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İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Derneği (IDEA) 

The English Language and Literature Research Association of Turkey 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 Şubat 2021 

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI (IDEA) DERNEĞİ’NİN 

 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN  

SAYIN ÜYELERİMİZE ÇAĞRI 

 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırmaları (IDEA) Derneği’nin Sayın Üyeleri, 

 

Derneğimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Tüzüğümüzün 10. maddesi uyarınca, 

07 Mart 2021 Pazar günü saat 13:00’te, COVID-19 pandemi kurallarına uygun olarak, 

Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi yapılacaktır. Toplantı için salt çoğunluk 

sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı, salt çoğunluk aranmaksızın, 21 Mart 2021 Pazar günü, 

COVID-19 pandemi kurallarına uygun olarak, aynı yöntemle, aynı saatte (13:00’te) 

yapılacaktır.  Toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur. Toplantıya katılmanızı ve ulusal düzeyde 

meslekî derneğimiz olan IDEA’ya destek vermenizi önemle rica ederim.   

Saygılarımla,  

 

Prof. Dr. Işıl Baş,  

İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırmaları (IDEA) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  

2021 IDEA Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 

1. AÇILIŞ VE YOKLAMA; 

2. SAYGI DURUŞU; 

3. TOPLANTI BAŞKANLIK DİVANI’NIN SEÇİMİ; TOPLANTI TUTANAĞI VE KARARLARINI 

İMZALAMAK İÇİN DİVANA YETKİ VERİLMESİ; 

4. YÖNETİM KURULU’NUN 2020 YILI FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE 

GÖRÜŞÜLMESİ; 

5. DENETLEME KURULU’NUN 2020 YILI RAPORUNUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ; 

6. YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ AYRI AYRI İBRASI; 

7. 2021 YILI İÇİN TAHMİNÎ BÜTÇENİN OKUNMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYLANMASI; 

8. 2021 YILI İÇİN ÜYELİK AİDATININ VE YENİ ÜYE GİRİŞ AİDATININ BELİRLENMESİ VE 

KARARA BAĞLANMASI; 

9. “IDEA KİTAP ÖDÜLÜ” HAKKINDA BİLGİ SUNUMU VE GEREKLİ KARARIN ALINMASI; 

10. 2021 YILI “IDEA EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ”NÜN GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYLANMASI; 

11. 2021 TRABZON/KTÜ “14th INTERNATIONAL IDEA CONFERENCE” İLE İLGİLİ 

GÖRÜŞMELER VE BİLGİLENDİRME; 

12. 2022 “15th INTERNATIONAL IDEA CONFERENCE” İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER; 

13. IDEA DERGİSİ HAKKINDA BİLGİ SUNUMU VE GEREKLİ KARARIN ALINMASI; 

14. IDEA KONFERANSLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İLKELERİN GÖRÜŞÜLMESİ 

VE ONAYLANMASI;  

15. DİLEK VE TEMENNİLER; 

16. KAPANIŞ.  
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------------------------------------------------------------- 

 

NOT: TÜZÜK GEREĞİ, GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILABİLMEK VE OY 

KULLANABİLMEK İÇİN, 2020 YILI ÜYELİK AİDATININ VE (VARSA) ÖNCEKİ YILLARA AİT 

AİDAT BORÇLARININ ÖDENMİŞ OLMASI ŞARTTIR.  
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Derneği (IDEA) 

The English Language and Literature Research Association of Turkey 

 

IDEA KONFERANS DÜZENLEME İLKELERİ 

2006 yılından bu yana her yıl düzenlenen uluslararası IDEA konferansları, ülkemiz üniver-

sitelerinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürüten meslektaşlarımız için yararlı, il-

ham verici, katkı sağlayıcı ve ciddi birer akademik etkinlik olmuş, alanımızda yapılan araştırma 

ve çalışmaların sunulduğu, tartışıldığı ve değerlendirildiği geniş bir platform haline gelmiştir. 

Bu bağlamda, her yıl farklı üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinin ev sahipliği 

ve organizasyonuyla düzenlenen Uluslararası IDEA Konferansı’na (International IDEA Con-

ference) ilişkin aşağıdaki ilke ve düzenleme ölçütleri, konferansı düzenleyecek bölümlerce dik-

kate alınmalıdır.  

DÜZENLEME ÖLÇÜTLERİ: 

1. Konferansı düzenlemek için başvuruda bulunmak isteyen bölüm öğrenci almaya 

başlamış, eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren, etkin bir bölüm olmalıdır. 

2. Konferansın düzenleneceği mekanın, bir ana salonu (150-200 kişilik) ve paralel 

oturumların gerçekleştirileceği en az 50’şer kişilik üç ya da daha fazla salonu bulun-

malıdır. Söz konusu salonlar, sunumlarda kullanılacak görsel ve işitsel teknik donanıma 

sahip olmalıdır. 

3. Öğle aralarında katılımcıların yemek yiyebileceği salon tüm katılımcıları ağırlaya-

bilecek kapasitede olmalıdır. Yemeklerin set ya da alakart menü şeklinde düzenlenmesi 

tercih edilmelidir.  

4. Yemek salonları yürüyüş uzaklığında değilse ulaşım imkanı sağlanmalıdır.  

5. IDEA konferans organizasyonu için en az iki yıl önce, Ocak ayı sonuna kadar IDEA 

Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvuruda bulunulmalıdır. Yukarıda belirtilen şartların 

sağlandığına dair bir dosya, o yıl Şubat ayında düzenlenecek IDEA Genel Kurulu’nda 

sunulmalıdır.  

İLKELER: 

1.  Konferansı düzenleyen ev sahibi bölüm, tanıtım ve hazırlık süreçlerinde IDEA Yönetim 

Kurulu ile düzenli olarak iletişim içinde bulunmalıdır.  

2.  Konferansın süresi üç gündür. Konferans, geleneksel olarak, Nisan ayının ikinci veya 

üçüncü haftası Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde düzenlenir. Ancak, ev sahibi bölüm, 

IDEA Yönetim Kurulu’nun da onayıyla, üniversite akademik takvimi, sağlık önlemleri, düzen-

lenen yılın ulusal ve dini bayram tatilleri ve diğer zorunlu nedenlerle, konferans tarih ve 

günlerinde değişiklik yapabilir. 

3. Konferans dili İngilizce’dir. Konferans;  
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a. “English Literature” ve/veya “Literatures in English”, 

b. “British Cultural Studies” ve/veya “Cultural and Critical Studies”,  

c.   “Linguistics and English Language Teaching,” 

d.   “Translation Studies”   

 

olmak üzere dört ana bölümden oluşur. Konferans programının hazırlanmasında, bildirilerin 

konu yakınlığı veya içerik ilişkisi dikkate alınmalıdır. Katılımcılarca sunulan bildiri özetleri, 

bu dört ana bölüme göre gruplandırılır ve her gruba ait bildiri özetleri o alanın uzmanı akade-

misyenlerce değerlendirilir. 

4. YÖK kararları uyarınca, bir akademik etkinliğin “uluslararası” olarak kabul edilmesi 

için, Akademik Danışma Kurulu’nda (Academic Advisory Committee) en az beş yabancı akad-

emisyenin yer alması esastır. Konferansı düzenleyen ev sahibi bölüm, akademik danışma ku-

rulunu oluştururken, daha fazla sayıda yabancı akademisyeni dahil edebilir. Türkiye’den belir-

lenecek danışma kurulu üyeleri, IDEA Yönetim Kurulu ve ev sahibi bölümün ortak kararıyla 

seçilen profesörlerden oluşur. Gerekirse doçent üyeler de dahil edilebilir. Bu kurulda yer alacak 

öğretim üyeleri ile iletişim ve koordinasyon, ev sahibi bölüm tarafından yürütülür. 

 

 

Konferans takviminin hazırlanması, tamamen ev sahibi bölümün sorumluluğundadır. Ancak 

takvim hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:  

 

5. Konferans web sayfası konferans tarihinden 9 ay önce hazırlanarak konferans takvimi 

duyurulmalıdır.  

 

Konferans web sayfasında, “Abstract Submission,” “Committees,” “Plenary Speakers,” “Reg-

istration,” “Programme,” “Venue,” “Conference Poster,” “Accommodation,” “Contact,” 

“Sightseeing,” başlıkları altında gerekli açıklamalar ve bilgiler verilmelidir. “Sightseeing” şart 

değildir, ancak Cumartesi günü için böyle bir etkinlik düşünülürse, bu konuda bilgiler (ücret, 

kapsam, saatler vb.) verilmelidir. 

 

6. Konferansın tanıtımı için, konferans tarihinden 8 ay önce, ESSE’nin web sayfasına 

(www.essenglish.org) ve ilgili diğer uluslararası “conference alert” sayfalarına, konferansın 

amacını ve içeriğini açıklayan kısa bir metin (“Call for Papers”), venue, tarih, e-mail bilgileri 

gönderilmelidir. Söz konusu bilgiler, ESSE web sayfası için, doğrudan ESSE’nin webmas-

ter’ına gönderilmelidir. E-mail adresi, ESSE web sayfasından alınabilir. 

 

7. Konferans afişleri, konferans tarihinden 6 ay önce basılmalı ve tanıtım için üniver-

sitelerimizdeki tüm ilgili bölümlere (İngiliz Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi, İngilizce Öğret-

menliği, Mütercim Tercümanlık ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümleri)  konferans tari-

hinden 5 ay önce gönderilmelidir. 

8. Web sayfası görünümüyle afişteki görseller aynı olmalıdır. IDEA’nın logosu sol üst 

köşede, ESSE’nin logosu sağ üst köşede ve ev sahibi üniversitenin logosu üst ortada yer 

almalıdır. Logoların altında kurum adları yazılmalıdır (IDEA için, English Language and Lit-

erature Research Association; ESSE için The European Society for the Study of English, 

http://idea2019.gantep.edu.tr/?page_id=55
http://idea2019.gantep.edu.tr/?page_id=199
http://idea2019.gantep.edu.tr/?page_id=121
http://idea2019.gantep.edu.tr/?page_id=121
http://idea2019.gantep.edu.tr/?page_id=124
http://idea2019.gantep.edu.tr/?page_id=122
http://idea2019.gantep.edu.tr/?page_id=285
http://idea2019.gantep.edu.tr/?page_id=363
http://idea2019.gantep.edu.tr/?page_id=54
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ve ……… University). Logolar, ilgili kurumların web sitelerinden sağlanmalıdır. Örnek olarak 

önceki konferans web sayfaları ve posterleri incelenebilir.  

9. Bildiri özetleri için deadline, genellikle  Konferans tarihinden 6 ay öncesinin son 

günüdür. Gerektiğinde deadline 1 ay daha uzatılabilir. Her bildiri özeti alındığında, ev sahibi 

bölüm tarafından göndericisine alındı bilgisi verilmelidir. Bazı aday katılımcılar, güvenlik, 

ulaşım gibi konularda sorular yöneltebilirler. Kişilere kısa açıklamalar gönderilebilir. Bildiri 

özetlerinin değerlendirilmesi sürecini yürütmek üzere, bölümde bir komite oluşturulur. 

Hakemlik yapması düşünülen akademisyenler, IDEA Yönetim Kurulu ve ev sahibi bölümün 

işbirliğiyle, öncelikle IDEA üyeleri arasından belirlenir. Hakemlerle iletişim ve koordinasyon, 

ev sahibi bölüm tarafından yürütülür. Her bildiri özeti, 2 farklı hakem tarafından değer-

lendirilmelidir. Değerlendirmeler, “blind referee” olarak yapılır. Sonuçlar, katılımcılara, ev sa-

hibi bölüm tarafından  konferans tarihinden dört ay öncesinin son gününe kadar bildirilir. 

10. Konferans bildirileri, ev sahibi bölüm tarafından, en az bir bilimsel yayına dö-

nüştürülmelidir ve ne tür bir yayın yapılacağı mutlaka, “call for papers” duyurusunda belir-

tilmelidir. Ev sahibi bölüm tüm bildirileri bir proceedings olarak da ayrıca basabilir. Ancak 

bildirilerin makaleye dönüşmüş halinden oluşan bir seçki ve/veya akademik kriterlere uygun 

olarak hakemlendirilecek ve seçilecek bildirilerden oluşan bir kitap ev sahibi bölüm tarafından 

mutlaka basılı ya da elektronik kitap formatında yayımlanmalıdır. 

11. Plenary konuşmacıların (genelde 3 veya 4 kişi) belirlenmesinde, olabildiğince yayınları 

bilinen ve alanında tanınan akademisyenler olması dikkate alınmalıdır. Bu konuşmacıların  her 

birinin uzmanlık alanının, mümkün olduğunca konferansın dört ana bölümünden birini 

kapsayacak şekilde olması tercih edilir. Tüm plenary konuşmacıların geliş-gidiş uçak biletleri 

ve konaklama ücretleri, konferans bütçesinden karşılanmalıdır. Plenary konuşmacı olarak davet 

edilmesi düşünülen kişilerle en az bir yıl öncesinden yazışmalar yapılmış olmalıdır. Plenary 

konuşmacıların belirlenmesinde, IDEA Yönetim Kurulu ile iletişim içinde bulunulmalıdır.  

12. Plenary konuşmalardan biri, her yıl olduğu gibi, değerli hocamız merhum Profesör Talat 

Sait Halman anısına, “Professor Talat Sait Halman Lecture” olarak sunulur. Genellikle, ikinci 

güne ait plenary konuşma bu başlık altında yapılır. Program yapılırken, bu başlık altında, ple-

nary konuşmacının adı ve konuşma başlığı yer alır. Ayrıca, konuşmacı da bununla ilgili bilg-

ilendirilmelidir.   

13. Konferans programının düzenlenmesi, oturumların dağılımı, oturum başkanlarının be-

lirlenmesi ve gerekli diğer hususlar, tamamen ev sahibi bölümün sorumluluğundadır. Oturum 

başkanları, mümkün olduğunca, konferansa katılan öğretim üyeleri arasından belirlenmelidir.  

14. Oturum salonlarının teknik donanımı (ses, görüntü, power point, oturum başkanlarının 

ve konuşmacıların isim levhaları vs.) tam olmalıdır. Bu amaçla, öğrencilerden gerekli sayıda 

“salon görevlisi/görevlileri” görevlendirilmelidir.   

15. Konferans için gerekli tüm hazırlıklar (isimlikler, çanta, bloknot, kalem vs.), shuttle 

servisi ve gala yemeği ulaşımı gibi yan hizmetler, tamamen ev sahibi bölümün sorumluluğun-

dadır.  

16. Konferans gala yemeği, genellikle ikinci günün akşamında olur. Yemeğe katılanlar, 

kayıt yaptırırken yemek ücretini ayrıca öderler. Gala yemeği ücreti, kayıt ücretine dahil 
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değildir. Oturum aralarındaki ikramlar ve öğle yemekleri genellikle kayıt ücretine dahildir. 

Öğle yemekleri, koşullar uygun olmuyorsa, ücretli olabilir. 

17. Konferans kayıt ücretleri, konferans giderleri ve genel uygulamalar dikkate alınarak, 

ev sahibi bölüm tarafından, IDEA Yönetim Kurulu ile işbirliği içinde belirlenmelidir. IDEA  

üyelerinin kayıt ücretleri, belirlenecek tam ücretten en az %25 düzeyinde düşük olmalıdır.  

IDEA üyelerinin tam listesi, IDEA Yönetim Kurulu tarafından ev sahibi bölüme gönderilir.  

 

Kayıt ücretleri, farklı olarak “Conference Registration Form”da belirtilir. Banka IBAN numara-

ları da formda verilmelidir.  

18. Kayıt ücretleri, düzenlenecek yılın ve düzenlenen kentin giderlerine bağlı olmak üzere 

değişkenlik gösterebilir, ancak Türkiye’den katılacak katılımcılar için kayıt ücreti, Türk lirası 

üzerinden alınır. Kayıt süresi (erken ve geç kayıt süreleri, ücretlerle birlikte), başvuru formunda 

açıkça belirtilmelidir. 

19.  Sağlık önlemleri ve diğer mücbir nedenlerle, konferansın iptali durumunda, tüm 

katılımcılara ödemiş oldukları katılım ücreti iptal duyurusunu takip eden bir ay içerisinde, iade 

edilir. Aynı nedenlerle konferans tarihinde değişiklik yapılması durumunda, bu nedenle bild-

irisini geri çeken katılımcıların ücretleri de yukarıda belirtilen şartlarda iade edilir. 

20. Konferans sonunda bütçeden para artarsa, kalan meblağın %10’undan az olmayacak şekilde 

bağış olarak derneğimize aktarılması tavsiye edilir. 

21. IDEA Yönetim Kurulu üyeleri, Onursal IDEA Üyeleri, ve “IDEA En İyi Öğrenci 

Sunumu Ödülü Organizasyon Komitesi” üyeleri, konferans kayıt ücretinden muaftır. Komite 

üyeleri, IDEA Yönetim Kurulu tarafından ev sahibi bölüme bildirilir. 

22. Konferansta bir lisansüstü öğrenci katılımcıya “IDEA En İyi Öğrenci Sunumu Ödülü” 

verildiğinden, gizli hakemlerce oturumlarda değerlendirmeler yapılır. Tüm işlemler, IDEA 

Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş 4 kişilik “IDEA En İyi Öğrenci Sunumu Ödülü Organizasyon 

Komitesi” tarafından düzenlenir ve yürütülür. Ancak, ödülün CFP duyurusu, bildirisi kabul 

edilmiş öğrencilerin listesi, ödül sertifikasının basılması gibi hususlarda ev sahibi bölüm, ödül 

organizasyon komitesine yardımcı olur.  

23. Konferans açılışında konuşma sırası şöyledir: görevli sunucunun “hoş geldiniz” 

ifadesinden sonra ev sahibi Bölüm Başkanı, IDEA Başkanı, Dekan ve/veya Dekan Yardımcısı, 

Rektör ve/veya Rektör Yardımcısı. Konuşmalar bitince, konferans ilk plenary konuşma ile 

başlar ve programa göre devam eder. Son gün (Cuma öğleden sonra, oturumlar bitince), kapanış 

oturumu yapılır. Kapanış oturumunda, plenary konuşmacılar, ev sahibi Bölüm Başkanı ve Kon-

ferans Düzenleme Komitesi Başkanı, IDEA Başkanı ve gerekli sayıda (4-5) profesör ve/veya 

doçentin katılımıyla kısa bir değerlendirme paneli yapılır. Kapanış oturumunda, bir sonraki 

yılın IDEA konferansına ev sahipliği yapacak Bölüm/Üniversite ilan edilir. O yılın en iyi 

öğrenci sunumu ödülü verilir. 

24. Konferansın düzenlendiği yıl bir IDEA Kitap ödülü düzenlenmişse, Kitap Ödülü de ka-

panış oturumunda ilan edilir ve verilir. Bu hususta, IDEA Yönetim Kurulu, ev sahibi bölümü 

bilgilendirecektir. 

25. Ev sahibi bölüm, konferans ücretlerini açıklamadan önce, konferans tahmini bütçesini 

IDEA Yönetim Kurulu’na sunmalıdır. Ayrıca, ev sahibi bölüm, edinilen gelirler (konferans 
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ücreti, sponsorluk, idari yardım vb.) ve yapılan harcamaları belgeleriyle gösteren nihai bütçeyi 

konferansın bitiminden sonraki üç ay içinde IDEA Yönetim Kurulu’na sunmalıdır. Ev sahibi 

bölümün söz konusu bütçeyi, konferansın düzenlenmesinden sonraki ilk IDEA Genel Ku-

rulu’nda da sunması gerekir. 

26. Tüm süreç boyunca konferansla ilgili gelecek olan email’ler en geç on gün içinde ev 

sahibi bölümün düzenleme kurulu tarafından cevaplanmalıdır. 


