
Hakem Değerlendirme Süreci  

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi’nin dergisinin bir Yayın Kurulu ve Ön İnceleme 

Kurulu vardır. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar ilk olarak Ön İnceleme Kurulunca 

incelenir. 

Bu aşamada yazılar üç açıdan ele alınır; 

a) Başvuru şartlarına uygunluk 

İstenilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak gönderilmesi 

b) Derginin yazım kurallarına uygunluk 

Dilin doğru kullanımı ve akıcılık, imlâ kuralları, makale kelime sayısı, öz kelime sayısı, anahtar 

kelime sayısı, yabancı dildeki karşılıklarının uyumu, kaynakça kuralları vb. 

c) Derginin kapsamına ve bilimsel gerekliliklere uygunluk 

Ön İnceleme veya Yayın Kurulunca uygun bulunan makaleler, alanında uzman en az iki 

hakeme gönderilir. Bu süreç çift taraflı "Kör Hakemlik" sistemi ile yürütülür. Hakemlerin ve 

yazarın kimlikleri değerlendirme süreci boyunca birbirinden gizlenir ve bu süreç yayının 

nesnel ve bağımsız değerlendirilmesini sağlar. Hakem raporları gizlidir ve beş yıl süreyle 

saklanır. Hakem raporları makale sahiplerine gönderilmez. Hakem süreci ortalama üç ayda 

tamamlanır. Bazı durumlarda bu süre uzayabilir. 

 

Yazarlar, hakemlerin ve Yayın Kurulunun eleştiri, öneri ve düzeltmelerini dikkate almak 

zorundadır. Katılmadıkları hususlar olduğunda bunları gerekçeleri ile yazılı olarak açıklama 

hakkına sahiptirler. Yayımlanacak yazılarda esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler Yayın 

Kurulu veya editörlük birimi tarafından yapılabilir. Yayımlanan yazılardaki bulgu ve 

görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. 

 

Yazı ve fotoğraflar, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Telif Hakkı Devri formunun olup 

olmadığı kontrol edilir. Daha sonra Etik Kurulu Onayı gerektiren araştırma makalelerinde Etik 

Kurul Onayında yer alan izinle ilgili bilgilerin (etik kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin 

yöntem bölümünde yer alıp almadığı incelenir. Her makale (örneğin arşiv çalışması) için Etik 

Kurul Onayı gerekmeyebilir. Olgu sunumlarında ise bilgilendirilmiş gönüllü onam/olur 

formunun imzalatıldığına dair bilgilerin olup olmadığı teyit edilir. Herhangi bir eksiklik olması 

halinde, gerekli evrak ve bilgilerin sağlanması için çalışmanın sorumlu yazarına iletilir. Bu 

aşamadan geçen çalışmalar şablon ve yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirilir. 

 



Güncel eğitim uygulamalarına dönüklüğü, amaç, yöntem ve sonuç gibi temel bilimsel 

özellikleri taşıyıp taşımadığı, yapılan araştırmalardaki örneklemin nitelik ve niceliği, güncel 

olup olmadığı, sonuç ve önerilerin araştırma bulgularıyla uyumu, eğitime katkıları vb. şartların 

herhangi birini taşımadığı tespit edilen veya başvuru belgeleri eksik olan yazılar Ön İnceleme 

Kurulu kararıyla doğrudan reddedilir. Ayrıca derginin kapsamı dışında yer alan çalışmalar, 

diğer koşulları sağlayıp sağlamadığına bakılmaksızın iade edilir. Sayıca çok olan bu tür yazılar 

için tek tek uzun açıklamalarla ret gerekçeleri oluşturulmaz. 

 

Bazı çalışmaların iadeyi gerektirmeyecek ölçüde eksiklikleri olması halinde dergi yönetim 

sistem üzerinden yazara mesaj ya da eposta gönderilerek düzeltme istenir. Bu mesajların takibi 

yazarın sorumluluğundadır. İncelenen makaleler gerektiğinde bilimsel bakımdan 

değerlendirilmek üzere Yayın Kuruluna sunulur.  

 

Yayın ilkeleri bakımından uygun bulunan makaleler intihal denetiminden geçirilir. Bu amaçla 

makale sahipleri, uluslararası kabul gören benzerlik tarama programlarından birini (örneğin 

iThenticate, Turnitin vb.) kullanarak oluşturulan benzerlik sonuç raporunu makale ekinde 

göndermek zorundadırlar. Benzerlik oranıyla ilgili karar verme yetkisi Ön İnceleme Kuruluna 

ait olup kurul, doğrudan ret veya düzetme isteğinde bulunabilir. Sürecin sağlıklı 

yürütülebilmesi açısından Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi tarafından 

benimsenen benzerlik oranı gizli tutulur. Dergide maksimum benzerlik oranı, dergi şablonu, 

kaynakça ve ekler hariç olmak, aynı kaynaktan yapılacak alıntılarda –kendi yayınları dahil- 

benzerlik oranı %3’ten az olmak ve tamamı bir ya da iki kaynaktan olmamak üzere, %10’a 

kadar kabul edilebilir. Benzerlik oranı eğer %10-15 arasında ise bu durumda makaleler 

yazarlarına geri gönderilerek düzeltmesi için geri gönderilir. Benzerlik oranı %15’in üzerinde 

olan çalışmalar ise doğrudan reddedilir. 

 
Basılan sayılar, derginin web sayfasında ve DergiPark adresinde 

(https://dergipark.org.tr/tr/pub/ozelegitimrehberlikdergisi)  yayımlanır. 

Derginin sayıları ile ilgili iş ve işlemler MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünce yürütülür. 
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