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1. YAYIN İLKELERİ

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, yılda dört kez (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanan uluslararası
hakemli bir dergidir ve aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yayın yapmaktadır:
1. Dergimiz, yayın politikası gereğince, eğitimin tüm alanlarıyla ilgili nicel ve nitel özgün araştırma makalelerine yer
vermektedir.
2. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
3. Dergiye gönderilen makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere eş zamanlı olarak başka bir
dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yayınlanmak üzere
kabul edilen makalelerin tüm yayın haklarına sahiptir.
4. Dergiye gönderilecek makalelerin sadece http://efdergi.hacettepe.edu.tr adresindeki "Makale Yönetim Sistemi"nde
açılan hesaba yüklenmesi gerekmektedir. Eş Editörlere, Yayın Kurulu üyelerine veya dergi iletişim e-posta adresine
gönderilen makaleler resmi başvuru olarak kabul edilmemektedir.
5. Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak dergi editör yardımcısı tarafından şekil incelemesinden geçirilir. Dergi
şablonuna uygun olarak hazırlanan makaleler daha sonra eş editörlere gönderilir. Eş Editörler ve Yayın Kurulu
tarafından derginin yayın ilkelerine uygunluğu incelenir ve uygun görülen makaleler alan editörlerine atanır. Alan
editörleri makaleleri alanın var olan bilgi birikimine katkısı yönünden inceler ve uygun görürlerse makaleyi
hakemlere gönderirler. Ön inceleme aşamalarında aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulur:
a) Yayın etiğine uygunluğu
b) Dergi yayın ilkelerine uygunluğu
c) Çalışmanın konusunun bilimsel açıdan özgünlüğü ve güncelliği
d) Çalışma konusunun eğitime katkısı
e) Yazım kurallarına ve makale yazım şablonuna uygunluğu
6. Ön incelemeler sonucunda uygun olduğuna karar verilen çalışmalar bilimsel açıdan değerlendirilmesi için
hakemlere gönderilir. Hakem raporlarına dayalı olarak makalelerin yayınlanıp yayınlanmayacağına alan editörleri,
Yayın Kurulu ve/veya eş editörler karar verir. Gerek duyulması durumunda çalışmalar, hakemlerden gelen eleştiri ve
öneriler doğrultusunda, gözden geçirilmesi veya önerilen düzeltmelerin yapılması için yazarlara geri gönderilir.
7. Yazar(lar)la hakemler arasındaki iletişimi sadece eş editörler sağlar. Dergide makalelerin değerlendirilmesi
sürecinde çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.
8. Yayına kabul edilen makalelerin basılması için, yazar(lar) tarafından garanti ve yükümlülük formunun imzalanması
ve dergiye iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yazar(lar)dan makaleyi bir intihal kontrol programı ile taramaları ve
intihal kontrol programının ürettiği en çok % 10 benzerlik oranının olduğunu belgeleyen bir program çıktısını, garanti
ve yükümlülük formuyla beraber göndermeleri istenir.
9. Hakemlerden gelen dönütler ve eş editörlerin kararına bağlı olarak dergiye gönderilen makalelerin ilk tur hakem
değerlendirme süreçlerinin yaklaşık olarak 6-8 hafta sürmesi öngörülmektedir. Ancak bu süre alandan alana
değişebilir. Değerlendirme yapmayı kabul etmeyen hakem olması durumunda süre uzayabilmektedir.
10. Yayına kabul edilen ve son biçimi verilen makaleler üzerinde yazar(lar) değişiklik yapamaz.

11. Yayınlanan makalenin içeriğinden (kaynakların ve alıntıların doğruluğundan, ileri sürülen görüşlerden ve telif
hakkı olan çizelge, resim ve diğer görsellerden) yazar(lar) sorumludur.
12. Gelecek sayılarda basılmak üzere doi numarası verilen makaleler, doi numarası sırasına veya kabul tarihine
göre değil makalelerin konuları ve alanları temel alınarak basılmaktadır. Her bir sayıda basılacak olan makaleler
eğitimin farklı alanları dikkate alınarak eş editörler tarafından belirlenmektedir.
13. Yayına kabul edilen makaleler için yazar(lar)a ve hakemlere ücret ödenmez.
14. Açık erişim politikası gereğince, dergi sayıları ve makaleler derginin web sayfasında yer alır ve makalelerin tam
metinlerine pdf dosyası olarak erişilebilir.
15. ULAKBİM TR Dizin kuralları gereği makalelerde yer alan tüm yazarların ORCID numaralarının makalenin son
şekline eklenerek gönderilmesi gerekmektedir. ORCID numarası eksik yazarlara ait makalelere doi numarası verilmez
ve erken görünüm olarak yayına açılmaz.

2. YAZIM KURALLARI
2.1. BAŞLIK VE DİPNOTLAR
Makale başlığı iki yana yaslı, 12 punto, koyu ve Cambria yazı tipinde, en çok 15 sözcük, bağlaçlar hariç her sözcüğün
ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde makalenin İngilizce başlığına da aynı biçim
kullanılarak yer verilmelidir. Makale ile ilgili olarak, tezden üretilme, bir konferansta sunulma veya proje kapsamında
yapılma gibi özel durumlar varsa (*) ile başlayan bir dipnot ile yazılmalıdır. Bu ekleme makale kabul edildikten sonra
gerçekleştirilecektir. Yazar kimliklerinin tahmin edilmesine neden olabileceği için, yazarların makale gönderimi
sırasında böyle bir dipnota yer vermemeleri gerekmektedir. Makale geliş, kabul, erken görünüm ve basım tarihlerinin
eklenmesi ve makalenin APA6 referans verme stiline göre Türkçe ve İngilizce kaynak gösterimleri, kabul süreci
sonrasında editörlerce yapılacaktır. Bu nedenle ilk aşamada bu alanların şablondaki gibi bırakılması gerekmektedir.
Çalışma kabul edildikten sonra çalışmanın yazar(lar)ının adı soyadı ortalı, koyu, 11 punto, Cambria yazı tipinde,
soyadı büyük harflerle ve ortalanmış olarak, yazar sayısı birden fazla ise yazarlar tarafından belirlenen sırayla
yazılacaktır. Yazar(lar)ın unvanıyla birlikte, çalıştığı yerin açık adı, şehir-ülke bilgisi, e-posta adresi ve ORCID
numarası, başlığın altındaki yazar ismi ya da isimleriyle eşleştirilmiş dipnotlarla (*) belirtilmeli ve makalenin ilk
sayfasının altındaki dipnotta yer almalıdır. Bu ekleme makale kabul edildikten sonra gerçekleştirilecektir. Yazar
kimliklerinin tahmin edilmesine neden olabileceği için, yazarların makale gönderimi sırasında böyle bir dipnota yer
vermemeleri gerekmektedir.
Dipnotlar için ek açıklama: Çalışma herhangi bir bilimsel etkinlikte bildiri olarak sunulmuş ise, makalenin başlığına
dipnot simgesi (*) konularak, makalenin ilk sayfasının altında etkinliğin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Çalışma
herhangi bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenmiş ise, makalenin başlığına dipnot simgesi (*)
konularak, desteği sağlayan kuruluşun adı, projenin numarası ve tamamlandığı tarih ilk sayfanın altında
belirtilmelidir. Çalışma lisansüstü tezlerden üretilmiş ise, makalenin başlığına dipnot simgesi (*) konularak, tezin adı,
danışmanın adı ve tamamlandığı tarih ilk sayfanın altında belirtilmelidir. Dipnotlardaki tüm bilgiler Palatino Linotype
yazı tipinde, girintisiz ve 10 punto olmalıdır.
2.2. TÜRKÇE ve İNGİLİZCE KISA ÖZET
Çalışmalar Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp gönderilebilir. Türkçe hazırlanan her çalışmanın ilk sayfasında
Türkçe ve İngilizce kısa özet bulunmalıdır. Türkçe kısa özet, Cambria yazı tipinde, 9 punto ve 200 sözcüğü geçmeyecek
şekilde tek sütun ve iki yana yaslı olarak şablonda belirtilen alana yazılmalıdır. İngilizce kısa özet ise aynı yazım
biçimiyle, en çok 300 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır. İngilizce gönderilen çalışmalarda Türkçe kısa özet
bulunma zorunluluğu yoktur. Kısa özet içinde kaynak verilmemelidir. Her kısa özetin altında, çalışmayı betimleyen 2-5
anahtar sözcük bulunmalıdır.

3. BÖLÜMLER VE ALT BÖLÜMLER
Çalışmalarda ana bölüm başlıkları (birinci düzey başlıklar) Arabik rakamlarla numaralandırılarak Cambria yazı
tipinde, 11 punto, koyu, sola yaslı ve tümü büyük harf biçiminde yazılmalıdır. Alt bölüm başlıkları (ikinci düzey
başlıklar) Cambria yazı tipinde, 11 punto, koyu, sola yaslı, her sözcüğün ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Üçüncü
düzey başlıklar ise Cambria, 11 punto, koyu, italik, sola yaslı, yalnızca ilk sözcüğün ilk harfi büyük olacak biçimde
yazılmalıdır.
Metin içindeki paragraflar en az üç cümleden oluşmalı ve paragraflar arasında bir satır boşluğu bırakılmalıdır. Aynı
şekilde başlıkların öncesinde ve sonrasında da bir satır boşluk verilmelidir. Makalenin tamamında girintiye yer
verilmemeli, paragraflar arasında önce ve sonra aralık değerleri 0 olmalıdır. Metin içi atıfların yazımında, tablolarda,
şekillerde ve kaynakça yazımında APA 6 yazım stili kullanılmalıdır.
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
 TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
 KAYNAKLAR
gibi temel bölümlerinden oluşmalıdır. Bununla birlikte çalışmalarda kullanılan yönteme göre yazarlar ilave bölüm
veya alt bölümler oluşturabilirler.
Ana metine “1. GİRİŞ” alt başlığı yazılarak başlanmalıdır. YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
bölümlerine yeni sayfadan başlanmamalı, bir bölüm bittikten sonra, aynı sayfada diğeri onu izlemelidir. Sıklıkla
kullanılan istatistiksel tekniklerin sunulmasında APA 6 yazım stili temel alınarak, istatistisel değerlere cümleler
içerisinde yer verilmelidir. Bununla birlikte, uygun yerlerde yazar(lar) tablolar ve şekillerden faydalanabilirler.
Makale metninin tamamının yazımında APA 6 yazım stili kullanılmalıdır.
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. ŞEKİLLER
Şekiller yazım alanından taşmayacak şekilde makale içinde uygun görülen yerlere ortalı olacak şekilde yerleştirilebilir.
Ana metinden şekle atıfta bulunulmalı ve mümkünse şekil açıklamalıdır. Her bir şeklin altında Arabik rakamlarla
numaralandırılmış bir şekil başlığı yerleştirilmeli, makale boyunca aynı numaralandırma devam etmeli ve APA 6
yazım stiline uygun olarak yazılmalıdır. Şekil başlıkları biçim olarak Cambria yazı tipinde, 10 punto, sola yaslı, yalnızca
ilk sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Şekil başlığında kaynak kullanılmış ise parantez içinde kaynak
bilgisi eklenmelidir. Eğer şekil içinde yazılar varsa, 9veya 10 punto olacak şekilde Cambria yazı tipiyle yazılabilir.
5. TABLOLAR
Tablolar sola dayalı olacak şekilde ve tamamında Cambria yazı tipi kullanılarak hazırlanmalıdır. Tablo başlığı, 10
punto ile yazılmalı, başlığın her kelimesinin sadece ilk harfi büyük olmalı ve başlık, tablo sayısının altında verilmelidir.
Tablolarda APA 6 yazım stili kullanılmalıdır. Tablolara metin içinde tablo sayısı belirtilerek atıfta bulunulmalı ve tablo
bittikten sonra yorumlanmalıdır. Tablolar, metin içinde kullanıldıkları yerde veya izleyen sayfada yer almalıdır. İlgili
not ve kaynaklar, tablonun altında, “Not:” veya “Kaynak:” ifadelerinden sonra belirtilebilir.

6. KAYNAKLARIN BELİRTİLMESİ
Makalenin sonunda, varsa ek(ler)den önce kaynaklar, APA 6 yazım stiline uygun olarak verilmelidir. Kaynakların
tamamı, 10 punto ile ve her bir kaynağın arasında 1 satır boşluk verilerek, Cambria yazı tipinde ve iki yana yaslı, tek
satır aralığında, önce ve sonra paragraf değerleri 0 olacak şekilde, girintiye yer vermeden yazılmalıdır. Kaynakçada
yer alan her kaynağa metin içinden atıfta bulunulduğundan, yine aynı şekilde metin içinde kullanılan her bir kaynağa
da kaynakçada yer verildiğinden emin olunmalıdır.
7. EKLER
Yazar(lar) ihtiyaç duyarlarsa kaynakçadan sonra ve geniş özetten önce, Ekler bölümü oluşturabilirler. Bu kısımda
verilecek eklere makale içinden mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Birden fazla ek kullanılacaksa numaralandırılabilir.
Yazarların eklere koyacakları eklentilerin makale içinde verilmesi durumunda bütünlüğü bozacak biçimde olması
gerekmektedir. Makale içinde tablo veya şekil ile verilebilecek unsurlara Ekler’de yer verilmemelidir.
8. GENİŞ ÖZET
Makalede varsa Ekler, yoksa Kaynakça kısmından sonra 750-1000 sözcük uzunluğunda geniş İngilizce özete yer
verilmelidir. Bu özet alt başlıklar (Giriş, Yöntem gibi) içermeden, makalenin temel fikirlerinin tümünü kapsayacak
biçimde, paragraflar halinde olmalıdır. Geniş özette aynen alıntıya yer verilmemelidir. Geniş özette tablo veya şekil
kullanılmamalıdır. Makalenin dili Türkçe ise geniş özet İngilizce olmalıdır. İngilizce makalelerde ise Türkçe geniş özet
sunulma zorunluluğu yoktur, bu konudaki karar yazarlara bırakılmıştır. Geniş özet, 10 punto büyüklüğünde, Cambria
yazı tipi kullanılarak hazırlanmış olmalıdır.
9. MAKALE ŞABLONU
Bir makale çalışmasıyla ilgili bütün ayrıntılara “Yazım Kuralları”nda 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 gerekmektedir
(Dosya-Türkçe: Türkçe Şablon). (Dosya-İngilizce: İngilizce Şablon). Eğer yazım işlemi başka bir dosyada yapılmışsa
ilgili dosyanın içeriğinin şablon dosyaya aktarılması önerilmektedir. Şablona uygun olarak hazırlanmayan makaleler
şekil kontrolü aşamasında yazarlara iade edilecektir.
10. 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 İletişim:
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
06800, Beytepe- ANKARA/ TURKEY
E-posta: efdergi@hacettepe.edu.tr
Web: http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr
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PUBLICATION POLICIES AND AUTHOR GUIDELINES
1. PUBLICATION POLICIES
Hacettepe University Journal of Education is an international, peer-reviewed journal that is published four times a
year (January, April, July, October) and publishes in accordance with the following principles:
1. In accordance with its publication policy, our journal includes original quantitative and qualitative research articles
in all areas of education.
2. The language of the journal is Turkish and English.
3. Articles that are submitted to the journal should not have been published elsewhere or submitted to another
journal for review. Hacettepe University Journal of Education claims all the rights of the articles that are accepted for
publication.
4. Articles to be submitted to the journal should only be uploaded to the account created in the "Manuscript Handling
System" at http://efdergi.hacettepe.edu.tr. Articles sent to Co-editors, Editorial Board members or journal contact email addresses are not considered as official submissions.
5. Articles submitted to the journal are first reviewed by the Assistant Editor of the journal. Then, the articles
prepared according to the journal template are sent to the Co-editors. The Co-Editors and the Editorial Board examine
the compliance with the journal’s publication principles and appropriate articles are assigned to field editors. Field
editors examine articles in terms of their contribution to the existing knowledge of the field and, if they deem
appropriate, they initiate the blind review process. The following points are taken into account during the preliminary
examination:
a) Compliance with publication ethics
b) Compliance with publication principles
c) Scientific originality and significance of the subject of the study
d) Contribution of the subject study to the field of education
e) Compliance with spelling rules and journal manuscript template
6. The studies that are found to be suitable as result of preliminary examinations are sent to the referees for scientific
evaluation through blind review. The Editors, Editorial Board and/or Co-editors decide whether the articles will be
published based on the reviewer reports. If deemed necessary, the works are sent back to the authors for review or
for proposed corrections in accordance with the criticisms and suggestions from the referees.
7. Only the Co-editors provide communication between the author(s) and the referees. In the evaluation of the articles
in the journal, a double-blind review system is strictly applied.
8. In order to publish accepted articles, a guarantee and liability form must be signed by the author(s) and submitted
to the journal. In addition, the author(s) are required to scan the article with a plagiarism control program and submit
the program output documenting that the plagiarism control program has a maximum similarity rate of 10%, together
with the guarantee and liability form.
9. Depending on the feedback from the reviewers and the decision of the co-editors, the first round of peer review
process of the articles is expected to take approximately 6-8 weeks. However, this period may vary from field to field.
The period may be extended if a need to replace a reviewer emerges.
10. The author (s) cannot make any changes on the accepted and finalized articles.

11. The author(s) is responsible for the content of the published article (the accuracy of the references and citations,
the arguments and copyrighted tables, pictures and other images).
12. Articles that are given a doi number to be published in future issues are printed on the basis of the subjects and
fields of the articles, not on the order of the doi number or the date of acceptance. The articles to be published in
each issue are determined by the Co-editors considering the different fields of education.
13. No fee is paid to the author(s) and reviewers for the articles accepted for publication.
14. In accordance with the open access policy, the number of journals and articles are available on the journal's web
page and full texts can be accessed as a pdf file.
15. According to the index rules of ULAKBİM TR, the ORCID numbers of all the authors in the articles must be
submitted with the final form of the article. Authors whose ORCID number is missing are not given a doi number and
the article is not published as online first.

2. AUTHOR GUIDELINES
2.1. TITLE AND FOOTNOTES
The title of the article should be justified, 12 point, bold, Cambria font, maximum 15 words, and the first letter of each
word should be capitalized except for the conjunctions. In the articles written in Turkish, the English title of the article
should be written in the same format. If there are special cases related to the article, such as being produced from the
thesis, presented at a conference or produced within the scope of a project, it should be written with a footnote
starting with (*). This will be done after the article is accepted. Authors should not include such a footnote at the time
of submission, as this may lead to an estimate of their identity. Article arrival, acceptance, online first and publication
dates will be added and Turkish and English references will be revised according to the APA 6 conventions by the
editors after the acceptance process. Therefore, in the first stage, these fields should be left empty in the template.
After the acceptance of the study, the author (s) name of the study should be written in centered, bold, 11 point,
Cambria font, surname in capital letters and centered. If the number of authors is more than one, they will be written
in the order specified by the authors. Along with the title (s) of the author (s), full name of the place of work, citycountry information, e-mail address and ORCID number, should be indicated with footnotes (*) paired with the
author's name or names under the title and should be included in the footnote at the bottom of the first page of the
article. This addition will be done after the article is accepted. Authors should not include such a footnote at the time
of submission, as this may lead to an estimate of their identity.
Annotations for footnotes: If the study has been presented as a paper in any scientific activity, the footnote icon (*)
should be placed in the title of the article, and the name, place and date of the activity should be indicated at the
bottom of the first page of the article. If the study has been supported by any research institution or fund, the footnote
symbol (*) should be placed in the title of the article, and the name of the sponsor, the number of the project and the
date of completion should be indicated at the bottom of the first page. If the study has been produced from graduate
theses, then the title of the thesis, the name of the supervisor and the date of the completion should be placed at the
bottom of the first page by placing a footnote symbol (*) in the title of the article. All information in the footnotes
should be in Palatino Linotype font, non-typed and 10 font size.
2.2. TURKISH and ENGLISH ABSTACT
Studies can be prepared and sent in Turkish and English. The first page of each study prepared in Turkish should
contain an abstract in Turkish and English. The Turkish abstract should be written in Cambria font, 9 font size and
written in single column and justified in the field specified in the template, not exceeding 200 words. The English
abstract should be written in the same format, and should include up to 300 words. There is no obligation to include a
Turkish abstract in the studies written in English. References should not be cited in the abstract. Below each abstract,
there should be 2-5 keywords that describe the study.

3. SECTIONS AND SUBSECTIONS
Main section titles (first level titles) should be numbered with Arabic numerals and written in Cambria font, 11 font
size, bold, left justified and all must be in capital letters. Subheadings (second level headings) should be written in
Cambria font, 11 font size, bold, left justified, and the first letter of each word should be capitalized. The third level
headings should be written in Cambria, 11 font size, bold, italic, left justified and only the first letter of the first word
should be capitalized.
The paragraphs in the text should include at least three sentences and one line space should be left between the
paragraphs. Likewise, one line space should be given before and after the headings. There should be no indentation
throughout the article, and the spacing values before and after the paragraphs should be 0. APA 6 writing style should
be used for in-text citations, tables, figures and bibliography.
The main sections in the manuscript should be:







INTRODUCTION
METHOD
- Universe and sample / Working Group / Participants / Subjects (only one of them)
- Data collection method (s) / techniques / tools
- Analysis of data
RESULTS
DISCUSSION, CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS
REFERENCES

However, according to the methodology used in the studies, authors can create additional sections or sub-sections.
Main text should start with "1. INTRODUCTION". METHOD, FINDINGS AND DISCUSSION, CONCLUSION AND
SUGGESTION parts should not be started on a new page, but should be the subsequent part of the main text. In
presenting frequently used statistical techniques, statistical values should be included in the sentences based on APA 6
guidelines. Additionally, author (s) may make use of the tables and figures where appropriate. The whole manuscript
should be written according to APA 6 writing style.
In Turkish manuscripts, the dictionaries and spelling guidelines of Turkish Language Institution should be taken into
consideration and Turkish words should be used as much as possible. When using Turkish equivalent of a fieldspecific concept/term in a foreign language, the foreign language equivalent of the relevant concept / term should be
given in parentheses in the first place.
4. FIGURES
Figures can be placed as centered, where appropriate, and they should not exceed the margins for written parts. Intext references should be made to the figure and, where possible, the figure should be explained. A figure title with
Arabic numerals should be placed under each figure; the same numbering should continue throughout the article and
be written in accordance with the APA 6 writing style. Figure captions should be written in Cambria font style, 10 font
size, left-aligned, and the first letter of the first word should be capitalized. If a source is used in figure title, the source
information should be added in parentheses. If the figure includes text, it can be written in Cambria font style and
9/10 font size.
5. TABLES
Tables should be left aligned and all the text in the tables should be written in Cambria font style. The title of the table
should be in 10 font size and below the table number; and only the first letter of every word should be capitalized.
APA 6 writing style should be used for the tables. Tables should be cited by specifying the number of tables in the text
and they should be interpreted after the table. Tables should be placed in the text where they are used or on the
following page. Related notes and references can be indicated at the bottom of the table after the “Note:” or “Source:"
indicators.

6. REFERENCING
At the end of the article, references should be given according to APA 6 writing style before any appendices. All
references should be written by using Cambria font style, 10 font size, before and after the paragraph values of "0",
justified, single line spacing, with no indentation. There should be a single line spacing between each reference. It
should be ensured that each reference in the references part is referred from the text, and that every reference used in
the text is also included in the reference part.
7. APPENDICES
If the author(s) need it, they can create an appendices section after the bibliography and before the extended abstract.
The appendices to be given in this section must be cited within the article. If more than one appendix is used, it can be
numbered. The attachments to be included in the appendices should be in a way not to disrupt the integrity if they are
given in the article. The elements that can be given in tables or figures should not be included in the Appendices.
8. EXTENDED ABSTRACT
The manuscript should include an extended English abstract of 750-1000 words, after appendices if the article has, if
not, after the bibliography. This abstract should be in paragraphs, covering all the basic ideas of the article, without
subheadings (Introduction, Method etc.). Direct quotations should not be included in the extended abstract. The table
or figure should not be used in an extended abstract. If the article is in Turkish, the extended abstract should be in
English. In English articles, there is no obligation to present an extended abstract in Turkish, and the decision on this
issue is left to the authors. The abstract should be written in 10 font size, using Cambria font.
9. ARTICLE TEMPLATE
Not all details about an article work are specified here in the “Author Guidelines“. More information about formatting
is included in the template file, which should be used for studies to be submitted to the journal. If the information
given here contradicts the information in the template file, it should be based on the template file.
In order to prepare the works according to the spelling rules of the journal, the template file should be used (FileTurkish: Turkish Template). (File-English: English Template). If writing is completed in another file, it is
recommended to transfer the contents of the file to the template file. Manuscripts that are not prepared in accordance
with the template will be returned to the authors during the stylistic control stage.
10. REVISION CHECKLIST
The author(s) who have received reviewer comments for the article should state the page number on the “Revision
Checklist” sent together with the reviewer reports, specifying the page number based on the change requested by each
reviewer.
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