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Değerli Araştırmacılar, 

2017 yılının 32. cilt 1. sayısını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Eğitim Fakültesi olarak, şimdiye kadar olduğu gibi 

bundan sonra da yapmamız gereken, misyonumuzdan ayrılmadan daha iyi eğitim-araştırma yapma konusunda çalışmaya 

devam etmektir. Bu kararlılığımız sürdükçe, dergimizin ulusal ve uluslararası platformlarda takdir göreceğinden kuşku 

duymuyorum. 

Hacettepe Üniversitesi bu yıl 50. yıl dönümünü kutluyor. Dergimiz ilk olarak, 1986 yılında yayın hayatına başlamış ve 30 

yılını tamamlamıştır. 1986 yılından beri Türkiye’de ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunan bir çok bilimsel çalışma 

dergimizde yayınlanmıştır. Dergimize olan ilgi, bilim insanlarının değerli katkılarıyla birlikte her yıl artmaktadır. Bundan 

dolayı, kendini bilime adayan bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sayesinde eğitimin farklı alanlarında etki düzeyi yüksek  

makaleleri yayınlamaya  ve okumaya devam edeceğiz. 

2017 Ocak sayısında, farklı üniversitelerden  onbeş makaleyi siz değerli okurlarımıza sunuyoruz. 

Hacettepe Üniversitesi’nin kuruluşunun 50. yılında dergimize gösterdiğiniz ilgi ve katkılarınız  için teşekkür ediyorum. 

 

Prof. Dr. Ayhan YILMAZ 

 

Dear researchers, 

We are happy to announce the publication of volume 32 (2017), issue 1 of Hacettepe University Journal of Education. As the 

members of the Faculty of Education, we aim at pursuing our mission of better education and research, as we always have 

done. As long as we maintain our persistence, there is no doubt that our journal will be appreciated nationally and 

internationally. 

This year, Hacettepe University celebrates its 50th anniversary. Our journal was first published in 1986, and has been 

published for 30 years.  Since 1986, our journal featured many articles that have contributed to the field of education in 

Turkey and in the world. The interest in our journal has rapidly been growing with the valuable contributions of 

academicians. Therefore, we will keep publishing and reading influential articles in all fields of education with the support of 

dedicated scientists.   

The first issue of 2017 features 15 articles from a variety of universities. 

Thanks for your interest in and contributions for our journal in the 50th anniversary of the foundation of Hacettepe 

University. 

Prof. Dr. Ayhan YILMAZ 


