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YAYIN VE YAZIM KURALLARI
1.

BAŞLIK VE YAZAR BİLGİSİ

Makale metninde yazı tipi olarak Times New Roman, 11
punto ve 1,0 satır aralığı kullanılmalıdır. Başlık 14 punto,
cümle düzeninde ilk harfi büyük harflerle, ortalanmış olarak
yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın
altına İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde İngilizce
başlığın altında Türkçe başlığa yer verilmelidir.
Çalışmanın yazarının adı soyadı 10 punto, soyadı büyük
harflerle ve ortalanmış olarak, yazar birden fazla ise, adlar
çalışmaya katkılarına göre yan yana sıralı yazılmalıdır.
Yazar(lar)ın unvanıyla birlikte, çalıştığı yerin açık adı, şehirülke ve e-posta adresi, başlığın altındaki yazar ismi ya da
isimleriyle eşleştirilmiş imlerle (*) belirtilmeli ve makalenin
ilk sayfasının altındaki dipnotta yer almalıdır.
Çalışma herhangi bir bilimsel etkinlikte bildiri olarak
sunulmuş ise, makalenin başlığına im (*) konularak,
makalenin ilk sayfasının altında etkinliğin adı, yeri ve tarihi
belirtilmelidir. Çalışma herhangi bir araştırma kurumu ya da
fonu tarafından desteklenmiş ise, makalenin başlığına im (*)
konularak, desteği sağlayan kuruluşun adı, projenin numarası
ve tamamlandığı tarih ilk sayfanın altında belirtilmelidir.
Çalışma lisansüstü tezlerden üretilmiş ise, makalenin başlığına
im (*) konularak, tezin adı, danışmanın adı ve tamamlandığı
tarih ilk sayfanın altında belirtilmelidir. Dip notlardaki tüm
bilgiler 9 punto olmalıdır.
2.

ÖZ

Çalışmalar Türkçe ve İngilizce dillerinde gönderilebilir. Her
çalışmanın baş kısmında Türkçe ve İngilizce özet
bulunmalıdır. Özet, 9 punto büyüklüğünde ve 200 sözcüğü
geçmeyecek şekilde tek sütun ve iki yana yaslı olarak
yazılmalıdır. “Öz” metni içinde kaynak verilmemelidir. Her
özetin altında o dilden çalışmayı betimleyen 3-5 anahtar
sözcük bulunmalıdır.
3. BÖLÜMLER VE ALT BÖLÜMLER
Çalışmalarda ana bölüm başlıkları numaralandırılarak
ortalanmış, 12 punto ve büyük harfle yazılmalıdır. Alt bölüm
başlıkları (ikinci düzey başlıklar) sola yaslı, ilk harfleri büyük,
12 punto olarak yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlıklar ise sola
yaslı, 12 punto, bold, italik ve sadece ilk kelimenin ilk harfi
büyük olacak biçimde yazılmalıdır.
Metin içindeki paragraflar en az üç cümleden oluşmalı ve
paragraflar arasında bir satır boşluğu bırakılmalıdır.
Makaleler, uzun özet hariç, 9000 sözcüğü geçmemelidir.
Çalışmalarda ana bölümler sırasıyla;
 GİRİŞ
 YÖNTEM
Evren
ve
örneklem/Çalışma
Grubu/Katılımcılar/Denekler (bunlardan sadece
biri)
- Veri toplama yöntem(ler)i/teknikleri/araçları
- Verilerin analizi
 BULGULAR
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
KAYNAKLAR

bölümlerinden oluşmalıdır.
Ana metine, öz ve/veya abstract’tan sonra “GİRİŞ” alt başlığı
yazılarak metne başlanmalıdır. YÖNTEM, BULGULAR ve
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER bölümlerine yeni
sayfadan başlanmamalı, bir bölüm bittikten sonra, aynı
sayfada diğeri onu izlemelidir. Sıklıkla kullanılan istatistiksel
teknikler, metin içinde verilirken aşağıda belirtilen şekilde
olmalıdır: Varyans analizi: “....yaş değişkeninin temel etkisi
anlamlıdır (F(1,123) = 5.43, p< .05, ?2= .15)”. Korelasyon ve
ki-kare değerleri sunulurken denek sayısı (n); t, F ve çoklu
karşılaştırma değerleri (Tukey testi gibi) sunulurken serbestlik
derecesi (sd) mutlaka verilmelidir. Regresyon analizleri
sunulurken R, R2, F, Beta, t ve p değerleri verilmeli; faktör
analizi sunulurken de her bir faktör altındaki maddelerin faktör
yükleri (factor loadings), her faktörün özdeğeri (eigenvalue)
ve açıkladığı varyans bilgileri verilmelidir. Burada verilenler
sadece örnektir, farklı istatistiksel çözümlemeler
kullanılması durumunda ilgili tekniklere ilişkin sembol ve
açıklamalara uygun şekilde yer verilmelidir.
Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun sözlükleri ve yazım
kılavuzu dikkate alınmalı ve mümkün olduğunca Türkçe
sözcükler kullanılmalıdır. Alana özgü yabancı dildeki
kavramın/terimin Türkçe karşılığı kullanılırken ilgili
kavramın/terimin ilk kullanıldığı yerde yabancı dildeki
karşılığı parantez içinde verilmelidir.
4. KAYNAKLARIN BELİRTİLMESİ
Makalenin sonunda, varsa ek(ler)den önce kaynaklar, APA
stiline uygun olarak verilmelidir. Kaynaklar 9 punto ile aralık
bırakmadan ardı ardına yazılmalıdır.
4.1. Göndermeler
4.1.1. Tek yazarlı
“Ellis (1997), .........”; “Ellis’e (1997) göre.........”; “(Ellis,
1997)”.
4.1.2. İki yazarlı
“Abrams ve Ellis (1994), .......”; “Abrams ve Ellis’e (1994)
göre ...”; “(Abrams ve Ellis, 1994)”.
4.1.3. Üç ve daha çok yazarlı
Yazar soyadları, çalışmanın içinde yer alan sıraya göre verilir:
“(Demerouti, Bakker, Nachreiren, ve Schaufeli, 2000)”. Aynı
çalışmaya ikinci kez gönderme yapmak gerekiyorsa, sadece ilk
yazarın soyadı yazılır; diğerleri için Türkçe’de “ve diğerleri”
ifadesi kullanılır: “(Ulusoy ve diğerleri 1999)” İngilizcede “et
al.” ifadesi kullanılır “(Demerouti et al. 2000)”.

4.1.4. Altı ve daha fazla yazarlı

4.2.1.4. Çeviri kitaplar

Sadece ilk yazarın soyadı "ve diğerleri" ifadesi kullanılır.
Ancak, kaynakçada tüm yazarların isimleri yazılmalıdır:
“(Özdemir ve diğerleri, 2002)”.

Ong, W. J. (2012). Sözlü ve yazılı kültür: Sözün
teknolojileşmesi (6. Basım) (Çev. Sema Postacıoğlu Banon).
İstanbul: Metis Yayıncılık.

4.1.5. Kurum yazarlığı

4.3. Dergilerde Yayınlanan Çalışmalar

İlk göndermede kurumun açık adı, yanında kısaltması ve tarih
verilir: “(Türk Standartları Enstitüsü [TSE], 1999)”.

Tosun, A. (2006). Depresif belirti düzeyi yüksek kişilerde
otobiyografik anıların bilince istemsiz gelişleri ve depresif
içerikleri. Türk Psikoloji Dergisi, 21(58), 21-37.
Toma, J. D. (1997). Alternative inquiry paradigms, faculty
cultures, and the definition of academic lives. The Journal of
Higher Education, 68, 679-705.

4.1.6. Aynı soyadı taşıyan birden fazla yazarlı çalışmalarda
Aynı soyadı taşıyan yazarları birbirinden ayırmak için
adlarının baş harfleri de kullanılır: “G. Underwood (1998) ve
J. D. Underwood (1999) araştırmalarında bu konuya
değinmiştir.”.

4.4. Bildiriler

4.1.7. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla eserinin
bulunması durumu

Gündüz, B. (1999). Hemşirelerde stresle başa çıkma
biçimleriyle tükenmişlik arasındaki ilişkilerin incelenmesi.
VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Trabzon.

Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla eserinin bulunması
durumunda, yayın tarihine bir harf eklenerek ayrım sağlanır:
“(Berke, 2002a)”; “(Berke, 2002b)”.

4.5. Tezler

4.1.8. Birden fazla yayına aynı anda gönderme yapma
Yazar soyadına göre alfabetik sıra izlenir: “Bu konuda yapılan
araştırmalar (Işık 1997; Kara 1996; Keskin 1996) göstermiştir
ki...”.
4.1.9. İkincil kaynaktan alıntı
İkincil kaynak esas kaynakça listesinde gösterilir. Metinde ise,
sadece orijinal çalışmayı yapan/yapanların adı verilir. Birincil
kaynaktan bahsedildikten sonra, ikincil kaynak “aktaran”
şeklinde belirtilir: “… konusunda Adler’in yaklaşımı esas
alınmaktadır (aktaran, Coltheart, 2001).”; “(Grayson ve
Meilman; aktaran, Perine ve Lisle, 1995).”.
4.2. Kaynakça Bölümünün Yazımı
4.2.1. Kitaplar
Kitap adlarında (özel isimler dışında) sadece ilk harf büyük
yazılır.
4.2.1.1. Tek yazarlı
Corey, G. (1991). Theory and practice of counseling and
psychotheraphy. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
Ong, W. J. (2002). Orality and literacy: The technologizing of
the word (2nd ed.). New York: Routledge.

Ergen, H. (1999). Türkiye'de eğitim harcamalarının analizi ve
yükseköğretimde maliyetler. Yayımlanmamış yüksek lisans
tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara.
4.6. Elektronik Kaynaklar
4.6.1. Bir web sitesindeki belirli bir sayfaya (bir kaynağa)
atıfta bulunma
4.6.1.1. Duyuru
British Council (29 Ekim 2012). 6th Annual GCC
nationalisation summit. Dubai, UAE: Author. [Available
online at: http://www.britishcouncil.org/learning-skills-foremployability-project-policy-dialogue-sixth-annual-gccnationalisation-summit.htm], Erişim tarihi: 29 Ekim 2012.
4.6.1.2. Bir web sitesinde belirli bir sayfa
Soygüt, G., Çakır, Z. ve Karaosmanoğlu, A. (2008).
Ebeveynlik biçimlerinin değerlendirilmesi: Young ebeveynlik
ölçeği’nin psikometrik özelliklerine ilişkin bir inceleme. Türk
Psikoloji Yazıları, Aralık 2008, 11(22), 17-30. [Çevrim-içi:
http://www.turkpsikolojiyazilari.com/PDF/TPY/22/17-30.pdf],
Erişim tarihi: 29 Ekim 2012.
Ong, W. J. (2002). Orality and literacy: The technologizing of
the word (2nd ed.). New York: Routledge. [Çevrim-içi:
http://monoskop.org/images/f/ff/Ong,_Walter_J__Orality_and_Literacy,_2nd_ed.pdf], Erişim tarihi: 29 Ekim
2012.

4.2.1.2. İki yazarlı çalışmalar
4.6.2. Elektronik dergiler
Corsini, R. J., & Wedding, D. (1989). Current
psychotherapies. Illionis: F.E. Peacock Publishers Inc.
Fidan, N. ve Erden, M. (1986). Eğitim bilimine giriş. Ankara:
Kadıoğlu Matbaası.
4.2.1.3. Editörlü kitaplar
Ellis, A. (1973). Rational-emotive psychotheraphy, In H. C.
Patterson (Ed.), Theories of counseling and psychotherapy
(pp. 49-57). New York, Harper and Row Publishers.
Sanalan, V. A. (2011). M-öğrenme uygulamalarına geçiş. B.
B. Demirci, G. T. Yamamoto ve U. Demiray (Ed.) içinde,
Türkiye’de e-öğrenme: Gelişmeler ve uygulamalar II (ss. 379388). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

4.6.2.1. Dergide Basılan ve İnternette Yayınlanan
Elektronik Dergilerden Alınan Makaleler
Hakverdi, M., Dana, T. M., & Swain, C. (2011). Factors
influencing exemplary science teachers’ levels of computer
use. Hacettepe University Journal of Education, 41, 219-230.
[Available
online
at:
http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/201141MERAL
HAKVERDİ.pdf], Retrieved on October 29, 2012.

4.6.2.2. Sadece Çevrim-içi Yayınlanan Elektronik
Dergilerden Alınan Makaleler
Kocdar, S., & Aydın, C. H. (2012). Accreditation of open and
distance learning: A framework for Turkey. Turkish Online
Journal of Distance Education-TOJDE, 13(3), Article 6.
[Available
online
at:
http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde48/articles/article_6.htm],
Retrieved on October 29, 2012.
4.6.2.3. Elektronik veri tabanlarından alınan makaleler
Elektronik veri tabanları için tarih (CD-ROM’lar için
belirtilmez), kaynak (örn. SCCI, ERIC) ve veritabanının adı ile
diğer ek bilgiler (madde numarası gibi) belirtilmelidir. Web
kaynakları içinse, o veritabanına giriş sayfasının adresi (URL)
verilmelidir:
Saracho, O. N. (1999). A factor analysis of preschool
children’s play strategies and cognitive style. Educational
Psychology, 19(2), pp. 165-180. [Available online, EBSCO
database (Academic Search Elite) at: http://www.ebscho.com],
Retrieved on January 8, 2000.

gerekmektedir (Dosya: HÜEF-Dergi-Şablon). (Dosyaİngilizce: HUEF-Journal-Template). Eğer yazım işlemi başka
bir dosyada yapılmışsa ilgili dosyanın içeriği şablon dosyaya
aktarılmalı ve bu dosyada bulunan stiller ilgili (başlıklarametinlere gibi) yerlere uygulanmalıdır.
9. DÜZELTME ÇİZELGESİ
Makaleye ilişkin düzeltme önerileri almış olan yazar(lar),
hakem raporları ile birlikte gönderilen “Düzeltme Çizelgesi”
üzerinde, her hakemin istemiş olduğu düzeltme/değişiklik
önerilerine dayalı olarak yapılan işlemi sayfa numarası
belirterek çizelgede belirtmelidir.
H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi Web Adresi:
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
06800, Beytepe- ANKARA/ TURKEY
E-posta : efdergi@hacettepe.edu.tr
Web: http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr

5. ŞEKİLLER
Şekil ve grafikler beyaz bir kâğıt üzerine basılabilecek
nitelikte, 130x180 mm'den büyük olmayacak biçimde çizilmiş
olmalı, mikrograflar, radiograflar ve fotoğraflar siyah beyaz
parlak kâğıda basılmış olmalıdır. Büyük şekiller
numaralandırılmalı, alt yazısı olmalı, kaynak kullanılmış ise
parantez içinde şekil altına kaynak bilgisi eklenmelidir. Şeklin
başlığı sola dayalı, koyu renk ve italik, 10 punto ve başlığın
sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır. Şekil içindeki
yazılar ise 9 punto olmalıdır. Şekil başlığı ile tablo arasındaki
boşluk, 1.15 satır aralığında olmalıdır. Şeklin başlığı, şeklin
altında yer almalıdır.
6. TABLOLAR
Tablolar sola dayalı ve "Times New Roman" karakterinde,
tablo başlığı koyu renk, 10 punto, başlığın sadece ilk
kelimesinin ilk harfi büyük olmalı ve başlık, tablo sayısının
yanında verilmelidir. Tablo içi değerler/yazılar ise 9 punto
olmalıdır. Tablo başlığı ile tablo arasındaki boşluk 1.15 satır
aralığında olmalıdır. Tablolar metin içinde tablo sayısı
verilerek belirtilmelidir. Tablolar, metin içinde kullanıldıkları
veya izleyen sayfada yer almalıdır. İlgili not ve kaynaklar,
tablonun altında, “Not:” veya “Kaynak:” ifadelerinden sonra,
belirtilmelidir. Tablolar 130x180 mm boyutlarında olmalı ve
ortalanmalıdır.
7. GENİŞ ÖZET

GUIDE FOR AUTHORS
1. TITLE of THE
INFORMATION

STUDY

and

AUTHORSHİP

The title is to be written in font size 14, capitalize each word,
and centered. In articles written in Turkish, under the Turkish
title its English translation should be given, while in articles
written in English, under the English title its Turkish
translation should be provided.
The author’s name and last name should be centered and
written in font size 10 with last name(s) in uppercase. If there
is more than one author, their names should be written
according to their contribution to the study. In case of unjust
authorship, authors are responsible for it.
All information at the endnote should be in font size 9. The
affiliation, institution, city and country names and e-mail
address of the author(s) should be stated at the endnote by
matching the asterisk with the author name(s) which is under
the title of the study.
If the study is from a thesis or a project, it should be cited and
referenced at the endnote with an asterisk. If the study is
presented as paper in any academic activities or supported by
any research institutions or fund it should be designated at the
endnote by matching the asterisk with the title of the study.

Makalede 'Kaynaklar' kısmından sonra 750-1000 sözcükten
oluşan bir özet bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise geniş
özet İngilizce, İngilizce ise Türkçe olmalıdır. Geniş özet, 10
punto büyüklüğünde, "Times New Roman" karakteri
kullanılarak hazırlanmış olmalıdır. Bu özet alt başlıklar
(örneğin, GİRİŞ) içermemeli ve tek sütun halinde belirtilen
uzunlukta olmalıdır. Geniş özette de alıntıya yer
verilmemelidir.

2. ABSTRACT

8. MAKALE ŞABLONU

3. SECTIONS and SUB-SECTIONS

Bir makale çalışmasıyla ilgili bütün ayrıntılar burada
belirtilmemiş olabilir. Biçimlendirmeyle ilgili daha ayrıntılı
bilgi, dergiye yollanacak çalışmalar için kullanılması gereken
şablon dosyada bulunmaktadır. Burada verilen bilgilerle
şablon dosyadaki bilgilerin çelişmesi durumunda şablon
dosyası temel alınmalıdır.
Çalışmaların
derginin
yazım
kurallarına
uygun
hazırlanabilmesi için şablon dosyanın kullanılması

Sections should be numbered, centered, written in font size 12
and uppercase. Subsections (second level headings) should be
left-aligned, first letters in capital and all written in font size
12. Third level headings should be left-aligned, written in font
size 12 and only first letter of the first word of heading should
be in capital letter.
Paragraphs should be consisted of three sentences at least and
line spacing between the paragraphs should be in 1,0.

Studies can be in Turkish or English. The abstract should be at
the beginning of the article, both in Turkish and English.
The abstract should be written in font size 9 and justified. It
should not exceed 200 words or include any references.
Following each abstract there should be 3-5 keywords
describing the study.

In the studies, the main text may consist of the following
sections respectively;
 INTRODUCTION
 METHOD
Population
and
sample/Study
group/Participants/Subjects (only one of them)
- Data collection method(s)/technique(s)/tool(s)
- Data Analysis
 FINDINGS
 DISCUSSION,
CONCLUSION
AND
SUGGESTIONS
 REFERENCES

well: “G. Underwood (1998) and J. D. Underwood (1999)
have mentioned in their studies that... ”.

Following the title of the article, after the abstract, the text
should begin with the “INTRODUCTION”. METHOD,
FINDINGS and DISCUSSION should follow one another
within the text and not begin on a separate page.
Frequently used statistical techniques should be used within
the text as follows:
Analysis of variance: “....the main effect of the age variance is
meaningful (F (1,123) = 5.43, p< .05, ?2= .15)”. When stating
the correlation and chi square values, the number of subjects
should be given as (n). The degree of freedom of t, F multiple
comparisons (such as the Tukey test) should definitely be
provided. When presenting regression analyses, R, R2, F,
Beta, t and p values should be provided; when presenting the
factor analysis the factor loadings of every item under a factor
and every factor’s variation that gives its eigenvalue should be
provided.

4.1.9. Citations in another resource.
The secondary source a citation is taken from is given in the
references. In the text, however, those who carried out the
original study are mentioned. After mentioning the original
source the citation was originally cited from in the secondary
source, the secondary source is referred to with the expression
“cited in”: “… the approach of Adler is taken into
consideration (cited in Coltheart 2001).”; “(Grayson ve
Meilman; cited in Perine and Lisle, 1995).”.

4. RESOURCES
At the end of the article, before the appendix (if any),
references are written alphabetically according to the authors’
last name or the name of the institution. References are written
in font size 9 without leaving empty lines in-between.
4.1. Citation
4.1.1. Single Author
“Ellis (1997), .........”; “According to Ellis (1997) ........”;
“(Ellis, 1997)”.
4.1.2. Two authors
“Abrams and Ellis (1994), .......”; “According to Abrams and
Ellis (1994) ...”; “(Abrams and Ellis, 1994)”.
4.1.3. Three – Five authors
Last names of the authors are given according to the sequence
they are given in the study: “(Demerouti, Bakker, Nachreiren,
and Schaufeli, 2000)”. If it is required to cite the same study
for the second time, only the first author’s last name is given
together with the “et al.” expression: “(Demerouti et al.
2000)”.
4.1.4. Six or more authors
Within the text, only the first author’s last name is given
together with the “et al.” expression. “(Özdemir et al. 2002)”.
However, in the references all of the authors’ names are
provided.
4.1.5. Institutions
When citing the institution for the first time, its full name with
its abbreviation and date are written: “(Turkish Standards
Institution [TSI], 1999)”.
4.1.6. Studies with different authors sharing the same last
name
In order to differentiate different studies of authors sharing the
same last name, the initials of their first names are written as

4.1.7. Same author having more than one study in the same
year
In case of having cited an author’s different studies of the
same year, a letter is added to the date: “(Berke, 2002a)”;
“(Berke, 2002b)”.
4.1.8. Citing more than one publication at the same time
Follows alphabetical order according to the author’s surname:
“Studies carried out in this field (Işık 1997; Kara 1996; Keskin
1996) have shown...”.

4.2. References
4.2.1. Books
Except for special names, only the first word’s initial of a
book’s title is written in uppercase.
4.2.1.1. Single Author
Corey, G. (1991). Theory and practice of counseling and
psychotheraphy.
Pacific
Grove,
CA:
Brooks/Cole.
Ong, W. J. (2002). Orality and literacy: The technologizing of
the word (2nd ed.). New York: Routledge.
4.2.1.2. Two Authors
Corsini, R. J., & Wedding, D. (1989). Current
psychotherapies. Illionis: F.E. Peacock Publishers Inc.
Fidan, N. and Erden, M. (1986). Eğitim bilimine giriş. Ankara:
Kadıoğlu Matbaası.
4.2.1.3. Edited Books
Ellis, A. (1973). Rational-emotive psychotheraphy, In H. C.
Patterson (Ed.), Theories of counselling and psychotherapy
(pp. 49-57). New York, Harper and Row Publishers.
Sanalan, V. A. (2011). M-öğrenme uygulamalarına geçiş. B.
B. Demirci, G. T. Yamamoto ve U. Demiray (Ed.) içinde,
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