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Makale Sunumu Kontrol Çizelgesi
Indicate that this submission is ready to be considered by this journal
by checking off the following.
Aday makalenin değerlendirilmeye hazır olduğunu aşağıdakilerin her biri ile
karşılaştırarak kontrol ediniz.

Manuscript Agreement:
I / We hereby accept that, the article after being accepted for publication in the Eurasian
Journal of Educational Research (EJER), the author (s) as, all rights related to the article
has been transferred to the ANI PUBLISHING under the laws of the, "copyright
transfer".
Makale Eurasian Journal of Educational Research (EJER) dergisinde basıma
kabul edildikten sonra, yazar(lar) olarak; makale ile ilgili tüm hakları, “Telif
Hakkı Devir” yasaları uyarınca, ANI YAYINCILIK’A devrettiğimizi kabul
ediyoruz.
Manuscript Submission:
I have prepared my manuscript based on the criteria listed below and I accept all
submission conditions.
Makalemi aşağıda belirtilen kriterlere göre hazırladım ve makale gönderme
koşullarının tamamını kabul ediyorum.
Indicate that this submission is ready to be considered by this journal by checking off the
following.
Aday makalenin değerlendirilmeye hazır olduğunu aşağıdakilerin her biri ile
karşılaştırarak kontrol ediniz.
1

The manuscript is a report of original educational research or a discussion
article on research topics in education.
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Aday makale, eğitim alanıyla doğrudan ilgili bir araştırma ya da
tartışma yazısıdır.

2

The submission has not been previously published, nor sent to another
journal for consideration.
Sunulan çalışma daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamıştır,
başka bir derginin incelemesinde değildir.
Within a year, I have not submitted a manuscript to EJER as an author or
co-author for review other than this manuscript.

3

Son bir yıl içerisinde, yazarı olduğum ya da yazarları arasında
bulunduğum başka bir çalışma değerlendirilmek üzere EJER’e
sunulmamıştır.
All authors of this manuscript are subscribers of the EJER and accept to pay
300 EURO for the cost of proofreading and 10 loose copies of their articles if
the manuscript is accepted.

4

5
6
7

8

9

Aday makalenin kabul edilip basılması halinde makalelerinin
İngilizce son okuma (proofreading) ve 10 serbest kopya gönderimi
nedeniyle oluşan 1275 TL maliyeti Anı Yayıncılık'a ödemeyi kabul
ederler.
The entire manuscript is written in English.
Aday makalenin bütününün yazım dili İngilizce’dir.
The original manuscript is typed on A4 paper. The margins are 2.5 cm.
Aday makale kenar boşlukları 2.5 cm olan A4 kağıda yazılmıştır.
Each paragraph is longer than two sentences.
Her bir paragraf en az üç cümle içermektedir.
The entire manuscript - including quotations, references, author note,
content footnotes, figure captions, and all parts of tables – is double-spaced.
Aday makalenin tamamı, alıntılar, kaynakça, şekil ve tablo başlıkları
da dâhil olmak üzere çift aralıklı yazılmıştır.
The submission file is in Microsoft Word document file format. 12-point
Times New Roman font is used in entire manuscript.
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Aday makale, tamamında 12 punto Times New Roman yazı tipi
kullanılarak hazırlanmış bir Microsoft Word dokümanıdır.

10

11

12

13

The text has had the authors' names removed. If an author is cited, "Author"
and year are used in the bibliography and footnotes, instead of author's name,
paper title, etc. The author's name has also been removed from the attached
document.
Aday makale, yazar adları çıkarılarak sunulmuştur. Eğer yazar
kendisine atıfta bulunduysa yazarın adına ve çalışma başlığına yer
verilmeyecek, sadece “Author” yazılarak çalışmanın yılı
belirtilecektir. Eklenen dosyada yazar adı belirtilmeyecektir.
The title is 10 to 12 words.
Aday makalenin başlığı 10-12 sözcük uzunluğundadır.
The maximum length of the manuscript-including structured abstract in
English, tables, and references is 6000 words. This limitation does not include
Turkish extended abstract (750-1000 words) which is placed after the
references section.
Aday makale, İngilizce abstract, tablolar ve kaynakça vb. tüm ögeler
dâhil olmak üzere en fazla 6000 sözcüktür. Kaynakça’nın ardından
yer verilen uzun Türkçe özet (750-1000 sözcük) bu sayıya dâhil
değildir.
The article is preceded by English Structured Abstract of not more than
250 words and not less than 200 using five required headings: Purpose:
State the problem in field. Then explain the purpose of the study. Method:
Specify the research design, sample, and research instrument and data
analysis in brief. Findings: Highlight the significant, interesting or
surprising results. Implications for Research and Practice. (These
headings may need some adaptation in the case of discussion papers:
Background, Purpose of Study, Sources of Evidence, Main Argument, and
Conclusions). More information available from
http://www.tandf.co.uk/journals/authors/rereabstracts.asp
Yapılandırılmış İngilizce öz 200-250 sözcük uzunluğunda olup, aday
makalenin başında yer almakta ve Purpose (İlk önce alanda karşılaşılan
sorunu belirtelim. Daha sonra araştırmanın amacını bir cümle ile veriniz ),
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Method (Araştırma deseni, örneklem, very taoplama aracı ve verilerin
analizinini kısaca açıklayınız), Findings (En önemli ve çarpıcı araştırma
bulgularını verelim ) Implications for Research and Practice, (Uygulama
ve ileriye dönük araştırmalar için olası çıkarımlarınız ) başlıklarını
içermektedir. Bu başlıklar tartışma yazıları için: Çalışmanın Temeli,
Çalışmanın Amacı, Kanıt Kaynakları, Ana Tartışma ve Sonuçlar şeklinde
olabilir. Daha fazla bilgi için;
http://www.tandf.co.uk/journals/authors/rereabstracts.asp
adresine başvurunuz.

14

15

16

Following the structured abstract in English four to six keywords are
included. They should represent the content of your manuscript and be
specific to your field or sub-field. Avoid using keywords form the title of the
paper.
Yapılandırılmış İngilizce özden sonra 4-6 anahtar sözcüğe yer
verilmiştir. Anahtar kelimeler çalışmanızı temsil etmeli ve kendi
alanınıza ya da alt alanlara özgü olmalıdır. Makale adındaki
kavramları anahtar kelime olarak seçmekten kaçınınız.
An extended (750-1000 words) Turkish structured abstract is placed
following the “References” section using five required headings: Problem
Statement, Purpose of Study, Methods, Findings and Results, and
Conclusions and Recommendations. (These headings may need some
adaptation in the case of discussion papers: Background, Purpose of
Study, Sources of Evidence, Main Argument, and Conclusions). More
information available from
http://www.tandf.co.uk/journals/authors/rereabstracts.asp
Kaynakça’dan sonra 750-1000 sözcükten oluşan Türkçe
yapılandırılmış öze yer verilmiştir. Türkçe yapılandırılmış öz Problem
Durumu, Araştırmanın Amacı, Araştırmanın Yöntemi, Araştırmanın
Bulguları, Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri başlıklarını içermektedir.
Bu başlıklar tartışma yazıları için: Çalışmanın Temeli, Çalışmanın Amacı,
Kanıt Kaynakları, Ana Tartışma ve Sonuçlar şeklinde olabilir. Daha fazla
bilgi
için;
http://www.tandf.co.uk/journals/authors
/rereabstracts.asp
Following the Turkish structured abstract, four to six keywords are included.
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Uzun Türkçe özetten sonra 4-6 anahtar sözcüğe yer verilmelidir.
17

18

References are not cited in the structured abstracts in English and in Turkish.
İngilizce abstract ve Türkçe öz içerisinde atıfta bulunulmamıştır.
The format of headings, tables, figures, citations, references, and other details
follow the APA 6 style as described in the Publication Manual of the
American Psychological Association, 6th edition, available from
http://www.apa.org
Aday makalenin başlıkları, tabloları, şekilleri, atıfları, kaynakçası ve
diğer özellikleri tamamen APA altıncı baskıda belirtildiği şekildedir.
All illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate
points, rather than at the end.

19

Aday makalenin şekilleri ve tabloları metin içerisinde bulunmaları
gereken uygun yerlere yerleştirilmiştir. Makale sonunda
sunulmamıştır.
Citations in the text of the document include the author's surname, the
year of publication, and, when there is a specific quote from a source
used, a page number where the quote is located in the text.

20

Example: Nothing seemed so certain as the results of the early studies
(Tatt, 2001, p. 445). It was precisely this level of apparent certainty,
however, which led to a number of subsequent challenges to the
techniques used to process the data (Jones & Wayne, 2002, p. 879).
There were a number of fairly obvious flaws in the data: consistencies
and regularities that seemed most irregular, upon close scrutiny
(Aarns, 2003; West, 2003, p. 457).
With studies by two authors, always include both author names:
(Anderson & Bjorn, 2003)
As Anderson and Bjorn (2003) illustrated in their recent study
As recently as 2003, a prominent study (Anderson & Bjorn) illustrated
When a study has 3, 4, or 5 authors, include the names of all the
authors the first time the work is cited: (Anderson, Myers, Wilkes, &
Matthews, 2003)
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For all subsequent citations of this work, use "et al.": (Anderson et al.,
2003)
When a work has 6 or more authors, use et al.: (Bell et al., 2003)
For unsigned works, include the title, enclosed in parentheses. Put
quotation marks for short work titles, and italicize the titles of reports,
books, and other significant works:
("Recent Developments," 2004) (Dictionary of Tetrathalocigistic
Diseases, 2004)
Metin içindeki atıfları üstte verilen örneklere uygundur.
Three levels of headings are used: Level 1, Level 3 and Level 4. The
headings are formatted as follows: Centered Uppercase and
Lowercase Heading (Level 1)
Flush Left, Italicized, Uppercase and Lowercase Side Heading (Level 3)
Indented, italicized, lowercase paragraph heading ending with a period. Start
writing after the period (Level 4).
21

Aday makale içerisinde üç farklı düzey başlık kullanılmıştır. Düzey
1, Düzey 2, Düzey 3. Başlıklar bu düzeylere uygun olarak aşağıdaki
şekilde biçimlendirilmiştir:
Ortalı ve Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük Yazılmış Başlık (Düzey 1)
Tam Sola Dayalı, İtalik ve Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük Yazılmış Başlık
(Düzey 3)
İçeriden, italik, tamamı küçük harflerle yazılmış ve nokta ile bitten başlık.
Noktadan sonra normal metin yazımına devam edilmeli (Düzey 4).
References are listed in alphabetical order. Each listed reference is
cited in text, and each text citation is listed in the References. Basic
formats are as follows:

22

Haag, L., & Stern, E. (2003). In search of the benefits of learning Latin.
Journal of Educational Psychology, 95, 174–178.
Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. New York:
Wiley.
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Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1990). Cooperative learning and
achievement. In S. Sharan (Ed.), Cooperative learning: Theory and
research (pp. 173–202). New York: Praeger.
Turkish References Only:
Çınkır, Ş., & Çetin, S. K. (2010). Öğretmenlerin okullarda mesleki
çalışma ilişkileri hakkındaki görüşleri [Teachers’ opinions about
the professional working relationships in schools ]. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1 6(3), 353-371.
Article in an Internet-only journal/Periodical, database
Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to
optimize health and well being. Prevention & Treatment, 3, Article
0001a. Retrieved November 20, 2000, from
http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html
More information is available from:
http://citationonline.net/CitationHelp/csg04-manuscriptsapa.htm#references
Kaynakça’nın yazımı üstte verilen örneklere uygundur.
Order of the main parts in the manuscript is as follows: Main title in
English (max. 12 words)
Structured abstract (min. 200- max.250 words length)
Keywords (in English, min. four-max. six)
Main text
References
23

Main Title in Turkish (max. 12 words
Extended structured abstract (min.750-max.1000 words length in Turkish)
Keywords (in Turkish, min. four-max. six)
Aday makaleyi oluşturan ana öğeler aşağıdaki düzendedir:
İngilizce Ana Başlık (En fazla 12 sözcük)
Yapılandırılmış İngilizce Abstract (En az 200, en fazla 250 sözcük)
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Anahtar Sözcükler (İngilizce, en az dört, en fazla altı)
Ana Metin
Kaynakça
Türkçe Ana Başlık (En fazla 12 sözcük)
Yapılandırılmış Türkçe Öz (En az 750, en fazla 1000 sözcük)
Anahtar Sözcükler (Türkçe, en az dört, en fazla altı)
Structure of the Manuscript should be as follows:
Manuscript Title
English Abstract (200-250 words) Sub-headings:
Purpose:…
Purpose of Study:…
Method:….
Findings:….
Implications for Research and Parctice:…
Keywords:...

24

Introduction Method (sub-headings):
Research Design
Research Sample


Research Instrument and Procedure

Data Analysis
Results, Discussion and Conclusion, References
Extended Turkish Abstract (750-1000 words) Sub-headings:
Problem Durumu:…
Araştırmanın Amacı:…



Reliability and the validity of the research instrument used or adapted in the work must be
provided, and explained in detail.

Submission Checklist

193

Araştırmanın Yöntemi:…
Araştırmanın Bulguları:…
Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri:…
25

EJER editor reserves the right to reject manuscripts and not to
publish it that do not comply fully with the EJER Manuscript
Submission Guidelines.
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SUBSCRIPTION/ABONELİK
Annually / Yıllık
Individual / Kişi Aboneliği .................................. : 120 TL
Institution / Kurum Aboneliği ............................ : 280 TL
Abroad / Yurtdışı Aboneliği: ................................ : 250 $
Student / Öğrenci Aboneliği: ................................ : 70 TL
For single issue / Tek sayılar için
Individual / Kişiler ............................................ : 25 TL
Institution / Kurumlar......................................... : 75 TL
Payment / Ödeme

İş Bankası Kızılay Şubesi, Anı Yayıncılık 4214-0962561
Account number/Numaralı hesap

