Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim

AGRı İBRAHİM

akültesi Dergisi

Yönergesi

ÇEÇEN UNİv RsİTESİ

EGİTİM FAKÜLTESİ DE GİSİ
GENEL YAY1 tLKELERi YÔ

RGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
(Amaç, Kapsam, Dayanak ve T mmlar)

Amaç
Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniver itesi Eğitim Fakültesi
yayımlanacak
hakemli bilim 'el derginin çıkartlmas
ile ilgili çalışma
belirlemektir.

tarafından
esaslarını

Kapsam

Bu yönerge, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'uu:
yayınlanması için oluşturulan kurullarm belirlenmesi, örevi ve çalışma süresi ile ilgili
ilkeleri kapsar.
Dayanak
}31,1 Yörıerge, 2547 sayılı Yükseköğretim
hazırlanmıştır.

Kanun

un 14. maddesine

dayanılarak

Tanımlar
Bu yôrıergede adı geçen:

a) Dergi; Ağrı Thrahün Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yılda iki kez

yayımlanaçak olan

hakemli dergiyi ifade eder.

b) Editör: Derginin genel yayın yönetmeni ve yayı kurulu başkanını ifade eder.
c) Hakem Kurulu: Dergi hakem kurulunu ifade der. Hakem kurulunu,
değişik üniversiteden olmak üzere dergi yayın kurulu be irler.

en az beş

ç) Yayın Kurulu; Dergi yayın kurulunu ifade eder.
cl) Bilimsel danışma kurulu: Hakemlerden gele

görüşler doğrultusunda

uzlaşma

ğları maması durumunda yayın kurulunun kararı ile s n başyumlacak olan kuruldur. Her
anabilim dalı bu kurula en az bir, en çok üç öğretim üye: i önerebilir.
e) Yazar: Dergiye yazı gönderen kişi ve kişileri ifa e eder.

i) Yazı; Dergiye yayımlanması

amacıyla gönde ilen her tür makaleyi, ulusal ve
uluslararası sempozyum ve kongrelerde sunulan bildiri ve çeviri yazıları ifade eder.

Derginin Adı ve Sahibi
a) Derginin adı: Ağrı ibrahim Çeçen Oniversitesi

ğitim Fakiiltesi Dergisi'dir.

b) Derginin sahibi: Ağrı İbrahim Çeçen Univer rtesi Eğitim fakültesi
İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı'dır
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim
Dergi İçeriği

akültesi Dergisi

Yönergesi

1) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim F iltesi tarafından e-dergi olarak
yayınlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğilim Fa 'iltesi Dergisi Eğitim Bilimleri
alanındaki kuramsal
ve uygulamalı
özgün araştır a, inceleme ve derlernelerin
yayınlanacağı hakernli, bilimsel bir dergidir. Ağrı İbr him Çeçen Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi hakernli bir dergidir. Dergide özgün b limsel araştırmalar ve derlemeler
yay ınıanı r.
ı)

Dergi, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yıld iki sayı yayınlanır.
İKİNcİ BÖLÜM

(Kurul Üyelerinin Belirlenmesi, Kurull rm Görevleri ve Süresi)
Kurul Üyelerinin Belirlenmesi

i) Dergi editörünü. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversi si Eğitim Fakültesi Kurulu atar.
Editör kendisine en çok iki yardımcı ya da eş bir editör d' ha seçebilir. Dergi Yayın Kurulu,
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi
abilim Dallarının her birinin
önereceği en azbir öğretim üyesi adaydan oluşur. Öneri en adaylardan oluşan kumi, Ağrı
İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurulunun nayı ile kesinleşir.

2) Bilims i Danışma
çalışmalarıyla

tanınmış

Kurulu anabilim dalı ba kanlıklarınca

profesörlerden

ve doçentlerde

önerilen,

alanında

olmak üzere en az beş kişiden

oluşur, Bilimsel Danışma Kuruluna profesörler ve d çentler, başka bir üniversitedeki
öğretim üyeleri arasından önerilebilir. Bu kurul için b Idirilen adaylar da Ağrı İbrahim
çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurulu tarafından Q aylanır.
Kurulların Görev Süreleri
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakülte i Dergisi'nde görev yapan Dergi
Yayın Kurulu ve Bilimsel Danışma Kurulunun göre süreleri üç yıldır. Herhangi bir
nedenle kurullar için seçilen adayların çalışmalannda gö .. en aksaklıklardan dolayı, Dergi
Yayın Kurulu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na değişiklik
önerisinde bulunabilir.

Görevler
Der~trtln

işleyişini sağlaya.n kurullar ve görevleri:

a) Yayın Kurulunun görevleri şunlardır:

1) Hakem değerlendirmelerine göre, makalenin ya ınlanıp yayınlanmayacağını
ederek, hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralam sını yapar.
2) Derginin besıma hazırlanması
görevidir.

ve yapısında yapılacak

değişiklikler

tespit

de yayın

kurulunun

3) Özel sayı çıkarılmasına karar verir.

b) Hakem Kurulunun görevleri şunlardır:
Hakemler, gönderilen yazıları yöntem, içerik v özgünlük acısından inceleyerek,
yayina uygun olup olmadığına karar verir.
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yönergesi
c) Editörün görevleri şunlardır:

i) Yayın Kumlu üyeleri arasındaki eşgüdümü sağla

2) Dergiye gelen yazıların ön değerlendirmesini yap rak yayın kuruluna sunar.
3) Dergiye gelen yazıların ön değerlendirmesini
Yayın Kurulunu toplantıya çağırır.

y pabilrnek için belli dönemlerde

4)Yayın Kurulu adına derginin yazı işleriyle ilgili s rumlulukları üstlenir.
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim
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akültesi Dergisi Yönergesi

(Yazım Kurallan ve Yazıları Değe lendirme Süreci)
Dergide yer alacak makaleler. aşağıdaki maddelord
şu kuralları tasıyer olmalıdır:

yer alan süreçlerden geçmeli ve

Yazarlar İçin Bilgiler
1) Ağrı

ıbrahim

Çeçen

Fa iiliesi Dergisi, Nisan 20I5'ten
uygun; Haziran vs: ralık aylarında olmak üzere yılda

Üniversitesi

Eğitim

itibaren! "Hakernli Dergi" statüsüne
iki sayı olarak (yayınlanacaktır) yayınlanmaktadır. Özel durumlarda Özel Sayı olarak da
yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan Özel ayının yayınlanmasına, Yayın
Kurulunun salt çoğunluğuyla karar verilir.

2) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fokülı 'ii Dergisi, ağırlıklı olarak eğitim
bilimleri ile ilgili olan bilimsel çalışmalara yer veren bak mli "elektronik" bir dergidir.
3) Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar, i i analiz edilmeli ve başlıklar bu
analizlere uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, alışmanın kapsamını yansıtacak
zenginlik Ve yeterlikte olmalıdır. Çalışmada nitel veya ni-el araştırma yöntem ve teknikleri
kullanılabilir. Her iki durumda da araştırma yöntem ve modeli en açık bir şekilde
belirtilmeli ve seçilen yönteme ilişkin gerekçe ve uygı lanan sistematik açık bir şekilde
verilmelidir.
4) Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.
editör ve editör yardımcıları yapar. Derginin
yayınlarından çıkan Yazım Kılavuzu'nun en
ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun,

Dergİye g'
yazım ve
son baskısı
açık ve anı

nderilen yazıların redaksiyonunu
oktalamasında, Türk Dil Kurumu
esas alınır. Gönderilen yazılar dil
şıhr olmalıdır.

5) Yazılar, PC uyumlu Microsoft Office Word 2003 veya sonrası sürümler ile
ya~llmış olmalıdır.
Başhk
Makale başlığı en fazla 12-15 kelimeden oluşmal
harfle ve bold yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makaleler
İngilizce yazılmış makalelerde Ingilizce başlığın altın
Makale başlığının altına yazar(lar)ın adı ve soyadı OJ
yazılrunlıdır. Bı!tşhgifi bulunduğu sayfacin yuıur(lar)m
posta adresi dipnot olarak verilmelidir. Eğer çalışma
gerekiyorsa (proje yayını, lisnnsüstü tez yayını, bildiri
dip not oluruk verilmesi gerekmektedir. Bunun için
işaretçisi eklenmelidir.

dır. Başlık 14 punto, ortalı, büyük
e Türkçe başlığın altına ingilizce,
1 Türkçe
bnJ@ı. yer verilmelidir.
Ianrnış olarak II punto şeklinde

nvanı, çalıştığı kurum, elektronik
ile ilgili olarak bir not verilmesi
larak sunulmuş çalışma vb. gibi)
akale başlığının sonuna dip not

Yazar(lar)ın Adı

Yazar(lar)ın, akademik unvanı çalıştığı kurum v yazışma adresi dipnot biçiminde
sayfanın altına yazılır, Yazarı tanıtıcı bilgi ilk sayfa ın altında 9 punto büyüklüğünde
verilmelidir (Üuvan , Üniversite adı! e-posta şeklinde d ızerılenrnelidir.).
Makalenin yazarı: Ulakbim Dergil-ark sistemin

üye olup gerekli bilgileri girerek

makalesini sisteme vüklemehdit (http://dergipark.ulakb·.gov.tr/aicuefdl).
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kültesi Dergisi Yönergesi

Özet

Özetler Türkçe ve İngilizce olmak üzere, en fazla 00 sözcüğü geçmeyecek şekilde
ye iQ punto ve i satır aralığı olarak yazılmalıdır. Anahtar özeiıkler 3 ile 6 sözcük arasında
olmak koşuluyla Türkçe özetin altında "Anahtar sözcü ler" ve İngilizce özetin altında
'Keywords' başlığı kullanılarak verilmelidir.
Özet başlık arı, ilk harfleri büyük, diğerleri
küçük harf've ortalanmış olarak yazılmalıdır.
Bölüm Başlıkları

ilk harf büyük, sola yaslı ve bold olarak; alt başlıklar ise ilk harfi
büyük olmak üzere küçük harfle, sola yaslı, girinti verilm den ve koyu olarak yazılma1ıdır.
Bölüm başlıklan

Ana bölümler;
izieyecek

Giriş, Yöntem, Bulgular.

şekilde numaralandınlarak

Tartışma

ve Son ıç, Kaynaklar

biçiminde birbirini

yazılmalıdır.

Alt Bölüm Başlıkları
Alt başlıklar

küçük harfle, koyu ve yukarıdaki form ta uygun yazılmalıdır.

Metin
1) Ana metin:
a) A4 kağıt boyunma
oluşturulmalıdır.

üst ye sol 2,5 cm; sağ ve a t ise 2

b) 12 punto büyüklüğünde Times

~111'\ik boşluk bırakılarak

ew Roman yaz tipi ile yazılmalıdır.

e) 1,15 satır ~rallğı bırakılmalıdır.
d) Her iki yana yaslı olacak şekilde olmalıdır.
i) Tablo yazısı ve tablo numarası, tablonun
üstü e ve sola dayalı olarak ve rtalik
verilmelidir. Tablo başlığındaki
her sözeüğlin ilk i adi büyük olmalıdır.
Tablolar,
ortalanarak yerleştirilmelidir.
Tablolar sırasıyla numara andırılarak tablo içindeki veriler
11 punto olacal şekilde yazılmalıdır.

2) Şekil yazı ı ve şekil mımarası şeklin hem rı altına
verilmelidir.

Şekil

açıklamalarının

ilk harfi

büyük

olmalıdır.

ve sola

dayalı

Şekiller

olarak

ortalanarak

verilmelidir.
3) Yayın Kurulu, yazıda konu ve anlam bütünlü
yapabilir ve serekU gördüğü sözcükleri değiştirebilir;
karar verebilir.

ünü bozmayacak şekilde kısaltına
ölümler halinde yayımlarımasına

Özgünlük ve Telif Hakkı
1) Dergiye gönderilen makaleler özgün olm lı, önceden herhangi bir yerde
veya dergi yayın kurulu ile eş zamanlı o arak başka bir (dergi yayın kurulu
tarafından) yerde inceleniyor olmamalidır.

yayınlanmamış

2) Dergide yayınlanan yazıların, telif hakkı dergi e aittir. Yazarıara telif hakkı İçin
ücret ödenmez, Yayınlanmış yazının tamamının te ar yayın hakkı, derginin iznine
bağlıdır.

.'f}.
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Bununla birlikte çalışmanın yazarı dergimız:

onayı olmadan

kendi kurs/ders

materyali olarak kullanılmak üzere ıstedıg, adette çalış anın kopyasını yapabilme hakkına
sahiptir.

'
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Ağrı ıbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim
3) Dergimize gönderilen çeviri yazılar için, makal
metin gereklidir. Ayrıca çeviri çalışmalar da telif çalışmal

akültesi Dergisi Yönergesi
sahibinin yayın izni ve orijinal
r gibi hakem onayına gönderilir.

Yayın Süreci ve ilkeleri

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde yer alacak çalışma
metinlerinin kayrıakça düzeni, künye düzeni, gönde e ve alıntı ile ilgili kurallar,
makalenin özelliğine göre sayfa altı dipnot veya günce APA (American Psychological
Association) kuralları temel alınarak hazırlanmalıdır.
Derglye gönderilecek tüm makaleler Wor
formatında lı.tp:,' dcrgipurl .
l
l.J:"I,il'i go\ ,d :.IUll l: adresine yüklenmelidir (Doküm n içerisinde bulunan tüm resim
ve grafiklerin doğru yerde olduğu kontrol edilmeli, gr fik veya resimler ayrı bir dosya
olarak gônderilrnemelidir).
1) Makalelerin yayınlanabilmesi için tayin edilecek hakemlerden en az iki olumlu
gelme i şartı atanır. Böyle bir raporda göz önünde ulundurulacak bilimsel esaslar

rapor
şunlardır:

a) Araştırma yöntemi,
b) ilgi çekiciliği, orijinalliği ve güncelliği,
c) Konu bütünlüğü,

d) Fikir ve düşünce üretimine sahip oluşu,
e) Bilimsel özgünlüğü,
f) İlgili bilim dahnın terminolojisine

hakimiyeti,

g) Konuyla ilgili eski ve yeni çalışmalarm görülm

ı,

h) Yararlanılan kaynakların uygunluk ve yeterliliği

i) Değerlendirme yapabilme ve sonuca ulaşabilme
j) Alanına sağladığı

katkı,

k) Dil hakimiyeti / anlaşılabilirlik,

akıcılık.

Dergi Yayın Kurulu, biçim ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları hakemlere
gönderir, makaleler iki hakemin oluruyla yayma kabul dilir. Hakem görüşleri bir olumlu
bir olumsuz ise makale üçüncü bir hakerne gönderili . Gerekli görüldüğü hallerde bu
hakem yabancı dil için tayin edilir. Yayınlanması çin düzeltilmesine karar verilen
yazıların, yazarları tarafından en geç 15 gün içeri inde teslim edilmesi gereklidir.
Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, deği iklikleri isteyen hakemlerce tekrar
2)

incelenebilir.

3) Hakem İnceleme süreci 30 gündür.
4) Hakem oluru alan makaleler, Yayın
olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma

Kurulu ta afından derginin konu içeriği esas
$lrMII1t1 g .re yayınlanır.

5) Dergiye gönderilen yazılar ve telif hakkı sö leşmesi Word
kendi elektronik posta adresinden dergi editörlüğürıe ul tınlmalıdır.

6) Dergideki yazıların bilimsel ve idari sorumlulu

II yazarlauna

formatında yazarın

aittir.

7) İlk sayıdan itibaren görevalan hakemler soyadı rına göre alfabetik sırayla yazılır.

8) Tercümeıerin tıakem incelemesine gönderümes ne
(ı

editör

karar verir.
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Ağn İbrahim çeçen Üniver itesi Eğitim
k:ültesi Dergisi Yönergesi
9) Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce olmakla irlikte, yaygın olarak kullanılan
diğer dillerde (Rusça, Almanca, Fransızca, Arapç ~ Farsça) yazılmış
yazıların
yayınlanması yayın kurulunun kararına bağlıdır.
,'Hr.

ı,

ıO) Dergiyc verilen yazıların dergi kurallarına gö e düzenlenmiş ve basıma hazır
hale getirilmiş olması gerekir. Yayın Kurulu, yazı
kurallarına uymayan
yayınlamama veya düzeltmek üzere yazara iade etme yetk sine sahiptir.

yazıları

ii) Başvurular derginin internet sitesi http:/!crgipark.ıılakbim.gov.tr/aicucfd!
üzerinden ücretsiz üye olunarak yapılır. Çevirilerin, ha erne gönderilmek üzere orijinal
metinlerinin de siteye yüklenmesi gerekmektedir. Bunu için sistemdeki ek dosya yükle
seçeneği kullanılabilir.

ı2)

Metin belli bir plan dahilinde; Başlık, Öze (Abstract), Anahtar Kelimeler
(Keywords), Giriş (sorun sunumu - amaç - önem psam ve sınırlılıklar - yöntem),
Yöntem, Bulgular. Sonuç ve Değerlendirme - Kaynakça
klinde verilmelidir.
13) Hakemlerin düzeltmeler yapıldıktan sonra ya ınlanabilir kararı verdiği yazılar,
hakem önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenir, düze enen makaleler, derginin internet
sitesine, daha önce yapılmış başvuru üzerinden tekrar yü lenir.
14) Her ayının hakernleri, derginin danışma ku lundan olabileceği gibi alanında
uzman öğretim üyeleri arasından belirlenecek isimlerden e oluşabilir.
15) Hakemlerden olumsuz rapor alan makaleler ya mlanrnaz.

ı6) Yazarlar, yazılarını yayınlanmak üzere
Fakidiesi Dergisi'ne göndermekle, telif haklarını
Fakültesi Dergisi' ne devretmiş sayılırlar.

17) Yayınlanan
aktanlamaz.
18) Dergide

yazıların

yayımlanan

telif hakkı
yazıların

Ağrt j rahim Çeçen Üniversitesi Eğitim
Ağrı İ ;-ahim Çeçen Üniversitesi Eğilim

dergiye

bilimsel,

aittir ve kaynak

gösterilmeden

iç rik, dil ve hukuki sorumluluğu

yazarlarina aittir.
19) Hakemlerin
süreyle aklanır.

ve makale sahibinin isimleri gi li tutulur ve dokümanlar

20) Yayım ve yazım esaslarına uymayan makale le değerlendirmeye
21) Makaleler yayrrnlansın veya yayımlarıma ın g ri gönderilrnez.
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim F külresi Dergisi Yönergesi

i.'

İLETİşİM
Yazarlar, makalelerini Telif Hakları Sözleşmesin deldurduktan sonra aşağıdaki
adrese gönderebilirler. http: dcrgipark.ulakbim.gov.ır/aicı
fdi
Yazı işleri iletişim bilgi eri:
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğiti
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kampüsü, Eğiti

Fakültesi Dergisi

Fakültesi, Erzurum Yolu 4.

kın 04100
Merkez / Ağrı - TÜ

Tel: 0472 215203

Faks: 0472 215 20 6
e-posta: emervi iDa ri. dU.tr

Yürürlük

Bu yöneege Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
tarihten itibaren yiirürlüğe girer,

S natosu tarafından kabul edildiği

Yürütme
Bu yönerge hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üı iversitesi Eğitim Fakültesi adına
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekarı yürütür.

