sunum veya posterin b~hgl, 
• 	 Onerinin tiirii ve yer alacagl katkI tiirii 
• 	 Programda yer alacak sunum, atolye veya postere ili~kin 100 kelimelik bir a~lklama, 
• 	 TOm oneriler C;ift kor hakemlik sfirecine yonelik olara!<: bir isimli bir isimsiz olarak 

gonderilmelidir. 

Onerilerin rift kor hakemlik siirecine gore haZlrlanmasl: 
B~vurularm yazar baglmslz degerlendirilmesi, yazar ve hakem kimliklerinin birbirlerine 
bildirilmemesi i~in gayret gosterilmektedir. Bu amac;la sisteme dosya gonderen yazar, editor, 
hakem gibi ki~ilerin metin ve dosyalar ile ilgili ~agldaki noktalara dikkat etmeleri gerekir. 
• 	 Yazarlar metinde adlan ve kurumlarl gec;en yerleri silmelidirler. Sayfa altl notlarl, ~ekiller 

yan metinler vb dahil olmak iizere. 
• 	 Microsoft belgeleri saklanrr iken dosya bilgileri ic;ine ki~isel bilgiler de yazlhr. Bu nedenle 

ya bu ki~isel bilgiler beIge ozelliklerinden bulunup silinmeli, ya da a~agldaki srra He beige 
ki~isel bilgi ic;ermeyecek bi~imde yeniden kaydedilmelidir. (File> Save As > Tools (or 
Options with a Mac) > Security> Remove personal information from fIle properties on 
save> Save) (Dosya > F arkb Kaydet > Ara~lar > Giivenlik > Ki~isel bilgileri silerek 
kaydet> Kaydet) 

• 	 PDF dosyalarda da Adobe Acrobat ana meniisiinden beIge ozellikleri sec;i1erek, yazar adl 
silinmelidir. 

• 	 <;all~mada kendi c;a1l~maillza yapugmlz auflan gozden ge~irin: <;all~mamzda daha once 
yaptlgmlz bazl ~ah~malara atlf vermi~ olabilirsiniz. Bu atlflarl kor hakem sfirecine uygun 
hale getirin. Ornegin, "2003 Ylhnda yapuglffilz ~ah~mada ~u bulgulan elde etmi~tik" 

http://iasI2018.org/cms/openconf.php
http:http://iasI2018.org


ctirnlesi yerine "Anonim (2009) yaptlgI yah~mada ~u bulgulan elde etmi~tir" ctimlesini 
kullanm. 

• Sekillerde yazarlann kurumIan ile ilgili tammlaYlcl bilgiler kaldmlmahdrr. 
• Yazar tarafmdan yaymlanan kaynakyalarl ~u ~ekilde gosterin "(Anonim, 2007)." 
• Kaynakya listesini yazan maskelemek iyin "(Anonim, 2007) Detaylar kor hakemlik iyin 

kaldm1ml~tlr" ~eklinde dOzenleyiniz. 
.. Finansman kaynaklan He ilgili atrflan kaldrrm. 
• Te~ekkiir ktsm1ll1 C;lkann. 

Oneriler .doc, .docx, .rtfveya .pdfformatlarmda hazulanarak sunulmalldu. Font olarak Times 
New Roman, 12 punto, 1.5 satrr araltgI (atiflar dt~mda tek aralIk) kullamlmalldlr. Ttim 
kaynakc;a ve metin ic;erisindeki atlflarda AP A (publication Manual of the American 
Psychological Association (6th edition)) kriterlerine uyulacakttr. 

Genel Sefim Kriterleri: Seyimler ic;erik kalitesi, temalarla ili~ki, orjinallik temelinde 
olacaktu. Daha detayh bilgi iyin a~agldaki sunum tiirlerine bakmlz. 

Oneri Tiirlerine Gore Sunum Rehberi: 

Mesleki Bildiri - 30 dakika 
Mesleki bildiriler, okul kUtiiphaneciligi He ilgili konu ba~hklannda ayIklaYlcl bilgi verme, 
yeni veya yenilikyi okul kiitiiphanesi uygulamalarllll tamtma ve/veya okul 
kUtiiphaneciligindeki konu ve egilimleri ke~fetmeye yonelik olabilir. 

20 dakikahk sunumu 10 dakikahk soru-cevap ve tartl~ma izleyecektir. 

Bildiri Forman: Mesleki bildiri onerileri, kaynakc;a dt~mda en fazla 500 kelimeyi 
geymeyecek ve ~u bOltirnlerden ol~acaktlr: 

• Ba~hk 
• Ozet 
• Giri~ 
• Amay ve sunumun genel yerc;evesi 
• Katthmcllarm ogrenecekleri hakktnda aC;lk ve net ayIklama 
• Kaynakya 

Mesleki AtOlye Cab~masl - 60 dakika 
Mesleki atOlye c;all~masl, katthmcIlarl konferans temaSI He ilgili etkinliklere veya okul 
kUtiiphaneciligi He ilgili giincel konularm iyine yekmek ic;in tasarlanan etkile~imli oturumlar 
~eklinde olacaktlr. At01ye c;all~ma1arl, katlhmcIlarm becerilerini zenginle~tirmek, diger 
katthmcIlarla tartl~ma ve gorii~ ah~veri~inde bulunmaya te~vik etmeyi, konferans temasl ile 
ilgili konularda daha derin anIaYl~lar geli~tirmeyi hedeflemektedir. 

Ba~vuru Forman: Genel bildiri gonderme ktlavuzuna ilave olarak oneri ozeti ~unlan 
ic;ermelidir: 
• Olc;ii1ebilir en az iki atOlye C;tktISl veya hedefi, 
• Atolye konularmm detayh ac;Iklamasl, 
• KatIhmcIlarm dahll olacaklarl etkinlikler, 

.. Katthmcllar ve sunum yapacaklar arasmda etki1e~imi te~vik edecek planlar, 




.. Ogrenme deneyimleri ve gorev omekleri. 

Ba~vurunuz i~in a~agldaki sorularl kontrol ediniz 
.. AWlye <;ah~masmda ne tOr bir i~birligi ve etkile~im yer alacak? 
.. Kat1l1mcllara somut katkiSI ne olacak? 
... Katlhmcllar atolye <;all~masmda payl~llan uygulamalart kendi <;all~malarma nasl1 

uygulayabilecekler? 
• Bu oturumdaki oncelikli dinleyici hedefkitleniz kimdir? Nedeni? 

OzeI iIgi Alam Oturumu- 60 dakika 

Alanla ilgili gruplara misyon ve hedeflerine yonelik olarak bir konferans oturumu onerisi 

sunmalarl hedeflenmektedir. 


Ba~vuru Formatl: Genel bildiri gonderme ktlavuzuna ilave olarak oneri ~unlart i<;ermelidir: 

Oturumun detayh tammt, 

Katthmcuar ve sunucular arasmda etkile~im yaratacak planlama 


Ba~vurunuz i~in a~ag.daki sorulan kontrol ediniz 
.. Ozel ilgi Grubunun bu oturumda yer almasl ile ilgili hedefleri nelerdir? 
.. Bu oturumun katl1tmcllara katk:tsl ne olacak? 
... Katulmcllar Ozel iIgi grubunun yall~malarma nasll katkt saglayabilirler? 
• Bu oturumdaki oncelikli dinleyici hedefkitleniz kimdir? Nedeni? 

Ara~tllnla Bildirisi - 30 dakika 
Ar~ttrma bildirisi okul kiitliphaneciligi ile ilgili orijinal bir ar~ttrmayl sunmalldrr. 20 
dakikahk sunumu, 10 dakikahk soru-cevap ve tart1~ma izleyecektir. 

Ba~vuru Formatl: Ara~tlrma bildi onerisi, kaynakya dl~mda 1.000 kelimeyi ge<;meyecek ve 
~u boliimlerden ol~acaktIr: 

.. Giri~ 

... Ar~ttrma Problem Cfunlesi 

.. Alanyazm incelemesi 
• Yontem 
.. Bulgular 
.. Tartl~ma 

• Etki ve Sonuylar 
.. Kaynakya 

Se~im Kriterleri: Ar~tIrma onerileri a~a:gldaki kriterler dogrultusunda degerlendirilecektir. 
• Konferans hedefkitlesinin ilgi alanma yonelik bir problem ara~rmasl mIdtr? 

.. Oneri orijinal bir ara~trrma sunmakta mldrr? 

.. Oneri uygun ve yerinde bir alanyazm bilgisi sunmakta mIdtr? 

.. Ara~tlrma yontemleri (desen, yontem, analiz gibi) uygun mudur? 

.. Sonuy iyi desteklenmi~ midir? 




• Oneri iyi yazthru~ ml? 
• Ahnt! ve kaynakya AP A (6. siirilni)'ya uygun mudur? 

Poster Sunumu 
Posterlerle devam eden veya tamamlamru~ ar~tlf1na proje yall~malan sunulabilir. Kabul 
edilecek olan posterler a~a~daki ~ekilde olacaktrr: 

• En fazla 1m x 105m boyutunda, fotograf, grafik: ve metinsel bilgi iyerecek ~ekilde olabilir. 
• DiziistU bilgisayarda elektronik poster formatmda olabilir. 

Poster He ar~trrma gorsel olarak sunulmaktadrr ve sunum formatl ve seyim kriterleri 
ar~rrma bildirisi ile ayrudrr. 

Ba~vuru forman: Poster onerisi, kaynakya dl~mda en fazla 1000 kelimeyi geymeyecektir. 

Oneride a~agldaki b~hklar yer alacaktJ.r: .. 


.. Giri~ 
• Ar~trrma Problem Ciimlesi 
.. Alanyaztn incelemesi 
• Yontem 
• Bulgular 
.. Tartl~ma 
.. Etki ve Sonuylar 
.. Kaynakya 

Se~im Kriterleri: Ar~lrma onerileri ~agtdaki kriterler dogrultusunda degerlendirilecektir. 

.. Konferans hedefkitlesinin ilgi alaruna yonelik bir problem ar~tJ.rmasl mtdtr? 


.. Oneri orijinal bir ara~tlrma sumnakta lll1drr? 


.. Oneri uygun ve yerinde bir alanyazm bilgisi sumnakta mldrr? 

• Ara~trrma yontemleri (desen, yontem, analiz gibi) uygun mudur? 
• Sonuy iyi desteklenmi~ midir? 
• Oneri iyi yazdml~ ml? 
• Ahntl ve kaynakya AP A (6. siliiim)'ya uygun mudur? 

Poster B~vurularmda a~agldaki hususlann tanlmlanmasl onemlidir: 

• Poster lizerinde gorsel materyallerin bulumnasl (fotograf, veri omekleri, grafIk vb.) 
.. Bu unsurlarm proje veya yall~marun ozelliklerini yansltmasl 

Poster Ozeti 
TUm kabul edilen ar~trrma poster ozetleri konferans kitapylgmda basIlacaktlr. 
**Posterler daha sonra ba~ka organizasyonlarda kullandmayacaktIr. ** 


