
Etik İlkeler ve Yayın Politikası  

Etik İlkeler  

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi araştırma ve yayın etiği konularında Committee 

on Publication Ethics (COPE)’un Uluslararası Standartlarını dikkate almaktadır. Bu bağlamda, 

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi Editör, Yazar ve Hakemlerinin aşağıda yer alan 

etik sorumluluklara uyması beklenir.  

 
Yazarların sorumlulukları: 

- Yazarların gönderdikleri çalışmalar özgün olmalı ve intihal içermemelidir. Yazarların 

başka çalışmalardan yararlanmaları durumunda derginin formatına (APA stili) uygun 

olarak eksiksiz ve doğru bir biçimde bu çalışmalara atıfta (metin içinde ve kaynakçada) 

bulunmaları gerekmektedir. 

- Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe akademik açıdan katkı sağlamayan kişiler yazar 

olarak belirtilmemelidir. 

- Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların varsa çıkar çatışması (conflict of interest) 

teşkil edebilecek durumları açıklanmalı ve makale sonunda; varsa Araştırmacıların 

Katkı Oranı beyanı, Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir. 

- Yazarlardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri 

istenebilir. Bu durumda yazarlar talep edilen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya 

hazır olmalıdır.  

- Yazarlar kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizler ile ilgili gerekli 

izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan/verilerin toplandığı katılımcıların 

rızasının/onayının alındığını gösteren belgelere sahip olmalıdır. Yazarlar çalışmalarında 

üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onaylarını, istenmesi durumunda sunmak 

üzere belgelendirmelidir. 

- Yazarların yayımlanmış veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlışı 

ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü bilgilendirme, yanlışı düzeltme 

veya makaleyi geri çekme işlemlerinde editörle iş birliği yapmakta sorumludur. 

- Dergide yayımlanacak makalelerin daha önce başka yayın organında yayımlanmamış 

veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Yazarlar çalışmalarını aynı 

anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki 

başvurunun tamamlanmasından sonra başlatılabilir. 



- Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi 

(yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazarı makaleden çıkartma gibi) söz konusu 

değildir.  

- Aşağıdaki durumlarda yazarlar etik kurul izni almalıdır. 

 

Etik Kurul İzni Gerektiren Araştırmalar 

- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak 

katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nicel, nitel ya da karma yaklaşımlarla 

yürütülen her türlü araştırmalar, 

- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla 

kullanılması, 

- İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, 

- Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, 

- Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar. 

 

 

Etik Kurul İzni ile İlgili Önemli Bilgiler 

- Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığının belirtilmesi gerekir.  

- Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve 

belirtilmesi gerekir.  

- Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun 

belirtilmesi gerekir.  

- Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara 

başvurmalıdır.  

- Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin 

alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin 

alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı 

numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. 

- Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın 

uluslararası deklarasyon (örneğin Helsinki Declaration) ve kılavuzlara uygun 

gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.  

- 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış veya 2020 yılı öncesi gerçekleştirilen 

yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir) makaleler 

için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir. 



 

Etik Kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgilerin gönderilmesi, 2020 

yılı öncesinde gerçekleşmiş ve verileri toplanmış çalışmalar için geçerli değildir. Etik kurul 

izni, süreci 2020 yılından başlayıp araştırma verileri 2020 yılına ait makaleler için zorunludur. 

Hangi makaleler için Etik Kurul izin Belgesi gerektiği yukarıda açıklanmış olup belgesi dergiye 

gönderilmeyen ve/veya makale içinde Etik Kurul ile ilgili bilgi verilmeyen makaleler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 
Hakemlerin sorumlulukları: 

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi’nde çift taraflı "Kör Hakemlik" sistemi 

kullanılmaktadır. Hakemlerin ve yazarın kimlikleri değerlendirme süreci boyunca birbirinden 

gizlenir ve bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesini sağlar. Hakemler bu süreçte 

yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi 

aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem 

yorumları editör aracılığıyla yazarlara iletilir.  

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi değerlendirme sürecinde olan yazıların 

incelemesinde hakemlerin şu ilkelere uygun hareket etmesi beklenir: 

- Hakemler sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir. 

- Makalenin değerlendirilmesi tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri gözetilerek yapmalıdır. 

- Hakemler değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu 

düşünürse, hakemlik teklifini geri çevirmelidir, 

- Hakemler gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra 

imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak çalışma 

yayınlandıktan sonra kullanabilir. 

- Hakemler dergi editörünü olası bir intihal, çoklu yayın veya eş zamanlı başvuru 

durumundan haberdar etmelidir. 

- Hakemler değerlendirmeyi nesnel ve adil bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili 

olarak yapmalıdır.  

- Hakemler değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık ve hakaret 

içeren aşağılayıcı ve kırıcı ifadelerden ve yorumlardan kaçınmalıdır.  

- Hakemler değerlendirmeyi belirlenen sürelerde teslim etmeye özen göstermelidir ve 

sözü edilen etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir. 

 

 



Editörlerin sorumlulukları: 

- Editörler, değerlendirmek üzere gönderilen her çalışmanın incelemesini ve yayın 

sürecini Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi Etik İlkeleri ve Yayın Politikası 

çerçevesinde yürütmekle yükümlüdür. 

- Dergilerinde yayınlanan metinlerde, bu metinlerin hakem görüşleri dikkate alınarak 

kabul ya da reddedilmesinde sorumluluk editörlere aittir. Editörler yayın süreci ile ilgili 

karar alacaklarında hakemlerle ya da yayın kurulu üyeleriyle görüşebilirler. 

- Editörler okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmalı, dergilerini 

sürekli geliştirmek için uğraşmalı ve yayınladıkları materyalin kalitesini garanti altına 

alacak süreçler yürütmelidir.  

- Editörler ve editör kurulundan hiç kimse, ilgili yazar, hakemler, hakemlik yapması olası 

kişiler, diğer yayın danışmanları ve yayıncı kuruluş ile yapılacak görüşmelerin dışında, 

sunulan metin hakkında bilgi veremez.  

- Dergiye gönderilen her metin tarafsız ilkesi ile ele alınmalıdır.  

- Editörler yayın sürecinde tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, bilimsel 

etiğe uygun olmayan eylemler ve intihal gibi durumlarda gerekli önlemleri almakla 

yükümlüdür. 

- Editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak 

ve onlara açıklayıcı geri dönütler vermekle yükümlüdür. 

- Editörler yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve 

gelişmelerden haberdar etmelidir. Bunu sağlamak için yayın kurulu ile belirli aralıklarla 

toplantılar düzenlemelidir. 

- Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan katılımcılara veya görsellere ilişkin 

kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür.  

- Editörler, etik kurul onayı gerektiren çalışmalarda, gerekli izinlerin olmadığında 

çalışmayı reddetmekle sorumludur. 

- Editörler kişisel kazanç ve çıkarların yerine kamu yararını merkezine alarak yayıncılık 

faaliyetini yürütürler. 

- Editörler; yazarlar, hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz 

önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde 

tamamlamasını sağlamakta sorumludur.  

 

 

 



Yayın Politikası 

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, rehberlik ve psikolojik danışman ve özel eğitim 

alanlarında yayın yapan hakemli bir yayındır. Basılı ve online versiyonlarıyla yılda iki kez 

(Ocak – Temmuz) açık erişimli olarak Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından etik ilkeler gözetilerek yayımlanır.  

 

Dergide yayımlanacak makalelerin daha önce başka yayın organında yayımlanmamış veya 

yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Sempozyum, konferans ve kongre gibi 

bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerde bilimsel toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. 

Bir araştırma kurumu veya kuruluşu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan 

kuruluşun adı, projenin ismi, (varsa) tarih, sayı ve numarasına yer verilmelidir. 

 

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi 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. Hakemler bu süreçte yazarlar ile 

doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla 

iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör 

aracılığıyla yazarlara iletilir. Hakem raporları gizlidir ve beş yıl süreyle saklanır. Hakem 

raporları makale sahiplerine gönderilmez. Hakem süreci ortalama üç ayda tamamlanır. Bazı 

durumlarda bu süre uzayabilir. 

 

Yayımlanmasına karar verilen makaleler için yazarlardan ücret alınmaz, yazarlara ücret 

ödenmez. Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, ücretli olarak da satılmaz. Milli 

Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi’nin elektronik haline DergiPark ve derginin web 

sayfasında açık erişim ile ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda hiçbir kütüphane veya okuyucudan 

yayınlanan elektronik makalelere erişim için abonelik ve ücret talep edilmemektedir.  

 


