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Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, yılda üç kez yayımlanan hakemli
bir dergidir. Dergide; özel eğitim alanında yapılan derleme, nicel, nitel ve karma yöntemi kullanan araştırmalara
yer verilmektedir. Dergi elektronik ortamda ücretsiz olarak erişime açıktır.
Hakem Raporları:
Dergi de araştırma, derleme ve tek denekli makalelere ilişkin hakem değerlendirme formları
bulunmaktadır. Hakemler bu değerlendirme formları doğrultusunda Başlık ve Öz, Giriş, Yöntem, Bulgular,
Tartışma ve Öneriler, İngilizce/Türkçe Uzun Özet (Summary) bölümlerinin değerlendirmekte ayrıca çalışmanın
Biçim ve Anlatım özelliklerini inceleyerek çalışma hakkında Genel Değerlendirme yapmaktadırlar. Hakem
değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve
sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve alanyazın açısından incelenmesine dayanmaktadır.
Derginin basımına ilişkin süreç aşağıda verilen işlem basamaklarına göre yürütülür:
1) Çalışmalar, Word formatında hazırlanıp http://ankara.dergipark.gov.tr/ozelegitimdergisi/ adresine ek
olarak gönderilir.
2) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi Editörler Kurulu,
değerlendirilmek için gönderilen çalışmaları ön incelemeden geçirir ve ön inceleme sürecinde;
Makale Şablonu kullanılarak hazırlanmayan, Türkçe çalışmalar için ‘Uzun İngilizce Özet’, İngilizce
çalışmalar için ‘Uzun Türkçe Özet’ içermeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmaz. Uzun Özetler 30004000 sözcük arasında olmalıdır. Bu doğrultuda makale önerilerinin, derginin yazım kurallarına uygun
hazırlanabilmesi için yazım kuralları önceden incelenmeli ve örnek şablon dosyası kullanılmalıdır. Yazım
kuralları ve biçim yönünden uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınmaz ve yeniden düzenleme için
yazar(lar)a iade edilir.
Yazım kuralları ve biçim yönünden uygun olan makaleler daha sonraki aşamada intihal denetiminden
geçirilir. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi’nde intihal denetimi iThenticate
paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir. Alanyazında bilimsel çalışmalarda %10-30 aralığına kadar benzerlik
oranının kabul edilebilir olduğu belirtilmesine karşın, %30 yüksek bir oran olarak görülmektedir (Shafer, 2011).
Dergide maksimum benzerlik oranı, tamamı bir ya da iki kaynaktan olmamak üzere %15’e kadar kabul
edilecektir. %15-25 arası yazarlara geri gönderilecek ve düzeltme istenecektir. %25’in üzeri benzerlik
oranı olan çalışmalar reddedilecektir. Bu süreçte her çalışmanın yazılım aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri
derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan
eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve Editörler Kurulu için raporlaştırılır. Editörler Kurulu her
çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verdikten sonra bu raporu ve kararı
gerektiğinde yazar(lar) ile paylaşır. Raporda yer alan hataların yazar(lar) tarafından düzeltilmesi istenebilir veya
çalışma yazarlara iade edilebilir.
3) Editörler Kurulu’nca ön incelemesi yapılan çalışmalar, içerik açısından değerlendirilmek üzere alan
uzmanı üç hakeme gönderilir. Hakemler tarafından düzeltme istendiğinde, yazarlar en geç 15 gün içerisinde
düzeltmelerini yaparak çalışmalarını aynı sistem üzerinden dergiye iletirler. Düzeltilmiş olan çalışma,
gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar değerlendirilir. Çalışmaların yayımlanmasına,
alınan hakem görüşleri doğrultusunda Editörler Kurulunca karar verilir. Hakem görüşlerinde uyumsuzluk olması
durumunda Editörler Kurulu gerekli görürse çalışmayı farklı bir hakeme daha gönderebilir.
4) Yayımlanmasına karar verilen çalışmalar gönderim tarihlerine göre Editörler Kurulu
Sekreterliği’nce sıraya konur ve Editöryal Son Okuma sürecine alınır. Bu süreçte yayıma kabul edilen makaleler
hakem önerileri ve yayım kuralları göz önünde bulundurularak incelenir.
5) Editöryal Son Okuma süreci tamamlanan makaleler yazarlarına gönderilerek gerekli düzeltmeleri
yapmaları istenir. Bu süreçten sonra mizanpaj aşamasına geçilir.
6) Mizanpaj aşaması biten çalışmalar proofreading için sorumlu yazara gönderilir. Yazar ya da yazarlar
çalışmalardaki, (varsa) düzeltmeleri 15 gün içinde yapar. Bu süre içinde düzeltmesi yapılmayan çalışmaların
basımı bir sonraki sayıya bırakılır.
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7) Yayımlanmasına karar verilen makaleler için ücret ödenmez.
8) Çalışmalarda savunulan görüşlerden ve kaynakların doğruluğundan yazar ya da yazarlar
sorumludur.
9) Derginin sayılandırılması, her yıl birbirine eklenerek sürdürülür.
Dergide yayımlanacak çalışmalarda aranacak temel koşullar şunlardır:
1) Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da hali hazırda
incelemede olmaması gerekmektedir.
2) Derginin yazım kuralları ve örnek şablonuna uygun biçimde yazılmış olması gerekmektedir.
3) iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilen intihal denetiminde, benzerlik oranının
%15’in üstüne çıkmaması gerekmektedir.
Kaynak: Shafer, S. L. (2011). You will be caught. Anesthesia & Analgesia, 112(3), 491-493.
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Genel Biçim Özellikleri
Sayfa Yapısı
Yazı Tipi

Metin, A4 boyutlarındaki kağıda üstten ve alttan 4,85cm, yanlardan 2,5cm boşluk
bırakılarak, iki yana yaslı şekilde ve tek sütun olarak hazırlanmalıdır.
Bütün metinde 10 punto-Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Başlık,
yazar isimleri ve tablo ve şekillerin nasıl hazırlanacağına dair ilgili bölümlere bakınız.

Paragraf Yapısı

Paragraf sekmesinde girintiler bölümü;
ilk satırın başında 1.25 cm (bir tab) boşluk (öz ve İngilizce abstract hariç),
aralık sekmesinde önce 6 nk ve sonra 0 nk tanımlanmalı, metin için tek satır aralığı
seçilmelidir.

Sayfa Sınırı

Hazırlanan çalışmaların uzunluğu, kaynakça kısmı dâhil olmak üzere 6000-8000
sözcüğü geçmemelidir. İngilizce uzun özet (summary) bu sınırlamaya dâhil değildir.
Çalışma Bölümleri

Başlık

Yazar İsimleri

Türkçe Öz ve
İngilizce Abstract

Çalışmanın başlığı en fazla 12 sözcükten oluşmalıdır. Başlık 16 punto-Times New
Roman yazı karakterinde, satır aralığı tek olacak şekilde bold yazılmalı ve sayfaya
ortalanmalıdır.
Çalışma daha önce sunulmuşsa, bir projeden veya tezden üretilmişse başlığın sonuna *
dipnotu konularak açıklama yapılmalıdır (Bakınız ÖED Şablonu).
Yazar isim ve soy isimleri ilk harfleri büyük, 12 punto-Times New Roman yazı
karakterinde ve aralarına virgül konularak verilmelidir. İsim ve soy isimlerinin altına
10 punto-Times New Roman yazı karakterinde kurumlarının isimleri verilmelidir.
Yazar/lar/ın unvanları, elektronik posta adresleri ve ORCID id’leri hem “Öz” hem de
“Abstract” kısmında alt bilgi olarak belirtilmelidir. Alt bilgiler 9 punto-Times New
Roman yazı karakterinde verilmeli ayrıca sorumlu yazar belirtilmelidir (Bakınız ÖED
Şablonu).
Her makalenin başında Türkçe, İngilizce veya makale başka bir yabancı dilde
yazılmışsa yazıldığı dilde öz bulunmalıdır. Öz, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı
ve 100-150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özde atıf bulunmamalıdır. Aynı
uygulamalar İngilizce uzun özet (summary) kısmının üstünde yer alan İngilizce
abstract için de geçerlidir.
Araştırma makalelerinin özünde veya İngilizce abstractta aşağıdaki içerik yer
almalıdır:
 Problem durumu,
 Araştırmadaki katılımcılar ve onlarla ilgili yaş, cinsiyet ve uyruk gibi
demografik özelliklerine ilişkin bilgiler,
 Araştırmanın yöntemi/deseni (eğer varsa özellikle yöntemsel özgünlüğü),
 İstatistiksel anlamlılık düzeyi, etki büyüklüğü ve güven aralığı gibi değerleri
de içerecek şekilde temel bulgular,
 Sonuçlar, olası etkileri veya uygulamaya yansımaları.
Literatür taraması ya da meta-analizi çalışmalarının özünde veya İngilizce abstractta
aşağıdaki içerik yer almalıdır:
 İncelenen problem durumunun veya inceleme konusu olan değişkenler arası
ilişkilerin tanımlanması,
 İncelemeye alınan çalışmaların seçilme ölçütü (meta-analizler için),
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 Ele alınan temel araştırmalardaki katılımcı özellikleri,
 Sonuç (meta-analizler için en önemli istatistiksel etki büyüklükleri ve buna
aracılık eden faktörler).
Kuramsal çalışmaların özünde veya İngilizce abstractta aşağıdaki içerik yer almalıdır:
 Kuramın/modelin dayandığı temeller ve kuramın/modelin işleyişinin
açıklanması,
 Ampirik bulgularla ilişkilendirilerek kuramın/modelin açıkladığı durum.
Yöntemsel çalışmaların özünde veya İngilizce abstractta aşağıdaki içerik yer almalıdır:
 Konu edilen yöntemin genel sınıflamadaki yeri,
 Önerilen yöntemin temel özellikleri,
 Önerilen yöntemin uygulama alanı,
 İstatistiksel işlemler söz konusu ise, temel özellikleri ve istatistiksel gücü.
Vaka çalışmalarının özünde veya İngilizce abstractta aşağıdaki içerik yer almalıdır:
 İncelenen birey, grup, topluluk ya da kurumun özellikleri ve tanıtımı,
 Vaka örneği yoluyla ortaya konulan çözümün açıklanması,
 Kuramsal açıklamalar ya da sonraki araştırmalara ışık tutacak konular.
Anahtar Sözcükler

Anahtar sözcükler en az beş, en fazla yedi adet olacak şekilde, sadece küçük harflerle
aralarına virgül konularak verilmelidir. Tüm bu düzenlemeler İngilizce uzun özet
(summary) kısmının üstünde yer alan İngilizce abstract içinde geçerlidir.

Ana Metin

Nicel ve nitel çalışmalar Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerini
içermelidir.
Giriş
Bu kısım aşağıdaki içeriği kapsamalıdır:
 Problem durumunun öneminin açıklanması,
 İlgili literatür ve bulguların tanımlanması,
 Araştırma amaçları ya da hipotezlerinin ifade edilmesi ve araştırmanın
yöntemiyle ilişkilendirilmesi.
Yöntem
Bu kısım aşağıdaki içeriği kapsamalıdır:
 Araştırma deseni,
 Katılımcı-örneklem ya da deneklerin temel demografik özelliklerinin yeterli
şekilde tanımlanması; örnekleme yöntemi ve işleminin açıklanması, örneklem
büyüklüğü, örneklem büyüklüğünün nasıl belirlendiği ve örneklemin evreni
temsil etme gücü gibi,
 Ölçme araçları, varsa bu araçlara ilişkin geliştirilme, uyarlanma, geçerlik,
güvenirlik ve standardizasyon yazıları,
 Eğer deneysel bir çalışma ise deneysel işlem süreci.
Yöntem başlığı altında kapsanacak içerik uygun alt başlıklarla aktarılmalıdır.
Araştırmanın türüne göre başlıklandırmada kullanılacak isimlendirme değişebilir,
ancak beklenen en temel üç başlıklandırma şöyledir:
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 Araştırma deseninin ve/veya araştırmada yürütülen işlemin tanımlandığı bir
başlık,
 Evren ve örneklem, denekler ya da katılımcıların tanımlandığı bir başlık,
 Veri toplama araçlarının tanıtıldığı bir başlık.
Bulgular
Bulgular kısmında toplanan veri kısaca tanıtılarak, öncelikle veri üzerinde yapılan
analiz/ler açıklanmalıdır. Araştırmanın sonucunu ortaya koyan bulgular yeterince
detaylı şekilde aktarılmalıdır. Araştırmanın ilgili tüm sonuçları, hipotezleri desteklesin
ya da desteklemesin, diğer bir deyişle istatistiksel olarak anlamlı çıksın ya da çıkmasın
rapor edilmelidir. Araştırmacılar beklenen şekilde çıkmayan sonuçları rapor etmekten
kaçınmamalıdırlar, bunun yerine beklenmedik sonuçları tartışma başlığı altında
tartışmalıdırlar.
Tartışma ve Sonuç
Sonuçlar aktarıldıktan sonra, bu sonuçların doğurguları araştırmanın hipotezleri
ışığında tartışılmalıdır. Ayrıca sonuçlar yorumlanmalı, özetlenmeli ve sonuçlardan yola
çıkarak bazı çıkarımlarda bulunulmalıdır.
Bu bölümde araştırmanın sınırlılıklarına bir paragrafta ya da alt başlık açılarak yer
verilebilir.
Derleme türü çalışmalar ise problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir
biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde
durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir.
Diğer çalışmalarda ise konunun türüne göre değişiklik yapılabilir, fakat bunun
okuyucunun metinden faydalanmasını güçleştirecek detayda alt bölümler şeklinde
olmamasına özen gösterilmelidir.
Kaynaklar

Kaynakça yazımına yeni bir sayfadan başlanmalıdır. Hem metin içinde hem de
kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual
of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım
kuralları uygulanmalıdır.
Kaynakçada yer alan Türkçe kaynakların kitap/makale/bildiri gibi eser
isimlerinin sonuna köşeli parantez içinde eserin adının İngilizcesi yazılmalıdır.
Örneğin;
Kargın T., Acarlar, F., & Sucuoğlu, B. (2006). Öğretmen, yönetici ve anne-babaların
kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi [Opinions of
teachers, parents and principals regarding inclusive practices]. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 4(2), 55-76.
Kaynakça yazımında temel öğelerin kullanımı için Temel Kaynakça Öğeleri isimli
bölüme bakınız.

İngilizce Uzun
Özet (Summary)

Türkçe yazılmış makalelerin kaynakça bölümünün sonrasına İngilizce uzun özet
(summary) eklenmesi gerekmektedir. İngilizce yazılmış makalelere de Türkçe uzun
özet eklenmelidir. Anadili Türkçe olmayan yazarlar için Editörlüğümüze İngilizce
uzun özet gönderilmelidir. Bu özet Editörler Kurulu tarafından Türkçeye çevrilecek ve
makaleye eklenecektir. İngilizce uzun özet 3000-4000 kelime arasında olmalı, ayrıca
“Introduction”, “Method”, “Results” ve “Discussion and Conclusion” başlıkları altında

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ
YAZIM KURALLARI

düzenlenmelidir. Gerekli olan durumlarda “Limitedness” başlığı düzenlenebilir. Bu
başlıkların içeriği “Ana Metin” kısmında belirtilen kurallar dahilinde düzenlenmelidir.
İngilizce uzun özette mümkünse ana metinde yararlanılan tüm kaynaklara atıfta
bulunulmalı bu yapılamıyorsa en temel kaynaklara atıfta bulunulmalıdır.
İngilizce uzun özette verilen atıflarda yazarlar arasında & işareti değil and ibaresi
kullanılmalıdır (Örnek, Yoder and Warren, 2001). İkiden fazla yazarlı olan
çalışmaların parantez içindeki gösteriminde “et al.,” ifadesi kullanılmalıdır (Örnek,
Corn et al., 2002).
Tablo, Şekil ve Ekler
 Tablo, şekil, resim, grafik gibi unsurlar metin içerisinde yer almalıdır. Çalışmanın sonunda ayrıca
verilmemelidir.
 Makale içerisinde ne kadar görsel öğe (tablo, grafik, şekil gibi) kullanılacağı konusunda seçici olunmalıdır.
Esas olan makalede yer alan bilgileri en anlaşılır şekilde okuyucuya iletmektir; uzun ve rakamlarla dolu
tablolar, karmaşık şekiller ve grafikler kimi zaman verilen bilginin anlaşılmasını daha da
zorlaştırabilmektedir. Bu nedenle çalışma içerisinde anlaşılır şekilde ifade edilebilecek sonuçlar, tablo ile
verilmemelidir. Örneğin, çoğunlukla istatistiksel anlamlılık testleri metin içerisinde yazı ile kolaylıkla ifade
edilebilmektedir: “Tek yönlü varyans analizi sonuçları, F (1,136)= 4.86, p = .029, η2 = .03, sosyoekonomik
düzeye göre anlamlı bir fark … gibi”.
 Eskiden varyans analizleri gibi istatistiksel anlamlılık testleri tablolarla verilirken, günümüzde sonuçlarını
metin içerisinde vermek daha yaygın bir uygulama haline gelmiştir.
 Metin içerisinde verilen istatistiksel sonuçlar ayrıca tablo ile verilmemelidir. Tabloda verilmiş istatistikler ise
tekrar metin içerisinde yazılmamalı, tabloya atıfta bulunulmalıdır.
 Tablolar ve şekiller makale içerisinde verildiği sırayla numaralandırılmalıdır (Örneğin, Tablo 1, Tablo 2,
Tablo 3, Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 gibi)
 Verilen bir tabloya metin içerisinde atıf yapılmış olmalıdır. Tablolara atıf yaparken tablo numarası
kullanılmalıdır, “aşağıdaki tabloda, yukarıdaki tabloda” gibi ifadeler kullanılmamalıdır (Örneğin, Tablo 5’e
bakıldığında … gibi)
 Tablo ya da şekil altında açıklayıcı notlara yer verilebilir, başka bir kaynaktan alınan tablonun kaynağı da
tablo altında not olarak verilmelidir (Tablo notu verme biçimi için ÖED Şablonuna bakınız).
Genel olarak tablo, şekil, resim, grafik gibi unsurlar metin içerisinde verilirken aşağıdaki biçim özellikleri
dikkate alınmalıdır.
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Tablo ve
Şekiller

 Tablolarda sütunları ayıran dikey çizgiler ve satırları ayıran yatay çizgiler
kullanılmamalıdır; tablonun başlangıcında ve bitimindeki alt çizgiler ile sütun başlıklarının
bulunduğu satırların altlarındaki çizgiler belirgin hale getirilmelidir.
 Tablo ve şekillerde genel şablonun dışında 9 punto Times New Roman yazı karakteri
kullanılmalıdır. Paragraf sekmesinde aralık bölümünde; önce ve sonra alanı 0, satır aralığı
tek olmalıdır.
 Tablo ve şekiller sola dayalı olmalı ve metin kaydırma özelliği kapalı olmalıdır
(Bakınız ÖED Şablonu).
 Tablo ve şekil başlıklarının nasıl verileceğine ilişkin bilgi için Başlık Sistemi bölümüne
bakınız.

Ekler

 Metnin içinde verilmesi uygun olmayan materyaller “ek” olarak kaynakçadan sonra her
bir ek yeni bir sayfada yer alacak şekilde verilmelidir.
 Makalede sadece bir varsa, “Ek” olarak başlıklandırılmalı ve metinde aynı şekilde
atıfta bulunulmalıdır (bkz. Ek A). Eğer birden fazla ek var ise “Ek A, Ek B, …” şeklinde
sıralanmalı ve metin içinde aynı şekilde atıfta bulunulmalıdır (bkz. Ek A, Ek B).
 Metnin içerisinde atıfta bulunulmayan ekler, ek olarak konulmamalıdır. Eklerin ayrıca
başlıkları olmalıdır ve istenildiği takdirde formüller, rakamlar, tablolar, şekiller ya da
çizimlere yer verilmelidir.

Diğer

 p değeri sadece tablo dışında gösterilmelidir. Tablo içerisinde ayrı bir p sütunu
oluşturulmamalıdır.
 Metin içindeki istatistiksel ifadeler (F, p gibi) italik olarak gösterilmelidir. Virgülden
sonra sadece iki digit (hane) kullanılmalıdır. Ayrıca istatistiksel ifadeler verilirken
kullanılan “=” işaretinden önce ve sonra bir boşluk bırakılmalıdır (Örneğin, F (1,40) =
6.78).
Başlık Sistemi

Başlık Oluşturma

Her düzeydeki başlığı oluşturan sözcüklerin ilk harfi büyük yazılmalıdır (ve, ile, de,
mi gibi ekler her zaman küçük harfle yazılır).

Birinci Düzey
Başlık

Çalışmanın başlığı ve temel başlıklar (Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç)
birinci düzey başlık olarak kabul edilmektedir.
Birinci Düzey Başlıklar Ortalı, Bold ve İlk Harfler
Büyük Olarak Yazılmalıdır

İkinci Düzey Başlık

Sola Dayalı, Bold, İlk Harfler Büyük Olarak Yazılmalıdır

Üçüncü Düzey
Başlık

Sola yaslı, ilk satır girintili, bold, ilk harfler küçük yazılmalı ve nokta ile
bitmelidir. Metin aynı satırda devam etmeli, alt satıra geçilmemelidir. Bu başlığı
takip eden ilk paragraf başlıkla aynı satırda yer almalıdır.

Dördüncü Düzey
Başlık

Sola yaslı, ilk satır girintili, bold, italik, ilk harfler küçük yazılmalı ve nokta
ile bitmelidir. Metin aynı satırda devam etmeli, alt satıra geçilmemelidir. Bu başlığı
takip eden ilk paragraf başlıkla aynı satırda yer almalıdır.
Sola yaslı, ilk satır girintili, italik, ilk harfler küçük yazılmalı ve nokta ile
bitmelidir. Metin aynı satırda devam etmeli, alt satıra geçilmemelidir. Bu başlığı takip

Beşinci Düzey
Başlık
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Tablo ve Şekil
Başlıkları

Diğer

eden ilk paragraf başlıkla aynı satırda yer almalıdır. Beş düzeyden daha fazla başlık
oluşturulması önerilmemektedir.
Tablo numaraları (Örneğin, Tablo 1, Tablo 2 gibi) sola dayalı ve ilk harf büyük
yazılırken, tablo başlıkları tablo numaralarının altında (aralık sekmesinin önce ve
sonra alanına 3nk aralık) sola dayalı, italik ve ilk harfler büyük olarak yazılmalıdır.
Şekil numaraları (Örneğin, Şekil 1., Şekil 2. gibi) sola dayalı, ilk harf büyük ve italik
olarak yazılırken, şekil başlıkları şekil numaralarından hemen sonra ilk harfler büyük
olarak yazılmalı ve nokta ile bitmelidir (Bakınız ÖED Şablonu).
Öz, Abstract, Kaynaklar ve Ekler başlıktan ziyade bir etiket olarak kabul edilmeli ve
her biri ayrı sayfada ortalı, ilk harfi büyük ve bold yapılmadan verilmelidir (Bakınız
ÖED Şablonu).
Referans Kullanımı

Bir aday makale içerisinde yazarın kendisine ait olmayan her türlü bilgiyi, veriyi, görüşü aktarırken sahibini ve
kaynağını belirtmesi zorunludur. Ayrıca, daha önce yayınlanmış ve yazarın kendisine ait başka bir yayından
alınan bilgi ve görüşleri aktarırken de önceki yayına atıf yapılmalıdır. Metin içerisinde verilen her kaynak,
kaynakça listesinde de bulunmalıdır.
Atıflarda yazarlar arasında & işareti değil ve ibaresi kullanılmalıdır
Metin İçi
Referans
Örnek,
Kullanımı
Saraç ve Çolak’ın (2012) çalışması … (Kesme işaretini parantezli ifadeye koymayınız)
(Synder ve Carnahan, 2014), (Connell, Carta ve Baer, 1993)
Detaylar için Temel Atıf Biçimleri tablosuna başvurunuz.
Atıfların
Sıralanması

Parantez içinde atıflar alfabetik olarak dizilmelidir.
Örnek,
(Akçamete ve Kargın, 1996; Ayer, 1984; Mert, 1996; Özen, Çolak ve Acar, 2002;
Sağıroğlu, 2006; Sucuoğlu, 2001)

Aktarılan
Kaynak

Metin içinde
Seidenberg’s study (1993) (as cited in Coltheart, 1996) ...
Bacanlı’nın (1992) (akt., Yüksel, 1996) çalışmasında ...
Kaynakça gösterimi
Yalnızca “aktaran” kaynakça listesinde verilmelidir.
Coltheart, M. (1993). Models of ...
Yüksel, G. (1996). Sosyal beceri ...

Aynı Soyadlı
Yazar

Aynı soyadlı iki yazar olması durumunda, yazarların adlarının baş harfleri soyadları ile
birlikte verilmelidir.
Örnek,
N. Özdemir (1985) ve M. Özdemir (1990) tarafından yapılan yazılarda “……….”dır .
R. D. Luce (1959) ve P. A. Luce (1986) araştırmalarında …

Aynı Yazarın
Aynı Tarihli
Çalışmaları

Aynı yazarın aynı tarihli birden çalışması var ise, tarihin sonuna küçük harflerle (a, b, c
gibi) sıralama yapılmalıdır. Sıralamada metin içindeki atıf sırası dikkate alınmalıdır.
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Örnek,
(Demir, 1990a, 1990b, 1990c; Yılmaz, 1992 baskıda-a, 1992 baskıda-b)
Baheti, (2001a), Baheti (2001b)
Aynı Yazarın
İki Çalışması

Aynı yazara ait iki çalışma verilirken çalışmaların yıllarına göre verilmelidir.

Kişisel İletişim

Kişisel mektuplar, görüşmeler, e-posta gibi kaynaklarla elde edilen bilgilerdir. Yalnızca
metin içerisinde kaynak gösterilir, kaynakça listesine eklenmez. Kaynak verirken
mümkünse kesin tarih verilmelidir.

Kaynakları

Örnek, (Myers, 1998, 2003)

(H. J. Killian, kişisel iletişim, 16 Kasım, 2015)
Diğer

Eğer birbirine karıştırılabilecek şekilde aynı soyadı sırasıyla başlayan ve aynı tarihli iki
çalışma varsa, birbirinden ayırt edilmesi için yazarların soyadı da verildikten sonra sonuna
“ve diğerleri” ya da parantez içinde kullanımda “ve diğ.,” eklenmelidir.
Örnek;
Kosslyn, Koenig, Barret, Cave, Tang, ve Gabrieli (1996) ve Kossyln, Koenig, Gabrieli,
Tang, Marsolek ve Daly’nın (1996) yazıları gibi, aynı yazarla başlayan yazar gruplarının
yazıları aynı metinde kaynak gösterilecekse;
Kosslyn, Koenig, Barret ve diğerleri (1996) ve Kosslyn, Koenig, Gabrieli ve diğerleri
(1996) şeklinde verilmelidir.
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Temel Atıf Biçimleri
Parantez İçi Diğer
Atıflar
(Bakkaloğlu, 2004)
(Williams, 2003)

Atıf Türü
Tek Yazarlı

Metin İçinde İlk Atıf
Bakkaloğlu (2004)
Williams (2003)

Metin İçi Diğer Atıflar
Bakkaloğlu (2004)
Williams (2003)

Parantez İçi İlk Atıf
(Bakkaloğlu, 2004)
(Williams, 2003)

İki Yazarlı

Çakaloz ve Kurul (2005)
Yoder ve Warren (2002)

Çakaloz ve Kurul (2005)
Yoder ve Warren (2002)

(Çakaloz ve Kurul, 2005)
(Yoder ve Warren , 2002)

Üç Yazarlı

Sucuoğlu, Kanık ve Küçüker
(1994)
Tamis-LeMonda, Shannon ve
Cabrera (2004)

Sucuoğlu ve diğerleri
(1994)
Tamis-LeMonda ve
diğerleri (2004)

Dört Yazarlı

Uğuz, Toros, Yazgan İnanç ve
Çolakkadıoğlu (2004)
Wetherby, Cain, Yonclas ve
Walker (1998)

Uğuz ve diğerleri (2004)
Wetherby ve diğerleri
(1998)

Beş Yazarlı

Volkmar, Lord, Bailey, Schultz ve
Klin (2004)

Volkmar ve diğerleri
(2004)

(Sucuoğlu, Kanık ve
Küçüker, 1994)
(Tamis-LeMonda,
Shannon ve Cabrera,
2004)
(Uğuz, Toros, Yazgan
İnanç ve Çolakkadıoğlu,
2004)
(Wetherby, Cain,
Yonclas, ve Walker,
1998)
(Volkmar, Lord, Bailey,
Schultz ve Klin, 2004)

Altı veya
Daha fazla
yazarlı
Kurum
(Kısaltması
yaygın olan)

Vaughan ve diğerleri (2003)

Vaughan ve diğerleri
(2003)

(Vaughan ve diğ., 2003)

(Vaughan ve diğ.,
2003)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB,
2003)

MEB (2003)

(Milli Eğitim Bakanlığı
[MEB], 2003)

(MEB, 2003)

(Çakaloz ve Kurul,
2005)
(Yoder ve Warren,
2002)
(Sucuoğlu ve diğ.,
1994)
(Tamis-LeMonda ve
diğ., 2004)
(Uğuz ve diğ., 2004
(Wetherby ve diğ.,
1998)

(Volkmar ve diğ.,
2004)

Diğer Hususlar
Vurgu

Metin içinde vurgulanması gereken sözcük veya kısım sadece yazı tipi italik yapılarak
belirtilmelidir. Kalın/koyu, altı çizili veya büyük harfler veya büyük punto ile
belirtilmemelidir.

Madde
Sıralamaları

Metin içerisindeki sıralamada, maddelendirme de alt alta rakamlarla (1, 2, 3 gibi) veya a, b, c
gibi) verilmelidir.

Paragraf
Yapısı

Metinde yer alan tüm paragraflar en az üç cümle içermelidir.

Doğrudan
Alıntılar

Yapılacak alıntı 40 sözcükten az olduğu durumlarda tırnak içerisinde gösterilmeli ve mutlaka
sayfa numarası verilmelidir. Örneğin, örgüt kültürü kavramı “bir kurum içerisinde yaptığımız
her türlü şey” olarak tanımlanmaktadır (Demir, 1997, s. 117).
40 sözcük ve daha uzun alıntılar, paragraf soldan satır başı hizasından bloklanıp soldan
itibaren 1.25 (1 tab) cm içeriden girintili olacak şekilde yazılmalı ve sayfa numarası
verilmelidir.
Metin içinde her sözcük, her noktalama işaretinden (virgül, noktalı virgül, iki nokta) sonra
bir boşluk bırakılmalıdır. Sadece kısaltmalarda kullanılan noktalar bu kurala dahil değildir
(v.b., v.s., i.e., e.g.,)

Noktalama
İşaretleri
Rakamların
Kullanımı

Metin içinde geçen sayı 10’dan küçük ise harflerle (dokuz, sekiz gibi) yazılmalıdır. İstisna
olan durumlar aşağıda açıklanmıştır
 Eğer bir cümlenin başlangıcında değilse, 10’dan büyük sayılar harflerle değil, rakamlarla
yazılmalıdır (Örneğin; Araştırmaya 350 üniversite öğrencisi …. gibi)
 Makalenin özet kısmında 10’dan küçük olsun olmasın tüm sayılar rakamlarla
yazılmalıdır.
 Bir ölçme biriminden bahsediliyorsa 10’dan küçük bile olsa rakamlarla yazılmalıdır
(Örneğin; 5 mg’lık dozlar…. gibi ya da 10 cm ve üzeri …. gibi).
 Metin içerisinde istatistiksel veya matematiksel işlevler, kesirler, ondalıklar, yüzdeler,
oranlar, yüzdelikler ve çeyrekliklerle ilgili sayılar veriliyorsa 10’dan küçük de olsa rakamla
yazılmalıdır (Örneğin; 3 katından fazla …. gibi, örneklemin %5’i …. gibi, örneklemde 1.
yüzdelikte … gibi).
 Tarih, yaş, evren ve örneklemle ilgili sayılar, deneklerle ilgili sayılar, ölçek puanları ve
ölçek puanlamasında kullanılan birimler, parasal değerler rakamlarla yazılmalıdır (Örn. 3
yıl içerisinde, 2 yaşında, 9 kişilik deney grubu 7 aralıklı bir ölçekte 4 ile değerlendirilmiştir,
her bir deneğe 20 TL ödenmiştir gibi). Bu durum için tek istisna yaklaşık değerlerin
verilmesidir (Örneğin; yaklaşık üç yıl içerisinde …. gibi).
 Tablolar, şekiller ve grafik adlarında 10’dan küçük de olsa sayılar rakamla yazılmalıdır.
 Küsuratlı sayılarda tam sayı ile küsuratı arasına nokta konulmalıdır (Örneğin; 1.235).
Eğer bir istatistik rapor ediliyorsa ve rapor edilen katsayı istatistiksel anlamlılık testi,
korelasyon katsayısı gibi 1’den büyük bir değer alamıyorsa, 1’den küçük olan değerin
başına “0” konmadan yazılmalıdır (Örneğin; .05). F testi, t testi gibi testlerde olduğu gibi,
rapor edilen katsayı 1’den büyük bir değer alabiliyorsa, 1’den küçük olduğu durumlarda
başına “0” konulmalı, küsurat nokta ile ayrılmalıdır (Örneğin; F (1.136) = 0.76)
 Küsuratlı sayılarda, özel bir durum olmadıkça küsuratlı kısım iki rakama
yuvarlanmalıdır. Yalnızca istatistiksel anlamlılık; p değerleri rapor edilirken yuvarlanmadan
ve noktadan sonra ikiden fazla rakamla olduğu gibi rapor edilmelidir (Örneğin; p = .031).
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Anlaşılırlığı artırmak amacıyla p değerleri “p< .10, p< .05, p< .01” şeklinde de
kullanılabilir. Ancak p değerleri rapor edilirken, değer .001’den küçük ise “p< .001”
şeklinde rapor edilir.
 Bir cümleye, başlığa ya da alt başlıklara sayı ile başlıyorsa, harflerle yazılmalıdır. Eğer
mümkünse rakamlarla cümleye başlanmamalıdır (Örneğin; “Bin dokuz yüz seksen iki
yılında yapılan araştırmada Rogers …” yerine “Rogers 1982 yılında yaptığı araştırmada…”
ifadesi kullanılarak cümleye rakamlarla başlamaktan kaçınılmalıdır.
Temel Kaynakça Öğeleri
Metin içi kaynak göstermede olduğu gibi, kaynakçada verilmiş olan her kaynak metnin içinde de verilmiş
olmalıdır. Kaynakçada, kaynaklar alfabetik sırayla verilmelidir. Soyadlar aynı ise isimlerin baş harfleri dikkate
alınmalıdır. Kaynakça verilirken paragraf sekmesinde girintiler bölümünde, önce ve sonra alanı 0; özel sekmesi
asılı ve 1.25 (1 tab) cm; aralık sekmesinde önce 6 nk ve sonra alanı 0 nk; satır aralığı tek olarak belirlenmelidir.
Kaynakça gösterimi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Türkçe Makale
Sucuoğlu, S., Kanık, N., & Küçüker, S. (1994). Anne babalara öğretme becerilerinin
kazandırılması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31), 36-43.
İngilizce Makale
Adamson, L. B., McArthur, D., Markov, Y., Dunbar, B., & Bakeman, R. (2001). Autism and
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Aker, T., Sorgun, E., Mestçioğlu, Ö., Karakaya, I., Kalender, D., Acar, G. vd. (2008).
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