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AMAÇ ve KAPSAM

HAYEF: Journal of Education, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nin bağımsız, tarafsız ve 
çift-kör hakemli değerlendirme ilkelerine göre yayın yapan uluslararası açık erişimli bilimsel yayın organıdır. HAYEF: Jour-
nal of Education, 2004 yılında yayım hayatına Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) Dergisi olarak başlamıştır. 2017 
yılı Ekim sayısı itibariyle HAYEF: Journal of Education olarak adı değiştirilmiştir. Dergi Nisan ve Ekim aylarında olmak 
üzere, yılda iki sayı olarak yayınlanmakta olup yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Almanca ya da Fransızca yazılmış makaleler 
de HAYEF: Journal of Education’da yayınlamak üzere değerlendirmeye alınmaktadır. 

HAYEF: Journal of Education (e-ISSN: 2602-4829), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi tara-
fından yayımlanan hakemli ve elektronik bir dergidir. Dergide eğitim ve öğretimle ilgili nitel ve nicel özgün araştırmalara, 
özel olarak meta analiz ve meta sentez çalışmalarına, güncel alan yazına yönelik özgün derlemelere ve kuramsal çalışmalara 
yer verilmektedir. HAYEF: Journal of Education dergisinin temel amacı, eğitim alanında üretilen bilgilerin geniş bir plat-
formda paylaşılmasını sağlamaktır. Bu anlamda HAYEF: Journal of Education dergisi araştırmacıları, eğitim uygulayıcıla-
rını ve eğitim politikacılarını ortak bir noktada buluşturmayı hedeflemektedir. Dergi, eğitim alanında üretilen bilgilerin 
eğitimsel sorunların çözümüne, eğitimde uygulamanın niteliğinin artmasına ve yeni bilgilerin üretilmesine öncülük edecek 
araştırmalara odaklanmaktadır.

Derginin editoryal ve yayın süreçleri International Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics 
(COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organi-
zasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. HAYEF: Journal of Education, Principles of Transparency and Best 
Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

HAYEF: Journal of Education, EBSCO ve Proquest tarafından indekslenmektedir.

Derginin tüm masrafları İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından karşılanmaktadır. Makale değerlendirme ve yayın 
işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler  https://mc04.manuscriptcentral.com/hayef sayfa-
sındaki çevrimiçi makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli 
formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eği-
tim Fakültesi, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Baş Editör, 
Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul 
etmemektedir.

HAYEF: Journal of Education açık erişimli bir yayın olup Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) deklarasyonuna dayalı 
yayın modelini benimsemiştir. Derginin arşivine ücretsiz ve açık erişimli olarak http://hayefjournal.istanbul.edu.tr bağlan-
tısından ulaşılabilir. HAYEF: Journal of Education’ın içeriği Creative Commons Alıntı-GayriTicari 4.0 lisansı ile lisanlan-
maktadır.

Baş Editör: Muhammet Baştuğ
Adres: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (212) 440 00 00  / 11988
Faks: +90 (212) 513 05 61
E-mail: mbastug@istanbul.edu.tr

Yayıncı: AVES 
Adres: Büyükdere cad, 105/9 34394 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Turkey
Tel: +90 212 217 17 00
Faks: +90 (212) 217 22 92
E-mail: info@avesyayincilik.com
Web sayfası: avesyayincilik.com
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AIMS and SCOPE

HAYEF: Journal of Education is an international, scientific, open access periodical published in accordance with indepen-
dent, unbiased, and double-blinded peer-review principles. HAYEF: Journal of Education started its publication life in 2004 
as the Journal of Hasan Ali Yücel Education Faculty (HAYEF). As of October 2017 issue, the title has been changed into 
HAYEF: Journal of Education. The journal is the official publication of İstanbul University-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel 
Faculty of Education and published biannually in April and October. The publication languages of the journal are Turkish 
and English. Manuscripts in either French or German are also considered for publication in HAYEF: Journal of Education.

HAYEF: Journal of Education (e-ISSN: 2602-4829) is a peer-reviewed and online-only journal published by İstanbul Univer-
sity-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Faculty of Education. 

The journal publishes qualitative and quantitative research articles, especially meta-analysis and meta-synthesis studies, 
on education and teaching, reviews and theoretical studies related to contemporary literature on education. The primary 
purpose of HAYEF: Journal of Education is to share the scientific information produced in the field of education on a broad 
platform.  In this respect, the journal aims to bring together researchers, education practitioners, and politicians of education 
at a common point. The journal focuses on research that will lead to the solution of educational problems, the quality of 
education in education and the production of new information. 

The editorial and publication processes of the journal are shaped in accordance with the guidelines of the International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors 
(CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE), and National Infor-
mation Standards Organization (NISO). The journal conforms with the Principles of Transparency and Best Practice in 
Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice).

HAYEF: Journal of Education is currently indexed in EBSCO and Proquest.

All expenses of the journal are covered by the İstanbul University Cerrahpaşa. Processing and publication are free of charge 
with the journal. No fees are requested from the authors at any point throughout the evaluation and publication process. 
All manuscripts must be submitted via the online submission system, which is available at https://mc04.manuscriptcentral.
com/hayef. The journal guidelines, technical information, and the required forms are available on the journal’s web page. 

Statements or opinions expressed in the manuscripts published in the journal reflect the views of the author(s) and not the 
opinions of the İstanbul University-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Faculty of Education, editors, editorial board, and/or pub-
lisher; the editors, editorial board, and publisher disclaim any responsibility or liability for such materials.

HAYEF: Journal of Education is an open access publication and the journal’s publication model is based on Budapest Open 
Access Initiative (BOAI) declaration. Journal’s archive is available online, free of charge at http://hayefjournal.istanbulc.edu.
tr. HAYEF: Journal of Education’s content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Inter-
national License.

Editor in Chief: Muhammet Baştuğ
Adress: İstanbul University-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Faculty of Education, İstanbul, Turkey
Tel: 02124400000 / 11988
Fax:  +90 2125130561
E-mail: mbastug@istanbul.edu.tr
 
Yayıncı: AVES 
Adres: Büyükdere cad, 105/9 34394 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Turkey
Tel: +90 212 217 17 00
Faks: +90 (212) 217 22 92
E-mail: info@avesyayincilik.com
Web sayfası: avesyayincilik.com
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YAZARLARA BİLGİ

İçerik
HAYEF: Journal of Education, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nin bağımsız, tarafsız ve 
çift-kör hakemli değerlendirme ilkelerine göre yayın yapan uluslararası açık erişimli elektronik bilimsel yayın organıdır. Der-
gi Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda iki sayı olarak yayınlanmakta olup yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Almanca 
ya da Fransızca yazılmış makaleler de HAYEF: Journal of Education’da yayınlamak üzere değerlendirmeye alınmaktadır.

HAYEF: Journal of Education; eğitim bilimlerinin tüm alanlarında yüksek bilimsel seviyede yayınladığı makalelerle liter-
atüre katkı sunmayı amaçlamaktadır. Dergi eğitim alanında kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma ve derleme yazıları 
yayınlamaktadır. 

Yayın Politikası 
Derginin editoryal ve yayın süreçleri International Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Eth-
ics (COPE), European Association of Science Editors (EASE)  ve National Information Standards Organization (NISO) 
organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. HAYEF: Journal of Education, Principles of Transparency 
and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

Dergideki makalelerden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Yazar(lar)a herhangi bir şekilde telif ücreti ödenmez.  

Özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve atıf potansiyeli bir makalenin yayına kabulü için en önemli kriterlerdir. Gönderilen 
yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı dergide, kitapta veya farklı bir mecrada sunulmamış ya da yayınlanma-
mış olması gerekir. Şekiller, tablolar veya hem basılı hem de elektronik formatlardaki diğer materyaller dahil olmak üzere 
önceden yayınlanmış içeriği kullanırken, yazarların telif hakkı sahibinden izin almaları gerekir. Bu husustaki hukuki, mali 
ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.

Değerlendirme Süreci
HAYEF: Journal of Education’a gönderilen tüm makaleler çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir. Taraf-
sız değerlendirme sürecini sağlamak için her makale alanlarında uzman iki dış-bağımsız hakem tarafından değerlendirilir. 
Hakemler, 1 aylık süre içerisinde çalışmayı değerlendirmezler ise Yayın Kurulu ilgili çalışmayı değerlendirmek üzere farklı 
hakemlere gönderebilir. Yayınlanacak çalışma ile ilgili karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak Yayın Kurulu 
tarafından verilir. Dergi Yayın Kurulu üyeleri tarafından gönderilecek makalelerin değerlendirme süreçleri, davet edilecek 
dış bağımsız editörler tarafından yönetilmektedir. Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde nihai karar yetkisi Baş Edi-
tördedir. 

Etik ve İzinler
Araştırmaların etik ilkelerle uyumlu şekilde gerçekleştirilmesi yazarların sorumluluğundadır. Yazarlar gereken durumlarda 
araştırmaları için ilgili kurumlardan izin ve katılımcılardan ya da gönüllülerden onam almış olmalı ve bu bilgiyi makaleleri-
nin “Yöntem” bölümünde beyan etmelidir. Katılımcıların çocuk olması durumunda gerekli onam çocuğun ebeveynlerinden 
alınmalıdır. Her çalışma izin ya da onam gerektirmese de Yayın Kurulu gerekli gördüğü durumlarda yazarlardan çalışmala-
rının etik süreci ile ilgili detay isteyebilir.

Dergiye makale gönderen tüm yazarların hazırladıkları çalışmalarda evrensel etik ilkelere uymaları beklenmektedir. Bu 
ilkeler; bilimsel doğruluk, veri ve analiz doğruluğu, kurumsal dürüstlük, tarafsızlık ve sosyal sorumluluk çerçevesinde 
şekillenmektedir.  

Dergiye gönderilen makaleler, hakem değerlendirme sürecinde ya da yayına hazırlık aşamasında herhangi bir noktada bir 
benzerlik tespit yazılımı (CrossCheck tarafından iThenticate) tarafından taranmaktadır. Cümleler ve ifadeler yazar olarak 
size ait olsa dahi, metnin daha önce yayınlanan verilerle kabul edilemez bir benzerliği olmalıdır.

Başkalarının önceki çalışmalarını (veya kendi çalışmalarınızı) tartışırken, lütfen materyali her durumda doğru bir şekilde 
alıntıladığınızdan emin olunuz.

Yayın Kurulu, dergimize gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri 
karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket etmektedir.

Yazarlık
Bilimsel bir makalenin yazarlığı, makale yazarı olarak belirtilen kişinin çalışmaya önemli katkı sunduğu ve makale içeriğinin 
tüm sorumluluğunu taşıdığı anlamına gelmektedir. Birden fazla yazarı olan makalelerin yazarlarından aşağıdaki kriterleri 
karşılanmaları beklenmektedir:

• Makalenin tasarım, veri toplama ve/veya veri analizi aşamalarında kayda değer bir katkısı olması 
• Makale yazımı ya da düzenlemesi aşamalarında görev almış olması
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• Makalenin dergiye gönderilecek son haline ve hangi dergiye gönderileceğine onay vermiş olması
• Makale içeriğinin tüm sorumluluğunu kabul etmesi

Yukarıdaki maddeler dışında, makaleye yapılmış herhangi başka bir bireysel katkı Teşekkür bölümünde belirtilmelidir.

Çıkar Çatışması
HAYEF: Journal of Education; gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dahil olan yazarların ve bireylerin, potansiyel 
çıkar çatışmasına ya da önyargıya yol açabilecek finansal, kurumsal ve diğer ilişkiler dahil mevcut ya da potansiyel çıkar 
çatışmalarını beyan etmelerini talep ve teşvik eder.

Bir çalışma için bir birey ya da kurumdan alınan her türlü finansal destek ya da diğer destekler Yayın Kurulu’na beyan edil-
melidir. Editörler, yazarlar ve hakemler ile ilgili potansiyel çıkar çatışması vakaları derginin Yayın Kurulu tarafından COPE 
rehberleri kapsamında çözülmektedir.

Derginin Yayın Kurulu, itiraz ve şikayet vakalarını, COPE rehberleri kapsamında işleme almaktadır. Yazarlar, itiraz ve şikayet-
leri için doğrudan Editoryal Ofis ile temasa geçebilirler. İhtiyaç duyulduğunda Yayın Kurulu’nun kendi içinde çözemediği ko-
nular için tarafsız bir temsilci atanmaktadır. İtiraz ve şikayetler için karar verme süreçlerinde nihai kararı Baş Editör verecektir.

Telif ve Lisanslama
HAYEF: Journal of Education, ilk gönderim sırasında  http://hayefjournal.istanbulc.edu.tr/tr/_ adresinden indirilebilen 
Telif Hakkı Lisans Sözleşmesinin imzalanarak makale ile birlikte derginin çevrimiçi değerlendirme sistemine yüklenmes-
ini zorunlu tutar. Yazarlar, Telif Hakkı Lisans Sözleşmesini imzalayarak, makalenin Cerrahpaşa Tıp Dergisi tarafından 
yayınlanmak üzere kabul edilmesi durumunda Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC) 
kapsamında lisanslanacağını kabul ederler.

Sorumluluk Reddi
Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen görüşler ve fikirler HAYEF: Journal of Education, Baş Editör, Editörler, Yayın 
Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bakış açılarını yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı bu gibi durum-
lar için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içerik ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara aittir.

MAKALE HAZIRLAMA

Makaleler sadece https://mc04.manuscriptcentral.com/hayef adresinde yer alan derginin çevrimiçi makale yükleme ve de-
ğerlendirme sistemi üzerinden gönderilebilir. Diğer mecralardan gönderilen makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına uygunluğu ilk olarak Editöryel Ofis tarafından kontrol edilecek, dergi yazım 
kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler teknik düzeltme talepleri ile birlikte yazarlarına geri gönderilecektir. 

Yazarların; Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi’ni ilk gönderim sırasında online makale sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Bu 
forma http://hayefjournal.istanbulc.edu.tr/tr/_adresinden erişilebilmektedir.

Makale Hazırlama
HAYEF: Journal of Education’ne gönderilen tüm yazılar, A4 boyutunda MS Word uyumlu programda Times New Roman 
yazı karakterinde 10 punto olarak yazılmalıdır. Dergiye gönderilecek makalelerde sayfa sınırı bulunmamaktadır. 

Başlık sayfası: Gönderilen tüm makalelerle birlikte ayrı bir başlık sayfası da gönderilmelidir. Bu sayfa;

• Makalenin başlığını ve 50 karakteri geçmeyen kısa başlığını,
• Yazarların isimlerini, kurumlarını ve eğitim derecelerini,
• Yazarların ORCID numaralarını 
• Finansal destek bilgisi ve diğer destek kaynakları hakkında detaylı bilgiyi,
• Sorumlu yazarın ismi, adresi, telefonu (cep telefonu dahil) ve e-posta adresini,
• Makale hazırlama sürecine katkıda bulunan ama yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerle ilgili bilgileri 
• Makale daha önceden bir bilimsel toplantıda sunulduysa, ilgili bilimsel toplantının detaylı bilgilerini içermelidir.

Özet: Özgün araştırma makalelerinde 200 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet bölümü alt başlık 
içermeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

İngilizce genişletilmiş özet: Türkçe yazılan makalelerin uluslararası platformda görünürlüğü ve atıf oranını arttırmak ama-
cıyla, yalnızca araştırma makaleleri için 800-1000 kelimelik İngilizce geniş özet hazırlanıp sisteme yüklenmelidir. İngilizce 
geniş özet makalenin giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonucu kapsamlı bir biçimde özetleyecek şekilde hazırlanmalıdır. 
İngilizce genişletilmiş özet “Giriş ve Çalışmanın Amacı, Kavramsal/Kuramsal Çerçeve, Yöntem, Bulgular ve Tartışma ile 
Sonuç ve Öneriler” alt başlıklarını içermelidir.
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Anahtar Sözcükler: Araştırma makaleleri en az 3 en fazla 5 anahtar kelimeyle birlikte gönderilmelidir. Anahtar kelimeler 
İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanıp ilgili özetin altına yazılmalıdır.

Makale Türleri
Özgün Araştırma: Nicel, nitel ve karma yöntemli çalışmalar ile meta araştırmalar “Giriş”, “Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç 
ve Tartışma” bölümlerini içermelidir.

Derleme: Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uz-
manlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarları dergi tarafından da davet edilebilir. 

Tablolar
Tablolar ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun olarak numaralandırılarak ana dosyada yer almalıdır. Tabloların üze-
rinde tanımlayıcı bir başlık yer almalı ve tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo altına tanımlanmalıdır. Tablolar 
Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” komutu kullanılarak hazırlanmalı ve kolay okunabilir şekilde düzen-
lenmelidir. Tablolarda sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı; ana metindeki verileri destekleyici 
nitelikte olmalılardır.

Resim ve Resim Altyazıları
Resimler, grafikler ve fotoğraflar (TIFF ya da JPEG formatında) ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir. Görseller bir 
Word dosyası dokümanı ya da ana doküman içerisinde sunulmamalıdır. Alt birimlere ayrılan görseller olduğunda, alt bi-
rimler tek bir görsel içerisinde verilmemelidir. Her bir alt birim sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Resimler alt 
birimleri belli etme amacıyla etiketlenmemelidir (a, b, c vb.). Resimlerde altyazıları desteklemek için kalın ve ince oklar, ok 
başları, yıldızlar, asteriksler ve benzer işaretler kullanılabilir. Makalenin geri kalanında olduğu gibi resimler de kör olmalıdır. 
Bu sebeple, resimlerde yer alan kişi ve kurum bilgileri de körleştirilmelidir. Görsellerin minimum çözünürlüğü 300DPI 
olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki aksaklıkları önlemek için gönderilen bütün görsellerin çözünürlüğü net ve boyutu 
büyük (minimum boyutlar 100x100 mm) olmalıdır. Resim altyazıları ana metnin sonunda yer almalıdır.

Makale içerisinde geçen tüm kısaltmalar, ana metin ve özette ayrı ayrı olmak üzere ilk kez kullanıldıkları yerde tanımlanarak 
kısaltma tanımın ardından parantez içerisinde verilmelidir.

Tüm kaynaklar, tablolar ve resimlere ana metin içinde uygun olan yerlerde sırayla numara verilerek atıf yapılmalıdır.

P değerleri tablo içerisinde gösterilmemelidir. Metin içerisindeki p değerleri ise italik olarak yazılmalıdır.

Kaynaklar
Hem metin içi kaynaklar hem kaynakça bölümü Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manu-
al of American Psychological Association (APA) 6. versiyona göre hazırlanmalıdır. Makalelerde konuyla ilgili en güncel 
kaynakların kullanılmasına özen gösterilmelidir. Kaynakların doğrulu yazarların sorumluluğundadır.

Farklı yayın türleri için kaynakça biçimleri aşağıda örneklendirilmiştir.

Kitap: Toulmin, S. (1958). The Uses of Argument. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Kitap bölümü: Öztürk, O. &Uluşahin, A. (2008). Nevrotik, Stresle İlgili Somatoform Bozukluklar: Saplantı-Zorlantı 
Bozukluğu, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları içinde (ss. 480-496). Tuna Matbaacılık,11. Baskı.

Makale: Köseoğlu, S.A & Yıldız, Y. (2018). Tek Ebeveynli Çocukların Yaşam Deneyimleri, HAYEF: Journal of Education, 
15(2), 80-98.

Yazarlı web sayfası: Bayrakçeken, S. ve Çelik, S. (2008). Bilimin doğası. 18 Eylül 2014 tarihinde, <http://www.ppt2txt.com/
r/4dbeddab > adresinden alınmıştır.

Tez: Yılmaz, A. E. (2002). Boşanmış ebeveynlerin duygusal/sosyal uyumu ve psikolojik sıkıntılarının çocukla ilgili konular-
da algılanan güç/kontrol, algılanan sosyal destek ve demografik özelliklerden yordanması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi). ODTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Revizyonlar
Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken, hakemlerin istediği düzeltmeleri ve hakemlerin sorularına 
yanıtlarını ana metin içerisinde renklendirerek belirtmelidir. Revize makaleler karar mektubunu takip eden 30 gün içer-
isinde dergiye gönderilmelidir. Makalenin revize versiyonu belirtilen süre içerisinde yüklenmezse, revizyon seçeneği iptal 
olabilir. Yazarların revizyon için ek süreye ihtiyaç duymaları durumunda uzatma taleplerini ilk 30 gün sona ermeden dergiye 
iletmeleri gerekmektedir.
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Yayına kabul edilen makaleler dil bilgisi, noktalama ve biçim açısından kontrol edilir. Yayın süreci tamamlanan makaleler, 
yayın planına dahil edildikleri sayıyla birlikte yayınlanmadan önce erken çevrimiçi formatında dergi web sitesinde yayına 
alınır. Kabul edilen makalelerin baskıya hazır PDF dosyaları sorumlu yazarlara iletilir ve yayın onaylarının 2 gün içerisinde 
dergiye iletilmesi istenir.

Baş Editör: Muhammet Baştuğ
Adres: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (212) 440 00 00  / 11988
Faks:  +90 (212) 513 05 61
E-mail: mbastug@istanbul.edu.tr 

Yayıncı: AVES 
Adres: Büyükdere cad, 105/9 34394 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Turkey
Tel: +90 212 217 17 00
Faks: +90 (212) 217 22 92
E-mail: info@avesyayincilik.com
Web sayfası: avesyayincilik.com
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INFORMATION TO AUTHORS 

Context
HAYEF: Journal of Education is an international, scientific, open access periodical published in accordance with indepen-
dent, unbiased, and double-blinded peer-review principles. The journal is the official online-only publication of İstanbul 
University-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Faculty of Education and published biannually in April and October. The publi-
cation languages of the journal are Turkish and English. Manuscripts in either French or German are also considered for 
publication in HAYEF: Journal of Education.

HAYEF: Journal of Education aims to contribute to the literature by publishing manuscripts at the highest scientific level in 
all fields of educational sciences. The journal publishes theoretical and practical original articles and reviews on educational 
sciences.

Publication Policy
The editorial and publication processes of the journal are shaped in accordance with the guidelines of the Council of Science 
Editors (CSE), the Committee on Publication Ethics (COPE), the European Association of Science Editors (EASE), and 
National Information Standards Organization (NISO). The journal conforms to the Principles of Transparency and Best 
Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice).

Originality, high scientific quality, and citation potential are the most important criteria for a manuscript to be accepted for 
publication. Manuscripts submitted for evaluation should not have been previously presented or already published in an 
electronic or printed medium. The journal should be informed of manuscripts that have been submitted to another journal 
for evaluation and rejected for publication. When using previously published content, including figures, tables, or any other 
material in both print and electronic formats, authors must obtain permission from the copyright holder. Legal, financial and 
criminal liabilities in this regard belong to the author(s).

Peer-Review Policy
Manuscripts submitted to HAYEF: Journal of Education will go through a double-blind peer-review process. Each submis-
sion will be reviewed by at least two external, independent peer reviewers who are experts in their fields in order to ensure 
an unbiased evaluation process. If reviewers do not evaluate the manuscript within a month, Editorial Board may send the 
article to different reviewers for evaluation. Editorial Board decides whether the manuscript will be published, considering 
the reviewer comments. The editorial board will invite an external and independent editor to manage the evaluation pro-
cesses of manuscripts submitted by editors or by the editorial board members of the journal. The Editor in Chief is the final 
authority in the decision-making process for all submissions. 

Ethical Principles
It is the author’s responsibility to ensure that the research has been conducted according to the ethical principles. Au-
thors should obtain the necessary permissions from related institutions and consent from the participants or volunteers 
and declare this information in the “Methods” section of their manuscript. When the participants are children, the written 
informed consent must be obtained from the parents of the children. Although permission and consent are not required for 
each research, the Editorial Board has a right to ask authors details about the ethical process of their research if they think 
it is required. 

The authors are expected to submit researches that comply with the general ethical principles which include; scientific integ-
rity, objectivity, collegiality, data integrity, institutional integrity and social responsibility.

All submissions are screened by a similarity detection software (iThenticate by CrossCheck) at any point during the peer-re-
view or production process.Even if you are the author of the phrases or sentences, the text should not have unacceptable 
similarity with the previously published data.

When you are discussing others’ (or your own) previous work, please make sure that you cite the material correctly in every 
instance.

In the event of alleged or suspected research misconduct, e.g., plagiarism, citation manipulation, and data falsification/
fabrication, the Editorial Board will follow and act in accordance with COPE guidelines.

Authorship
Being an author of a scientific article mainly indicates a person who has a significant contribution to the article and shares 
the responsibility and accountability of that article. To be defined as an author of a scientific article, researchers should fulfil 
below criteria:

• Making a significant contribution to the work in all or some of the following phases: Research conception or design, 
acquisition of data, analysis and interpretation.
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• Drafting, writing or revising the manuscript
• Agreeing on the final version of the manuscript and the journal which it will be submitted
• Taking responsibility and accountability of the content of the article

Outside the above-mentioned authorship criteria, any other form of specific contribution should be stated in the Acknowl-
edgement section.

If an article is written by more than one person, one of the co-authors should be chosen as the corresponding author for han-
dling all the correspondences regarding the article. Before submission, all authors should agree on the order of the authors 
and provide their current affiliations and contact details. Corresponding author is responsible for ensuring the correctness 
of these information.

Conflict of Interest 
HAYEF: Journal of Education requires and encourages the authors and the individuals involved in the evaluation process of 
submitted manuscripts to disclose any existing or potential conflicts of interests, including financial, consultant, and institu-
tional, that might lead to potential bias or a conflict of interest. Any financial grants or other support received for a submitted 
study from individuals or institutions should be disclosed to the Editorial Board. Cases of a potential conflict of interest of 
the editors, authors, or reviewers are resolved by the journal’s Editorial Board within the scope of COPE guidelines.

The Editorial Board of the journal handles all appeal and complaint cases within the scope of COPE guidelines. In such 
cases, authors should get in direct contact with the editorial office regarding their appeals and complaints. When needed, an 
ombudsperson may be assigned to resolve cases that cannot be resolved internally. The Editor in Chief is the final authority 
in the decision-making process for all appeals and complaints.

Copyright and Licensing
HAYEF: Journal of Education requires a Copyright Licence Form which is available at http://hayefjournal.istanbul.edu.tr. By 
signing the Copyright License Agreement, authors agree that the article, if accepted for publication by the HAYEF: Journal 
of Education, will be licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License (CC BY-
NC). When using previously published content, including figures, tables, or any other material in both print and electronic 
formats, authors must obtain permission from the copyright holder. Legal, financial and criminal liabilities in this regard 
belong to the author(s).

Disclaimer
Statements or opinions expressed in the manuscripts published in HAYEF: Journal of Education reflect the views of the 
author(s) and not the opinions of the editors, the editorial board, or the publisher; the editors, the editorial board, and the 
publisher disclaim any responsibility or liability for such materials. The final responsibility in regard to the published content 
rests with the authors.

MANUSCRIPT PREPARATION

Manuscripts can only be submitted through the journal’s online manuscript submission and evaluation system, available at 
https://mc04.manuscriptcentral.com/hayef. Manuscripts submitted via any other medium will not be evaluated.

Manuscripts submitted to the journal will first go through a technical evaluation process where the editorial office staff will 
ensure that the manuscript has been prepared and submitted in accordance with the journal’s guidelines. Submissions that 
do not conform to the journal’s guidelines will be returned to the submitting author with technical correction requests.

Authors are required to submit the Copyright License Agreement Form during the initial submission.

The form is available for download at https://mc04.manuscriptcentral.com/hayef.

Preparation of the Manuscript

All articles sent to HAYEF: Journal of Education must be written in Times New Roman 10 font size in MS Word compatible 
program in A4 size. There is no page limit for submissions. 

Title page: A separate title page should be submitted with all submissions and this page should include:

• The full title of the manuscript as well as a short title (running head) of no more than 50 characters,
• Name(s), affiliations, and highest academic degree(s) and ORCID ID(s) of the author(s),
• Grant information and detailed information on the other sources of support,
• Name, address, telephone (including the mobile phone number) and fax numbers, and email address of the corre-

sponding author,
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• Acknowledgment of the individuals who contributed to the preparation of the manuscript but who do not fulfill the 
authorship criteria.

Abstract: An abstract should be submitted with all original articles. The abstract should be unstructured and a maximum 
of 200 words in length.

Extended Abstract: An 800-1000 word should accompany all Turkish submissions extended abstract in English to make 
the Turkish articles more visible in international platforms as well as to increase citation performance. The English abstract 
should be prepared comprehensively to summarize the introduction, methods, results, and the discussion sections of the ar-
ticle. English extended abstract should include the following subheadings: Introduction and Purpose of Study, Conceptual/
Theoretical Framework, Methods, Results and Discussion, and Conclusions and Recommendations.

Keywords: Each submission must be accompanied by a minimum of 3 to a maximum of 5 keywords for subject indexing at 
the end of the abstract. The keywords should be listed in full without abbreviations. 

Manuscript Types
Original Articles: All qualitative and quantitative research articles should be structured as “Introduction”, “Methods”, “Re-
sults” and “Discussion”. 

Review Articles: Reviews prepared by authors who have extensive knowledge on a particular field and whose scientific back-
ground has been translated into a high volume of publications with a high citation potential are welcomed. These authors 
may even be invited by the journal. 

Tables
Tables should be included in the main document, and they should be numbered consecutively in the order they are referred 
to within the main text. A descriptive title must be placed above the tables. Abbreviations used in the tables should be defined 
below the tables by footnotes (even if they are defined within the main text). Tables should be created using the “insert table” 
command of the word processing software and they should be arranged clearly to provide easy reading. Data presented 
in the tables should not be a repetition of the data presented within the main text but should be supporting the main text.

Figures and Figure Legends
Figures, graphics, and photographs should be submitted as separate files (in TIFF or JPEG format) through the submission system. 
The files should not be embedded in a Word document or the main document. When there are figure subunits, the subunits should 
not be merged to form a single image. Each subunit should be submitted separately through the submission system. Images should 
not be labeled (a, b, c, etc.) to indicate figure subunits. Thick and thin arrows, arrowheads, stars, asterisks, and similar marks can 
be used on the images to support figure legends. Like the rest of the submission, the figures too should be blind. Any information 
within the images that may indicate an individual or institution should be blinded. The minimum resolution of each submitted 
figure should be 300 DPI. To prevent delays in the evaluation process, all submitted figures should be clear in resolution and large 
in size (minimum dimensions: 100 × 100 mm). Figure legends should be listed at the end of the main document.

All acronyms and abbreviations used in the manuscript should be defined at first use, both in the abstract and in the main 
text. The abbreviation should be provided in parentheses following the definition.

All references, tables, and figures should be referred to within the main text, and they should be numbered consecutively in 
the order they are referred to within the main text.

P value should not be included in the tables. P values that are presented in the main text should be written in italic.

References
While citing publications, preference should be given to the latest, most up-to-date publications. Authors are responsible for 
the accuracy of references. Both in-text citations and the references must be prepared according to American Psychological 
Association (APA) 6th edition style.

The reference styles for different types of publications are presented in the following examples.

Books: Toulmin, S. (1958). The Uses of Argument. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Book Chapter: Torres, D., Rochmes, J., & Harding, D.J. (2017). Enrollment and Degree Completion at For-Profit Colleges 
versus Traditional Institutions. In McMillan-Cottom, Tressie & William Darity, Jr. (eds), For-Profit Universities: The Shifting 
Landscape of Marketized Higher Education. Washington, DC: AERA Books.

Journal Article: Blechman, E. A. (1982). Are children with one parent at psychological risk? A methodological review. 
Journal of Marriage and Family, 44(1), 179-195.
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Webpage with an author: Durdu, P., Çağıltay, K. ve Hotomaroğlu, A. (2005). “Türkiye’deki Ergenlerin Bilgisayar Oyunu 
Oynama Alışkanlılarıve Oyun Tercihleri: ODTÜ ve Gazi Üniversitesi ögrencileri arası bir karşılaştırma” Retrieved from: 
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ers, educators and students (Unpublished doctoral dissertation). University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada.

REVISIONS
When submitting a revised version of a paper, changes made according to the reviewers’ comments should be highlighted 
in the revised document. Revised manuscripts must be submitted within 30 days from the date of the decision letter. If the 
revised version of the manuscript is not submitted within the allocated time, the revision option may be canceled. If the 
submitting author(s) believe that additional time is required, they should request this extension before the initial 30-day 
period is over.

Accepted manuscripts are copy-edited for grammar, punctuation, and format. Once the publication process of a manuscript 
is completed, it is published online on the journal’s webpage as an ahead-of-print publication before it is included in its 
scheduled issue. A PDF proof of the accepted manuscript is sent to the corresponding author and their publication approval 
is requested within 2 days of their receipt of the proof.
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