KKTC
Milli Eðitim Dergisi
YAZIM KURALLARI
KKTC Milli Eðitim Dergisi, Eðitim Bilimleri alanýndaki ve aþaðýda belirtilen
özellikleri taþýyan yazýlarý yayýmlayan hakemli bir dergidir. Önceden yayýmlanmýþ
veya yayýnlanmak için sýra bekleyen yazýlar deðerlendirmeye alýnmaz. Derginin dili
Türkçe'dir ancak Ýngilizce yazýlarda yayýma kabul edilebilir. Makalelerdeki
düþünce ve ifadeler yazar(lar)ýn sorumluluðundadýr ve bunlar KKTC Milli Eðitim
Dergisi'ne atfedilemez.
1.Derleme : Belli bir konuda yakýn zamana kapýlmýþ bilimsel çalýþmalarýn
derlenmesidir.
2.Araþtýrma Makalesi : Özgün araþtýrmalarý tanýtan ve sonuçlarýný sunan
bilimsel formatta yazýlmýþ makale.
3.Teknik Not : Yeni teknik, sonuç ve geliþmelerin kýsa tanýtýmý, önceden yapýlmýþ
çalýþmalar ile ilgili teknik deðerlendirmeler, vb.
4.Editöre Mektup : KKTC Milli Eðitim Dergisi'nde yayýmlanmýþ yazýlar ile ilgili
yorum, eleþtiri ve düzeltmeler.
Tüm yazýlar aþaðýda verilen kurallara uygun olarak hazýrlanmalýdýr.
Genel Ýlkeler
Yazým kurallarýnýn genel ilkeleri APA (American Psychological Association)
standartlarýna uygun olarak aþaðýdaki gibi olmalýdýr.
1-Dergiye gönderilen yazýlar A4 boyutlarýnda beyaz kaðýda her kenardan 2,5 cm
boþluk býrakýlarak 1,5 aralýklarla 12 punto ve “Time New Roman” veya “Arial” yazý
karakterinde yazýlmalýdýr.
2-Yazýlarýn uzunluðu 30 sayfayý geçmemelidir.
3-Yazýlar, Türkçe “Baþlýk”, Ýngilizce “Baþlýk” , Türkçe “Özet”, Ýngilizce
özet(Abstract), Türkçe “Anahtar Sözcükler”, Ýngilizce anahtar kelimeler (Key
Words), “Ana Metin” , “Kaynaklar” ve varsa “Ekler” bölümlerini mutlaka
içermelidir.
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a- Baþlýk Sayfasý : Baþlýk yeterli uzunlukta, yazar(lar)ýn adý soyadý, ünvan,
çalýþtýðý kurum belirtidiði tek bir sayfa olmalýdýr.
b- Özet ve Anahtar Sözcükler : Türkçe ve Ýngilizce olmak üzere her iki
dilde de “Özet” ve “Abstract” baþlýklarý altýnda 200 kelimeyi geçmeyecek
þekilde olmalýdýr. Anahtar sözcükler 3 ile 10 arasýnda, Türkçe özetin altýnda
“Anahtar Sözcükler” , Ýngilizce özetin altýnda “Key Words” olarak baþlýðý
altýnda verilmelidir.
c- Ana Metin :

Yeni bir sayfadan baþlanmalý ve GÝRÝÞ, YÖNTEM,

BULGULAR, YORUM / TARTIÞMA, SONUÇ ve ÖNERÝLER biçiminde,
birbirini izleyecek þekilde, “Araþtýrma Teknikleri”ne uygun olarak
yazýlmalýdýr. Teknik Not ve Derleme türü makaleler kendi içeriðine göre
þekillendirilebilir.
d- Kaynakça :

Kaynaklar APA (American Psychological Association)

standartlarýna uygun olarak verilmelidir.
Göndermeler
i. Tek yazarlý
-Yazarýn adý ifadenin bir parçasý deðilse cümlenin sonunda yer alýr.
Örnek: Bilgisayar okuryazarlýðý, bir dildeki okuryazarlýkla eþ anlamlý olarak,
bir dili kullanma, okuma ve yazma yeteneði olarak tanýmlanabilir (Leuhramann,
1991).
ii. Ýki yazarlý
Yazarlarýn adý ifadenin bir parçasý deðilse cümlenin sonunda, ifadede
geçiyorsa hemen yanýnda yer alýr.
Örnek: There is some evidence that these resarches are supported
(Berkowýtch & Underwood, 1992).
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iii. Üç beþ yazarlý
- Yazar soyadlarý eserdeki sýraya göre verilir.
Örnek : Bu alanda yapýlan araþtýrmalar (Özhan, Tonta, Özoðul ve Öztorun,
1999) göstermiþtir ki...
iv. 6 ve daha fazla yazarlý
Sadece ilk yazarýn soyadý "ve diðer. / et al." kýsaltmasý kullanýlýr. Bibliyografyada
kýsaltma kullanýlmaksýzýn tüm yazarlarýn isimleri yazýlýr.
Örnek :

(Aydýn ve diðer., 1997).

(Underwood et al., 1993).

Kurum yazarlýðý
-Ýlk göndermede kurumun açýk adý, yanýnda kýsaltmasý ve tarih verilir.
Örnek : (TürkStandartlarý Enstitüsü TSE, 1999)
-Ýkinci ve daha sonraki göndermelerde sadece kýsaltma ve tarih verilir.
Örnek :

(TSE, 1999) (FEU, 1998)

Alýntýlar
Alýntýlar çeþitli biçimlerde olabilir. Aþaðýda bazý alýntý þekillerine örnek verilmiþtir.
Eðer alýntý yapýlan metinde bazý sözcükler atlanýyorsa bu durum üç nokta (...)
kullanýlarak belirtilir.
Örnek :
“Eðitim, bireyin davranýþlarýnda kendi yaþantýsý yoluyla ve kasýtlý olarak istendik
deðiþiklik meydana getirme sürecidir. Kültürlemenin belli bir çeþidi olduðunu
söylediðimiz eðitim, yani kasýtlý kültürleme ile kasýtsýz kültürleme birarada ve
birbirini etkileyerek vuku bulmaktadýr” (Ertürk, 1998 :12).
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Kaynaklarýn Yazýlmasý
Yeni bir sayfadan baþlanarak aþaðýda verilen örneklere uygun olarak yazýlmalýdýr.
a. Kitap
Tek Yazarlý :
Kýtabevý.

Güvenç, B. (1979). Ýnsan Ve Kültür. Ýstanbul: Remzý

Ýnan, F. (1997). Uzman Sýstemler. (3. basým).
Ýstanbul: Kök Yayýnevi.
Çok Yazarlý :
Fidan, N. ve Erden, M. (1986). Eðitim bilimine giriþ.
Ankara: Kadýoðlu Matbaasý.
b. Makale
Acun, R. (2000). Ýnternet ve telif haklarý. Bilgi Dünyasý, 6 (3), 56-73.
Aydýn, C. (13 Ocak 1999). Bilgisayarlar ve iletiþim. Radikal. S. 4.
c. Diðer basýlý kaynaklar:
Donaným. (1998). Bilgi Dünyasýna Yolculuk (2. basým, cilt 15, ss. 413418). Ankara: 3B Yayýncýlýk.
d. Elektronik kaynaklar:
Ayrý bir baþlýk altýnda, son güncelenme ya da yayýn tarihi ve kaynaða
ulaþýlma tarihi verilerek örnekteki gibi yazýlmalýdýr.
Öztürk, S.(24 Ekim 1999).
<Http://www.english.eku.edu/PELLEGR/personal htm (12/11/1999)
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