
HATIRLATMA; Özet  Gönderimi için son Haftalar! 
 

8. Dünya Psikoloji, Danışma ve Rehberlik Konferansı (WCPCG- 2017) 
Grand Park Lara Convention Center 
Lara – Antalya, Türkiye 
28 – 30 Nisan 2017 
www.wcpcg.org  
 

Özet Gönderme Tarihi: 07 Nisan 2017 (Son Uzatma)  
• Konferans'ta hakem sürecinden sonra kabul edilen bildiriler isteğe bağlı olarak Web of Science 

(SSCI veya ESCI), ERIC veya SCOPUS kapsamında olan ve Konferansı Destekleyen Dergilerde (extra 
ücretlidir) genişletilmiş hali değerlendirilmek üzere dergilere gönderebilecektir.  

• Diğer İngilizce tam metinler “New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social 
Sciences” (www.prosoc.eu) dergisinde konferans bildirisi olarak yayınlandıktan sonra Thomson 
Reuters Web of Science (CPCI) ve SCOPUS da indexlenmesi için gönderilecektir.  

• Geriye kalan Türkçe tam metinler hakem sürecinden sonra Türkiye dışında Türkçe veya Ingilizce 
olarak yayınlanacak olan “International Journal of Emerging Trends in Health Sciences" 
dergisinde yayınlanacaktır.  

 Alanında Seçkin Çağrılı Konuşmacılar  

 Türkçe Sunum olanağı 

 Sanal Katılım Olanağı  

 En İyi Makale ve Poster Ödülleri 

 Online Özet Kitapçığı 

 Konferans Programı 

 Ücretsiz Wifi Kullanımı 

 Herşey dahil konaklama (Açık büfe kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve tüm içecekler) 50 

Euro’dan başlayan fiyatlarla 

 Havalimanından konferans hoteline ücretsiz transfer 

 Tarihi Yerler ve Alışveriş Gezisi (06 MAYIS 2017) 

 Özetler İngilizce ve Türkçe Dili’nde yazılmış olarak Email eki yapılarak wcpcg.info@gmail.com  

adresine de gönderilebilir. 

 WCPCG 2017 YÖK Akademik Teşvik Yönetmeliğinin Kriterlerini karşılıyor. 

Antalya’da görüşmek üzere… 

Yasemin Akman Karabeyoglu, Yakın Doğu Üniversitesi 

Konferans Başkanı 

 

 

 

 

http://www.wcpcg.org/
http://www.prosoc.eu/
mailto:wcpcg.info@gmail.com


KONFERANS KONULARI 

Wcpcg 2017 WCPCG-2017 Psikoloji, danışmanlık ve rehberlik ile ilgili kuramsal ve uygulama ile ilgili 

tüm alanları içermektedir.  

Ayrıntılı bilgi için http://www.globalcenter.info/wcpcg/index.php/aims-and-scopes/  

 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR 

İstanbul Kültür Üniversitesi 

John Hopkins Üniversitesi 

Queensland University of Technology 

Yakın Doğu Üniversitesi 

Ankara Üniversitesi 

Pretoria Üniversitesi 

Thomson Reuters 

Manchester Metropolitan Üniversitesi 

Western Macedonia Üniversitesi 

Seoul National Üniversitesi 

KONFERANS DİLİ 

 Konferansın dili İngilizce ve Türkçe olarak belirlenmiştir. 

 İsteyen katılımcılar sunusunu Türkçe yapabilir. Bu sunumlar için ayrı salonlar ayarlanacaktır. 

 Sunumunu Türkçe yapmak isteyenler wcpcg.programme@globelcenter.info adresine yazılı 

olarak bildirmeleri gerekmektedir. 

 Gönderilen özetler ve full metinler İngilizce olmak zorundadır. Özetler AWER Index’de 

İngilizce olarak indexlenecektir. 

 

 

 

ÖZET GÖNDERME 

 Özetler, en fazla bir sayfa uzunluğunda 150-300 kelime arasında olmalıdır. 

 Özetler; Çalışmanın Amacı, Method (çalışma grubu, veri toplam araçları, uygulama), Bulgular 

ve Sonuçlar’ı içermelidir. 

 Tamamlanmamış çalışmalarda, özetin hepsini içerme zorunluluğu yoktur. 

 Özette Bildirinin başlığı, tüm yazarların isim soyisim, çalıştığı veya öğrenim gördüğü bölüm ve 

kurum, email ve telefon bilgileri olmalıdır. 

 Özetler, www.wcpcg.org üzerinden veya e-postaya ek yapılarak  wcpcg.info@gmail.com 

adresine de gönderilebilir. 

http://www.globalcenter.info/wcpcg/index.php/aims-and-scopes/
mailto:wcpcg.programme@globelcenter.info
http://www.wcpcg.org/
mailto:wcpcg.info@gmail.com


ÖZET GÖNDERMEK İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ 

 

FULL METİN GÖNDERME 

Full metinlerinizi hazırlarken yararlanacağınız Yazım Kılavuzu, Şablon ve bildirinizi göndermek için 

www.wcpcg.org linkine tıklayınız. 

KONFERANSA KATILIM 

  Konferansa bildiri veya poster sunma, panel ve workshop yapma şeklinde katılınabilir. 
  Konferansta bildiri veya poster sunacak olan katılımcılar, isterlerse yaşadıkları yerden sanal 

sunum şeklinde konferansa katılabilirler. Bu katılımcılar bilgisayarlarında Skype yüklü 
olmalıdır.  

Detaylı bilgi için http://www.awer-center.org/wcpcg/?page_id=71 

ÖNEMLİ TARİHLER 

•    Özet Gönderimi       07 Nisan 2017 (Son Uzatma9 

•    Full Metin Gönderimi 22 Nisan 2017 (Uzatılmış) 

•    Erken Kayıt 28 Şubat 2017 

•    Konferans Tarihleri 28- 30 Nisan 2017 

•    Yayın Teslim 30 Mayıs 2017 

*Son tarihi beklemeden özetlerinizi gönderebilirsiniz. Gönderilen özetlere, gönderim tarihinden itibaren 4 gün 

içerisinde cevap verilecektir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/wcpcg2014/wcpcg2017/schedConf/cfp
http://www.wcpcg.org/
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KAYIT BİLGİLERİ 

 

 

*Öğrenci belgesinin gönderilmesi gereklidir. 

 

Kayıt Ücreti (Registration Fee) aşağıdakileri içermektedir: 
 Bir Katılımcı Ücreti 
 Tek Makale Ücreti 
 Katılım Sertifikası 
 Workshop Katılımı 
 Program Kitapçığı 
 Konferans Çantası 
 Sıcak İçecekler 
 Öğle Yemeği 
 Ücretsiz İnternet Bağlantısı 
 Tarihi yerler gezisi  

 
Dinleyici Ücreti (Audience Registration Fee) aşağıdakileri içermektedir: 

 Tek Kişilik Dinleyici Ücreti 
 Dinleyici Sertifika Ücreti 
 Konferans Çantası 
 Program Kitapçığı 
 Sıcak İçecekler 
 Ücretsiz İnternet Bağlantısı 
 Öğle Yemeği 
 Tarihi yerler gezisi  

 

 Erken Kayıt 
 

 28 Şubat 2017’ye kadar  

Geç Kayıt 
 

28 Şubat 2017’den sonra 

Katılım  
180€ 

 
230€ 

 

 
Sanal Sunum 

 
150€ 

 

 
200€ 

 
Öğrenci* 

 

 
150€ 

 

 
200€ 

 
Dinleyici 

 

 
100€ 

 

 
120€ 

 

 
Eşlik Eden Kişi 

 
 

50€ 
 

 
 

75€ 



 
Önemli: 
 

 Programa dahil olduğunuza dair duyurunun yapılmasından sonraki 2 haftalık süre 
diliminde,  kayıt ücretinin (en az bir yazar tarafından) ödenmesi gerekmektedir. 

 Bir makale birden fazla yazar tarafından yazılmışsa ve bu yazarların isimleri ikiden 
fazla makalede yazılı ise bu yazarların da normal kayıt ücreti ödemesi gerekmektedir. 

 İkinci ve diğer makalelerin her biri için ayrı ayrı 130€ ödeme yapılması gereklidir. 
 Konferansa aynı kurumdan 6’dan fazla kişi katılıyorsa (öğrenci hariç) katılımcıların 

%15’lik grup indiriminden yararlanma hakları bulunmaktadır. (Ödeme tek havale 
şeklinde yapılmalıdır.) 

 Makaleniz değerlendirme sürecinde kabul edilmez ise ödemeniz size geri iade 
edilecektir. 

 Ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunuzu tarayıp wcpcg.register@gmail.comadresine 
göndermeniz gerekmektedir (Makale ID numarası eklenmelidir). 

 Ful metniniz 8 sayfayı aşıyorsa her bir sayfa için 21€ ödeme yapılmalıdır.  
 Extra sayfa ödemelerini banka veya KREDİ KARTI aracılığıyle yapabilirsiniz. 
 Geri ödemeler ile ilgili talepleriniz (refund) konferansın başlama tarihinden önceki 20 

güne kadar kabul edilir. Geri ödemeler konferans bitiminden bir hafta sonra 
yapılabilmektedir. 

 
ÖDEME BILGILERI 

KREDİ KARTI ÖDEMESİ 
Kredi kartı ödemesi için aşağıdaki linki tıklayınız.  
http://www.globalcenter.info/wcpcg/?page_id=38  

 
BANKA ÖDEMESİ 
Ödemenizi banka ile yapmayı tercih ediyorsanız, banka bilgileri için  adresine mail 
wcpcg.register@gmail.com göndermeniz gerekmektedir. 
  
Aşağıdaki numarayı yalnızca kayıt ve konaklama ödeme bilgileri için arayabilirsiniz. 
 
GSM: +90 5428566055 
E-mail: wcpcg.register@gmail.com 
 
Önemli Not: Telefon numarasına hafta içi sabah 9.00’dan akşam 18.00 kadar ulaşabilirsiniz.  
Organizatörün müsait olmadığı bir durumda telefonunuza yanıt alamayabilirsiniz. Bu 
durumda bir süre bekleyip tekrardan arama yapabilirsiniz.  
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OTEL BİLGİLERİ 

 

GRAND PARK LARA***** 

 

 
 
 

 Erken Kayıt OtelRezervasyonu 
28 Şubat’tan Önce 

Erken Kayıt OtelRezervasyonu 
28 Şubat’tan Sonra 

Tek Kişilik 70€ 75€ 

Çift Kişilik 50€ 55€ 

Üç Kişilik 50€ 55€ 

NOT 

* İki ve üç kişilik oda fiyatları kişi başı olarak verilmiştir. 

* Herşey Dahil 

*Transfer dahildir. 

*Konferans otelinde konaklamayan katılımcılarımızın otel prensipleri gereği  25 € ödeme 

yapmaları gerekmektedir.  
 

OLANAKLAR 
 Internet servisi (wireless) 
 Loby 
 Havuz Bar 
 Tropic Kumsal Bar 
 Disko Bar 
 Öğlen Yemeği 
 Geç Kahvaltı 
 Chopin Kafe & Pastahane 
 Akşam Yemeği 
 Kahve ve Kek 
 Diyet büfe 
 Gece Çorbası 
 Sandüviç Servisi 
 Tüm alkollü içecekler 
 Alkolsüz içecekler 
 Çay ve Kahve 

 
 
 
 



OTEL REZERVASYON FORMU 
  
Otelrezervasyonu  için aşağıdaki linki tıklayarak otel formunuzu doldurunuz. 
http://www.globalcenter.info/wcpcg/?page_id=147  
 
KREDİ KARTI ÖDEMESİ 
Kredi kartı ödemesi için aşağıdaki linki tıklayınız. 
http://www.globalcenter.info/wcpcg/?page_id=147  
 
BANKA ÖDEMESİ 
Ödemenizi banka ile yapmayı tercih ediyorsanız, banka bilgileri 
için  wcpcg.register@gmail.com adresine mail  göndermeniz gerekmektedir. 
  
Aşağıdaki numarayı yalnızca kayıt ve konaklama ödeme bilgileri için arayabilirsiniz. 
 
GSM: +90 5428566055 
E-mail:   wcpcg.register@gmail.com 
 
 
TRANSFER  BİLGİLERİ 

Transfer, Konferans web sayfası üzerinden rezervasyon yapan ve GRAND PARK LARA 

HOTEL’de konaklayanlar için ücretsiz olarak temin edilecektir. Transferden yararlanabilmek 

için aşağıdaki sayfada belirtilen linki tıklayarak formu doldurunuz.  

http://www.globalcenter.info/wcpcg/?page_id=419  

 

TUR  BİLGİLERİ 

ANTALYA TUR BİLGİLERİ 

30 Nisan 2017 

 

09:00 Konferans merkezinden kalkış saati 

Profesyenel ve tecrübeli tur rehberi 

Konforlu/ sigara içilmez lüks araç/deneyimli şöför ile 

18:00 Otele dönüş saati 

*Tur ücretsizdir. 

 

Tur Güzergahı 

Perge 
Aspendos 
Antalya Şehir Merkezi 
Kurşunlu Şelalesi 

 
 

http://www.globalcenter.info/wcpcg/?page_id=147
http://www.globalcenter.info/wcpcg/?page_id=147
mailto:icon.registerdesk@gmail.com
mailto:icon.registerdesk@gmail.com
http://www.globalcenter.info/wcpcg/?page_id=419


 
Tarihi Yerlere İlişkin Bilgiler 

1. Perge 

 

  
Perge  Antalya'nın 18 km doğusunda, Aksu ilçesi sınırları içinde bulunan, bir zamanlar 
Pamfilya Bölgesine başkentlik yapmış antik bir kenttir. Şehirdeki akropolisin Tunç 
Çağı döneminde kurulduğu düşünülmektedir. Helenistik dönem boyunca şehir eski dünya 
içerisindeki en zengin ve güzel şehirler arasında sayılmaktadır. Ayrıca Yunan 
matematikçi Pergeli Apollonius'un memleketidir. Şehrin tarihçesinin başlangıcı tekil olarak 
değil ancak Pamfilya Bölgesi ile birlikte incelenebilmektedir. Bölge içerisinde tarihöncesi çağa 
ait mağaralara ve yerleşimlere rastlanmaktadır. Mağaralar içerisinde en tanınmış olanı Karain 
Mağarası, Karainin komşusu olan Öküzini Mağarası, Beldibi, Belbaşı kaya sığınakları 
ve Bademağacı bölgedeki en tanınmış tarihöncesi yerleşim alanlarıdır. Yerleşim örnekleri 
göstermektedir ki Pamfilya ovası tarihöncesi çağlardan itibaren yerleşime elverişli ve sevilen 
bir bölgedir.  

 

2. Aspendos 

 

 
 

Aspendos veya Belkıs Antalya ili Serik ilçesinde bulunan Belkıs köyünde yer alan antik 
tiyatrosuyla meşhur bir antik kenttir. Aspendos, Serik ilçesinin 8 kilometre doğusunda, 
Köprüçayı'nın dağlık bölgesinden düzlüğe ulaştığı yerde M.Ö. 10. yüzyılda Akalar tarafından 
kurulmuş ve antik devrin mamur zengin kentlerinden biridir. Buradaki tiyatro M.S. 2. yüzyılda 
Romalı'lar tarafından inşa edilmiştir. Kent biri büyük, biri küçük iki tepe üzerine kurulmuştur. 
Coğrafyacı Strabon ve Pamponrus Mela, Kentin Agruslularca kurulduğunu yazarlar. Bölgeye 
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https://tr.wikipedia.org/wiki/Karain_Ma%C4%9Faras%C4%B1
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MÖ 1200'den sonra Yunan göçleri olmuştur oysa Aspendos adının kaynağı Rumlardan önceki 
yerli Anadolu dilidir. Önemli bir ticaret yolu üzerinde olduğu ve Köprüçay Irmağı ile limana 
bağlandığı için Aspendos, her çağda ele geçirilmek istenen kentler arasında yer almıştır. 
Aspendos'un en önemli yapısı tiyatrosudur. Antik tiyatrolar arasında en iyi şekilde korunarak 
gelmiş bir açık hava tiyatrosudur. Bu tiyatro Anadolu'daki Roma Tiyatrolarının günümüze 
sahnesi ile ulaşabilen en eski ve sağlam bir örneğidir. Mimarı Aspendos'lu Theodorus'un oğlu 
Zenon'dur. Antonius Piu zamanında yapımına başlanmış Marcus Aurelius zamanında 
tamamlanmıştır (138-164). Tiyatro, kentin yerli tanrıları ile imparator ailesine sunulmuştur. 

 

3. Antalya Şehir Merkezi 

 

   

Antalya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık beşinci şehri. 2015 sonu itibarıyla 2 milyon 288 bin 
456 kişilik nüfusa sahiptir. Nüfusun 1.156.076'sı erkek, 1.132.380'i kadındır. Tamamı Akdeniz 
Bölgesi'nin batısında yer alır ve Antalya Körfezi'yle Batı Torosların arasında kurulmuştur. 
Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin altıncı büyük ilidir. Güneyinde Akdeniz, batısında Muğla, 
kuzeyinde Burdur ve Isparta, kuzeydoğusunda Konya, doğusunda ise Karaman ve Mersin illeri 
vardır. Antalya şehri, 1980 yılından sonra uygun iklim koşulları ve turizm etkinlikleri 
nedeniyle hızla gelişmiş ve buna paralel olarak il de günümüzde Türkiye'nin en kalabalık 
beşinci ili olmuştur. Antalya'da ekonomik hayat büyük oranda ticaret, tarım ve turizme 
dayalıdır. Anadolu'da insana ait bilinen en eski yerleşim alanlarından bir tanesi Antalya kent 
merkezinden yaklaşık 30 km kuzeybatıda Korkuteli yolu üzerinde Toros Dağlarının Akdeniz'e 
bakan yamaçlarında bulunan Karain Mağarası'dır. Tarihlendirilmesi günümüzden yaklaşık 500 
bin yıl kadar geriye, başka bir deyişle Eski Taş Çağı'nın ilk dönemlerine rast gelmektedir. Bu 
dönem, günümüzden 2 milyon ila 140 bin yılları arasında kalan evresini içerir. Karain'de 
mağara adamlarına (homo sapiens neandertalensis) ilişkin kemik kalıntıları da ele geçmiştir. 
Bunlar, tüm Anadolu'da ele geçen en erken fosil kalıntılarıdır. 
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4. Kurşunlu Şelalesi 
 

 

Kurşunlu Şelalesi, Antalya-Isparta karayolunun 24. km'nden sola dönülerek 7 km devam 
edildiğinde ulaşılan bir şelaledir. Kurşunlu Şelalesi'ne su 18 metre yükseklikten dökülmekte 
ve küçük şelaleciklerle 7 adet small gölet birbirine bağlanmaktadır. Kurşunlu Şelalesi 2 
kilometrelik bir kanyonun içinde kalmaktadır. Bu alan 1986 yılında park haline getirilerek 
ziyarete açılmıştır. Şelale ve piknik yeri 33 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Piknik alanı 
içinde; manzara seyir teraslan, çocuk parkı, restoran, otopark, gezinti patikaları, içme suyu, 
tuvalet vardır. Ulaşım, belediye otobüsleri ve minibüslerle sağlanabilmektedir. Sağlıklı orman 
dokusu ve zengin bitki topluluğu örneklerinin ilgi çekici su ve kaya formlarıyla bütünleştiği 
eşsiz bir doğal peyzaj özelliğine ve önemli özelliğini meydana getiren Kurşunlu Şelalesi'ne 
sahip olması nedeniyle 394 hektarlık bölümü 1991 yılında Tabiat Parkı olarak ayrılmıştır. 

 

İletişim: 

E-mail: wcpcg.info@gmail.com 

Web:    www.wcpcg.org 

Tel:       +90 533 836 6993 

MORE INTERNATIONAL CONFERENCES AND FREE ARTICLE PUBLICATIONS 
Academic World Education and Research Center – a non-profit international organization 

Please visit www.awer-center.org 
Please do not reply to this email address.  It is for sending only. 

Apologies for cross-postings. Please send to interested colleagues and students. 
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