
 

 

MİLLÎ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK DERGİSİ  

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KILAVUZU 

 

A. GENEL POLİTİKALAR 

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi; Millî Eğitim Bakanlõğõ …zel 

Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MüdürlüğŸ tarafõndan yayõmlanan altõ aylõk, 

hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergide; özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danõşma 

alanõnda yapõlan derleme, nicel, nitel ve karma yšntemi kullanan araştõrmalara yer 

verilmektedir. 

1. AMAÇ 

Eğitim, šğretim, šzel eğitim, rehberlik ve psikolojik danõşma hizmetleri 

alanlarõna ilişkin bilgi, uygulama, sorun ve šnerilerin bilimsel ve akademik 

platformlarda paylaşõlmasõna ve tartõşõlmasõna fõrsat sunmaktõr. 

2. KAPSAM 

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisinde eğitim, šzel eğitim, rehberlik 

ve psikolojik danõşma hizmetleri alanõndaki makalelere yer verilir. Makalelerde 

araştõrmaya dayalõ olma, alana katkõ sağlama, uygulamaya ilişkin šneriler ortaya 

koyma, yeni ve farklõ gelişmeleri irdeleme ve gŸncel olma šlçŸtleri dikkate alõnõr.  

3. YAYIN İLKELERİ 

Dergide yayõmlanacak makalelerin daha šnce başka yayõn organõnda 

yayõmlanmamõş veya yayõmlanmak Ÿzere kabul edilmemiş olmasõ gerekir. Sempozyum 

veya kongre gibi bilimsel toplantõlarda sunulan bildirilerde bilimsel toplantõnõn adõ, yeri 

ve tarihi belirtilmelidir. Bir araştõrma kurumu veya kuruluşu tarafõndan desteklenen 

çalõşmalarda desteği sağlayan kuruluşun adõ, projenin ismi, (varsa) tarih, sayõ ve 

numarasõna yer verilmelidir. 

4. YAYIN VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

Millî Eğitim dergisinin bir Yayõn Kurulu ve …n İnceleme Kurulu vardõr. 

Yayõmlanmak Ÿzere gšnderilen yazõlar ilk olarak …n İnceleme Kurulunca incelenir. 

Bu aşamada yazõlar Ÿç açõdan ele alõnõr; 

a. Başvuru şartlarõna uygunluk  

İstenilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak gšnderilmesi 

 



 

 

b. Derginin yazõm kurallarõna uygunluk 

Dilin doğru kullanõmõ ve akõcõlõk, iml‰ kurallarõ, makale kelime sayõsõ, šz kelime 

sayõsõ, anahtar kelime sayõsõ, yabancõ dildeki karşõlõklarõnõn uyumu, kaynakça kurallarõ 

vb. 

c. Derginin kapsamõna ve bilimsel gerekliliklere uygunluk 

Ön İnceleme veya Yayõn Kurulunca uygun bulunan makaleler, alanõnda ortaya 

koyduğu eser ve çalõşmalarõyla tanõnmõş Ÿç hakeme gšnderilir. Yazõ hakkõnda iki 

olumlu ya da iki olumsuz rapor alõnõncaya kadar hakemlik sŸreci yŸrŸtŸlŸr. Hakem 

raporlarõ gizlidir ve beş yõl sŸreyle saklanõr. Hakem raporlarõ makale sahiplerine 

gšnderilmez. Hakem sŸreci ortalama Ÿç ayda tamamlanõr. Bazõ durumlarda bu sŸre 

uzayabilir. Hakemlik sŸreci ile ilgili ayrõntõlõ bilgi Dergipark Sayfasõndaki "Kšr 

Hakemlik Sistemi" bšlŸmŸnde detaylõ olarak yer almaktadõr. 

Yazarlar; hakemlerin ve Yayõn Kurulunun eleştiri, šneri ve dŸzeltmelerini 

dikkate almak zorundadõr. Katõlmadõklarõ hususlar olduğunda bunlarõ gerekçeleri ile 

birlikte yazõlõ olarak açõklama hakkõna sahiptirler. Yayõmlanacak yazõlarda esasa 

yšnelik olmayan kŸçŸk dŸzeltmeler Yayõn Kurulu veya editšrlŸk birimi tarafõndan 

yapõlabilir. Yayõmlanan yazõlardaki bulgu ve gšrŸşlerin sorumluluğu yazarlarõna aittir. 

Basõlan sayõlar, MEB …zel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MŸdürlüğünün 

https://orgm.meb.gov.tr/ web sayfasõnda, ULAKBİM ODİS ve DergiparkÕta yayõmlanõr. 

Derginin ilk sayõsõ ile ilgili iş ve işlemler MEB …zel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

Genel MŸdŸrlŸğŸnce yŸrŸtŸlŸr. 

Yazõ ve fotoğraflar, kaynak gšsterilerek alõntõ yapõlabilir. Telif Hakkõ Devri 

formunun olup olmadõğõ kontrol edilir. Daha sonra Etik Kurulu Onayõ gerektiren 

araştõrma makalelerinde Etik Kurul Onayõnda yer alan izinle ilgili bilgilerin (etik kurul 

adõ, tarih ve sayõ numarasõ) makalenin yšntem bšlŸmŸnde ve ayrõca makalenin ilk/son 

sayfasõnda yer alõp almadõğõ incelenir. Her makale için Etik Kurul Onayõ 

gerekmeyebilir. Olgu sunumlarõnda ise bilgilendirilmiş gšnŸllŸ onam/olur formunun 

imzalatõldõğõna dair bilgilerin olup olmadõğõ teyit edilir. Herhangi bir eksiklik olmasõ 

halinde, gerekli evrak ve bilgilerin sağlanmasõ için çalõşmanõn sorumlu yazarõna iletilir. 

Bu aşamadan geçen çalõşmalar şablon ve yazõm kurallarõna uygunluk açõsõndan 

değerlendirilir. 



 

 

Güncel eğitim uygulamalarõna dšnŸklŸğŸ, amaç, yšntem ve sonuç gibi temel 

bilimsel šzellikleri taşõyõp taşõmadõğõ, yapõlan araştõrmalardaki šrneklemin nitelik ve 

niceliği, gŸncel olup olmadõğõ, sonuç ve šnerilerin araştõrma bulgularõyla uyumu, 

eğitime katkõlarõ vb. şartlarõn herhangi birini taşõmadõğõ tespit edilen veya başvuru 

belgeleri eksik olan yazõlar …n İnceleme Kurulu kararõyla doğrudan reddedilir. Ayrõca 

derginin kapsamõ dõşõnda yer alan çalõşmalar, diğer koşullarõ sağlayõp sağlamadõğõna 

bakõlmaksõzõn iade edilir. Sayõca çok olan bu tŸr yazõlar için tek tek uzun açõklamalarla 

ret gerekçeleri oluşturulmaz. 

Bazõ çalõşmalarõn iadeyi gerektirmeyecek šlçŸde eksiklikleri olmasõ halinde 

sistem Ÿzerinden yazara mesaj gšnderilerek dŸzeltme istenir. Bu mesajlarõn takibi 

yazarõn sorumluluğundadõr. 

İncelenen makaleler gerektiğinde bilimsel bakõmdan değerlendirilmek Ÿzere 

Yayõn Kuruluna sunulur. Yayõn ilkeleri bakõmõndan uygun bulunan makaleler intihal 

denetiminden geçirilir. Bu amaçla makale sahipleri, uluslararasõ kabul gšren benzerlik 

tarama programlarõndan birini (šrneğin iThenticate, turnitin vb.) kullanarak oluşturulan 

benzerlik sonuç raporunu makale ekinde gšndermek zorundadõrlar. Benzerlik oranõyla 

ilgili karar verme yetkisi …n İnceleme Kuruluna ait olup kurul, doğrudan ret veya 

dŸzetme isteğinde bulunabilir. SŸrecin sağlõklõ yŸrŸtŸlebilmesi açõsõndan Mill” Eğitim 

…zel Eğitim ve Rehberlik Dergisi tarafõndan benimsenen benzerlik oranõ gizli tutulur. 

Dergide maksimum benzerlik oranõ, dergi şablonu, kaynakça ve ekler hariç olmak, aynõ 

kaynaktan yapõlacak alõntõlarda –kendi yayõnlarõ dahil- benzerlik oranõ % 3Õten az olmak 

ve tamamõ bir ya da iki kaynaktan olmamak Ÿzere, %10Õa kadar kabul edilebilir. 

Benzerlik oranõ eğer %10-15 arasõnda ise bu durumda makaleler yazarlarõna geri 

gšnderilerek dŸzeltmesi için geri gšnderilir. Benzerlik oranõ %15Õin Ÿzerinde olan 

çalõşmalar ise doğrudan reddedilir. 

 

B. MAKALENİN YAZIM KURALLARI VE YAPISI 

1. YAZIM DİLİ 

Yazõm dili TŸrkçedir, ancak her sayõda derginin Ÿçte bir oranõnõ geçmeyecek 

şekilde İngilizce yazõlara da yer verilebilir. Yayõmlanacak yazõlarõn TŸrkçe šzetlerinin 

yanõnda İngilizce šzetleri de gšnderilmelidir. …zetler ve anahtar kelimeler -TŸrkçe ve 

İngilizce olarak- APA 6 yazõm kurallarõna uygun olmalõdõr. Yazõlarda TŸrk Dil 



 

 

Kurumunun Yazõm KõlavuzuÕnda belirtilen gŸncel yazõm kurallarõna uyulmasõ 

zorunludur. 

2. YAZIM KURALLARI  

Gšnderilen makaleler yayõn etiğine ve APA 6 yazõm kurallarõna uygun olmalõdõr. 

Makalelerin genel olarak aşağõda belirtilen dŸzene gšre sunulmasõna šzen 

gšsterilmelidir: 

a. Makalelerin bir başlõğõ bulunmalõdõr. 

b. Makale tŸrŸ yazõlmalõdõr. 

c. Yazar adlarõ, unvanlarõ, kurumlarõ, adresleri, e-posta adresleri, ORCID 

bilgileri belirtilmelidir. 

ç. TŸrkçe ve İngilizce šzet ile anahtar kelimeler yer almalõdõr. 

d. Makale; çalõşmanõn amaç, kapsam, çalõşma yšntemlerini belirten bir giriş 

bšlŸmŸyle başlamalõ; veriler, gšzlemler, gšrŸşler, yorumlar, tartõşmalar gibi ara ve alt 

bšlŸmlerle devam etmeli, tartõşma ve sonuçlar (veya sonuçlar ve tartõşmalar) bšlŸmŸyle 

son bulmalõdõr. 

e. Katkõ (varsa) belirtilmelidir. 

f. Yazõnõn sonuna kaynaklar dizini eklenmelidir. 

2.1. Başlõk 

TŸrkçe ve İngilizce olarak konuyu en iyi şekilde belirtmeli, on beş kelimeyi 

geçmemelidir, Başlõk 12 punto Times New Roman yazõ karakterinde, satõr aralõğõ tek 

olacak şekilde sayfa ortalanarak yazõlmalõdõr. Başlõk dŸzeyleri ile ilgili biçimsel 

šzellikler için Tablo 1Õe bakõnõz. 

Tablo 1. 

Araştõrmalarda Kullanõlan Başlõklarõn DŸzeyleri ve Biçimsel …zellikleri 
Başlõk DŸzeyi Yazõlõş Biçimi 

1 Ortalanmõş, Koyu ve Yalnõzca Baş Harfleri BŸyŸk Başlõk 

2 Sola Yaslanmõş, Koyu ve Yalnõzca Baş Harfleri BŸyŸk Başlõk 

3 Sekmeyle başlanmõş, koyu, yalnõzca cŸmle başõndaki sšzcŸğün 
baş harfi bŸyŸk ve noktayla biten paragraf başlõğõ. 

4 Sekmeyle başlanmõş, koyu, italik, yalnõzca cŸmle başõndaki 
sšzcŸğŸn baş harfi bŸyŸk ve noktayla biten paragraf başlõğõ. 

5 Sekmeyle başlamõş, italik, yalnõzca cŸmle başõndaki sšzcŸğŸn baş 
harfi bŸyŸk ve noktayla biten paragraf başõ. 



 

 

2.2. Yazar Adlarõ ve Adresleri 

Yazar ad ve soyadlarõ ilk harfleri 12 punto bŸyŸklŸğŸnde, koyu renkte ve Times 

New Roman yazõ karakterinde sayfanõn ortasõnda yer almalõdõr. Eğer yazarlarõn ikinci 

isimleri var ise ilk isim tam yazõlmalõ, ikinci ismin yalnõzca baş harfi yazõlõp nokta 

konmalõdõr. Ayrõca adresler normal eğik karakterle yazõlmalõdõr. 

2.3. Makale 

2.3.1. Öz, Abstract, Summary 

2.3.1.1. Öz 

…z kõsmõ 150-250 kelime arasõnda olmalõdõr. …z, yazõnõn tŸmŸnŸ en kõsa ve šz 

(šzellikle çalõşmanõn amacõnõ, araştõrma yšntemini ve bulgularõ) yansõtacak nitelikte 

olmalõdõr. …zŸn başlõğõ “Öz” şeklinde ortalanmõş ve koyu olarak yazõlmalõdõr. Metin 

kõsmõ iki yana yaslõ ve 9 punto ile yazõlmalõdõr. Tek paragraf olmalõdõr. …z içinde; 

yararlanõlan kaynaklar, şekil ve çizelgeler yer almamalõdõr. …zŸn altõnda bir satõr boşluk 

bõrakõlarak anahtar sšzcŸk yazõlmalõdõr. Makalenin ÒšzÓ başlõğõ altõndaki tŸm sayõlar 

rakamla yazõlmalõdõr. Anahtar sšzcŸkler en az Ÿç, en fazla yedi kelime olacak şekilde, 

sadece kŸçŸk harflerle aralarõna virgŸl konularak yazõlmalõdõr.  

 2.3.1.2 Abstract 

Abstract bšlŸmŸ, TŸrkçe makalelerde İngilizce olmak Ÿzere 150-250 kelime 

arasõnda çalõşmanõn amacõnõ, araştõrma yšntemini ve bulgularõ šzetlenerek yazõlõr. 

2.3.1.3 Summary (Geniş …zet) 

Makalede varsa Ekler, yoksa Kaynakça kõsmõndan sonra 750-1000 sšzcŸk 

uzunluğunda geniş İngilizce šzete yer verilmelidir. Bu šzet, araştõrmanõn amacõ, 

yšntem, bulgular, tartõşma, sonuç ve šneriler başlõklarõnõ içerecek şekilde olmalõdõr. 

Ayrõca makalenin temel fikirlerinin tŸmŸnŸ kapsayacak biçimde, paragraflar halinde 

dŸzenlenmelidir. Geniş šzette aynen alõntõya yer verilmemeli; tablo veya şekil 

kullanõlmamalõdõr. Makalenin dili TŸrkçe ise geniş šzet İngilizce olmalõdõr. 

2.3.2. Ana Metin: Çalõşmada konuyla ilgili araştõrmalarõn šzetlendiği ve 

çalõşmanõn amacõnõn belirtildiğibir giriş bölümü yer almalõ; yšntem kõsmõnda 

araştõrmanõn tŸrŸ, araştõrma grubu, veri toplama araçlarõ, geçerliği ve gŸvenirliği, veri 

toplama teknikleri, verilerin analizi, sõnõrlõlõklarõ, gerekli ise etik kurul onayõ yšntem 

kõsmõnda detaylandõrõlmalõdõr. Bulgular kõsmõnda Girişte belirtilen alt problem veya 

hipotezlerin sunuluş sõrasõna uygun biçimde analiz sonuçlarõ tablo, şekil, grafik ya da 



 

 

resimler yolu ile açõklanõr. Tartõşma kõsmõnda araştõrmanõn bulgularõ diğer araştõrma 

sonuçlarõyla karşõlaştõrõlõr ve tartõşõlõr. Ardõndan bulgulara dayalõ olarak uygulayõcõlara 

ve araştõrmacõlara yšnelik šnerilerde bulunulur. Ayrõca ÒKaynakçaÓ ve varsa ÒEklerÓ 

yer alõr ve varsa alt başlõklar verilmelidir. Makale A4 boyutunda sayfa Ÿzerine, 

bilgisayarda 1,5 satõr aralõkla ve 12 punto (Times New Roman yazõ karakteri) ile 

yazõlmalõdõr. Sayfa kenarlarõnda 3 cmÕlik boşluk bõrakõlmalõ ve sayfalar 

numaralandõrõlmalõdõr. Yazõlar 4000 ile 6000 sšzcŸk arasõnda olmalõdõr. 

2.3.2.1. Giriş bšlŸmŸnde,  problemin neden šnemli olduğu, araştõrmanõn 

alandaki šnceki çalõşmalarla olan bağlantõsõ, šzgŸn yšnleri ve taşõdõğõ farklõlõklarõ, 

araştõrmanõn temel ve alt amaçlarõ ile hipotezleri ve bunlarõn varsa kuramla olan 

bağlantõlarõ, kurama ve uygulamaya olan katkõlarõ ile araştõrmanõn amacõ ve alt amaçlarõ 

yer almalõdõr.  

2.3.2.2. Makalenin yšntem bšlŸmŸnde, araştõrma modeli, evren-

šrneklem/çalõşma grubunun seçim sŸreci, kullanõlan šlçme araçlarõ (geliştirme-

uyarlama, geçerlik ve gŸvenirlik, uygulanmasõ, puanlanmasõ vb.), deneysel bir çalõşma 

ise yapõlan mŸdahale, verilerin analizinde kullanõlan istatistiksel yšntemler ve bu 

yšntemlerin varsayõmlarõnõ karşõlama durumu ile ilgili bilgiler yer almalõdõr. 

2.3.2.3. Makalenin bulgularõnõn sunulduğu bšlŸmde, araştõrmanõn bulgularõ alt 

amaçlarõn verildiği sõrayla ayrõntõlõ biçimde sunulmalõdõr. Araştõrmacõnõn beklentisine 

aykõrõ bulgular da dahil olmak Ÿzere tŸm bulgulardan sšz edilmelidir. Bulgularõn 

sunumunda gerekli yerlere tablolar (çizelgeler) konulabilir. Bununla birlikte bulgularõn 

anlaşõlmasõnõ kolaylaştõracak şekilde gerekli gšrŸlen betimsel istatistikler de rapor 

edilebilir. 

2.3.2.4. Makalenin bulgularõnõn tartõşõldõğõ, sonuç ve šnerilerin yer aldõğõ 

bšlŸmde, bulgular sunulduktan sonra araştõrma hipotezleri õşõğõnda ve ilgili alanyazõn 

çerçevesinde yorumlanmalõdõr. Alanyazõndaki bilgilerle desteklenip desteklenmediği ile 

birlikte desteklenmiyorsa muhtemel nedenleri belirtilmelidir. Ayrõca bulgulardan yola 

çõkarak amaçlar doğrultusunda ulaşõlan sonuçlar ile uygulayõcõlara ve araştõrmacõlara 

yšnelik šnerilere yer verilmelidir. Araştõrmanõn sõnõrlõlõklarõ kapsamõnda bulgular 

tartõşõlmalõdõr. 

2.3.2.5. Makalenin kaynakça bšlŸmŸnde, ÒKaynakçaÓ sšzcŸğŸnŸn ilk harfi 

bŸyŸk diğer harfler kŸçŸk olacak şekilde yeni bir sayfaya ve sayfanõn Ÿst kõsmõna 



 

 

ortalanmõş biçimde yazõlmalõdõr. Metin içinde ve kaynakça listesinde kaynak tŸrlerinin 

yazõmõ ile ilgili 6.6.Kaynaklar Dizini bšlŸmŸnden yararlanõnõz. 

2.3.2.6. Makalenin ekler bšlŸmŸnde, araştõrmada yalnõzca bir ek varsa buna 

ÒEkÓ başlõğõ konulmalõdõr. Birden fazla ek olmasõ durumunda bu eklere ana metinde sšz 

edildiği sõraya gšre bŸyŸk harf verilmelidir (Ek A, Ek B gibi). Her EkÕin bir başlõğõ 

olmalõ ve EklerÕden metinde bu başlõklarla sšz edilmelidir. Her EkÕe ayrõ bir sayfadan 

başlanmalõdõr. Ek başlõğõ sayfanõn Ÿst kõsmõnda ortalanmõş, ilk harfi bŸyŸk ve diğerleri 

kŸçŸk olarak yazõlmalõdõr. Eklerde metinde olduğu gibi tablo, şekil ve denklemler yer 

alabilir. 

2.3.3. Tablo ve Şekiller: Şekiller, kŸçŸltmede ve basõmda sorun yaratmayacak 

çšzŸnŸrlŸkte, dŸzgŸn ve yeterli çizgi kalõnlõğõ tercih edilerek çizilmelidir. Her şekil ayrõ 

bir sayfada bulunmalõdõr. Ò1Óden başlamak Ÿzere her şekil ayrõ ayrõ numaralandõrõlmalõ 

ve her şeklin altõna başlõğõ yazõlmalõdõr. Şekil alt başlõğõ, baş harf bŸyŸk ve italik olarak 

yazõlmalõ ve koyu olmamalõdõr. Şekiller metinde yazan ifadeleri tekrar etmemeli, 

yalnõzca šnemli etmenleri sergilemelidir. Araştõrmadaki tŸm şekiller tutarlõ olmalõdõr. 

Makalede grafik, harita, model, gšrsel gibi tŸm gšsterimler şekil olarak 

adlandõrõlmalõdõr. 

Her tablo için kõsa, anlaşõlõr ve açõklayõcõ bir başlõk kullanõlmalõdõr. Tablo başlõğõ 

tablo numarasõnõn altõnda paragraf girintisi olmadan sola yaslõ, sšzcŸklerin ilk harfi 

bŸyŸk ve italik olarak yazõlmalõdõr. Tablo notlarõnõn hepsi tablonun altõna 

yerleştirilmelidir. Tabloda, dikey çizgi kullanõlmamalõdõr. 

6.3.4. Çizelgeler: Şekiller gibi Ò1Óden başlayarak ayrõ ayrõ numaralandõrõlmalõ 

ve numaralar her çizelgenin ŸstŸne başlõğõyla birlikte yazõlmalõdõr. Şekil ve çizelgelerin 

başlõklarõ, kõsa ve šz olmalõ, her kelimenin ilk harfi bŸyŸk, diğer harfleri kŸçŸk 

yazõlmalõdõr. Gerekli durumlarda açõklayõcõ dipnotlar veya kõsaltmalar, şekil ve 

çizelgelerin hemen altõnda verilmelidir. 

6.3.5. Resimler: YŸksek çšzŸnŸrlŸklŸ (en az 300 dpi), parlak ve net olmalõdõr. 

Ayrõca şekiller için verilen kurallara uyulmalõdõr. Şekil, çizelge ve resimler on sayfayõ 

aşmamalõdõr. Metin içindeki yerlerine yerleştirilmiş olarak gšnderilmelidir. Bu 

gšrsellerin baskõda net çõkmayacağõnõn dŸşŸnŸlmesi durumunda yazarõndan orijinali 

istenir. 



 

 

6.3.6. Metin İçinde Kaynak Verme: Metin içinde kaynak vermede aşağõdaki 

kurallara uyulmalõ ve šrnekler esas alõnmalõdõr. Kesinlikle dipnot şeklinde kaynak 

gšsterilmemelidir. 

a. Metin içinde tek yazarlõ kaynaklara atõf yapõlõrken aşağõdaki šrnekte olduğu 

gibi araştõrõcõnõn soyadõ, eserin yayõm tarihi parantez içinde verilir: Kšksoy (1998)  

Birden çok kaynağõn sšz konusu olduğu durumlarda, alfabetik sõra izlenir ve 

kaynaklarõn aralarõna noktalõ virgŸl (;) konularak aşağõdaki gibi yazõlõr: 

(Aktaş, 1990; Bilgegil, 1970; Kaplan, 1974) 

b. Metin içinde 6 yazardan daha fazla yazarõ olan çok yazarlõ yayõnlara 

değinilirken aşağõdaki gibi ilk yazarõn soyadõ belirtilmeli, diğerleri için Òvd.Ó ifadesi 

kullanõlmalõdõr. Ancak kaynaklar dizininde bŸtŸn yazarlarõn isimleri yer almalõdõr: 

(İpekten vd., 1975) 

c. Ulaşõlamayan bir yayõna metin içinde değinilirken bu kaynakla birlikte 

alõntõnõn yapõldõğõ kaynak da aşağõdaki gibi belirtilmelidir: 

(KšprŸlŸ, 1911, aktaran; ‚elik, 1998) 

ç. Kişisel gšrŸşmelere metin içinde gšrŸşme yapõlan kişinin soyadõ ve gšrŸşme 

tarihi belirtilerek değinilmelidir. Ayrõca bu gšrŸşmeler kaynaklar dizininde 

belirtilmelidir: 

(A.Tarakçõ, kişisel gšrŸşme, 01.01. 2004) 

6.5. Katkõ Belirtme 

Yazarõn dõşõnda makaleye katkõsõ bulunanlar varsa yazõnõn sonunda bu isimler 

ayrõca belirtilmelidir. 

6.6. Kaynaklar Dizini 

Kaynaklar dizini, yazar soyadlarõnõ esas alan alfabetik bir sõrayla aşağõdaki 

kurallara gšre hazõrlanmalõdõr. Dergide yazõm birliği sağlanmasõ açõsõndan bŸyŸk / 

kŸçŸk harf kullanõmõ aşağõdaki šrneklerde verildiği gibi dŸzenlenmelidir. Kaynakça 

uluslararasõ kaynak yazõm biçimlerinden APA 6’ya uygun olmalõdõr. 

6.6.1. SŸreli Yayõnlar 

Yazar adlarõ, tarih, makalenin başlõğõ, sŸreli yayõnõn adõ (kõsaltõlmamõş ve koyu), 

cilt numarasõ, (sayõ numarasõ), sayfa numarasõ: 

Bozan, M. (2004). Bšlge yšnetimi ve eğitim bšlgeleri kavramõ. Millî Eğitim Dergisi, 

161, 95-111. 



6.6.2. Bildiriler 

Yazar adlarõ, tarih, bildirinin başlõğõ, sempozyumun veya kongrenin adõ, 

editšrler, basõmevi, cilt numarasõ, dŸzenlendiği yerin adõ, sayfa numarasõ: 

…zek, N., Maskan, A. K. ve Gšnen, S. (1998). Fizik šğrenimi ile ilgili 

motivasyonel faktšrler konusunda bir çalõşma, III.Fen Bilimleri Sempozyumu içinde (s. 
91-93). Karadeniz Teknik †niversitesi, Fatih Eğitim FakŸltesi, Trabzon.     

 6.6.3. Kitaplar

Yazar adlarõ, tarih, kitabõn adõ (ilk harfleri bŸyŸk ve italik), basõldõğõ şehrin adõ, 

yayõnevi: 

…zbalcõ, M. (1997). Mehmet RaufÕun Romanlarõnda Şahõslar Kadrosu.İstanbul: 

Mill” Eğitim Basõmevi. 

6.6.4. Raporlar ve Tezler 

Yazar adlarõ, tarih, raporun veya tezin başlõğõ, kuruluş veya Ÿniversitenin adõ, 

(yayõmlanõp-yayõmlanmadõğõ, raporun veya tezin tŸrŸ), şehir adõ: 

Yõldõz,  A. D. (1999). Selim İleriÕnin Romanlarõ †zerine ÒOkur MerkezliÓ Bir 

Yaklaşõm.Yayõmlanmamõş yŸksek lisans tezi, Ondokuz Mayõs †niversitesi, Samsun. 

6.6.5. İnternetten Alõnan Bilgiler 

İnternet adresi, yazõnõn ve yazarõnõn adõ, internette yayõmlanma tarihi: 

MEB. (2019). 2023 eğitim vizyonu.(20.04.2019 tarihinde 

http://2023vizyonu.meb.gov.tr/ sitesinden erişilmiştir.) 

 6.6.7. Bunlarõn dõşõndaki alõntõlar için APA 6 standartlarõna uyulmalõdõr. 

C. DİĞER HUSUSLAR

Metin içinde geçen bir basamaklõ sayõlar yazõyla, iki basamaklõ sayõlar cŸmle 

başõnda değilse rakamlarla yazõlmalõdõr. CŸmlelere rakamla başlanmamalõdõr. 

Dergi basõldõğõ için makalelerde harfler siyah olur, renkli tablo ya da şekil 

konulmaz. 

Makalede geçen bir kavramõn ya da bir kurum adõnõn kõsaltmasõ (MEB, T†İK) 
kullanõlacaksa, ilk geçtiği yerde açõk adõ yazõlõr yanõnda parantez içinde kõsaltmasõ 
verilir, daha sonra kõsaltmasõ kullanõlõr. 

Eğer çalõşmanõn tarihi belirtilmemişse ayraç içinde tarih yok (t.y.) yazõlmalõdõr. 



 

 

Yayõmlanmasõna karar verilen makaleler için yazar(lar)õndan Ÿcret alõnmaz, 
yazar(lar)a Ÿcret šdenmez. Mill” Eğitim …zel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, Ÿcretli olarak 
da satõlmaz. 

Makale gšnderen yazarlar, Mill” Eğitim …zel Eğitim ve Rehberlik Dergisi; yayõn 
ilkelerinde belirtilen tŸm şartlarõ kabul etmiş sayõlõrlar. 

 
 

Ç. MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ 
Mill” Eğitim …zel Eğitim ve Rehberlik Dergisi; her şeyden šnce bilime ve 

bilimsel yayõn etiğine uygun şekilde, šzel eğitim, rehberlik ve psikolojik danõşma 
alanlarõna katkõda bulunabilecek nitelikli çalõşmalarõ, alanõnda uzman hakemlerin 
denetimleriyle yayõnlama hedefindedir. Objektif ve kšr hakemlik sistemine uygun bir 
değerlendirme ve yayõn sŸreci šnemsenmektedir. Bu nedenle yazarlarõn bŸtŸn sŸreci 
Dergipark sistemi Ÿzerinden yŸrŸtmesi ve takip etmesi gerekmektedir. Dergi ile ilgili 
gšrevlilerin kişisel e-postalarõna veya derginin e-postalarõna gšnderilen yazõlar kšr 
hakemlik sistemine uygun olmadõğõ için değerlendirmeye alõnmaz. 
Makale gšndermek için aşağõdaki dosya ve belgeler eksiksiz olarak gšndermek için 
aşağõdaki dosya ve belgeler eksiksiz olarak ozelegitimrehberlikdergisi@meb.gov.tr 
adresinden sisteme yŸklenmelidir. 

İstenen Belgeler 
1. Makale adõ, makale tŸrŸ, yazar adlarõ, yazarlarõn iletişim bilgileri (E-posta, 

telefon, gšrev yeri) ve ORCID bilgilerinin yer aldõğõ başvuru dilekçesi 
2. Makalenin yazar isimli tam metni (Word dosyasõ formatõnda) 
3. Makalenin yazar isimsiz tam metni (Word dosyasõ formatõnda) 
4. Benzerlik raporu (PDF formatõnda, dergi şablonu, kaynakça ve ekler hariç 

raporun tamamõ) 
5. Telif Hakkõ Devir Formu  
6. Etik Kurul İzin Belgesi 


