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ÖNSÖZ 

Preface 

Değerli Akademisyen, Öğretmen ve Öğrenciler,  

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD) ile ABD Portland State Üniversitesi 

ve Litvanya Vilnius Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 4.Uluslararası Sınırsız Eğitim 

ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2020), 4th International Symposium of Limitless 

Education and Research (ISLER 2020), 03-06 Eylül 2020 tarihlerinde online (çevrimiçi) 

olarak gerçekleştirilmiştir.  

Sempozyumun amacı, uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışma, araştırma 

ve uygulamaları paylaşmak, bilim okuryazarlığını geliştirmek, eğitimci, araştırmacı, 

akademisyen, öğretmen ve öğrencilerin etkileşimin sağlamaktır. Sempozyum ana 

teması “Girişimcilik ve Yenilikçilik” olarak belirlenmiş, okul öncesi eğitimden 

yükseköğretime kadar 20’den fazla konu alanına yer verilmiştir. Sempozyuma aşağıda 

isimleri verilen 11 yabancı ülkeden 18 akademisyen davetli konuşmacı olarak 

katılmıştır.  

• Prof. Dr. Thomas R. GILPATRICK, Portland State University, USA 

• Prof. Dr. Todd Alan PRICE, University National-Louis,USA 

• Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI, Okayama University, Japan 

• Assoc. Prof. Dr. Apollinaria AVRUTINA, St. Petersburg State University, 

Russia 

• Assoc.Prof. Dr. Christina FREI, University of Pennsylvania, USA 

• Assoc. Prof. Dr. Erhan Selçuk HACIÖMEROĞLU, Temple University, Japan 

• Assoc. Prof. Dr. Galina MISKINIENE, Vilnius University, Lithuania  

• Assoc. Prof. Dr. Könül HACIYEVA, National Academy of Sciences, Azerbaijan 

• Assoc. Prof. Dr. Spartak KADIU, Tiran University, Albania 

• Assoc. Prof. Dr. Tanju DEVECİ, Khalifa University, UAE  

• Assoc. Prof. Dr. Xhemile ABDIU, Tiran University, Albania 

• Dr. A. Işıl ULUÇAM-WEGMANN, Universität Duisburg-Essen, Deutschland 

• Dr. Feride HATİBOĞLU, University of Pennsylvania, USA 

• Dr. Hanane BENALI, American University of the Middle East (AUM), Kuwait 

• Dr. Nurcan KÖSE, American University of the Middle East (AUM), Kuwait   

• Dr. Ulaş KAYAPINAR, American University of the Middle East (AUM), Kuwait  

• Semahat RESMİ CRAHAY, PCVO Moderne Talen-Hasselt, Belgium  

• Rob VERSTEEG, Ministry of National Education, Netherlands 
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Davetli konuşmacılar kendi alanlarıyla ilgili sunu yapmış, ayrıca panelist ve 

oturum başkanlığı gibi bilimsel etkinliklerde görev almıştır. Ayrıca 4.Uluslararası 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunda (USEAS 2020), Sınırsız Eğitim ve 

Araştırma Derneği üyeleri başta olmak üzere 110 akademisyen Bilim Kurulu Üyesi ve 

27 akademisyen Düzenleme Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Sempozyum 03-06 

Eylül 2020 tarihlerinde dört gün sürmüş, 44 oturum ve 12 panel gerçekleştirilmiş, 122 

sunum yapılmıştır. Böylece Sempozyuma yoğun bir ilgi ve katılım olmuştur. 

Bu yıl “Girişimcilik ve Yenilikçilik” temasıyla düzenlenen Sempozyumda 

nitelikli araştırma ve uygulamaları paylaşmak öncelikli olarak ele alınmıştır. Bu 

süreçte bilimsel üretime katkı sağlamak, yeni düşünce ve çalışmalara ortam 

hazırlamak, sınırsız öğrenme, eğitim ve araştırmaya dikkat çekmek, bilgi toplumuna 

uyum sağlamak amaçlanmıştır. Bunun yanında akademisyen, öğretmen ve öğrencileri 

bir araya getirmek, bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak, işbirliği ve 

eşgüdüm sürecini canlandırmak hedeflenmiştir.  

USEAS 2020‘nin birinci teması olan “girişimcilik” günümüz ve gelecek önemli 

olmaktadır. Girişimcilik bireyin düşünceleri eyleme dönüştürme becerisidir. Amaca 

ulaşmak için proje planlama ve yürütmenin yanında yaratıcılık, yenilik ve risk almayı 

da içermektedir. Girişimcilik, yaratıcılık ve yenilik becerileri iç içedir. Girişimci ve 

yaratıcı bireylerin ortak özelliği başarı güdüsünün yüksek olmasıdır. Eğitim sürecinde 

girişimci bireyler yetiştirmek çok önemli olmaktadır. İkinci tema olan “yenilikçilik” 

ise girişimcilik ile özdeşleşen bir madalyonun iki yüzü gibidir. Yenilik; birey ya da 

toplum tarafından yeni olarak algılanan bir fikir, uygulama ya da nesne, olarak 

açıklanmaktadır. Yenilikçilik ise daha etkili, işlevsel ve verimli fikirler, uygulamalar 

ile süreçler ve hizmetler üretmektir. Yeniliklerin temelinde yaratıcılık vardır. 

Girişimcilikle beslenmektedir. Yenilikçilik genel olarak beş başlık altında ele 

alınmaktadır. Bunlar yeni ürün ya da hizmetler, yeni kaynaklar, yeni üretim araçları 

ve pazarlar, yeni sektörler gibi sıralanmaktadır. 

Girişimcilik ve yenilikçiliğin temeli eğitim, öğrenme, sınırsız öğrenme, hayat 

boyu öğrenme gibi kavramlara dayanmaktadır. Girişimcilik ve yenilikçilik eğitimde 

yeni modeller, yeni uygulamalar, yeni yöntem ve teknikler, ilkeler vb. geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. İkisi birlikte ilerlemekte ve birbirini geliştirmektedir. Bu nedenle 

eğitimde girişimcilik ve yenilikçiliğin ayrı bir yeri bulunmaktadır. Öğrencilerin bu 

becerileri geliştirmesine çalışılmaktadır. 

USEAS 2020’e bu amaçlarla başlanmış, duyurular ve planlamalar bunun üzerine 

yapılandırılmıştır. Ancak küresel salgın bütün süreci değiştirmiştir. Sempozyumun 

ikinci teması eğitim ve küresel salgın olmuştur. Bazı paneller ve bildiriler bu konuya 

odaklanmıştır. Sempozyumda küresel salgın sürecinde eğitimin nasıl olması gerektiği 

konuşulmuş, tartışılmış ve öneriler sunulmuştur. Bu sırada uzaktan eğitimin yararları, 
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etkisi, sorunları vb. de ele alınmıştır. Böylece Sempozyumda güncel konulara da yer 

verilmiş, önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 

Sempozyumda sunulan bildiri özetleri ve bildiriler USEAS 2020 Sempozyum 

Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Bildiri değerlendirmede; çalışmanın 

özgünlüğü, amacı, bilimsel temelleri, yöntemi, bulgular ve yorumlar, tartışma, sonuç 

ve öneriler, bilimsel alana katkısı, uygulanabilirliği ile Türkçe dil kullanımı gibi 

ölçütler dikkate alınmıştır. Bu ölçütlere göre her bildiri iki hakeme gönderilmiş ve 

100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. İki hakem değerlendirmesi sonucu 70’in 

üzerinde puan alan bildiriler özetleri USEAS 2020 Sempozyum Programına alınmıştır. 

Bildiri tam metinleri ve bildiri ödüllerini değerlendirme sürecinde de aynı işlemler 

yapılmıştır. 

 Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneğinin Ödül Yönergesine göre ödüle aday 

bildiriler için Sempozyum Bilim Kurulu Üyeleri arasından üç ayrı jüri kurulmuştur. 

Jüri üyeleri, birinci yazarlarına göre “Bildiri Ödülü” ve “Genç Katılımcı Ödülü” 

kategorilerinde verilecek ödülleri Sempozyum süresince belirlemiştir. Buna ek olarak 

Sempozyuma akademik destek veren katılımcılara “Akademik Katkı Ödülü“ 

verilmiştir. USEAS 2020 Kapanış Oturumunda ödül alan kişiler, bildiriler ve yazarları 

ilan edilmiştir. 

Sempozyuma çeşitli ülkelerden katılan bilim insanlarının yanında ülkemizdeki 

çeşitli üniversitelerden panelist olarak davet edilen ve katılan;  

• Prof. Dr. Erol DURAN, Uşak Üniversitesi 

• Prof. Dr. Fatma SUSAR KIRMIZI, Pamukkale Üniversitesi  

• Prof. Dr. Sabri SİDEKLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

• Prof. Dr. Selahattin TURAN, Uludağ Üniversitesi  

• Prof. Dr. Seyfi ÖZGÜZEL, Çukurova Üniversitesi 

• Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, Bartın Üniversitesi  

• Doç. Dr. Cüneyit AKAR, Uşak Üniversitesi 

• Doç. Dr. Gizem SAYGILI, Karaman Üniversitesi 

• Doç. Dr. Gülden TÜM, Çukurova Üniversitesi 

• Doç. Dr. Muhammet BAŞTUĞ, İstanbul Üniversitesi 

• Doç. Dr. Neslihan BAY, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

• Doç. Dr. Nevin AKKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi 

• Doç. Dr. Oğuzhan KURU, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

• Doç. Dr. Özlem BAŞ, Hacettepe Üniversitesi 

• Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK, Ordu Üniversitesi 

• Doç. Dr. Yalçın BAY, Anadolu Üniversitesi  

• Doç. Dr. Yasemin KUŞDEMİR, Kırıkkale Üniversitesi 
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• Dr. Öğr. Üyesi Aysun Nüket ELÇİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

• Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇUKURBAŞI, Bartın Üniversitesi  

bilim insanlarına teşekkür ederiz.  

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği olarak düzenlediğimiz 4. Uluslararası 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunun (USEAS 2020) alandaki bilimsel 

çalışmalara katkı getirmesini umuyoruz.  

Sempozyumun gerçekleştirilmesi ve USEAS 2020 Bildiri Kitabının 

yayınlanmasında emeği geçen bütün düzenleme, bilim, danışma ve hakem kurulu 

üyelerine, SEAD üyelerine, yurt içi ve yurt dışından katılarak bilimsel destek veren 

araştırmacı, bilim insanı ve eğitimcilere, haber yapan yayın organlarına Sınırsız 

Eğitim ve Araştırma Derneği adına teşekkür ederim.  

  

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ 
                                                                     Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği   
                                                                                           Başkanı 
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Innovation and the Digital Transformation of Education 

Prof. Dr. Thomas R. GILLPATRICK, tomg@pdx.edu, Portland State University, USA 

Abstract: Much has been written about the digital transformation of business, government and all aspects 
of global society over the last decade. A report by the (World Economic Forum in 2018) describes a potential 
$100 trillion-dollar impact of digital technologies. This digital transformation of society, “Profoundly impacts all 
facets of human society – from government services, education, healthcare, transportation, agriculture, 
manufacturing, energy, to the future of work.” (Jonathan Zang and Hsiao-Wuen Hon 2020). Indeed, because of 
the pace of change today. it is said we all live in a VUCA world, one that is characterized by increasing volatility, 
uncertainty, change and ambiguity (Bennett 2014). The rapid development and implementation of digital 
technology is reshaping all sectors of global society. In business new technologies and business models has created 
vast amounts of new wealth, consumer value and made many existing businesses obsolete through the processes 
of innovation that Schumpeter (1942), described as “Creative Destruction.”  In Schumpeter’s theory disruptive 
new technologies lead to new innovations and the creation of new structures along with destruction of old 
methods and ways of doing things.  Innovation occurs when a new technology and way of doing things is 
successfully adopted by the marketplace. Thus, invention is the discovery of a fresh idea or technology and 
innovation is when that fresh idea is adopted by society. 

Keywords: Transformation, Digital technology, Creative destruction 
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Blended and Video Conferencing Modalities for the Teaching and 

Learning Doctoral Candidate 

Prof. Dr. Todd Alan PRICE, Tprice@nl.edu, National-Louis University, USA 

Abstract: Higher education had already been changing for several years before the recent Pandemic crises. 
Several books (Bradley, Seidman, & Painchaud, 2012) have suggested changing the institution to competency 
based, others have considered issues of academic freedom (Nelson, 2010), still others are simply trying to figure 
out how to make college more appealing given the extensive cost, the “value-proposition” (Massy, 2016). In our 
own program in the National College of Education, we as faculty understand our students to be working adults 
with significant responsibilities to their own families; how to help such students to succeed? This presentation 
will outline what we have learned using an innovative approach in Teaching and Learning for the Educational 
Doctorate (EDD). First we created foundational courses that are cross-disciplinary; second, we employ a 
“blended” weekend model which includes a once monthly (or three times per summer session) fully synchronous 
class(es) with online modules for the asynchronous learning; thirdly we use videoconferencing for the synchronous 
classes until such time that the crises is abated. Highlighted in this session will be one example, my own CCD 625 
Critical Policy Analysis course, where we recently discussed school re-opening guidance from a medical doctor, 
to be followed by students’ policy and practice action steps toward reforms needed for their own classroom. 
Discussion and reflection at this session is welcomed. 

Keywords: Conferencing, Modalities, Learning 
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C-VET, Ready for The Future (Continuing Vocational Education and 

Training) 

Rob VERSTEEG, r.versteeg@endurance.nl, Ministry of National Education, Netherlands 

Abstract: In my introduction, I will mainly focus on the importance of preparing students at all levels of 
Secondary Vocational Education, Higher professional Education and University in a practical way for a soft landing 
in the business world. I take on the principles of C-VET, as described extensively by our colleagues from CEDEFOP 
in several of their reports as starting point or guideline. In my story I will start from the European perspective 
that I see and hope to motivate you to translate these starting points to your own situation and really get to work 
with them. Explanation C-VET: Continuing vocational education and training (CVET) is "education or training after 
initial education or entry into working life, aimed at helping individuals to improve or update their knowledge 
and / or skills; acquire new skills for a career move or retraining; continue their personal or professional 
development ". Developments within the business world are rapid. We train people for professions that do not 
yet exist. In order to keep up with global developments and to protect the competitive position of Europe, you 
should no longer have to obtain a diploma and then do nothing more. Our objective is to teach customers how 
to deal with the continuous change process. In its policy towards 2020, Europe has devoted a great deal of 
attention to the practice-oriented development of vocational education in particular. After all, in many European 
countries this vocational education is of moderate to poor quality. And every economy needs professionals. But 
my story also applies to courses at HBO and University level! So feel yourself involved! School programs (curricula) 
often do not meet the requirements of the business community and teachers are no longer aware of what is going 
on outside of school. Internships, periods that students work in the company, are short and the quality and / or 
connection of these internships with the study program and vice versa is moderate. Guidance in companies, from 
school and from the company, via a mentor or teacher, is also often poorly organized. 

Keywords: Vocational education, Economy, C-VET 
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Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Çeşitli 

Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Doç. Dr. Hasan ÖZGÜR, hasanozgur@gmail.com, Trakya Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler başta ekonomik, sosyal ve eğitim alanı olmak üzere pek 
çok alanda önemli değişim ve gelişimlere vesile olmuştur. Bu gelişim ve değişim süreci beraberinde uygun 
teknolojileri kullanarak doğru bilgiye erişebilen ve erişilen bu bilgiyi de etkin ve verimli kullanabilen bireylere 
doğru toplumların şekillenmesine yol açmaktadır. Bu gelişim ve değişim sürecinde geleceğin toplumunu 
şekillendirecek olan günümüz gençlerinin sahip olması beklenen en önemli becerilerden bir tanesinin de 
algoritmik düşünme, yaratıcı, mantıksal düşünme, problem çözme, problemi anlama ve problemleri 
formülleştirme gibi problem çözme süreçlerini kapsayan bilgisayarca düşünme olduğu belirtilmektedir. Bu 
bağlamda gerçekleştirilen araştırmanın amacı öğrencilerin bilgisayarca düşünme beceri düzeylerinin çeşitli 
değişkenler açısından incelenmesidir. İlişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmanın 
örneklemini Marmara Bölgesi’ndeki bir üniversitenin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 554 öğrenci 
oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama araçları olarak Bilgisayarca Düşünme Ölçeği ve kişisel bilgiler formu 
kullanılmıştır. Farklılığın anlamlılığı için, ilişkisiz örneklemler t-testi ve ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans 
analizi (one-way ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerilerinin orta düzeyde 
olduğu ortaya çıkmıştır. Bilgisayarca düşünme beceri düzeyinin cinsiyet değişkeni bağlamında farklılığına yönelik 
incelemede ise erkek öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Benzer şekilde, öğrencilerin öğrenim 
gördükleri bölümleri ile bilgisayarca düşünme beceri düzeyleri arasındaki farkın da anlamlı olduğu belirlenmiştir. 
Öte yandan, bilgisayarca düşünme beceri düzeyleri ile anne eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik durum arasındaki 
farklılığın ise anlamlı olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarca düşünme becerisi, Üniversite öğrencisi, Cinsiyet 

Investigation of University Students' Computational Thinking Skills in 

Terms of Various Variables 

Abstract: Developments in information and communication technologies have led to important changes and 
developments in many fields, especially in the field of economic, social and education. This development and 
change process lead to the formation of societies towards individuals who can access correct information using 
appropriate technologies and use this information effectively and efficiently. It is stated that one of the most 
important skills expected by today's young people who will shape the society of the future in this development 
and change process is computer thinking, which includes problem solving processes such as algorithmic thinking, 
creative, logical thinking, problem solving, understanding the problem and formulating problems. In this context 
the aim of the research is to examine the computational thinking skills levels of the students in terms of various 
variables. The sample of this research, which was carried out using the relational screening model, was composed 
of 554 students studying in various departments of a university in the Marmara Region. In the study, 
Computational Thinking Scale and personal information form were used as data collection tools. For the 
significance of difference, independent samples t-test and one-way ANOVA for independent samples were used. 
In the research, it was revealed that students' computational thinking skills were moderate level. In the 
examination of the difference in the level of computational thinking skill in the context of the gender variable, 
a significant difference was found in favor of male students. Similarly, the difference between students' 
departments and their levels of computational thinking skills was also significant. On the other hand, the 
difference between the computational thinking skills levels and the education level of the mother and the socio-
economic status was not significant. 

Keywords: Computational thinking skill, University student, Gender 
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Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli 

Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Doç. Dr. Hasan ÖZGÜR, hasanozgur@gmail.com, Trakya Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Geleceğin öğretmenleri olacak ve gelecek nesli şekillendirecek olan günümüz öğretmen adaylarının 
problemlere farklı açılardan bakabilen ve yenilikçi düşünebilen bireyler olması beklenmektedir. Bu beklenti 
doğrultusunda günümüz toplumlarında yetişen bireylerin de eleştirel düşünebilen, yansıtıcı ve yanal düşünme 
gibi becerilerle donanmış bireyler olması istenmektedir. Bu nedenle öncelikle öğretmenlerin bu becerilerle ne 
derece donanmış olduklarının ortaya çıkarılması ve gerekli ise bu becerilerin geliştirilmesi için çeşitli etkinliklerin 
hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen araştırmanın amacı öğretmen adaylarının yanal 
düşünme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. İlişkisel tarama modeli kullanılarak 
gerçekleştirilen bu araştırmanın örneklemini Marmara Bölgesi’ndeki bir üniversitenin çeşitli bölümlerinde 
öğrenim gören 386 öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama araçları olarak Yanal Düşünme Eğilimi 
(YADE) Ölçeği ve kişisel bilgiler formu kullanılmıştır. Farklılığın anlamlılığı için, ilişkisiz örneklemler t-testi ve 
ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi (one-way ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmada öğretmeni 
adaylarının yanal düşünme eğilimlerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Yanal düşünme eğilimlerinin 
cinsiyet değişkeni bağlamındaki farklılığı yönelik incelemede anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Benzer 
şekilde, öğretmen adaylarının günlük internet kullanım süreleri ve sosyo-ekonomik düzeyleri ile yanal düşünme 
eğilimleri arasındaki farklılığın anlamlı olmadığı ortaya çıkmıştır. Öte yandan, öğretmen adaylarının yanal 
düşünme eğilimlerinin öğrenim görülen bölüm ve anne eğitim düzeyine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yanal düşünme eğilimi, Öğretmen adayı, Cinsiyet 

Investigation of Pre-service Teachers' Lateral Thinking Dispositions 

in Terms of Various Variables 

Abstract: Today's pre-service teachers, who will be the teachers of the future and shape the next 
generation, are expected to be individuals who can look at the problems from different perspectives and think 
innovative. In line with this expectation, individuals who are grown in today's societies are also expected to be 
individuals who can think critically, equipped with skills such as reflective and lateral thinking. For this reason, 
first of all, it is necessary to reveal to what extent teachers are equipped with these skills and if necessary, 
various activities should be implemented to develop these skills. In this context the aim of the research the aim 
of the research carried out in this context is to examine the pre-service teachers' lateral thinking dispositions in 
terms of various variables. The sample of this research, which was carried out using the relational screening 
model, was 386 pre-service teachers studying in various departments of a university in the Marmara Region. In 
the study, the Lateral Thinking Disposition (LATD) Scale and personal information form were used as data 
collection tools. For the significance of difference, independent samples t-test and one-way ANOVA for 
independent samples were used. In the study, it was determined that pre-service teachers' lateral thinking 
dispositions were high. No significant difference was found in the examination regarding the difference of lateral 
thinking dispositions in the context of the gender variable. Similarly, it was found that the difference between 
pre-service teachers' daily internet usage, socio-economic levels and lateral thinking dispositions was not 
significant. On the other hand, it has been determined that the pre-service teachers' lateral thinking dispositions 
varies significantly according to the department and the education level of the mother. 

Keywords: Lateral thinking disposition, Pre-service teacher, Gender 
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A Case Study on the Effect of Eba as a Distance Learning Tool on 

Language Learning Motivation of High School Students 

Duygu EFETÜRK, defeturk@gmail.com, Çukurova Üniversitesi, Turkey 

Abstract: In response to the coronavirus disease 2019 (Covid-19) pandemic, 107 countries had implemented 
public school closures by March 18, 2020. Turkey was one of those countries, and within the precautions, there 
were school closures and homeschooling via Eba, Turkish national search engine, and distance learning tool. This 
research aims to find out the possible learning outcomes of Eba usage and its possible effect on the motivation 
of high school L2 English learners through qualitative analysis. Thematic analysis within an inductive approach 
was employed and applied to the transcripts of the interviews of four high school students. The findings of the 
study are essential for the content-based revision of Eba regarding its constructivist nature as a digital platform, 
together with its potential to engage the students who are digital citizens. This study is essential for its results 
and implications regarding future cooperation and harmony among the mechanisms of the Turkish Ministry of 
Education and its institutional components. 

Keywords: Covid-19, EBA, Distance education, Motivation 

Uzaktan Öğrenme Aracı olarak Eba Platformunun Lise Öğrencilerinin 

İngilizce Öğrenme Motivasyonu üzerine Bir Durum Çalışması 

Özet: 2019 yılında baş gösteren Covid-19 Küresel Salgını sonucunda, dünya çapında 107 ülke 18 Mayıs 2020 
tarihi itibariyle okulların kapanmasına karar vermiştir. Bu ülkeler arasında olan Türkiye, alınan tedbirler 
kapsamında, okulların kapalı olduğu süreçte, uzaktan eğitim ve öğretim faaliyetlerini, Millî Eğitim Bakanlığına 
ait, eğitsel arama motoru Eba yoluyla gerçekleştirmiştir. Bu çalışma Eba’nın İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen 
öğrenciler üzerindeki motivasyona bağlı muhtemel etkilerini nitel araştırma yöntemi kullanarak bulmayı 
amaçlamaktadır. Bu çalışma boyunca uygulanmış olan tematik analiz tamamen tümevarımsal bir yaklaşımla ele 
alınmıştır ve 4 lise öğrencisi ile yapılan röportaj metinlerine uygulanmıştır. Çalışma bulguları, yapılandırmacı 
yaklaşım temelli bir yapıya sahip olan Eba platformunun, dijital vatandaşlar olan kullanıcılarına hitap edebilmesi 
açısından, içerik temelli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi anlamında önem arz etmektedir. Ayrıca sonuçları ve tüm 
bulguları göz önüne alındığında bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanlığın kurumsal 
bileşenleri arasındaki uyumu ve işbirliğini geliştirmeye yönelik sonuçları bağlamında hayati önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, EBA, Uzaktan öğretim, Motivasyon
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İlkokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Tutumları ile Adalet 

Eğilimleri Arasındaki İlişki 

Doç. Dr. Cüneyit AKAR, akarcuneyt@gmail.com, Uşak Üniversitesi, Türkiye 

Arş. Gör. Dr. Beyhan CAN, beyhan.can@usak.edu.tr, Uşak Üniversitesi. Türkiye 

Özet: Eleştirel düşünme bireyin neye inandığı veya neye karar vereceğiyle ilgili derinlemesine ve akla uygun 
düşünmesi olarak tanımlanabilir. Adalet ise “hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme; 
doğruluk” olarak tanımlanmaktadır. Eleştirel düşünme doğru çıkarımları yapabilmeyi gerektirir. Bir kimsenin bir 
durum hakkında adalete uygun karar veya kararlar verebilmesi için, o durum hakkında doğru çıkarımları 
yapabilmesi gerekir. Bu noktada bireyin bir yargıya varmadan önce, durumu hassas bir düşünme sürecinden 
geçirmesi zorunludur. Aksi halde adil kararlar verilemez. Kuşkusuz doğru ve yanlışın ne olduğunu bilip ayırt 
etmek, bireyin her durumda adil kararlar vereceği anlamına gelmez. Ancak adalete önem veren bir kimsenin aynı 
zamanda iyi bir eleştirel düşünür olması şarttır denilebilir.  

Milli Eğitimin bir yandan temel bir beceri olarak eleştirel düşünmeye, diğer yandan “kök değerler” başlığı 
altında “adalet” değerine önem verdiği görülmektedir. Bu iki özelliğin ilkokul kademesinde kazandırılmaya 
başlanması son derece önemlidir. Bu noktada bu konuların sahada çalışılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
çalışmanın temel amacı da ilkokul öğrencilerinin eleştirel düşünme tutumları ile adalet eğilimleri arasında nasıl 
bir ilişki olduğunu tespit etmektir. Çalışmanın alana katkı sağlaması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. 
Çalışma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Çalışma Uşak ili ilkokul 3 ve 4. sınıf düzeyinde 
öğrenim gören 336 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin eleştirel düşünme tutumlarını ölçmek 
amacıyla Akar-Vural (2005) tarafından geliştirilen “Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeği”, adalet eğilimlerini 
belirlemek için ise Sarmusak (2011) tarafından geliştirilen “Adalet Eğilimi Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak 
öğrencilerin eleştirel düşünme tutum düzeyleri “iyi”, adalet eğilimleri ise “oldukça iyi” düzeyde bulunmuştur. 
Öğrencilerin eleştirel düşünme tutumları ile adalet eğilimleri arasında ,21 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eleştirel düşünme tutum, Adalet eğilimi, İlkokul 

Relationship Between Critical Thinking Attitudes and Justice 

Tendencies of Primary School Students 

Abstract: Critical thinking can be defined as the individual's in reflective and rational thinking about what 
he / she believes or what to decide. Justice is "compliance with rights and law; overseeing and enforcing rights 
and law; accuracy ”. Critical thinking requires being able to make correct conclusions. In order for a person to 
make fair decisions or decisions about a situation, he / she should be able to make correct conclusions about 
that situation. At this point, it is imperative that the individual undergoes a delicate thinking process before 
reaching a judgment. Otherwise, fair decisions cannot be made. Undoubtedly, knowing what is right and wrong 
does not mean that the individual will make fair decisions in every situation. However, it can be said that a 
person who cares about justice is also a good critical thinker. 

It is seen that National Education attaches importance to critical thinking as a basic skill, and to "justice" 
under the heading of "root values". It is extremely important to start to acquire these two features at primary 
school level. At this point, these issues need to be studied in the field. The main purpose of this study is to 
determine the relationship between the critical thinking attitudes of primary school students and their tendency 
to justice. The study is considered to be important in terms of contributing to the field. The study is a descriptive 
research in relational screening model. The study was conducted on 336 students studying at the 3rd and 4th 
grade levels in the primary school of Uşak. “Critical Thinking Attitude Scale” developed by Akar-Vural (2005) was 
used to measure students' critical thinking attitudes, and “Justice Tendency Scale” developed by Sarmusak (2011) 
to determine justice trends. As a result, students' critical thinking attitude levels were found to be “good” and 
justice tendencies were “quite good”. It has been determined that there is a meaningful relationship at ,21 level 
between students' critical thinking attitudes and justice tendencies. 

Keywords: Critical thinking attitude, Justice tendency, Primary school 
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Bir Yaratıcı Yazma Etkinliği Olarak Küçürek Öykü ile Değerler Eğitimi 

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ŞİMŞEK, ssimsek@kastamonu.edu.tr, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Funda BULUT, fbulut@kastamonu.edu.tr, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Türk edebiyatında öykünün bir alt türü olan küçürek öykü, modern insanın hız ve tüketim odaklı yaşam 
biçimine uyum sürecinin bir ürünüdür. Tasarruflu dili, imge kaynaklı sezgisel derinliği, kurgusal boşlukları, geniş 
çağrışımları, yeniden üretilme imkânı ile olay, durum ve anlarla okuru, düşündürebilecek, gerçeklerle yüz yüze 
getirerek şaşırtabilecek, muhayyilesini zenginleştirebilecek eserler içerisindedir. Çok kısa öykü, öykücük, 
minimal öykü, kısa kısa öykü, kıpkısa öykü, sımsıkı öykü, kısa kurmaca, minik öykü, mini öykü, küçük ölçekli 
kurmaca, mesel gibi isimlerle anılan küçürek öykü; kimi zaman şiire yaklaşan yapısıyla farklı anlatım imkânları 
sunar. Bu araştırmanın amacı, küçürek öykü ile değerler eğitimini bir araya getirerek Türkçe öğretmeni 
adaylarının değerler ve değer öğretimi konusundaki farkındalıklarını artırmak, değerler hakkındaki birikimlerini 
bir yaratıcı yazma etkinliği kapsamında küçürek öykü ile ifade etmelerini sağlayarak ileriki meslek hayatlarında, 
bu metodu yaratıcı yazma ve değerler eğitimi konularında kullanabilme becerilerini geliştirmelerine imkân 
tanımaktır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde bir araştırmadır. Veriler, doküman 
incelemesi tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile ele alınmış, yorumlanmıştır. Çalışma 
kapsamında Türkçe öğretmeni adaylarına konusu değerler olan küçürek öyküler yazdırılmıştır. Öğretmen 
adaylarının değerleri konu edinen küçürek öykü türünde eserler verebilmeleri değerler eğitiminde, bir yaratıcı 
yazma etkinliği olarak küçürek öykü oluşturmanın uygulanabilir olduğunu ortaya koymuştur. Değerler eğitiminde 
değer içeren metinleri okutmak yeterli görünmemektedir. Değerlerin içselleştirilmesi adına yaratıcı yazma 
uygulamalarında yazdırılması da değer eğitimine katkı sunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Değerler eğitimi, Yaratıcı yazma, Küçürek öykü 

Values Education with Short-Short Story as a Creative Writing 

Activity 

Abstract: Short-short story, a subgenre of story in Turkish literature, is a product of the process of 
adaptation to modern man's speed and consumption-oriented way of life. It contains works that can make the 
reader think about events, situations and moments with its efficient language, intuitive depth of image, fictional 
gaps, wide connotations, possibility of reproduction, surprise them by bringing them face to face with the facts, 
and enrich their reasoning. Very short story, minimal story, short stories, short short stories, very very short 
story, a good story, short fiction, a little story, mini-story, small-scale fiction story called the parable of short-
short story; sometimes it offers different expression possibilities with its structure approaching the poem. The 
aim of this research is to increase Turkish teacher candidates ' awareness of values and values teaching by 
combining short-short story and values education, to enable them to expressing their knowledge of values with 
short-short story within the scope of creative writing activity and to develop their skills to use this method in 
creative writing and values education in their future professional lives. Research is a study in the model of 
screening from qualitative research methods. The data was obtained through the document review technique. 
The data obtained were discussed and interpreted by content analysis. Within the scope of the study, the Turkish 
teacher candidates were written small stories that are the subject values. The ability of the teacher candidates 
to produce works in the short-short story genre that are subject to values revealed that short-short story building 
can be applied as a creative writing activity in values education. Reading the texts containing values does not 
seem sufficient in values education. Printing in creative writing applications in the name of internalizing values 
will also contribute to value education. 

Keywords: Values education, Creative writing, Short-short story 
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Elif Şafak’ın Sakız Sardunya Adlı Eserini Değerler Eğitimi Bağlamında 

Okumak 

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ŞİMŞEK, ssimsek@kastamonu.edu.tr, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Funda BULUT, fbulut@kastamonu.edu.tr, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Gelişen teknoloji, artan nüfus, artan ihtiyaçlar, geniş aileden çekirdek aileye geçiş, kadının çocuğun 
eğitimiyle ilgilenen ebeveyn rolünden çalışan anne statüsüne geçişi, sosyal medya ve sanal iletişimin 
yaygınlaşması gibi etkenler toplumda bazı değerlerin değişmesine, bazı değerlerin zayıflamasına, bazı değerlerin 
tamamen yok olmasına bazı değerlerin de yeni oluşmasına neden olmuştur. Toplumlar, vatandaşlarının huzur ve 
güven içinde yaşaması, mutlu olması, kuşak çatışmalarının yaşanmaması için genç bireylere bazı değerleri 
kazandırmak amacını gütmektedirler. Geçmişte karakter eğitimi, ahlâk eğitimi gibi isimlerle anılan değerler 
eğitimi son yıllarda eğitimin en önemli konularından biri olmuştur. Değerler eğitimi ile bireylerin inançlarını, 
duygu ve düşüncelerini etkileyerek tercih ve davranışlarına yön veren adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, 
sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik gibi kök değerler ve bu değerlerle ilişkili diğer 
değerler bireylere kazandırılmaya çalışılır. Sakız Sardunya, Elif Şafak’ın 2014’te yayınlanan ilk çocuk kitabıdır. 
Bu çalışmanın amacı Sakız Sardunya adlı eseri değerler eğitimi bağlamında okuyarak kitapta işlenen değerleri 
ortaya koymaktır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin elde 
edilmesinde doküman incelemesi tekniğinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak 
yorumlanmış ve tasnif edilmiştir. Elif Şafak’ın ilk çocuk kitabı olan Sakız Sardunya’da sevgi, saygı, nezaket, iyilik, 
azim, doğruluk, tutumluluk, sorumluluk, misafirperverlik gibi değerler karşımıza çıkmaktadır. Sevgi değerinin, 
özellikle kitap sevgisinin yoğun olarak işlenmesi nedeniyle çocuklara aynı zamanda kitap okumayı da 
sevdirebilecek bir eserdir. 

Anahtar Kelimeler: Değerler eğitimi, Çocuk kitapları, Elif Şafak, Sakız Sardunya kitabı 

Reading Elif Şafak's Sakız Sardunya in the Context of Values 

Education 

Abstract: Factors such as developing technology, increasing population, increasing needs, transition from 
large family to nuclear family, the transition of the woman from parent role to the education of the child to the 
status of the working mother, the spread of social media and virtual communication, some values change in 
society, some values weaken, some values disappear completely. also caused its new formation. Societies aim 
to bring some values to young individuals in order to ensure that their citizens live in peace and security, are 
happy, and that there are no generational conflicts. In the past, values education with names such as character 
education and moral education has been one of the most important subjects of education in recent years. With 
values education, root values such as justice, friendship, honesty, self-control, patience, respect, love, 
responsibility, patriotism, benevolence and other values related to these values are influenced by individuals, 
which affect their preferences and behaviors by affecting their beliefs, emotions and thoughts. Sakız Sardunya 
is Elif Şafak's first children's book published in 2014. The aim of this study is to reveal the values processed in the 
book by reading the work named Sakız Sardunya in the context of values education. In the study, the screening 
model, one of the qualitative research methods, was used. Document analysis technique was used to obtain the 
data. The data obtained were interpreted and classified using content analysis. Values such as love, respect, 
kindness, kindness, perseverance, truthfulness, attitude, responsibility, hospitality appear in Sakız Sardunya, the 
first children's book of Elif Şafak. It is a work that can make children love to read books at the same time because 
the love value, especially the love of books is intensely processed. 

Keywords: Values education, Children's books, Elif Şafak, Sakız Sardunya book 
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Değerler Eğitimi Bağlamında Öğretmen Adaylarının Yardım 

Kavramına İlişkin Metaforları 

Arş. Gör. Burcu YAPAR, byapar35@gmail.com, Necmettin Erbakan Ünversitesi, Türkiye 

Uzman Alperen AVCI, alperenavci.83@gmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 

Özet: Metafor, bir kavram veya durumu sembolik olarak başka bir durum veya kavramla ifade etme biçimi 
olarak tanımlanmaktadır. Birçok farklı disiplinde metaforla ilgili çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Toplum 
hayatını şekillendiren en büyük etkenlerden ve değerlerden olan Yardım alma ve yardım verme davranışı Türk 
kültüründe çok eski zamanlardan bu yana çok önemli bir yere sahiptir. Bu değerin kuşaktan kuşağa aktarılması 
gerekmektedir. Günümüz Türkiyesi’nde bu değeri kuşaktan kuşağa aktarılması konusunda önemli bir görev alacak 
olan öğretmen adaylarının yardım kavramına ilişkin nasıl bir algıya sahip olduğunu belirleme amacından yola 
çıkılarak yapılan bu çalışmada, bireylerin yardım kavramına ilişkin metaforları toplanacak ve toplanan metaforlar 
belirli kategoriler altında sınıflandırılarak bireylerin yardım kavramını algılama biçimleri ortaya koyulacaktır. 

Çalışmada öğretmen adaylarının “yardım” kavramına ilişkin algılarını belirlemek için araştırmacılar 
tarafından bir metafor cümlesi şablonu hazırlanacaktır. Hazırlanan bu şablon bireylere sunulmadan önce 
metaforun ne olduğu hakkında kısa bir bilgilendirme paragrafına yer verilecektir. Bireylerin metafor hakkında 
bilgi sahibi olmaları sağlandıktan sonra öğrencilere “Yardım..….. gibidir; çünkü ..…..” şeklinde hazırlanan 
tümceler verilecektir. Bireylerden bu tümceleri kendi algılama biçimlerine göre tamamlamaları istenecektir. 
Çalışmada 150 kişiye ulaşılması planlanmaktadır. Çalışmada ayrıca bireylerin yardım verme/alma davranışında 
bulunun bulunmadıkları, kendilerini ne kadar yardımsever gördükleri, kendilerini yardım için neyin motive 
ettiğine ilişkin sorular da araştırmacılar tarafından hazırlanacak demografik bilgi formunda katılımcılara 
sorulacaktır. Elde edilen veriler bir nitel analiz yöntemi olan içerik analizi yoluyla incelenecektir.  

Ulaşılan bulgular doğrultusunda tema ve alt temalar frekans ve kategoriler halinde sunulacaktır. Çalışma 
sonucunda bireylerin yardım metaforlarının genel anlamda olumlu temalar altında toplanacağı düşünülmektedir. 
Bireylerin birine yardım etmek için kendilerini güdüleyen şeylerin ise çeşitli başlıklar altında toplanması 
beklenmektedir. Bunun yanında katılımcılara sorulan yardım etme, yardım alma, kendini yardımsever olarak 
tanımlama gibi kapalı uçlu sorulara verdikleri cevapların yüzdelik dilimleri de verilip yorumlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Algı, Metafor, Yardım 

Metaphor Metaphors about The Concept of Help for Teachers in The 

Context of Values Education 

Abstract: Metaphor is defined as a way of symbolically expressing a concept or situation with another 
situation or concept. It is seen that works on metaphor have been done in many different disciplines. The 
behavior of receiving and giving assistance, which is one of the biggest factors and values that shape the life of 
society, has a very important place in Turkish culture since ancient times. This value needs to be transferred 
from generation to generation. The aim of this study is to determine the perception of the concept of help by 
the teachers candidates, who will take an important role in transferring this value from generation to generation 
in today's Turkey, and to collect the metaphors about the concept of help by classifying the metaphors collected 
under certain categories and the ways individuals perceive the concept of help will be 

In the study, a metaphor phrase template will be prepared by researchers to determine teacher candidates 
' perceptions of the concept of “help”. Before this template is presented to individuals, a brief information 
paragraph will be given about what the metaphor is. Once individuals are provided with knowledge of the 
metaphor, students “help..….. it's like, ' cause ..….."prepared sentences will be given. Individuals will be asked 
to complete these sentences according to their own way of perception. The study is planned to reach 150 people. 
In addition, the participants will be asked in the demographic information form to be prepared by the researchers 
questions about whether the individuals engaged in giving/receiving behavior, how helpful they considered 
themselves, and what motivated them to help. The data obtained will be examined through content analysis, 
which is a qualitative analysis method.  

In line with the findings, themes and sub-themes will be presented in frequency and categories. As a result 
of the study, it is thought that individuals ' aid metaphors will be gathered under positive themes in general 
terms. What drives individuals to help someone is expected to be collected under various headings. In addition, 
the percentage tranches of the answers they give to the closed-ended questions such as helping the participants, 
getting help, identifying themselves as benevolent will also be given and interpreted. 

Keywords: Perception, Metaphor, Help 
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Metaforik Üslup ve Değerler Eğitimi Açısından Şeyhi’nin Harname 

Adlı Mesnevisine Bir Yaklaşım 

Doç. Dr. Ömer İNCE, omer.ince@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Devrim Sıla KARA, devrimsla2@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Türk edebiyatı tarihine mâl olmuş her bir eser, yazıldığı dönemin içinde bulunduğu sosyo-kültürel 
olayları da yansıtır. Bilindiği gibi her sanatçı kendi yaşadığı döneme ayna tutarak toplumun olayları hem 
görmesine hem de doğru anlamalarına sebep olur. Bu bağlamda yaşanılan dönemin her türlü aksaklıkları, 
çekişmeler, savaşlar ve toplumda iz bırakan aşklar sanat eserlerine konu olmuştur. Şeyhi’nin Harname’si de gerek 
konusu gerek metaforik üslubuyla Türk edebiyatında izler bırakmış ve severek okunmuş eserlerinden biri 
olmuştur.Şeyhi’nin hicviyye tarzındaki bu önemli eseri bir taraftan insanı iğnelerken bir taraftan da içinde 
barındırdığı sevgi, saygı, sorumluluk, adil olma, cesaret, liderlik, çalışkanlık, hoşgörü vb değerler itibariyle 
didaktik özelliğe de sahiptir. Harname, içeriği kadar metaforik üslubuyla da önemli bir eserdir. Araştırmamızda 
örneklem olarak Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş’ın hazırladığı Harname adlı eser esas olarak alınmıştır. Eser içerik 
analizi, doküman incelemesiyle çözümlenmiştir. Öncelikle metaforik üslubun olduğu beyitler taranmış sonra bu 
beyitlerdeki değerler çözümlenmiştir. Ayrıca değerler eğitimi açısından eleştirilen tutumlardan olan kıskançlık, 
küçümseme, hor görme gibi değerler de tespit edilerek incelenmiştir. Sonuç olarak: Eserin içerik analiz 
yöntemiyle incelenmesi sonucu elde edilen veriler ışığında metaforun Türkçenin söz varlığını geliştirici özellikleri 
ve değerler eğitimi açısında çocuklarda olumlu tutum ve davranış oluşturmada etkili olacağı düşüncesi pekişmiş, 
bu araştırma ile Harname’nin Türkçe eğitiminde yararlanılabileceği örnek beyitlerle ortaya konulmuş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şeyhi, Harname, Değerler eğitimi, Metafor, Metaforik üslup 

An Approach To Şeyhi's Delivery Named Harname In Terms Of 

Metaphoric Style And Values Education 

Abstract: Each work that has become a part of the history of Turkish literature also reflects the socio-
cultural events of the period in which it was written. As it is known, each artist reflects the period in which he 
lives and causes the society to see and understand the events correctly. In this context, all kinds of problems, 
conflicts, wars and loves that left their mark on thesociety have been the subject of art works. Şeyhi's Harname 
left traces in Turkish literature with both its subject and metaphorical style and became one of his works that 
were read with love.While this important work of Şeyhi in the style of satire strikes people, it also has a didactic 
feature in terms of values such as love, respect, responsibility, fairness, courage, leadership, diligence, and 
tolerance. Harname is an important work with its metaphorical style as well as its content.As a sample in our 
research, Prof. Dr. The work named Harname prepared by Faruk K. Timurtaş was taken as the basis. The content 
analysis of the work has been analyzed by document analysis. Firstly, couplets with metaphorical style were 
scanned and then the values in these couplets were analyzed. In addition, values such as jealousy, contempt, 
and contempt, which are among the attitudes criticized in terms of values education, were determined and 
analyzed.In conclusion: In the light of the data obtained as a result of the analysis of the work with the method 
of content analysis, the idea that metaphor will be effective in creating positive attitudes and behaviors in 
children in terms of vocabulary enhancing features of Turkish and values education will be reinforced, and with 
this research, it will be revealed with sample couplets that Harname can be used in Turkish education. 

 

Keywords: Harname, Values Education, Metaphor, Metaphoric style 
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Qualitative Adjectives in Education Research Articles: The Case of 

Lifelong Learning and Adult Education 

Assoc. Prof. Dr. Tanju DEVECİ, tanjudeveci@yahoo.com, Khalifa University, UAE 

Abstract: Writing is the sine qua non of successful performance in scholarly publishing. So much so that it 
is this skill that enables scholars to spread the scientific knowledge they generate through research. Therefore, 
a variety of language elements ought to be used effectively in writing. One important language element is 
adjectives, the use of which in academic papers has created much debate. This session will present the results 
of a study that investigated qualitative adjective use in research articles in one sub-discipline of educational 
sciences, namely Lifelong Learning and Adult Education. The corpus was comprised of 30 journal articles. Online 
software was used to describe the adjective profile. A scheme was borrowed from the literature to classify 
adjectives according to their semantic use.  

Results showed that adjectives accounted for 7.9% of the corpus. A significant number of adjectives 
belonged to the Academic Words List and the Off-list Words (50.9%). Results also showed that the Abstract 
included the biggest percentage of adjectives (10.4%), which was followed by the Conclusion and 
Recommendations (8.9%) and the Introduction and Literature Review (8.8%). Adjectives occurred in Methods and 
Results less frequently. The most common semantic use of adjectives was related to the sub-domain of 
descriptors. Evaluative adjectives were also used frequently. The second sub-domain of classifiers included 
topical (8.3%) and relational adjectives (2.4%). Results will be discussed and recommendations will be made to 
enhance both scholars’ and students’ academic literacy skills. 

Keywords: Academic writing, Adjectives, Qualitative adjectives, Lifelong learning, Adult education 
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Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri 

Arş. Gör. Dr. Bilge ASLAN ALTAN, bilgeaslan@mu.edu.tr, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye 

Arş. Gör. Dr. Güler Göçen KABARAN, gulergocen@mu.edu.tr, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye 

Özet: COVID-19 salgını ile tüm dünya zor zamanlar yaşamaya başlamış ve halen de yaşamaya devam 
etmektedir. Bu süreçte, uzaktan eğitim hem eğitimcilerin hem de toplum fertlerinin hayatlarında önemli bir yere 
sahip olmuştur. Eğitimin tüm kademelerinde öğretim uygulamaları uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmeye 
başlanmıştır. Ülkemiz genelinde K-12 düzeyinde görevli öğretmen ve öğrenim gören öğrenciler, EBA gibi ulusal 
öğretme-öğrenme kaynaklarından faydalanabilse de, yükseköğrenimde yer alan akademisyenler ve öğrenciler 
kendi öğretme-öğrenme ortamlarında daha özerk uygulamalara başvurmuşlardır.  

Yükseköğrenimde öğretim faaliyeti gösteren akademisyenler de uzaktan eğitimi öğretimlerinin (zorunlu) bir 
parçası olarak kullanmaya başlamışlardır. Ancak bu durum, birçok zorluğu da sağladığı katkının yanında 
getirmektedir. Öğreticilerin bakış açısıyla ortaya konan araştırmalarda ders izlencelerinin ve içeriklerinin 
güncellenmesi, ölçme değerlendirme araç ve kriterlerinin değişmesi, yeni tanışılmış teknoloji araç ve 
uygulamalarının öğrenilmesi ve kullanılması ya da bunlara benzer birçok konu yansıtılmıştır. Benzer şekilde 
öğrencilerin yaşadıkları internet erişimi ve/veya bağlantı sorunları, ders materyallerinin ve içeriklerinin istendik 
düzeyde anlaşılamaması, anlık dönütlerden mahrum kalınması gibi zorluklar da paylaşılan araştırma sonuçları 
arasında yer alabilmektedir.  

Bu araştırma, uzaktan eğitimi daha iyi anlamlandırabilmek, yararlarını ve zorluklarını daha iyi 
tanımlayabilmek, gelecek uygulamaları daha öğrenci yanlısı ve uygun nitelikte planlayabilmek ve öğretmen 
adaylarının bu konuda farkındalıklarını arttırarak öğretmen eğitiminde gereken becerilere ulaşabilmek amacıyla, 
öğretmen adaylarının kendi tecrübeleri doğrultusunda uzaktan eğitime yönelik görüşlerine odaklanmaktadır. Bu 
çerçevede uzaktan eğitime dahil olmuş 156 öğretmen adayı ile betimsel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcılardan tecrübelerine istinaden uzaktan eğitimle ilgili (olumlu-olumsuz fark etmeksizin) görüşleri 
sorulmuş ve cevapları çevrimiçi ortamda toplanmıştır.  

Veri analizi halen devam etmekte olup sürecin tamamlanması ile ulaşılacak bulgular ilgili bölümde 
paylaşılacaktır. Elde edilen bulgulara dayanarak araştırma raporunda sonuç ve tartışma bölümlerinde 
değerlendirmelere yer verilecek, ilgili öneriler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, Öğretmen adayları, Dijitalleşme, Öğretmen eğitimi 

Opinions of Prospective Teachers on Distance Education 

Abstract: Initiated with COVID-19, the world has gone through very tough times. During these times, 
distance education has been very important part of both educators’ and individuals’ lives. Teaching and learning 
have been practiced via distance education in all levels. In Turkey, though K-12 education teachers and students 
could benefit from national sources such as EBA (Education and Informatics Network), higher education 
instructors and students followed their own ways.  

In higher education, instructors continued their teaching practices benefiting from distance education. 
However, this procedure presented many challenges and contributions at the same time. Research findings 
reflecting instructors’ point of view emphasized that updating course syllabus and content, measurement and 
evaluating criteria and tools, applying new technology agents and many related challenges are hot topics in 
distance education. On the other hand, students faced with access and/or connection problems, comprehension 
difficulties in course materials, insufficient feedback and many others. 

In order to have better understanding about distance education, examine the benefits and handicaps, 
organize future practices more appropriately and student-friendly, and raise the awareness of prospective 
teachers’ in distance education with enhanced agents and content; this study aims to reveal prospective 
teachers’ opinions on distance education regarding their experiences. In this framework, a descriptive study was 
conducted with 156 prospective teachers who experienced distance education. They asked to share their opinions 
on distance education and their responses were gathered online.  

Data analysis procedure is still under process and will be presented as findings. Related findings will be 
evaluated and commented in results and discussion sections of the study report. 

Keywords: Distance education, Prospective teachers, Digitalization, Teacher training 
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Secondary School Efl Teachers’ Thoughts and Beliefs About Learner 

Autonomy 

Ümit YAŞAR, kozan@live.com, Çağ Üniversitesi, Türkiye 

Doç. Dr. Gülden TÜM, guldentum@gmail.com, Çukurova Üniversitesi, Türkiye 

Abstract: Learner autonomy plays a crucial role in learning a foreign language as the ability to take control 
of one’s own learning. Teachers are considered to have the primary role in developing autonomy in learners; it 
is always the focus of several studies about their perceptions on learner autonomy and considered as incompletely 
explored, yet. Therefore, the purpose of this mixed type study is to sort out the secondary school EFL teachers’ 
perceptions on learner autonomy, teachers’ role in promoting learner autonomy, desirability and feasibility of 
learner autonomy, and the challenges teachers face in promoting learner autonomy. This study was conducted 
with 43 EFL teachers from 23 different secondary schools in Kozan province of Adana, Turkey. A questionnaire 
and a structured interview, which are designed by Al-Busaidi and Borg (2012) are applied to the teachers. The 
data collected through the questionnaire were analyzed with Statistical Package for Social Sciences 26.0 (SPSS 
26.0 version) software and the data collected through structured interviews were exposed to qualitative thematic 
analyses. Findings reveal that secondary school EFL teachers are familiar with the term of learner autonomy and 
agree that learner autonomy contributes to learning a second language; nonetheless, they disagree that learner 
autonomy is feasible at state school environments because of the curriculum and time limit. 

Keywords: Learner autonomy, Perceptions of teachers on learner autonomy, Desirability of learner 
autonomy, Feasibility of learner autonomy 

Ortaokul İngilizce Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliği Hakkındaki 

Düşünceleri ve İnançları 

Özet: Öğrenen özerkliği kişinin kendi öğrenimini kontrol etme yeteneği olarak yabancı dil öğreniminde 
hayati bir öneme sahiptir. Öğretmenler öğrencilerde öğrenen özerkliği geliştirme konusunda asıl role sahip olarak 
kabul edilir, onların öğrenen özerkliği üzerine algıları konusunda bazı çalışmaların odağı olmasına rağmen hala 
yeterince keşfedilmemiş olduğu görülmüştür. Bu yüzden, bu karma yöntem desenli çalışmanın amacı ortaokul 
İngilizce öğretmenlerinin öğrenen özerkliği konusundaki algılarını, öğrencilerde özerkliği geliştirmede öğretmenin 
rolünü, öğrenen özerkliğinin arzu edilirliği ve uygulanabilirliğini ve öğretmenlerin öğrenen özerkliğini geliştirirken 
karşılaştığı zorlukları anlamaktır. Bu çalışma 2019-2020 akademik yılının ikinci döneminde, Adana ilinin Kozan 
ilçesindeki 23 farklı ortaokulda görev yapan 43 İngilizce öğretmeninin katılımıyla yürütülmüştür. 43 İngilizce 
öğretmenine Al-Busaidi ve Borg (2012) tarafından tasarlanan anket uygulanmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemiyle 
seçilen bu katılımcılara toplamda 60 maddelik bir anket uygulanmış ve bu katılımcılardan 10 tanesi yapılandırılmış 
görüşme için gönüllü olmuştur. 6 haftalık bir süreç sonunda anketlerden elde edilen veri SPSS 26.0 (Statistical 
Package for Social Sciences 26.0) programı kullanılarak analiz edilmiş ve yapılandırılmış görüşmelerden elde 
edilen veri ise nitel tematik içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu veri toplama araçlarından elde edilen bulgular, 
ortaokul İngilizce öğretmenlerinin öğrenen özerkliği terimine aşina olduklarını göstermiş ve öğrenen özerkliğini 
dil öğrenimine katkı sağladığını kabul etmelerine rağmen devlet okullarında müfredat ve zaman kısıtlamaları 
sebebiyle öğrenen özerkliğini geliştirmenin mümkün olmadığını düşünmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: O ̈g ̆renen özerklig ̆i, Öğretmenlerin ög ̆renen özerkliği konusundaki algıları, Ög ̆renen 
özerklig ̆inin arzu edilirlig ̆i, O ̈g ̆renen özerkliğinin uygulanabilirlig ̆i 
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Uzaktan Eğitim Sürecinde Canlı Ders Verilerinin İncelenmesi 

Uzman Ramazan ÖZKUL, ramazanozkul4427@gmail.com, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye 

Dr. Dilek KIRNIK, dlkkrnk@gmail.com, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye 

Uzman Oktay DÖNÜK, okittay@hotmail.com, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye 

Özet: Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 eğitim sisteminde belli değişiklikler yapılmasını gerekli 
kılmıştır. Geçmişten günümüze kadar gelen sınıf içi ve sınıf/okul dışı yapılan eğitimsel uygulamalar dijital ortama 
taşınmıştır. Virüsün yayılma hızını düşürmek, eğitim çağındaki öğrencilerin ve eğitimcilerin hayatını tehlikeye 
atmamak gibi öncelikleri, okullarda yüz yüze verilen eğitimin uzaktan öğretim sistemiyle yapılmasını zorunlu hale 
getirmiştir. Eğitim uygulamaları, zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve 
öğretmenlerin okula gelme zorunluluğu olmaksızın bir uygulama olan uzaktan eğitim aracılığıyla yapılmaktadır. 
Uzaktan eğitim, bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin 
işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında 
eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir. Malatya Milli 
Eğitim Müdürlüğünün salgın sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarının takibine yönelik yapılan online sistem Nisan 
2020 tarihi ile başlamıştır. Bu araştırma ile Malatya ilinde uzaktan eğitim sürecinde yapılan canlı ders verilerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın yöntemi Malatya ili Ar-Ge Birimi tarafından geliştirilen takip modülü 
üzerinden alınan verilerin içerik analizine tabi tutulması açısından nitel desenli olarak tasarlanmıştır. Araştırma 
bulguları canlı ders yapma platformlarına göre ders sayıları (il geneli ve ilçelere göre), canlı ders yapma 
platformlarına göre ders yapılma durumu ve sayıları (ilçelere göre), okul türlerine göre canlı ders yapma 
platformlarındaki ders sayılar ve branşlara göre yapılan ders sayıları (temel eğitim, ortaokul, lise türlerine göre) 
başlıklarında incelenmiştir. Araştırma sonuçları, ücretli öğretmenlerin canlı ders verme verimliliği, kırsal 
kesimlerde erişim sorunu, veli desteğinin yetersizliği nedeniyle öğrenci katılım düzeyinin düşmesi sorunları 
gözlenmiştir. İlkokul düzeyinde haftanın beş günü 10.00 ile 14.00 arasında haftada 5 saat temel dersler ağırlıklı 
olarak uygulanmakta ve sanat derslerine yönelik canlı ders sayısı oldukça az olmakla birlikte öğrencilere öneriler 
sunulmakta ve online ortamda yapılmaktadır. Ortaokul düzeyinde haftanın 6 günü her gün bir ders uygulaması 
olmak üzere haftada 6 oturumda ders yapılmaktadır. 10.00 ile 14.00 arasında yapılan derslerde sanat derslerinin 
sayısının oldukça az olduğu ve temel derslerin ağırlıkta uygulandığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, Canlı ders, Okul 

Examination of Live Course Data in the Distance Education Process 

Abstract: Covid-19, which affects our country and the whole world, made it necessary to make certain 
changes in the education system. In-class and out-of-class educational practices from the past to the present 
have been transferred to the digital environment. Priorities such as reducing the rate of spread of the virus and 
not endangering the lives of students and educators have made it obligatory to provide face-to-face education 
in schools with the distance education system. Educational practices are carried out through distance education, 
which is an application that is completely independent of time and place, without the obligation of students and 
teachers to come to school. Distance education is a rational, contemporary, innovative education system where 
live, video and audio lessons are taught in a virtual environment by means of computer technologies, where the 
participant can watch and view them again whenever they want, and where education and training passes rapidly 
in computer environment in today's conditions. The online system for the Malatya Directorate of National 
Education for tracking distance education practices during the epidemic process started in April 2020. With this 
research, it is aimed to examine the live course data in the distance education process in Malatya. The method 
of the research was designed with a qualitative pattern in terms of subjecting the data obtained through the 
tracking module developed by the Malatya R & D Unit to content analysis. The research findings include the 
number of lessons based on the live lesson platforms (city-wide and districts), the number and status of lessons 
according to the live lesson platforms (according to the districts), the number of lessons on the live lesson 
platforms according to the school types and the number of lessons made according to the branches (basic 
education , middle school, high school types). The results of the research, the productivity of paid teachers in 
teaching live, the problem of access in rural areas, the decrease in the level of student participation due to 
insufficient parent support were observed. At the primary school level, five days a week between 10.00 and 
14.00, 5 hours of basic lessons are given predominantly and although the number of live lessons for art lessons is 
very low, students are offered suggestions and made online. At the secondary school level, lessons are held in 6 
sessions a week, 6 days a week, one course practice every day. It has been observed that the number of art 
lessons in the lessons held between 10.00 and 14.00 is very low and the basic courses are mainly applied. 

Keywords: Distance education, Live lesson, School 
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Tasarım Beceri Atölyeleri: Kuruluş Nedenleri ve Zorlukları 

Seda ÖZ, sedaoz62@gmail.com, Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye 

Özet: 2023 Eğitim Vizyonu’nda en çok öne çıkan başlıklardan biri öğrencilerimizin hem fiziksel hem de 
düşünsel ihtiyaçlarını desteklemeyi hedefleyen tasarım beceri atölyeleridir. Bu belgede sıkça vurgulanan 
teknolojiye uyum, eğitim ekosisteminin tüm bileşenleri ile tasarlanması, nitelik devrimi, 21. YY becerileri 
(yaratıcılık, iletişim, takım çalışması vb.) ve rutinin dışında etkinlikler gibi hususlar tasarım beceri atölyelerinin 
karakterini yansıtmaktadır. Teori ve pratiği bir araya getirecek olan tasarım beceri atölyeleri, öğrencilerimizin 
bütüncül gelişimlerine hizmet ederek onları geleceğe taşımaya odaklıdır. Bu çalışmanın amacı tasarım beceri 
atölyeleri ile ilgili iki önemli konuya ışık tutmaktır. Bunlardan birincisi bu atölyelere neden ihtiyaç duyulduğu, 
ikincisi ise bu atölyelerin kurulumunda yaşanan zorluklardır. Öncelikle teorik olarak nasıl bir atölye profilinin 
ideale yakın olduğu betimlenmeye çalışılacaktır. Örneğin, mevcut eğitim uygulamalarımızın niteliğini arttırıcı 
özelliklere sahip olması gereken atölyelerimiz tasarlanırken, öğrencilerimizin ilgi alanları ve yetenekleri, okulun 
fiziki yapısı, görev alacak olan öğretmenlerin bilgi ve yetenekleri de göz önüne alınması gereken öğelerdir. Son 
zamanlara kadar mesleki eğitim okulları ve Bilim Sanat Merkezleri bünyesinde olan atölyeler, artık ilkokuldan 
başlayarak tüm okullara yayılacaktır. Çalışmamızda bu yaygınlaştırmaya neden ihtiyaç duyulduğu tartışılacaktır. 
Yeni bir uygulama olduğu için kurulumda da çeşitli zorluklar (okullardaki mekanların uygunluğu, bütçe, dizayn 
vb.) karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, İl Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme birimlerinin ve okul 
idarecilerinin görüşleri doğrultusunda atölyelerin kurulum sürecinde yaşanan zorluklar değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tasarım beceri atölyesi, Eğitim, 2023 vizyonu 

Design-Skill Labs: The Needs and Challenges of Establishment 

Abstract: One of the most prominent topics in the 2023 Education Vision is the design-skill labs that aim to 
support both the physical and intellectual needs of our students. Matters that are frequently emphasized in this 
document such as adaptation to technology, designing the educational ecosystem with all its components, 
qualification revolution, 21st century skills (creativity, communication, teamwork, etc.) and activities outside 
of routine reflect the character of design-skill labs. Design-skill labs, which will bring theory and practice 
together, are focused on carrying our students to the future by serving their holistic development. The aim of 
this study is to shed light on two important issues related to design-skill labs. The first is why these workshops 
are needed, and the second is the challenges experienced in the establishment of these labs. First, we will try 
to describe theoretically what kind of lab profile is close to the ideal. For example, while designing our labs that 
should have features that increase the quality of our current educational practices, the interests and abilities of 
our students, the physical structure of the school, and the knowledge and abilities of the teachers who will be 
assigned are also elements that should be taken into consideration. The labs, which were within the scope of 
vocational education schools and Science and Art Centers until recently, will now spread to all schools starting 
from the primary school. In our study, why this dissemination is needed will be discussed. Since it is a new 
application, we encounter various difficulties in installation (suitability of the places in schools, budget, design, 
etc.). Therefore, the challenges experienced during the establishment process of the labs will be evaluated in 
line with the opinions of the Research and Development Units of the Provincial Directorates of National Education 
and the school principles. 

Keywords: Design-skill labs, Education, 2023 vision 
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2023 Eğitim Vizyonu Metaforlarının Keşfi 

Seda ÖZ, sedaoz62@gmail.com, Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye 

Özet: Mecazi/değişmeceli/figüratif dil aracılığıyla kelimelerle yeni bağlantılar kurar, unsurları karşılaştırır, 
benzerlikleri bulur ve bir birimi diğeriyle ilişkilendiririz. Figüretif dil kullanımı ile yeni imgelerin oluşturulması, 
okuyucu için etkileyici ve dikkat çekicidir, aynı zamanda dünyayı kavramanın yeni yollarını açmaktadır. Figüratif 
dil, basit/geleneksel dilde düşünüldüğünden daha sık kullanılmaktadır. Bu çalışma, “2023 Eğitim Vizyonu” 
belgesinde kullanılan figüratif dili keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu keşif, belgedeki imgelerin 
kavramsallaştırılmasını incelememize yol açacaktır ve kavramsallaştırma terimlerin algılanmasına dair ipuçları 
verdiği için bu analiz dikkate değerdir. Bu çalışmada, “Hangi mecazi kullanımlar karşımıza çıkmaktadır? 
(metafor/eğretileme, benzetme, ad aktarması, deyim vb.)”, “Ne tür bir çeşitlilik elde edilir?”, “Mecazi 
kullanımlar nasıl sınıflandırılabilir?” sorularının yanıtları aranmaktadır. Figüratif kullanımlar, Lakoff ve Johnson 
tarafından ortaya konan Kavramsal Metafor Teorisi ilkelerine göre belirlenmekte, gruplandırılmakta ve analiz 
edilmektedir. Analiz hem nitel (en önemli ve çarpıcı bulgular) hem de niceldir (mecazi kullanımların sıklığı). 
Mecazi dilin “2023 Eğitim Vizyonu” belgesinde önemli bir rol oynadığı ve sıklıkla yer aldığı çok açıktır. Bazı 
örnekler şunlardır: teknolojilerin ışık hızında ilerlemesi, derin endişeler, akleden kalpler, varlık ve anlam zemini, 
nicel başarılara hapsolmak, eğitim ekosistemi, öğrencinin içinde saklı olan cevher, çocukların doğal biçimde 
yeşermeleri, başarının anahtarı, vizyonumuzun ana aktörü, sürdürülebilir bir yol haritası, bir ülke ve bir millet 
ödevi, dönüşüme ışık tutan tarihsel bir güvence, Türkiye’ye güveniyoruz… 

Anahtar Kelimeler: Figüratif dil, Eğitim, Analiz, Kavramsallaştırma 

Exploring Metaphors in Turkey’s Education Vision 2023 

Abstract: We compare the elements, finds similarities, and relate one unit to the other(s) in order to build 
up new connections with the words by means of figurative language. We use figurative language because 
construction of new images is impressive, remarkable and attractive for the reader, and opens new ways of 
conceiving the world. Figurative language is more frequently used in simple conventional language than it is 
thought to be. This study aims to explore the figurative language used in “Turkey’s Education Vision 2023”. This 
exploration will lead us to analyze the conceptualization of images in the document, and as the conceptualization 
gives clues about the perception of terms, this analysis is noteworthy. This study searches the answers of the 
questions “Which figurative uses are obtained (metaphor, simile, metonymy, idiom etc.)?”, “What kind of 
diversity is attained?”, “How can the figurative uses be classified?”. The figurative uses are be determined, 
grouped and analyzed according to the principles of Conceptual Metaphor Theory by Lakoff and Johnson. The 
analysis are both qualitative (the most significant and striking findings) and quantitative (the frequency of 
figurative uses). It is crystal clear that figurative language plays and important role and is frequently used in 
Turkey’s Education Vision 2023. Some examples are: teknolojilerin ışık hızında ilerlemesi (the advancement of 
technologies at the speed of light), derin endişeler (deep anxieties), akleden kalpler (minding hearts), varlık ve 
anlam zemini (grounds of existence and meaning), nicel başarılara hapsolmak (be trapped in quantitative 
achievements), eğitim ekosistemi (education ecosystem)… 

Keywords: Figurative language, Education, Analysis, Conceptualization 
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Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Uygulamaları ile İlgili İlkokul 

Velilerinin Görüşlerinin İncelenmesi 

Dr. Serap ÇİMŞİR, serapkrc@gmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı Ali Nihad Tarlan İlkokulu, Türkiye 

Gülsün AKIN, gulsunakin_@hotmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı Tantavi İlkokulu, Türkiye 

Havva AKİZ YILDIRIM, havvaakiz@hotmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı Mithatpaşa İlkokulu, Türkiye 

Özet: Bu çalışmanın amacı, temel eğitimde pandemi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarında 
yaşanan sorunları ilkokul velilerinin bakış açısından ortaya koymaya çalışmaktır. Genel tarama modeline göre 
kurgulanmış araştırmaya, İstanbul ilinden devlet okullarından toplam 305 veli katılmıştır. Verilerin online anket 
ile toplandığı çalışmada, verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre katılımcı 
velilerinin çoğunun öğretmenin gönderdiği çalışmaların yararlı ve yeterli olduğunu; çoğunun Eba Tv yayınının 
kısmen yeterli ve etkili olduğunu; çoğu Eba sitesindeki ders anlatımları, testler ve içeriklerin kısmen yararlı ve 
yeterli olduğunu; çoğu öğretmenin verdiği çalışmaların yapılıp yapılmadığını “ödevin fotoğrafını isteyerek” en 
etkili takip edebileceğini; çoğu uzaktan eğitimden dolayı 1.dönem notlarının/değerlendirmesinin 2.dönem için 
geçerli olmasının doğru olduğunu; çoğu canlı dersin saat ve günlerinin uygun olduğunu; çoğu EBA içeriklerinin 
yoğunluktan dolayı zaman dilimlerine ayrılmasının iyi ve kendileri için uygun olduğunu; çoğu EBA Tv programının 
yazın da devam etmesinin kısmen yararlı ve etkili olacağını; çoğu uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini 
tutmadığını; çoğunun pandemi sürecinin kısmen iyi evde çocuğunun ödev takibinin yorduğunu, daha azının sürecin 
kötü olduğunu ve çocuğunun eğitimden uzaklaştığını düşündüğü tespit edilmiştir. Ayrıca çoğunun evde zamanı 
test çözme veya ödev yapma, daha azının mutfak ve ev işlerini birlikte yapma, film/tv izleme, ev içi eğitici 
etkinlikler, en az kitap okuma ile vakit geçirdikleri; çoğunun çocuğunun telefon-tablete vb. alıştığını düşündüğü; 
çoğunun whatsApp üzerinden öğretmen ile iletişim kurduğu; canlı derslerle ilgili çoğunun katılma sorunu daha 
azının internet sorunu ile ses ve görüntü sorunu ve en azının akıllı telefon, tablet, bilgisayar olmaması sorunu 
yaşadığı tespit edilmiştir. Katılımcı velilerin çoğunun çocuğunun konuyu hemen anladığı sorun yaşamadığı, daha 
azının çocuğunun çalışmaları yapmak istemediği zorla yaptırdığı, çatışma ve iletişim sorunları yaşadığı, çocuğunun 
konuyu anlamadığı konuyu tekrar anlattığı/video izlettiği, en azının çalışma yaptıramadığı ve çalışma yaptırmaya 
gerek duymadığını düşündüğü tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda elde edilen bulguların tartışmasına ve 
önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, İlkokul velileri, Eğitim sorunları, Pandemi, Uzaktan eğitim 

Examination of Primary School Parents' Opinions About Distance 

Education Practices During the Pandemic Process 

Abstract: The aim of this study is to try to reveal the problems experienced in distance education practices 
applied during the pandemic process in primary education from the perspective of primary school parents. A 
total of 305 parents from state schools in Istanbul participated in the study, which was built according to the 
general screening model. In the study where the data were collected with an online survey, frequency and 
percentage were used in the analysis of the data. According to the data obtained, most of the parents of the 
participants stated that the works sent by the teacher were useful and sufficient; that most of them Eba TV 
broadcasting is partially sufficient and effective; The lectures, tests and content on most Eba sites are partially 
useful and sufficient; that the most effective follow-up of whether the works given by most teachers have been 
done by “asking for the photo of the homework”; it is true that the grades/evaluation of the 1st term are valid 
for the 2nd term, mostly because of the distance education; that the hours and days of most live lessons are 
appropriate; It is good and convenient for most EBA contents to be divided into time frames due to density; it 
would be partially beneficial and effective for most EBA TV programs to continue in the summer; most distance 
education is not a substitute for face-to-face learning; It has been found that most of the pandemic process is 
partially tired of their child's homework follow-up at good home, fewer think that the process is bad and their 
child is distanced from education. In addition, most of them spend time at home doing tests or doing homework, 
less doing kitchen and household chores, watching movies/TV, in-home educational activities, and at least 
reading books; most of their children phone-tablet, etc. he thinks he is used to; most of them communicate with 
the teacher via whatsApp; It has been determined that most of them have the problem of attending the live 
lectures, less of them have problems with internet, audio and video, and at least not having smartphones, tablets 
or computers. It was determined that most of the participating parents did not have any problems that their 
children understood the subject immediately, fewer of them had their children forced to do the studies, had 
conflict and communication problems, had their children re-tell the subject/watched a video, and at least they 
thought that they could not do the study and did not need to do the study. Discussion of the findings obtained at 
the end of the study and suggestions were included. 

Keywords: Covid-19, Primary school parents, Education problems, Pandemic, Distance education 
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Teaching Perspectives for Intercultural Communication 

Assoc. Prof. Dr. Christina FREI, cefrei@upenn.edu, University of Pennsylvania, USA 

Abstract: This presentation focuses on components of curricular design that promote intercultural 
competence. The release of the NCSSFL-ACTFL Intercultural Communicative Competence (ICC) Can-Do 
Statements in 2017 offers an opportunity for world language educators to revisit existing assignments and include 
scaffolded intercultural communicative activities from the beginning—regardless of the level of language 
competence. The ICC proficiency benchmarks are interrelated and require that learners investigate products, 
practices, and perspectives, and at the same time interact with one another to develop strategies for 
intercultural communication. Activities focusing on the development of intercultural communicative competence 
ask learners to first reflect and notice underlying perspectives in their native culture before reflecting, noticing, 
and comparing perspectives in the target culture (Liddicoat and Scarino, 2013). And developing intercultural 
competence is not intuitive; learners do not simply absorb culture and become interculturally competent through 
cultural immersion. The process of understanding these perspectives through products (authentic materials) and 
practices (conveyed through the authentic materials) can develop and deepen an individual’s intercultural 
awareness. In fact, this process requires that instructors themselves become interculturally reflective and design 
(or rework) instruction that promotes observation, formal reflection, noticing, and interaction. By including 
scaffolded activities and structured reflective prompts based on the revised Bloom’s Taxonomy (Anderson and 
Krathwohl, 2001), and by backward designing (Wiggins and McTighe, 2006), a unit or module can guide learners 
to expand and mature their cognitive acumen, thereby establishing a deeper level of intercultural communicative 
competence. 

Keywords: Intercultural communication, Perspectives, Competence 
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A New Hybrid Methodology For Forecasting Nonlinear Time Series 

Dr. Öğr. Üyesi Ebrucan İSLAMOĞLU, ebrucanislamoglu@gmail.com, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 
Türkiye 

Abstract: In recent years, artificial neural networks (ANNs) have been used for forecasting in time series in 
the literature. Although it is possible to model both linear and nonlinear structures in time series by using ANNs, 
they are not able to handle both structures equally well. Therefore, the new hybrid methodology combining like 
ARIMA and ANN models have been used in the literature. In this study, a new hybrid approach combining Elman's 
Recurrent Neural Networks (ERNN) and robust SMN models is proposed. The proposed hybrid approach is applied 
to Canadian Lynx data and performance of the proposed approach is measured. Nowadays, not only probabilistic 
models have been used for time series forecasting but also alternative models have been utilized. Alternatives 
forecasting methods are generally based on two approaches such as fuzzy set theory and artificial neural 
networks. In case of using only artificial neural networks for forecasting, uncertainty is not considered. In this 
study, a new hybrid model is improved for time series forecasting. The proposed approach have wide applications 
in forecasting non-linear time series because of the advantages provided by them. Especially, this improved 
approach can be used for popular problems in fields such as finance, economics, ecology, and hydrogeology and 
so on. In order to evaluate the performance of the proposed method, it is compared to previously used methods 
in the literature. The proposed method is called as RSMNM-EANN because of its characteristics. The proposed 
hybrid method is the first method in the literature to solve time series which are including uncertainty and are 
have non-linear structure. In addition, research is also experienced in coding with Matlab. The proposed 
approaches are going to be applied to real life time series and the performances are going to be evaluated 
according to obtained forecasting results. 

Keywords: Robust SNM, Canadian Lynx data, Hybrid Method, Recurrent neural networks 

Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Öngörüsü için Yeni Bir Melez Model 

Özet: Son yıllarda, yapay sinir ağları literatürde zaman serilerinde öngörü amacıyla kullanılmaktadır. Zaman 
serilerinde yapay sinir ağlarını kullanarak hem doğrusal hem de doğrusal olmayan yapıları modellemek 
mümkündür,  ancak yapay sinir ağları her iki yapının eşit bir şekilde üstesinden gelememektedir. Bu çalışmada, 
geri dönüşümlü Elman yapay sinir ağları ve güçlü SNM modelinin birleştirilmesiyle yeni bir melez yöntem 
önerilmektedir. Önerilen melez yaklaşım Canada Lynx verilerine uygulamıştır ve önerilen yaklaşımın performansı 
ölçülmektedir. Günümüzde, zaman serisi öngörüsü için olasılıksal modellerin dışında alternatif yöntemler de 
kullanılmaktadır. Alternatif yöntemler genellikle bulanık küme teorisine ya da yapay sinir ağları yaklaşımına 
dayanmaktadır. Yapay sinir ağları zaman serilerine direk uygulandığı durumda belirsizliğe herhangi bir yaklaşım 
içermez. Bu çalışma kapsamında zaman serisi öngörü problemi için yeni bir melez model geliştirilmektedir. 
Önerilen yeni melez modelin avantajları nedeniyle, doğrusal olmayan zaman serisi tahmininde geniş uygulama 
alanı bulmaktadır. Önerilen yaklaşım çevre, finans, hidroloji ve ekonomi gibi bir çok alanda popüler zaman serisi 
problemlerine uygulanabilmektedir. Önerilen yeni yöntemlerin performansını değerlendirmek için bu yöntemler 
literatürde daha önce kullanılan yöntemler ile karşılaştırılmaktadır. Geliştirilecek yeni yaklaşıma karakteristik 
yapısından dolayı RSMNM-EANN adı verilmektedir. Önerilen melez model doğrusal olmayan ve belirsizlik içeren 
zaman serilerinin çözümlenmesi için literatürde geliştirilen ilk yaklaşım niteliğindedir. Ayrıca çalışmada Matlab 
programında kod yazabilmektedir. Önerilen yöntem literatürde en çok kullanılan zaman serisi üzerinde 
uygulanması gerçekleştirilecektir ve performansı değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Güçlü SNM, Kanada Vaşak verisi, Melez Model, Geri dönüşümlü yapay ağlar 
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Büyük Hadron Çarpıştırıcısı 

Dr. Çağın KAMIŞÇIOĞLU, gunesc@ankara.edu.tr, Ankara Üniversitesi, Türkiye 

Özet: CERN, evrenin nasıl ve nelerden oluştuğunu, nasıl çalıştığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu 
amacı gerçeleştirmek için çok teknolojik, ileri düzeyde ve büyük ölçekte laboratuvarlar, tesisler gerekmektedir. 
CERN, araştırmacılara bu benzersiz parçacık hızlandırıcı tesisleri yelpazesini sunarak insan bilgisinin sınırlarını 
ilerletmek için büyük bir adım atmıştır. Bunlardan bir tanesi de Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ‘dır.Büyük Hadron 
Çarpıştırıcısı (LHC) dünyanın en yeni ve en büyük parçacık hızlandırıcısı olup yirminci yüzyılın başlarından itibaren 
teknolojik ilerlemelerin kaynağı olarak sayılmaktadır. Deneyde protonlar evrende erişilebilen en yüksek hız olan 
ışık hızına çok yakın bir hızla hızlandırılmakta sonrasında kafa kafaya çarpıştırmaktadır. 2012 yılında Büyük 
Hadron Çarpıştırıcısı higgs bozonunu keşfetmesi ile Standart Model’ e büyük bir katkıda bulunmuştur. Aynı 
zamanda karanlık madde ve karanlık enerji ile ilgili bilgilerimiz de sınırlıdır. Bildiğimiz ve tüm yıldızları ve 
galaksileri oluşturan madde, evrenin içeriğinin sadece% 4'ünü oluşturmaktadır. Arama hala karanlık madde (% 23) 
ve karanlık enerjiden (% 73) sorumlu parçacıkları bilmemekteyiz. Bu nedenle Büyük Hadron Çarpıştırıcısı bu 
soruları da cevaplamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda süpersimetri ve kuark-gluon plazması gibi konulardaki 
sorulara da cevap aramaktadır. Yaklaşik 27km’lik bir alana yayılmiş olan devasa makinalar ile çalışan deney aynı 
zamanda içersinde 7 farklı amaçla oluşturulan deneyi de kapsamaktadır. Günümüzde halen aktif bir şekilde 
çalışan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, bu çalışmada tasarımı, teknolojisi, bilime katkıları yönüyle 
değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Büyük hadron çarpıştırıcısı, CERN, Standart model 

Large Hadron Collider 

Abstract: CERN aims to reveal how and what the universe consists of, how it works. To achieve this goal, 
very technological, advanced and large-scale laboratories and facilities are required. CERN has taken a major 
step forward in advancing human knowledge by offering researchers this unique range of particle accelerator 
plants. One of them is the Large Hadron Collider. The Large Hadron Collider (LHC) is the world's newest and 
largest particle accelerator and has been counted as the source of technological advances since the early 
twentieth century. In the experiment, protons are accelerated at a speed very close to the speed of light, which 
is the highest speed available in the universe, and then collides head-on. In 2012, the Large Hadron Collider 
made a great contribution to the Standard Model with his discovery of the higgs boson. Our knowledge of dark 
matter and dark energy is also limited. The substance we know and make up all the stars and galaxies is only 4% 
of the content of the universe. We still do not know about dark matter (23%) and particles responsible for dark 
energy (73%). For this reason, the Large Hadron Collider aims to answer these questions as well. It is also seeking 
answers to questions on issues such as supersymmetry and quark-gluon plasma. The experiment, which works 
with huge machines spread over an area of approximately 27 km, also includes the experiment created with 7 
different purposes. The Large Hadron Collider, which is still actively working today, was evaluated in this study 
in terms of its design, technology, and contributions to science. 

Keywords: Large hadron collider, CERN, Standard model 
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Günümüz Temel Araştırmalarının İnsanlığa Katkıları 

Dr. Çağın KAMIŞÇIOĞLU, gunesc@ankara.edu.tr, Ankara Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Çevremizde gördüğümüz cisimler sürekli kendi formlarında nasıl durmaktadır? Maddenin en küçük 
yapıtaşı nedir? Bu sorular yüzyıllardır bilimadamları tarafından cevaplanmaya çalışılmıştır. 2500 yıl önce 
Democritus ve yunan filizofar tarafından atom fikri ortaya atılmıştı ve parçalanamayan en küçük yapıtaşı olarak 
tanımlanmıştı. O zamanlar yeterli teknoloji ve ortam bulunmadığı için teoride kalan hesaplamalar, yerini gelişen 
ve değişen teknolojik şartlar sayesinde çeşıtli deneylere bırakmiş ve günümüzde madde ile ilgili bilgilerimizin 
artmasına neden olmuştur. Ancak atomaltı dünyasını keşfetmek hiç de kolay bir iş değildir. Günümüzdeki 
yaşantımızı gerçekte geçmişte elde edilen araştırma sonuçları üzerine kurmaktayız.Yüzyıllar önce fizikçiler 
tarafından atom, elektronlar ve elektromanyetik dalgalar üzerinde yapılan çalışmalar bugün hayatlarımızı 
inanılmaz derecede değiştirmiştir. Günümüzde parçacık fiziğinde yapılan temel araştırmalar oldukça 
etkileyicidir. Sadece alanda çalışan bireylerin değil gelişmeler toplumun geri kalanı tarafından da takip 
edilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada günümüzde faaliyetlerini aktif bir şekilde devam ettiren CERN’den 
örnekler verilecektir. Dünyadaki tüm fizik laboratuvarları son derece uzmanlaşmış bir işgücü oluşturulmasına 
katılmaktadır. Örneğin, 2500 çalışanının yanı sıra CERN, 10.400 araştırmacı, doktora öğrencisi, mühendis ve 
teknisyeni araştırmaya davet ediyor. Böylece 101 farklı milletten ve 67 ülkeye bağlı farklı enstitülerden gelen 
insanlar burada birleşmektedirler. Tasarlanan ve hayata geçen deneyler sayesinde insanlıga ve bilime büyük 
katkılar sağlanmaktadır.Bu çalışmada temel araştırmaların ekonomik açıdan, teknolojinin gelişmesi açısından, iş 
gücüne katkısı açısından katkıları incelenmiş ve sonuçlar sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Temel araştırmalar, CERN, Standart model 

ContriContribution of Today's Basic Research to Humanity 

Abstract: How do the objects we see around us constantly look in their own forms? What is the smallest 
building block of matter? These questions have been tried to be answered by scientists for centuries. 2500 years 
ago, the idea of atoms was introduced by Democritus and the Greek filizofar, and it was described as the smallest 
building block that cannot be broken apart. Since there was not enough technology and environment at the time, 
the calculations left in theory left their place to various experiments thanks to the developing and changing 
technological conditions and today, our knowledge about the matter increased. However, exploring the 
subatomic world is no easy task. We are building our present life on the results of the research actually obtained 
in the past. Studies conducted on atoms, electrons and electromagnetic waves by physicists centuries ago have 
changed our lives incredibly today. Today, basic research in particle physics is quite impressive. Developments 
are followed not only by individuals working in the field but also by the rest of the society. Therefore, in this 
study, examples from CERN, which actively continues its activities today, will be given. All physics laboratories 
around the world are involved in creating a highly specialized workforce. For example, CERN, along with 2500 
employees, invites 10,400 researchers, doctoral students, engineers and technicians to research. Thus, people 
from 101 different nations and 67 different institutions from different countries are united here. Thanks to the 
experiments designed and implemented, great contributions are made to humanity and science. In this study, 
the contributions of basic researches in terms of economic, technological development, contribution to the 
workforce are examined and the results are presented. 

Keywords: Basic research, CERN, Standard model 
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CERN’deki İnsan Profili 

Dr. Çağın KAMIŞÇIOĞLU, gunesc@ankara.edu.tr, Ankara Üniversitesi, Türkiye 

Özet: İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupalı bilim insanları, aydınlar, yöneticiler ve eğitimciler dünyada 
barışı sağlamak için bilimsel işbirliği yapılmasının gerekli olduğunu gündeme getirdiler. Savaşan ülkelerin bilim 
insanlarını ve araştırmacılarını barış için aynı projede toplamanın yararlı olacağını vurguladılar. Bu amacı 
gerçekleştirmek için ”Bilim barışın hizmetinde” sloganıyla Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin (CERN) kuruluş 
çalışmalarına başladılar. Böylece 1953 yılında 12 ülkenin imzasıyla Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) 
kuruldu. Kuruluş Anlaşmasında CERN’in görevleri, nükleer araştırmaları için uluslararası işbirliğini sağlamak, 
desteklemek, araştırmacılar arasındaki iletişimi teşvik etmek, diğer laboratuvar ve enstitülerle bilgi alışverişinde 
bulunmak, olarak belirtildi. Ayrıca bilgiyi yayma, araştırmacılara uzmanlık eğitimi sağlama, her seviyede eğitim 
ve teknoloji transfer programları yapma gibi görevler de verildi. Kısaca CERN’e verilen görevler dört kelimeyle 
açıklanmaktadır. Bunlar “araştırma, yenilik/teknoloji,eğitim ve işbirliği” olarak sıralanmaktadır. Günümüzdeki 
en büyük araştırma laboratuvarı olarak kabul edilen CERN’de birçok deney, araştırma ve eğitim devam 
etmektedir. Oldukça kalabalık bir bilim insanı grubu bu çalışmalarda yer almaktadır. CERN’nün 2016 verileri 
incelenerek CERN’de çalişan, destek veren, projelerde yer alan insan grupları, milliyet, cinsiyet, ve çalıştığı yere 
göre tablolanmıştır. Oluşturulan tablolarda CERN’de yer alan insan profilleri incelenmiştir. Elde edilen 
sonuçlardan en önemlisi 2014 CERN verilerine göre Türkiye, %33 ‘lük oranla kadın fizikçilerin en yüksek oranına 
sahip olan ülke konumundadır. 

Anahtar Kelimeler: CERN, İnsan, Profil 

Human Profile at CERN 

Abstract: After the Second World War, European scientists, intellectuals, administrators and educators 
brought up the need for scientific cooperation to ensure peace in the world. They stressed that it would be 
beneficial to gather scientists and researchers of warring countries in the same project for peace. To achieve 
this goal, they started the establishment of the European Nuclear Research Center (CERN) with the slogan 
"Science is at the service of peace". Thus, the European Nuclear Research Center (CERN) was founded in 1953 
with the signature of 12 countries. In the Foundation Agreement, CERN's duties were specified as providing 
international support for nuclear research, supporting, encouraging communication among researchers, 
exchanging information with other laboratories and institutes. In addition, tasks such as disseminating 
information, providing specialist training to researchers, and training and technology transfer programs at all 
levels were also given. In short, the tasks assigned to CERN are explained in four words. These are listed as 
"research, innovation / technology, education and cooperation". Many experiments, researches and trainings 
continue at CERN, which is considered as the largest research laboratory today. A very large group of scientists 
are involved in these studies. CERN's 2016 data are analyzed, and the groups of people working, supporting, 
participating in projects are categorized according to nationality, gender, and where they work. Human profiles 
in CERN are examined in the created tables. The most important results obtained from the CERN data according 
to Turkey in 2014, 33% compared is the country with the highest proportion of female physicists. 

Keywords: CERN, Human, Profile 
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Uzaktan Algılama Teknikleri ile Yanmış Alanların Tespiti ve 

Haritalanması:Domaniç Orman Yangını Örneği 

Öğr. Gör. Ahmet USLU, ahmet.uslu1@dpu.edu.tr, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye 

Özet: En büyük doğal afetlerden biri olan orman yangınları ekosistem dengesizliğine, yerel ve yapısal 
hasarlara yol açmaktadır. Ülkemizde yangınlardan dolayı her yıl on binlerce hektarlık orman alanı tahrip 
olmaktadır. Yanmış orman alanlarına yapılacak müdehalelerin planlanması bakımından yanmış alanların hızlı 
biçimde haritalanması ve mevcut hasarın tespit edilmesi oldukça önemlidir. Orman yangınları sonrası araziden 
verilerin toplanması zor, zahmetli ve maliyetli olabilmektedir. Günümüzde ücretsiz biçimde sunulan orta 
çözünürlüklü uydu görüntüleri yangın yönetimi açısından risklerin belirlenmesinde, yanmış alanların tespit 
edilmesinde ve haritalanmasında önemli bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada 10 Eylül 2017 tarihinde 
Kütahya ili, Domaniç ilçesinde meydana gelen, 5 gün süren orman yangını Sentinel-2 uydu görüntüleri ve uzaktan 
algılama analiz teknikleri ile değerlendirilmiştir. Yangın öncesi ve yangın sonrası görüntüler bazlı oluşturulan 
spektral indisler işlenerek yanmış alanların tespit edilmesinde ve yanma şiddetinin belirlenmesinde SNAP 
(Sentinel Application Platform) Sentinel-2 Toolbox yazılımı kullanılmıştır. Raster verilerden vektör veri üretimi 
ve yanmış alanların hektar biriminde değerlerinin belirlenmesi işlemi QGIS yazılımında gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma bölgesine ait orman yangını öncesi 9 Eylül 2017 ve orman yangını sonrası 10 Ekim 2017 tarihli görüntüler 
alınarak NBR (Normalized Burned Ratio / Normalize Edilmiş Yanma Şiddeti) ve NDWI (Normalized Differenced 
Water Index / Normalize Edilmiş Fark Su İndeksi) indeksleri ile bu indekslerin farklarından elde edilen dNBR 
(Difference Normalized Burned Ratio / Fark Normalize Edilmiş Yanma Şiddeti) kullanılarak tahrip olmuş alanlar 
tespit edilmiştir. Orman yangını sonucunda 1552 hektar alanın kül olduğu, yangının büyük bir kısmının orta-yüksek 
yanma şiddetinde olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan algılama, Orman yangını, Spektral yanma indeksleri, Yanma şiddeti 

Detection and Mapping of Burned Areas by Remote Sensing 

Techniques: Domaniç Forest Fire Case Study 

Abstract: Forest fires, one of the biggest natural disasters lead to ecosystem imbalance, local and structural 
damage. Tens of thousands of hectares of forest are destroyed every year due to fires in Turkey. In terms of 
planning the interventions to be made in burnt forest areas, it is very important to map burnt areas quickly and 
to determine the present damage. Collecting data from the land after wildfires can be difficult, laborious and 
costly. Today, medium resolution satellite images, which are offered free of charge, are used as an important 
resource in determining the risks in terms of fire management, detecting and mapping burnt areas. In this study, 
the forest fire that occurred continued 5 days in Domaniç district of Kütahya province on September 10, 2017 
was analyzed by remote sensing techniques using Sentinel-2satellite images. SNAP (Sentinel Application Platform) 
Sentinel-2 Toolbox software was used to detect burned areas and determine the burning intensity by processing 
spectral indices based on pre-fire and post-fire images. Vector data generation from raster data and 
determination of values of burned areas in hectare units were analyzed in QGIS software. Study before and after 
a forest fire a forest fire from the Region 9 September 2017 10 October 2017 dated images taken NBR (Normalized 
Burned Ratio) and NDWI (Normalized Difference Water Index) obtained using the differences of this index with 
the index dNBR (difference Normalized Burned Ratio) using the ravaged areas have been detected. As a result of 
the forest fire, 1552 hectares of land was burnt and a large part of the fire was found to be of medium-high 
burning intensity. 

Keywords: Remote sensing, Forest fire, Spectral indexes, Burn severity 
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Kültürel Mirasın Web Tabanlı Açık Kaynaklı Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Platformunda 3 Boyutlu Gösterimi: Tavşanlı Kurşunlu Camii Örneği 

Öğr. Gör. Ahmet USLU, ahmet.uslu1@dpu.edu.tr, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Kültürel miras tarihsel süreç içerisinde toplumların gelişimini yansıtan, toplumları bir arada tutan, 
uygarlıkların oluşturduğu evrensel soyut (gelenek ve görenek, inanışlar, vb.) ve somut (anıtlar, dinsel binalar, 
saraylar kaleler vb.) değerlerin tümüdür. Kültürel miras, doğal ve beşeri afetler, terör olayları, çarpık kentleşme, 
hatalı turizm yönetimi vb. gibi tehditlerin tesiri altındadır. Kültürel mirasın korunması ve sürekliliği bağlamında 
her ülke kültür varlıklarının tescil edilmesinde, yaşatılmasında, restore edilmesinde, sunulmasında ve gelecek 
nesillere aktarılmasında sorumludur. 3 boyutlu (3B) modelleme ve web teknolojilerinde yaşanan son gelişmeler, 
kültürel mirasın dijital olarak korunmasına, yaygınlaştırılmasına ve görselleştirilmesine önemli bir katkı 
sağlamıştır. Web tarayıcıları, HTML5, JavaScript, WebGL ve doğrudan tarayıcıların içinde çalışan OpenGL 3B 
grafik kütüphanesini çalıştırabildikleri için etkili bir bilgi işlem platformu haline gelmiştir. Bu öğeler, kullanıcıların 
cep telefonu ve bilgisayar gibi çoklu platformlarda internet bağlantısı ile Web tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemini 
(WebCBS) kullanabilmesine imkan sağlamaktadır. Bu çalışma kültürel mirasın dijital ortamda 3B modellenmesini 
ve 3B modelin etkileşimli bir biçimde sunumu için açık kaynak kodlu web tabanlı bir CBS platformuna 
entegrasyonunu içermektedir. Kütahya ili, Tavşanlı ilçesinde yer alan, Germiyanoğulları zamanında 1377 yılında 
inşa edilen tarihi Kurşunlu Camii model olarak seçilmiştir. Kurşunlu Camiinin 3B modeli Sketchup yazılımında 
oluşturulmuştur. Üretilen 3B model, bir WebCBS platformu olan Cesium.js açık kaynaklı javascript kütüphanesi 
kullanılarak web ortamında görselleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda açık kaynaklı WebCBS uygulaması ile 
kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir yönetimi anlayışla gelecek nesillere aktarılmasında bir model 
oluşturabileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel miras, Tavşanlı Kurşunlu Camii, WebCBS, 3B Gösterim 

3-Dimensional Visualization of Cultural Heritage on Web-Based Open 

Source Geographic Information Systems Platform: A Case of Tavşanlı 

Kurşunlu Mosque 

Abstract: Cultural heritage is all of the universal, abstract (traditions, customs, beliefs, etc.) and tangible 
(monuments, religious buildings, palaces, castles, etc.) values that reflect the development of societies in the 
historical process, keep societies together, and are formed by civilizations. Cultural heritage is under the 
influence of threats such as natural and human disasters, terrorist incidents, unplanned urbanization, faulty 
tourism management, etc.. In the context of the protection and continuity of cultural heritage, each country is 
responsible for the registration, survival, restoration, presentation and transfer of cultural assets to future 
generations. Recent developments in 3D modeling and web technologies have made a significant contribution to 
the digital preservation, dissemination and visualization of cultural heritage. Web browsers have become an 
effective computing platform, as they can run HTML5, JavaScript, WebGL, and the OpenGL 3D graphics library 
that runs directly inside browsers. These elements allow users to use the Web-based Geographic Information 
System (WebCBS) with internet connection on multiple platforms such as mobile phones and computers. This 
study includes the digital 3D modeling of cultural heritage and its integration into an open source web-based GIS 
platform for the interactive presentation of the 3D model. Kurşunlu Mosque, which was chosen as a model, is 
located in Tavşanlı district of Kütahya province and it was built in 1377 during the time of Germiyanoğulları. The 
3D model of Kurşunlu mosque was created in Sketchup software. The generated 3D model has been visualized on 
the web using Cesium.js open source javascript library, which is a WebCBS platform. As a result of the study, it 
was seen that the open source WebGIS application can form a model for the preservation of cultural heritage 
and its transfer to future generations with an understanding of sustainable management. 

Keywords: Cultural heritage, Tavşanlı Kurşunlu Mosque, WebGIS, 3D visualization 
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Kültürel Mirasın Ayrıntılı Keşfi için Mobil Artırılmış Gerçeklik 

Teknolojisinin Kullanımı: Tavşanlı Ulu Camii Örneği 

Öğr. Gör. Ahmet USLU, ahmet.uslu1@dpu.edu.tr, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Kültürel miras, bir şehirin veya ülkenin tarihi yerlerinin ve geleneklerinin temsilini ifade etmektedir. 
Artırılmış Gerçeklik (AG), gerçek ve sanal hibrit ortamların görselleştirilmesine izin veren, yeni bir teknolojidir. 
AG, dijital kültürel miras alanında kullanıcıların deneyimlerini desteklemek ve geliştirmek için potansiyel bir 
teknoloji olarak ortaya çıkmıştır. AG teknolojisinin kültürel miras ortamlarında kullanımı, kültür varlıklarına olan 
ilginin, farkındalığın artırılması ve kültürel miras eserlerine erişilebilirliğin sağlanması açısından büyük önem arz 
etmektedir. Bu araştırmada kültürel mirası görselleştirmenin bir yolu olarak mobil AG teknolojilerini tanıtmak, 
kültürel mirasın ayrıntılı keşfi için yenilikçi fırsatlar sunarak kültürel mirasla hızlı etkileşimlerin sağlanması 
amaçlanmıştır. Çalışmada Kütahya ili, Tavşanlı ilçesinde yer alan ve 19. yüzyılda inşa edilen tarihi Ulu Camii 
model olarak seçilmiştir. Ulu Caminin 3 boyutlu (3B) modelinin oluşturulması ve 3B modelin mobil AG ortamında 
sunulması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ulu Camiinin 3B modeli SketchUp yazılımı kullanılarak oluşturulmuştur. 
SketchUp yazılımında Ulu Camii 3B olarak çizilmiş ve yapının tüm açılardan çekilmiş görüntüleri ile doku 
kaplaması yapılarak 3B modele gerçeklik kazandırılmıştır. Oluşturulan 3B modelin materyal dosyaları, AG ürün 
görselleştirme platformu olan Augment uygulamasına aktarılmıştır. Tavşanlı Ulu Camiinin 3B modeli ios ve android 
işletim sistemli mobil cihazlar üzerinde bulunan uygulama sayesinde QR kodun taratılması ile başarılı olarak 
görüntülenmiştir. Çalışmanın sonucunda, kültürel miras alanında AG teknolojilerinin kullanılması ile 
sürdürülebilir yerel kalkınmayı desteklemek, kültürel mirasın korunmasını ve sanal erişilebilirliliğini sağlamak, 
kültür yayılımını arttırmak için insan - teknoloji etkileşimine önemli katkılar sunduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel miras, Tavşanlı Ulu Camii, 3B modelleme, Artırılmış gerçeklik 

Use of Mobile Augmented Reality Technology for Detailed 

Exploration of Cultural Heritage: The Case of the Tavşanlı Ulu 

Mosque 

Abstract: Cultural heritage refers to the representation of the historical places and traditions of a city or 
country. Augmented Reality (AR) is a new technology that visualizes hybrid real and virtual environments. AR has 
emerged as a potential technology to support and enhance users ' experiences in the field of digital cultural 
heritage. The use of AG technology in cultural heritage environments is of great importance in terms of increasing 
interest, awareness of cultural assets and ensuring accessibility to cultural heritage artifacts. In this study, it is 
aimed to introduce mobile AR technologies as a way of visualizing cultural heritage and to provide rapid 
interactions with cultural heritage by providing innovative opportunities for detailed exploration of cultural 
heritage. In the study, the historical Ulu Mosque, located in the town of Tavsanli, Kütahya province and built in 
the 19th century, was selected as a model. Creating a 3-dimensional (3D) model of the Ulu Mosque and presenting 
the 3D model in a mobile AR environment. The 3D model of Ulu Mosque was created using SketchUp software. In 
SketchUp software, the Ulu Mosque was drawn in 3D and the 3D model was rendered real by texture overlay with 
the images taken from all angles of the building. The material files of the created 3D model were transferred to 
Augment, the AR product visualization platform. The 3D model of Tavşanlı Ulu Mosque was successfully visualized 
by scanning QR code, thanks to the application found on mobile devices with ios and android operating systems. 
As a result of the study, it has been observed that the use of AR technologies in the field of cultural heritage 
makes significant contributions to human-technology interaction in order to support sustainable local 
development, to ensure the protection of cultural heritage and its virtual accessibility, and to increase cultural 
dissemination. 

Keywords: Cultural heritage, Tavşanlı Ulu Mosque, 3D modeling, Augmented reality 
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Matematik Öğretmen Adaylarının Uzaktan Öğrenmeye Yönelik 

Özyeterlik ve Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU, guneyh@gmail.com, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ELMALI-ERDEM, ozlemelmali3535@gmail.com, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
Türkiye 

Özet: Covid-19 ile başlayan pandemi sürecinde Yüksek Öğretim Kurulunun aldığı kararla uzaktan eğitim 
uygulamaları hayata geçirilerek senkron ve asenkron öğretim kullanılmıştır. Bu yeni uygulamayla üniversitelerde 
öğrenme ve öğretme süreçleri çok kısa bir süre içerisinde yeniden düzenlenmiştir. Bu öğretimle yeni tanışan 
öğretmen adaylarının uzaktan öğretime yönelik tutum ve öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi önemlidir. Bu 
sebeple bu araştırma ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim gören 1., 2. ve 3. sınıf öğretmen 
adaylarının uzaktan öğretimde öğrenmeye yönelik öz yeterlik ve tutum algılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu 
nicel araştırma kapsamında veriler gerekli bilimsel araştırma ve etik kurul izinleri alındıktan sonra gönüllülük 
esasına göre öğretmen adaylarına çevrimiçi uygulanarak toplanmıştır. Bu araştırmaya Marmara bölgesinde yer 
alan bir devlet üniversitesi eğitim fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim 
Dalında öğrenim gören 97 öğretmen adayı katılmıştır. Elde edilen sonuçlar, öğretmen adaylarının uzaktan 
öğrenmeye yönelik öz yeterlik algılarının olumlu ve uzaktan öğrenmeye yönelik tutumlarının olumlu olmadığı 
görülmektedir. Sınıf düzeyi değişkenine göre adayların uzaktan öğrenmeye yönelik öz yeterlik ve tutumları 
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Adayların tutumları söz konusu olduğunda uzaktan 
öğrenmeye yönelik kendilerini yatkın olarak görmedikleri ve bu öğrenme biçiminden kaçınma eğiliminde oldukları 
söylenebilir. Öğretmen adaylarının uzaktan öğrenmeye yönelik öz yeterlik ve tutumları arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan öğrenme, Tutum, Öz yeterlik, Matematik, Öğretmen adayı 

Examining the Relationship between Pre-service Mathematics 

Teachers’ Attitude and Self-efficacy Regarding Distance Learning 

Abstract: The pandemic began with Covid-19, as a result of this process, distance education was 
implemented with the decision of the Higher Education Council in Turkey. Universities utilized synchronous and 
asynchronous education. With this new application, learning and teaching processes at the universities have been 
redefined within a noticeably short time period. It is important to examine the attitudes and self-efficacy levels 
of pre-service teachers that were just introduced to distance learning. Therefore, this current research study 
indent to examine pre-service mathematics teachers’ attitude and self-efficacy regarding distance learning. 97 
pre-service teachers who were freshman, sophomore and junior at the time of the study. In this quantitative 
research, data were collected by using online survey to pre-service teachers on a voluntary basis after obtaining 
the necessary scientific research and ethics committee permissions. In this research study, the pre-service 
teachers majoring in mathematics education program at a public university in Marmara region participated. 
Results of the study revealed that pre-service teachers’ perceptions regarding self-efficacy. However, their 
attitude towards distance learning were not positive. It seems they do not consider themselves prone to distance 
learning and they were likely to avoid this learning style. There was no significant difference between the pre-
service teachers’ self-efficacy and attitudes towards distance learning regarding year spent in the program. It 
was found that a significant relationship between pre-service teachers' self-efficacy and attitudes towards 
distance learning. 

Keywords: Distance learning, Attitude, Self-efficacy, Mathematics, Pre-service teacher 
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Matematik Öğretmen Adaylarının Uzaktan Öğrenme Ortamı Algıları 

Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU, guneyh@gmail.com, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ELMALI-ERDEM, ozlemelmali3535@gmail.com, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
Türkiye 

Özet: 2019 yılı sonlarına doğru ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (Korona Virüs) 
pandemi süreci hayatımızın birçok alanını olduğu gibi eğitim alanını da önemli ölçüde etkilemiştir. Bu süreçte 
salgının yayılmasını önlemek adına uygulanan sosyal izolasyon ve karantina uygulamaları birçok dünya ülkesi gibi 
Türkiye için de uzaktan eğitim sürecine geçilmesini zorunlu kılmıştır. Bu sebeple YÖK (Yükseköğretim Kurumu) 
tarafından 18 Mart 2020 tarihinde alınan kararla 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi boyunca uzaktan 
eğitime geçilmiştir. Pandemi sürecine bağlı olarak, uzaktan öğretim süreci öğrenme ortamlarının çok kısa bir süre 
içerisinde yeniden tanımlanmasını ve oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Bu süreçte aldıkları derslerde edindikleri 
deneyimlere bağlı olarak öğretmen adaylarının uzaktan öğretime ilişkin öğrenme ortamları algılarının incelenmesi 
önemlidir. Bu sebeple bu araştırma, ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim gören 1., 2. ve 3. 
sınıf öğretmen adaylarının uzaktan öğretimde öğrenmeye yönelik öğrenme ortamı algılarını incelemeyi 
amaçlamaktadır. Bu nicel araştırma kapsamında veriler gerekli bilimsel araştırma ve etik kurul izinleri alındıktan 
sonra gönüllülük esasına göre öğretmen adaylarına çevrimiçi uygulanarak toplanmıştır. Bu araştırmaya Marmara 
bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesi eğitim fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik 
Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 97 öğretmen adayı katılmıştır. Elde edilen sonuçlar, öğretmen adaylarının 
çevrimiçi öğrenmeye yönelik öğrenme ortamı algılarının genel olarak olumlu olduğunu ortaya koymuştur. 
Çevrimiçi öğrenme ortamlarına yönelik öğretmen desteği ve aktif öğrenmeye ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu 
belirlenmiştir. Ancak, öğrenci etkileşimi ve iş birliği, kişisel ilgi, özgün öğrenme ile öğrenci yönelik görüşlerinin 
olumlu olmadığını ve bu konuda kararsız olduklarını ortaya koymuştur. Sınıf düzeyi değişkenine göre sadece 
öğretmen desteği ve kişisel ilgiye yönelik adayların görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. 
Bu farklılığın 2. sınıfta öğrenim gören matematik öğretmen adaylarının lehine olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan öğrenme ortamı, Matematik, Öğretmen adayı 

Pre-service Mathematics Teachers’ Perceptions of the Distance 

Learning Environments 

Abstract: Towards the end of the year of 2019, Covid-19 appeared and spread in the World. This pandemic 
has been affected the way of living as well as education. During this time period, like many countries Turkey also 
applied and adapted to the new way of living under the isolation and quarantine. With the decision taken by the 
Council of Higher Education on March 18, 2020, distance education was started during the spring semester of 
2019-2020 academic year. Based on the quarantine regulations, the distance learning was necessary to redefine 
and create learning environments in a very short time period. In this process, it is important to examine the pre-
service teachers' perceptions of distance learning environments based on their experiences in the courses they 
took. For this reason, this current study intent to examine pre-service mathematics teachers’ perceptions of the 
distance education learning environments. Within the scope of this quantitative research, the data were 
collected by using online survey to pre-service teachers on a voluntary basis after obtaining the necessary 
scientific research and ethics committee permissions. In this research study, data was gathered from 97 pre-
service teachers majoring in mathematics education program at the department of mathematics and science 
education at a public university located in Marmara region. Results of the study revealed that pre-service 
teachers’ perceptions of the distance learning environment were generally positive. Pre-service teachers had a 
positive view regarding instructor support and active learning. However, they seemed to have negative views on 
student interactions and collaborations, personal relevance, authentic learning and autonomy. A significant 
difference was found between pre-service teachers’ views on instructor support and personal relevance regarding 
year spent in the program. The difference was in the favor of second year pre-service teachers. 

Keywords: Distance learning environment, Mathematics, Pre-service teacher 
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Matematik Öğretmen Adaylarının Uzaktan Öğrenmeye Yönelik 

Görüşleri 

Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU, guneyh@gmail.com, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ELMALI-ERDEM, ozlemelmali3535@gmail.com, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
Türkiye 

Özet: Bu nitel araştırma uzaktan öğrenmeye ilişkin matematik öğretmen adaylarının görüşlerini incelemeyi 
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden açık uçlu soru tekniği kullanılmıştır. 
Açık uçlu sorular adaylara çevrimiçi anket formu kullanılarak yöneltilmiştir. Bu yöneltilen sorular ile öğretmen 
adaylarının uzaktan eğitimde edindikleri deneyimlere bağlı olarak görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 
araştırmaya Marmara bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesi eğitim fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri 
Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programında 1., 2. ve 
3. sınıf düzeyinde öğrenim gören adaylar katılmıştır. Gerekli bilimsel araştırma ve etik kurul izinleri alındıktan 
sonra gönüllük esasına göre bu çalışmaya 80 matematik öğretmen adayı katılmıştır. Toplanan nitel veriler MaxQDa 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının uzaktan eğitimde öğrenmeye 
yönelik olarak görüşlerinin çoğunlukla olumsuz olduğunu ortaya koymuştur. Uzaktan öğretimde öğrenme 
ortamlarının sınırlılıklarına bağlı olarak adayların bu yaklaşımı yeterli görmedikleri söylenebilir. Adayların 
çoğunluğu uzaktan eğitimi faydasız, erişim ve motivasyonun zorluğuyla beraber öğrenme ve ödev yapmanın zor 
olduğu bir ortam olarak değerlendirmişlerdir. Ancak, adayların bir kısmı uzaktan öğrenmeyi araştırmaya teşvik 
edici, erişimi kolay, faydalı, eğlenceli ve etkili olduğuna yönelik görüşlerini belirtmiştir. Elde edilen sonuçlar, 
uzaktan eğitimde öğrencilerin birbirleriyle ve ders sorumlusuyla etkileşimlerini ve geçirdikleri sürenin niteliği 
artırıcı uygulamalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Öğrenme sürecinin uzaktan erişimle sağlansa bile izole 
değil etkileşimli, zengin içerikli ve uygulamalı olması gerektiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan öğrenme, Matematik, Öğretmen adayı 

Pre-service Mathematics Teachers’ Views on Distance Learning 

Abstract: Purpose of this qualitative study was to examine pre-service mathematics teachers’ views on 
distance learning. Open ended questions as a part of the qualitative research approach was utilized. Open ended 
questions were administered using online survey. With these questions, we aimed at examining pre-service 
mathematics teachers’ views on distance learning. In this research study, participants were pre-service teachers 
majoring in mathematics education program at the department of science and mathematics education. 
Participants in this study were first, second- and third-year pre-service teachers at a public university. After 
receiving the necessary scientific research and ethics committee permissions, 80 pre-service mathematics 
teachers participated in this study on a voluntary basis. Gathered data was analyzed using MaxQDa program. The 
findings revealed that the pre-service teachers' opinions about learning in distance education were mostly 
negative. As it can be seen in their written responses, pre-service teachers were not satisfied with the limitations 
of the distance learning environment. Most of the participants saw distance learning as useless, difficult to learn 
and do homework as well as difficulties in access and motivation to distance education. However, some of the 
participants indicated that distance learning encouraged them to do research for the courses. Distance learning 
was recognized as easy access, useful, fun, and effective. This research study revealed that there is a need for 
the increase in the quality time spent by both instructors and their students. It can be said that the learning 
process should be interactive, rich, and applied. It should not be isolated, even if provided by remote access. 

Keywords: Distance learning, Mathematics, Pre-service teacher 
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Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Problem 

Çözmeye İlişkin İnançlarının Değerlendirilmesi 

Uzman Alperen AVCI, alperenavci.83@gmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 

Özet: Bu araştırmada, çocuğun matematiğe yönelik tutum geliştirmesinde ve gelecek yıllarda matematik 
başarısında kuşkusuz önemli bir yer tutan okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel problem 
çözmeye ilişkin inançları incelenmiş ve öğretmen adaylarının ölçeklerden aldıkları puanların çeşitli demografik 
özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı ölçeklerin alt boyutları ele alınarak incelenmiştir. Araştırmanın 
örneklemini Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde öğrenim görmekte olan 98 Okul Öncesi 
ve 122 Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim görmekte olan 220 öğretmen adayı oluşturmuştur. 2019-2020 
Eğitim Öğretim yılı yaz döneminde online veri toplama aracı Google Forms aracılığıyla gerçekleştirilen bu 
çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Yapılan bu araştırmada veri toplama aracı olarak; Kişisel bilgi 
Formu ve Matematiksel problem çözmeye ilişkin inanç düzeylerini belirlemek için Kloosterman ve Stage (1992) 
tarafından geliştirilen ve Hacıömeroğlu (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan Matematiksel Problem Çözmeye 
İlişkin İnanç Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatiksel çözümleri, Bağımsız Örneklem t-testi tekniği kullanarak 
yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlarda, okul öncesi ve sınıf öğretmeni adayları arasında matematiksel 
problem çözme inanç ölçeğinden aldıkları puanlarda bir farklılık bulunmazken, öğretmen adaylarının 
matematiksel problem çözme inanç ölçeğinin Matematiksel Beceri, Matematiğin Yeri, Problemi Anlama, 
Matematiğin Önemi, Problem Çözme Becerisi alt boyutlarından aldıkları puanlarda cinsiyet ve sınıf düzeyi 
açısından da anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, Sınıf, Öğretmen, Matematik, Problem çözme 

Evaluation of Preschool and Classroom Teacher Candidates' Beliefs 

Regarding Mathematical Problem Solving 

Abstract: In this study, pre-school and classroom teacher candidates' beliefs about mathematical problem 
solving, which undoubtedly have an important place in the child's development of attitudes towards mathematics 
and mathematics achievement in the coming years, were examined and the sub-dimensions of the scales were 
examined whether the scores of the teacher candidates differed according to various demographic 
characteristics. The sample of the study consisted of 220 teacher candidates studying at Dokuz Eylül University, 
Ege University, İzmir Democracy University, Hacettepe University, Manisa Celal Bayar University and Gazi 
University Faculty of Education, 98 Preschool and 122 Department of Primary Education. The descriptive scanning 
model was used in this study, which was carried out through the online data collection tool Google Forms in the 
summer term of the 2019-2020 academic year. As a data collection tool in this study; The Personal Information 
Form and the Belief Scale for Mathematical Problem Solving, developed by Kloosterman and Stage (1992) and 
adapted into Turkish by Hacıömeroğlu (2011), were used to determine the level of beliefs about mathematical 
problem solving. Statistical solutions of the data were made using the Independent Sample t-test technique. In 
the results obtained from the study, there was no difference in the scores they got from the mathematical 
problem solving belief scale between the pre-school and classroom teacher candidates, while the scores from 
the Mathematical Skills, Place of Mathematics, Understanding the Problem, Importance of Mathematics, Problem 
Solving Skill sub-dimensions of the mathematical problem solving belief scale and there was no significant 
difference in terms of grade level. 

Keywords: Preschool, Classroom, Teacher Mathematics, Problem solving 
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6. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Gösterim Konusundaki Kavram 

Yanılgılarının 5E Modeline Göre Tasarlanan Dijital Kavram 

Karikatürleri ile Giderilmesi 

Tuba YENİL, tubaadiguzel@windowslive.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Doç. Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR, gokkurtburcin@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bu çalışmanın amacı, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin ondalık gösterim konusundaki hatalarını ve 
kavram yanılgılarını 5E modeline göre tasarlanan dijital kavram karikatürleri ile gidermektir. Çalışma, 2018-2019 
eğitim öğretim yılında bir devlet ortaokulunda altıncı sınıfta öğrenim gören toplam 8 öğrenci ile yürütülmüştür. 
Çalışmada nitel araştırma yaklaşımına dayalı eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. 5E modeline göre 
tasarlanan dijital kavram karikatürleri ile ilgili ders planları hazırlanmış ve ondalık gösterim konusunda 
öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgıları giderilmeye çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı 
tarafından hazırlanan ondalık gösterimlerle ilgili 21 açık uçlu sorudan oluşan Kavram Yanılgısını Tespit Etme 
Formu-1 (KYTEF-1), Kavram Yanılgısını Tespit Etme Formu-2 (KYTEF-2), uygulama sürecinde alınan gözlem 
notları, KYTEF ilgili yapılan görüşmeler kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nitel veri analiz teknikleri 
kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, 5E modeline göre tasarlanan dijital kavram karikatürlerinden oluşan ders 
planlarının, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun ondalık gösterim konusunda sahip oldukları hataları ve kavram 
yanılgıları giderdiği ortaya çıkmıştır. Uygulama öncesinde ondalık gösterim konusundaki kavramlarla ilgili 
yanılgılara/hatalara sahip olan öğrencilerin çoğu, 5E modeline göre tasarlanan dijital kavram karikatürlerinden 
oluşan ders planları sonrası ondalık gösterim konusundaki sıralama, basamak değeri, toplama/çıkarma işlemi, 
sayı doğrusunda gösterme ve yuvarlama ile ilgili yanılgıların/hataların büyük ölçüde giderildiği tespit edilmiştir. 
Buna karşılık öğrencilerin ondalık gösterimlerde çarpma/bölme işlemi ve problem çözme konusunda 
yanılgılarının/hatalarının giderilemediği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kavram yanılgısı, Dijital Kavram karikatürü, Matematik öğretimi, Ondalık gösterim, 5E 
modeli 

The Correction of 6th-Grade Students' Misconceptions on Decimal 

Notation with Digital Concept Cartoons Designed According to the 5E 

Model 

Abstract: This study aims to correct the errors and misconceptions of sixth-grade secondary school students 
on decimal notation with digital concept cartoons designed according to the 5E Model. The study was conducted 
with a total of 8 sixth-grade students who study at a public secondary school in the 2018-2019 school year. The 
action research methodology based on the qualitative research approach was adopted in this study. Lesson plans 
for digital concept cartoons designed according to the 5E model were prepared, and then the students' 
misconceptions on decimal notation were tried to be corrected. As the data collection tools; Misconception 
Identification Form-1 (MIF-1), Misconception Identification Form-2 (MIF-2), Observation Notes taken during the 
implementation process, Interviews conducted related to MIF, consisting of a total of 21 open-ended questions 
on decimal notation prepared by the researcher, were used. Qualitative data analysis techniques were 
implemented in data analysis. As a result of the research, it was revealed that lesson plans consisting of digital 
concept cartoons designed according to the 5E Model corrected the errors and misconceptions that the great 
majority of students had in the past about decimal notation. Most of the students, who had misconceptions/errors 
on the concepts of decimal notation before the application, were found to have largely corrected their 
misconceptions/errors about sequencing, digit value addition/subtraction operation, pointing in the number line, 
and rounding, following lesson plans composed of digital concept cartoons designed according to the 5E Model. 
On the other hand, it was observed that the students' misconceptions/errors in the operation of 
multiplication/division and problem-solving in decimal notation could not be eliminated. 

Keywords: Misconception, Digital concept cartoon, Mathematics teaching, Decimal notation, 5E model
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Matematik Öğretmeni Adaylarının Hazırladıkları Ders Planındaki Ders 

Sonu Soruları ve Ev Ödevlerinin Değerlendirilmesi 

Esra KIZILBOĞA, kizilbogaesra@gmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Aysun Nüket ELÇİ, aysunnuketelci@hotmail.com, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmeni adaylarının özel öğretim yöntemleri dersinde 
hazırladıkları ders planlarındaki ders sonu soruları ve ev ödevlerinin değerlendirilmesidir. Çalışma, nitel araştırma 
yöntemlerinden durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Çalışma grubu, ortaokul matematik öğretmenliği 
programının üçüncü sınıfında öğrenim gören 45 matematik öğretmeni adayından oluşmaktadır. Çalışmanın 
verileri, dokuman analizi yöntemiyle matematik öğretmeni adaylarının hazırladıkları ders planlarından elde 
edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, ortaokul 
matematik öğretmeni adaylarına ortaokul matematik öğretim programı dersinde ders planı ve hazırlanması 
hakkında bilgi verilmiştir. Ortaokul matematik öğretmeni adaylarından seçilen bir konu ile ilgili ders planı 
hazırlamaları istenmiştir. Ortaokul matematik öğretmeni adaylarından seçtikleri konu ile ilgili ders planını Ders 
Planı Şablonu formatında hazırlamaları istenmiştir. Ders sonu sorularının değerlendirilmesinde, “Ders Sonu 
Soruları Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Ders Sonu Soruları Değerlendirme Formu ile matematik öğretmeni 
adaylarının tercih ettikleri sınıf düzeyi ve soru sayısı, soruların kazanıma uygunluğu, sınıf düzeyine uygunluğu ve 
soruların Bloom Taksonomisi’nin bilişsel alan basamaklarına göre sınıflandırılması belirlenmeye çalışılmıştır. Ev 
ödevlerinin değerlendirilmesinde matematik öğretmeni adaylarının hazırladıkları ev ödevlerinin niteliğini 
belirlenmeye çalışılmıştır. Ödevlerin değerlendirilmesinde ortaokul matematik öğretmen adayları tarafından 
hazırlanan ödevlerin niteliği belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, tablolar ile yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ortaokul matematik öğretmeni adayı, Ders planı, Soru, Ev ödevi 

Evaluation of End-Of-Course Questions and Homework in The Lesson 

Plan Prepared by Middle School Mathematics Teacher Candidates 

Abstract: The aim of this study is to evaluate the end-of-course questions and homework in the lesson plans 
prepared by the middle school mathematics teacher candidates in the special teaching methods course. The 
study is designed in case study design, one of the qualitative research methods. The study group consists of 45 
mathematics teacher candidates studying in the third grade of the middle school mathematics teaching program. 
The data of the study were obtained from the lesson plans prepared by the mathematics teacher candidates 
using document analysis method. The obtained data were analyzed by content analysis method. For this purpose, 
the middle school mathematics teacher candidates were informed about the lesson plan and preparation of the 
middle school mathematics curriculum course. The middle school mathematics teacher candidates were asked 
to prepare a lesson plan on a chosen subject. The middle school mathematics teacher candidates were asked to 
prepare their lesson plans in the format of Lesson Plan Template. In the evaluation of the end-of-course 
questions, "End of Course Questions Evaluation Form" was used. With the End of Course Questions Evaluation 
Form, it was tried to determine the grade level and the number of questions preferred by the mathematics 
teacher candidates, the suitability of the questions to the mathematics curriculum objectives, the suitability of 
the class level, and the classification of the questions according to the cognitive domain steps of the Bloom 
Taxonomy. In the evaluation of homework, it was tried to determine the quality of homework prepared by the 
middle school mathematics teacher candidates. The results obtained are interpreted with the tables. 

Keywords: Middle school mathematics teacher candidates, Lesson plan, Question, Homework 
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Matematik Öğretmeni Adaylarının Ders Planı Hazırlama Yeterlikleri 

Dr. Öğr. Üyesi Aysun Nüket ELÇİ, aysunnuketelci@hotmail.com, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Ortaokul matematik öğretmeni adayları, ders planları ile önceki matematik öğretmenliği lisans 
programında üçüncü sınıfta Özel Öğretim Yöntemleri Dersinde karşılaşmakta iken yenilenen Matematik 
Öğretmenliği Lisans Programı (YÖK, 2018) ile Ortaokul Matematik Programı Dersinde ikinci sınıfta karşılaşıyor. Bu 
derste ders planı hazırlama öğretim programının bir uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı, matematik öğretmeni adaylarının ortaokul matematik öğretim programı dersi sonunda hazırladıkları ders 
planı hazırlama yeterliklerinin incelenmesidir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama deseninde 
tasarlanmıştır. Çalışma grubu, ilköğretim matematik öğretmenliği programının ikinci sınıfında öğrenim gören 39 
matematik öğretmeni adayından oluşmaktadır. Çalışmanın verileri, matematik öğretmeni adaylarının 
hazırladıkları ders planlarından dokuman analizi yöntemiyle elde edilmiştir. Çalışmanın verileri betimsel analizi 
yöntemi ile incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, matematik öğretmeni adaylarına ortaokul matematik öğretim 
programı dersinde ders planı ve hazırlanması hakkında bilgiler verilmiş. Ortaokul matematik öğretmeni 
adaylarından dört farklı sınıf düzeyinden seçtikleri bir konu ile ilgili Ders Planı Şablonu formatında ders planı 
hazırlamaları istenmiştir. Ders planlarının değerlendirilmesinde “Ders Planı Değerlendirme Rubriği” 
kullanılmıştır. Ders Planı Değerlendirme Rubriği ile matematik öğretmeni adaylarının ders planı şablonuna uygun 
ders planı hazırlama yeterliği, ders planının biçimsel bölümü, öğrenme öğretme süreci, ders sonunda yapılan 
etkinlikler ve ev ödevleri değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Matematik öğretmeni adayı, Ders planı, Ders planı değerlendirme rubriği 

Preparing Lesson Plan Competencies of Mathematics Teacher 

Candidates 

Abstract: The middle school mathematics teacher candidates encountered their lesson plans in the Special 
Teaching Methods Course in the third grade of the previous mathematics teaching undergraduate program, while 
they encounter them in the second grade of the Middle School Mathematics Program Course in the renewed the 
Mathematics Education Undergraduate Program (YÖK, 2018). In this course, preparing a lesson plan appears as 
an application of the curriculum. The aim of this study is to examine the pre-service mathematics teachers' 
competencies of preparing a lesson plan at the end of the middle school mathematics curriculum course. The 
study was designed in survey design, one of the quantitative research methods. The study group consists of 39 
mathematics teacher candidates studying in the third grade of the middle school mathematics teaching program. 
The data of the study were obtained from the lesson plans prepared by the prospective mathematics teachers 
by using document analysis method. The data of the study were analyzed by descriptive analysis method. For 
this purpose, the middle school mathematics teacher candidates were informed about the lesson plan and 
preparation of the middle school mathematics curriculum course. The middle school mathematics teacher 
candidates were asked to prepare a lesson plan in the format of a Lesson Plan Template, which they chose from 
four different grade levels. "Lesson Plan Evaluation Rubric" was used in the evaluation of the lesson plans. With 
the Lesson Plan Evaluation Rubric, the proficiency of preparing a lesson plan in accordance with the lesson plan 
template, the formal part of the lesson plan, the learning-teaching process, the activities performed at the end 
of the lesson and the homework will be evaluated. 

Keywords: Middle school mathematics teacher candidates, Lesson plan, Lesson plan evaluation rubric
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Using Dynamics Software to Explore Mathematical Relationships 

Assoc. Prof. Dr. Erhan Selcuk HACIÖMEROĞLU, erhansh@tuj.temple.edu, Temple University, Japan Campus 
(TUJ), Japan 

Abstract: Technology has changed the nature of mathematics learning and provided a variety of new 
approaches to classic problems in school mathematics. Dynamic mathematics software GeoGebra offers tools 
that enable students to construct, manipulate, and reason about mathematical objects or relationships. In 
addition, various mathematical objects and concepts, which are difficult to visualize without technology, can be 
constructed and explored dynamically. Students can easily draw figures, objects, or functions using multiple 
representations and explore relationships within their dynamic constructions. When dealing with mathematical 
tasks presented graphically, with the use of technology students can reason across multiple representations. For 
instance, in GeoGebra, representations of a mathematical object are linked, and if the numeric or algebraic 
representation of a mathematical object is changed, its graphic representation will change correspondingly in 
the geometry window. Thus, it enables students to see mathematical objects from different perspectives, 
develop ideas, test conjectures, and deepen their understanding of mathematical relationships. This talk 
examines the relationship between formal definitions and dynamic representations and illustrates how dynamic 
mathematics software can be used to improve students’ ability to visualize and support their understanding of 
mathematical concepts and relationships. Participants will learn to design dynamic GeoGebra worksheets to 
explore and reason about mathematical objects and discuss implications for teaching and learning mathematics. 

Keywords: Technology, Dynamic mathematics software, Visualization, Mathematical relationships, 
Geogebra 

Dinamik Yazılımları Kullanarak Matematiksel İlişkileri Keşfetmek 

Özet: Dinamik yazılımları kullanarak klasik problemleri çözmek için çeşitli yeni yaklaşımlar sunarak 
matematik öğrenmenin doğasını değiştirmiştir. Dinamik matematik programı GeoGebra, öğrencilerin 
matematiksel nesneler ve/veya matematiksel ilişkileri muhakeme, inşa ile manipüle etmeye olanak tanıyan 
araçlar sunar. Teknoloji olmadan çeşitli matematiksel kavramların görselleştirilmesi oldukça zordur. Teknoloji 
destekli yazılımlar bu durumu ortadan kaldırarak matematiksel kavramların dinamik bir ortamda incelenmesine 
ve keşfedilmesine fırsat sunar. Bu şekilde öğrenciler şekiller, nesneler veya fonksiyonların farklı gösterimlerini 
çizebilir ve aralarındaki ilişkileri dinamik bir ortamda keşfedebilir. Grafiksel olarak sunulan bir matematiksel 
problem için teknoloji destekli bir program kullanımı öğrencilerin çoklu gösterimleri muhakeme etmesinde 
yardımcı olur. Örneğin, GeoGebra’da matematiksel bir nesnenin gösterimleri ilişkilendirilmiştir. Bir matematiksel 
nesnenin nümerik veya cebirsel gösterimi değiştiğinde geometri penceresinde grafiksel gösterimi bu duruma bağlı 
olarak değişir. Bu durum, öğrencilerin matematiksel nesneleri farklı açılardan görmesini, farklı fikirler 
geliştirmelerini, varsayımlarını test etmelerini ve matematiksel ilişkilere yönelik anlama düzeylerini 
geliştirmelerine olanak sağlar. Bu sebeple, bu sözlü bildiri formal tanımlar ve dinamik gösterimler arasındaki 
ilişkinin incelenmesiyle beraber GeoGebra dinamik matematik programının öğrencilerin matematiksel kavramlar 
ve ilişkilere yönelik anlama düzeyleri ile görselleştirme becerilerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla nasıl 
kullanılabileceğine odaklanmıştır. Bu sözlü bildiriyi dinleyen katılımcılar öğrencilere yönelik dinamik GeoGebra 
çalışma yapraklarını tasarlamayı, keşfetmeyi, matematiksel nesneleri muhakeme etmekle beraber öğrenme-
öğretme açısından sunulabilecek önerileri tartışacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Dinamik matematik program, Görselleştirme, Matematiksel ilişkiler, 
GeoGebra 
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Okul Öncesi Dönem Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Yaklaşım 

Uzman Selvi AKGÜL ALAK, saapril@gmail.com, Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Türkiye 

Özet: Bu çalışmada; proje tabanlı yaklaşım, proje tabanlı yaklaşımın tarihçesi, tanımı ve temel özellikleri, 
proje çalışmalarının aşamaları, proje tabanlı yaklaşımın faydaları, proje tabanlı yaklaşımda öğretmen rolü ve 
okul öncesi dönem fen eğitimde proje yaklaşımı hakkında ilgili alanyazın doğrultusunda bilgilere yer verilmiştir. 
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma için konuyla 
ilgili kitap, makale ve araştırmalar incelenmiş, elde edilen veriler sistematik bir biçimde bütünleştirilmeye 
çalışılmıştır. Proje tabanlı öğrenme; üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak 
kullanımı gerektiren, akademik, sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan, teknoloji kullanımı vurgulayan ve 
çocuğun aktif katılımını teşvik eden bir öğretim modelidir. Projeler; dramatik oyun, el işi ve resim gibi 
aktivitelerle, çocukların okuldaki öğrenmeleriyle okul dışındaki yaşamları arasında bağlantı kurarak öğrenmeyi 
zenginleştirir. Araştırma yapma ve soru sormanın yanı sıra çocuklar, kendi etkinliklerine kendileri karar verir, 
öğrendiklerini paylaşır, projede edindikleri bilgileri kullanabilir ve sorun çözme yeteneklerini geliştirme fırsatı 
bulurlar. Proje çalışmaları üç aşamadan oluşmaktadır. Tıpkı bir hikâyede olduğu gibi proje çalışmalarının da giriş, 
gelişme ve sonuç bölümleri vardır. Okul öncesi dönemde çocuklara verilecek fen eğitimiyle; çocukların gözlem 
yapmayı öğrenmesi, çevrelerinde ve doğada gelişen olayları tanıması, bilimsel süreci öğrenmesi sağlanmaktadır. 
Bu sebeple okul öncesi dönem çocuklarına fen kavramlarının ve bilimsel becerilerin uygun yöntemlerle 
öğretilmesi oldukça önemlidir. Bu noktada proje yaklaşımı oldukça etkili bir yöntem olarak görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Proje tabanlı öğrenme, Proje tabanlı yaklaşım, Fen eğitimi, Okul öncesi dönem 

Project Based Approach in Preschool Science Education 

Abstract: In this study; information about project based approach, history, definition and basic features of 
project based approach, stages of project studies, benefits of project based approach, teacher role in project 
based approach and project approach in pre-school science education are included. In the research, document 
review method, one of the qualitative research methods, was used. For the research, books, articles and 
researches on the subject were examined and the data obtained were tried to be integrated systematically. 
Project based learning; it is a teaching model that supports high level cognitive activities, requires a wide range 
of tools and resources, tackles academic, social and life skills, emphasizes the use of technology and encourages 
the active participation of the child. Projects enrich learning through activities such as dramatic play, handicraft 
and painting, linking children's learning at school and their life outside of school. In addition to conducting 
research and asking questions, children decide their own activities, share what they learn, use the information 
they have gained in the project, and have the opportunity to improve their problem solving skills. Project work 
consists of three stages. Just like in a story, project work has introduction, development and conclusion sections. 
With science education to be given to children in preschool period; it is ensured that children learn to make 
observations, recognize the events that develop in their environment and nature, and learn the scientific process. 
For this reason, it is very important to teach pre-school children science concepts and scientific skills with 
appropriate methods. At this point, the project approach is seen as a very effective method. 

Keywords: Project-based learning, Project-based approach, Science education, Preschool period 
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Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Bazı 

Değişkenlere Göre İncelenmesi 

Gözde BAHADIR, gozdebahadr191@gmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı,Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Serap DEMİRİZ, demiriz@gazi.edu.tr, Gazi Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının sosyal becerilerinin çeşitli değişkenler 
açısından incelenmesidir. Tarama modeli olan bu araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında 
Kars ili Merkez İlçesi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilköğretim okullarının anasınıflarına ve anaokullarına 
devam eden normal gelişim gösteren 60-72 ay grubu çocuklar oluşturmaktadır (n=300).Araştırmaya katılan 
çocukların % 48,7’si kız, %51,3’ü erkektir. %51’i anasınıfına , %49’u anaokuluna devam eden çocuklardan 
oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ile Özbey & Alisinanoğlu (2009) tarafından 
Türk çocukları için uyarlama ve geçerlik-güvenirlik çalışmaları yapılan “Anaokulu ve Anasınıfı Davranış 
Ölçeği(Preschool and Kindergarden Behaviour Scale (PKBS–2)’nin Sosyal Beceri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma 
verilerinin analizinde araştırmanın amacı kapsamında ölçek ve alt boyutlarından elde edilen puanların belirlenen 
bağımsız değişkenlerin kategorilerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediği 
incelenmiştir.Bu bağlamda alt boyuta ait puan dağılımlarının ele alınan bağımsız değişkenin her bir kategorisinde 
normal olması durumunda, kategori sayısı iki ise ilişkisiz örneklemler için t testi, kategori sayısı ikiden fazla ise 
ANOVA analizi kullanılmıştır. Alt boyuta ait puan dağılımlarının ele alınan bağımsız değişkenin her bir 
kategorisinde normal olmaması durumunda, kategori sayısı iki ise ilişkisiz örneklemler Mann Whitney U testi, 
kategori sayısı ikiden fazla ise Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi dönem 
çocuklarının sosyal becerileri cinsiyet ve kurum türü değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 
gösterirken okula devam süresi ve kardeş sayısı değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, Sosyal gelişim, Sosyal beceri 

The Investigation Of Social Skills Of Children In Pre-School By Some 

Variables 

Abstract: The aim of this research is to examine the social skills of preschool children in terms of various 
variables. The study group of this research, which is a screening model, consists of 60-72 month-old children of 
normal development who attend the kindergarten schools and kindergarten classes of the official primary schools 
of the Central District of Kars Province in the 2019-2020 academic year (n = 300). 48.7% of the children included 
in the study are girls and 51.3% are boys. 51% are children who attend kindergarten classes and 49% are attending 
kindergarten schools. “Kindergarten and Kindergarten Behavior Scale (Adaptation and Validity-Reliability Scale 
for Turkish children, which was adapted by Özbey & Alisinanoğlu (2009) with a Personal Information Form as a 
data collection tool in the research (2009). Preschool and Kindergarden Behavior Scale (PKBS – 2) 'Social Skill 
Scale' was used. In the analysis of the research data, within the scope of the purpose of the research, it was 
examined whether the scores obtained from the scale and its sub-dimensions show statistically significant 
difference according to the categories of the determined independent variables. . In case where the distribution 
of scores belonging to the sub-dimension was normal in each category of the independent variable, t test was 
used for the independent variables when the number of categories was two , ANOVA analysis was used if the 
number of categories was more than two. If the distribution of scores belonging to the sub-dimension was not 
normal in each category of the independent variable, the Mann Whitney U test was used if the number of 
categories was two, and the Kruskall Wallis test was used if the number of categories was more than two. As a 
result of the study, it was determined that social skills of preschool children showed a statistically significant 
difference according to gender and institution type variable, but not according to the variable of school 
attendance and number of siblings. 

Keywords: Pre-school education, Social development, Social skills 
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Çocuk Şiirlerinin Okul Öncesi Eğitiminde Rolü (Yalvaç Ural Şiirleri 

Örneğinde) 

Assoc. Prof. Dr. Könül HACIYEVA, konulhaciyeva75@gmail.com, Azerbaijan National Academy of Sciences, 
Azerbaijan 

Özet: Belli bir manevi dünyaya sahip olması, hiss ve duyğuları insanı diğer canlılardan farklı kılan 
faktörlerdir. Hayal gücü ve düşünce tarzı ta küçuk yaşlardan yani, kişinin dünya ile tanışmaya başladığı günden 
itibaren şekillenir. Çocukların bilişsel ve duyuşsal gelişiminde çevredeki insanların ona karşı tutumları, yaşadığı 
ortam, aldığı eğitim ve öğretimin önemli rolü vardır. Özellikle okul öncesi eğitiminde çocukların dikkat ve 
merakının doğru yönlendirilmesi önemlidir. Bu konuda çocuk şairlerine büyük sorumluluk düşüyor. Türkiye'nin 
ünlü yazarlarından Yalvaç Ural, büyükler için kaleme aldığı çok sayda eserlerinin yanı sıra çocukların iç 
dünyasından haber veren, onların hiss ve duygularını ifade eden şiirleriyle de meşhurdur. Şairin "Tonbul Rüzgar", 
"Bir soru", "Sayrılık", "Yangın" ves. şiirleri çocukların saf ve temiz dünyalarındaki kavramları yansıtarak onlarla 
diyaloğa giriyor. Başka bir deyişle, şair çevredeki olayları çocukların gözleri ile görebiliyor ve aynı zamanda çok 
önemli mesajlar vermeği de unutmuyor. Yalvaç Ural'ın "Yangın" ve "Sayrilik" şiirleri, bu tür eğitici, öğretici ve 
açıklayıcı mesajların ifade edildiği eserlerdir. Bu şiirlerde çocuklara dikkatli, duyarlı ve sorumlu olmaları 
aşılanıyor. Okul öncesi eğitiminde birçok değerlerin çocuklara söylenerek, öğretilerek değil, şiir, masal ve 
oyunlarla telkin edilerek aktarılmasının daha kolay, daha etkili ve daha verimli olduğunu belirtmeliyiz.  

Şairin birçok şiirinde insanların genelde içsel ve düşsel olarak çocukluk özelliklerini kaybetmemesinden, her 
büyük bireyin iç dünyasında büyümeyen bir çocuğun var olmasından bahsediliyor. Türkiye'nin dünyaca ünlü yazarı 
Aziz Nesin'in Yalvac Ural'ı “büyüyen çocukluğumun şairi” olarak adlandırması tesadüf değil. Yalvaç Ural, 
yazılarında bu sözleri büyük bir sorumluluk olarak kabul ettiğini vurgulamaktadır. Bildirimizde, şairin çocuklar 
için kaleme aldığı şiirlerinde değindiği konulara dikkat çekilecek, okul öncesi eğitimi alan çocuklara iletmek 
istediği mesajlardan ve onların dilinden yetişkinlere yönelik seslenişlerden bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitimi, Yalvac Ural, Şiir, Çocuk 

The Role of Children's Poems in Preschool Education (On the 

Example of Yalvaj Ural's Poems) 

Abstract: In the cognitive development of children, the attitudes of the people around him, the 
environment they live in, education and training they play have an important role. It is especially important to 
direct the attention and curiosity of children in preschool education. Children's poets have a special place in this 
regard. Without learning the interest and aesthetic taste of children from the age group, it is not possible to 
direct them towards a specific purpose and to develop their individual inclinations and desires. In this sense, 
famous Turkish writer Yalvaj Ural can say that having enough information about children's cognitive and 
emotional development. Yalvaj Ural is famous not only for his many works he wrote for adults, but also for his 
poems that inform the inner world of children and express their feelings and emotions. In his poems, children 
are warned about being careful, sensitive and responsible. In many of the poet's poems, it is mentioned that 
people do not lose their childhood characteristics internally and imaginatively, that is, the existence of a child 
who does not grow in the inner world of every great individual. In our paper, attention will be drawn to the issues 
that the poet has touched on in his poems for children, and the messages he wants to convey to children receiving 
preschool education and their speeches to adults will be mentioned. 

Keywords: Preschool education, Yalvaj Ural, Poem, Children 



4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2020) 
4th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2020)   

 

 

   

65 

 

Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Disiplinler Üstü Yaklaşım 

Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi 

Arş. Gör. Fatma DEMİRCİ, fato9930@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Arş. Gör. Neslihan DEMİRCAN, nslihan18@gmail.com, Sinop Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Eğitimde disiplinler arası yaklaşım temelli öğretim, belirli bir konunun farklı disiplinlerden ele 
alınmasına dayanmaktadır. Disiplinler arası öğretimin sağlandığı yaklaşımlardan biri olan; disiplinler üstü yaklaşım 
günümüzde yeni olmamakla birlikte, kendini hem literatürde hem de uygulama anlamında az yer almıştır. 
Disiplinler üstü yaklaşım, farklı disiplinlere ait bilgi ve becerileri gerçek bir yaşam sorunu bağlamında anlamlı bir 
biçimde birleştirme ve kullanmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. 21. yüzyılda, insanların karşılaştığı zorluklar, çok 
katmanlı bir yapıya doğru dönüştüğünden dolayı; bu zorluklarla baş etmek ve sorunları çözmek için birçok 
disiplinin birleştirilmesini gerek duymaktadır. Birbirinden bağımsız gibi görünen disiplinlerin bir araya gelmesiyle 
oluşan disiplinler üstü yaklaşımın önemi, etkili ve anlamlı öğrenmeye katkısı her geçen gün daha da ortaya 
çıkmaktadır. Bu yaklaşımı sınıflarında uygulama şansına sahip olan kişiler öğretmenlerdir. Bu noktada, eğitim ilk 
basamaklarını oluşturan okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin disiplinler üstü yaklaşım hakkındaki görüşlerini 
öğrenmek önem arz etmektedir. Bu araştırma, okulöncesi ve sınıf öğretmenlerinin disiplinler üstü yaklaşım 
hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca, temel eğitimde disiplinler üstü yaklaşımın 
önemine de değinilecektir. Araştırma nitel araştırma yöntem ve tekniklerine dayalı olarak tasarlanmış bir 
çalışmadır. Araştırmanın evrenini; okul öncesi ve sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini; 
Bartın ilinde bulunan Bartın devlet okullarında çalışan okul öncesi ve sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. 
Çalışmaya katılımcılar uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Verilerin toplanması aşamasında; öğretmenlere 
yönelik olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüş formu 
kullanılmıştır. Görüşme formu geliştirilirken öncelikle sorular ana başlıklar biçiminde oluşturulmuş, soruların 
kolay anlaşılır ve açık olarak ifade edilip edilmediğini belirlemek amacıyla iki öğretmenle ön görüşme yapılmış 
ve sorular yeniden düzenlenmiştir Araştırmanın yapılması amacıyla geliştirilen görüşme formuna son halini 
vermek için uzman görüşleri alınmıştır. Elde edilen araştırma verileri, içerik analizi ile analiz edilip temalar 
oluşturulmuştur. Bu çalışmada, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin disiplinler üstü yaklaşım konusundaki 
görüşleri ayrıntılı olarak incelenmiş ve çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Disiplinler arası yaklaşım, Disiplinler üstü yaklaşım, Temel eğitim, Okul öncesi eğitim, 
Sınıf eğitimi 

Investigation of Primary School and Preschool Teachers’ Views on 

the Transdisciplinary Approach 

Abstract: Integration of disciplines investigate particular subject from different disciplines in education. 
One of the approaches is transdisciplinary approach in order to integrate the disciplines. Although the 
transdisciplinary approach is not new concept, but it has received little attention both in the literature and in 
terms of practice. The transdisciplinary approach is an approach that aims to combine and use the knowledge 
and skills of different disciplines in a meaningful way in the context of a real life problems. The importance of 
the transdisciplinary approach and its contribution to effective and meaningful learning are becoming more 
evident day by day. The people who have the chance to apply this approach in their classrooms are teachers. At 
this point, it is important to learn the views of preschool and primary school teachers about the transdisciplinary 
approach. Preschool and Primary school are the first steps of fundamental education. This research was 
conducted to examine the views of preschool and classroom teachers on the transdisciplinary approach. In 
addition, the importance of transdisciplinary approach in fundamental education will be emphasized. The 
research based on qualitative research methods and techniques. The sample of the research is preschool and 
primary school teachers working in Bartın public schools. Participants in the study were selected using the 
appropriate sampling method. At the stage of data collection; A semi-structured opinion form was prepared by 
the researcher was used for teachers. While developing the interview form, two teachers were pre-interviewed 
and the questions were rearranged in order to determine whether the questions were easily understood and 
clearly expressed. Expert opinions were taken to finalize the interview by the researchers. The obtained research 
data were analyzed with content analysis and themes were formed. In this study, the views of preschool and 
primary school teachers on the transdisciplinary approach were examined in detail. 

Keywords: Interdisciplinary approach, Transdisciplinary approach, Fundamental education, Early childhood 
education, Primary education 
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Pandemi Sürecinde Çocukların Oyun Tercihlerinin İncelenmesi 

Arş. Gör. Neslihan DEMİRCAN, nslihan18@gmail.com, Sinop Üniversitesi, Türkiye 

Arş. Gör.  Fatma DEMİRCİ, fato9930@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Okul öncesi dönemde oyun, çocuğun en temel ihtiyaçlarından biri olmakla birlikte, çocukların fiziksel, 
bilişsel, sosyal, duygusal, dil gibi farklı gelişim alanlarını destekleme noktasında kritik bir öneme sahiptir. Çocuk, 
oyun ile düşünür, sosyalleşir, fazla olan enerjisinden kurtulur, topluma katılır, yaşamı anlar ve kavrar, kişiliğini 
oluşturur ve geliştirir. Korona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almakta, okul öncesi dönem çocuklarının da 
yaşamında değişime sebep olmaktadır. Pandemi sürecinde çocukların uzun süre evde kapalı kalmak zorunda 
olması dışarıya çıkma, arkadaşlarıyla oyun oynama gibi aktivitelerden uzak kalmasına neden olmuştur. Bu 
sebeple, bu araştırma Korona virüs salgınının, okul öncesi çocuklarının oynadıkları oyuna ve oyun tercihlerine 
etkisi olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden 
fenomenoloji olarak desenlemiştir. Araştırmada görüşme yöntemi kullanılmıştır. Belirlenmiş özel bir konuda 
derinlemesine soru sorma, cevap eksik ya da açık değilse tekrar sorarak durumu daha açıklayıcı hale getirip 
cevapları tamamlama fırsatı vermesi açısından, görüşme yöntemi avantajlı bir yöntemdir. Veri toplama aracı 
olarak araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme 
formunu oluşturmak amacıyla, ilk olarak konu ile ilgili literatür taranmıştır. Literatür taramasının ardından 
oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu, uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşü sonrasında, yarı 
yapılandırılmış görüşme formuna son şekli verilmiştir. Araştırmanın örneklemini; Sinop ve Bartın’da bulunan okul 
öncesi dönemdeki çocukların ebeveynler oluşturmaktadır. Çalışmaya katılımcılar uygun örnekleme yöntemiyle 
seçilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Araştırma sonunda çeşitli sonuçlara 
ulaşılmıştır 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, Oyun, Pandemi 

Investigation of Children's Play Preferences during the Pandemic 

Abstract: In preschool years, play is one of the most basic needs for children and it has a critical importance 
in supporting different developmental areas such as physical, cognitive, social, and emotional and language. The 
child thinks, socializes, gets rid of his excessive energy, participates in society, understands, and comprehends 
life, creates, and develops his personality with play. The coronavirus epidemic affects the whole world and 
causes changes in the lives of preschool children. The fact that children had to stay indoors for a long time during 
the pandemic. It caused them to stay away from activities such as going out and playing games with their friends. 
For this reason, this research was carried out to determine whether the coronavirus epidemic had an impact on 
the play and play choices of preschool children. The research has patterned phenomenology from qualitative 
research methods. Interview method was used in the research. The interview method is an advantageous method 
in terms of asking in-depth questions on a specific subject, asking again if the answer is incomplete or not clear, 
making the situation more descriptive and providing the opportunity to complete the answers. To create the 
semi-structured interview form, the literature on the subject was first reviewed. Then, semi-structured interview 
form was developed by the researchers as a data collection tool. After that, it was presented to expert opinion. 
After the expert opinion, the semi-structured interview form was finalized. Participants in the study were 
selected using the appropriate sampling method. The obtained data were analyzed by content analysis technique. 
Various results were reached at the end of the research. 

Keywords: Early childhood education, Play, Pandemic 



4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2020) 
4th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2020)   

 

 

   

67 

 

Pandemi Sürecinde Ebeveyn ve Çocukların Ekrana Maruz Kalma 

Durumunun İncelenmesi 

Arş. Gör.  Neslihan DEMİRCAN, nslihan18@gmail.com, Sinop Üniversitesi, Türkiye 

Arş. Gör.  Fatma DEMİRCİ, fato9930@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Günümüzde teknoloji hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır ve toplumu etkilemektedir. Bu etki, çocuk 
ve ebeveynlerin de yaşamına yansımaktadır. Diğer bir ifadeyle, teknolojinin gelişimi hem çocukları hem de 
ebeveynleri etkilemektedir. Bu noktada teknolojinin nasıl kullanıldığı önem taşımaktadır. Okul öncesi dönemde, 
çocukların ekrana ne kadar maruz kaldığı önem arz etmektedir. Çocuğun gereğinden fazla teknolojik ekrana 
maruz kalmasıyla birlikte hareket imkânı azalmakta, ekrana bağımlı olmakta, sosyalleşme imkânını 
azaltmaktadır. Bu sebeple, çocuğun ekran başında geçirdiği süre 20-30 dakikayı aşmamalıdır. Ebeveynler 
teknoloji kullanımı konusunda çocuklarına doğru rol model olmalı, özellikle çocukların sıklıkla maruz kaldığı 
televizyon, bilgisayar ve cep telefonu gibi teknolojik aletlerle ile ilgili sınır koymalıdır. Başka bir deyişle, ebeveyn 
teknoloji kullanımı konusunda hem çocuğuna rol model olmalı hem de doğru sınırlar çizmelidir. Günümüzde 
ortaya çıkan korona virüsün yol açtığı salgının insanlarının hayatını farkı açılardan etkilediği ortadadır. Pandemi 
sebebiyle, ebeveynler ve çocuklar evde daha fazla vakit geçirmek durumunda kaldıklarından dolayı, daha fazla 
ekran önünde vakit geçirme ihtimali artmaktadır. Bu sebeple, bu çalışma okul öncesi dönem çocuk ve 
ebeveynlerinin pandemi sürecinde ekrana maruz kalma durumlarını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın evreni okul öncesi dönem çocuklarının ebeveynlerinden oluşmaktadır. Araştırma, nitel araştırma 
yaklaşımında olgu bilim araştırması olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini; Sinop ve Bartın il ve ilçelerinde 
bulunan okul öncesi dönem çocukların ebeveynleri oluşturmaktadır. Çalışmaya katılımcılar uygun örnekleme 
yöntemiyle seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Soruların kolay anlaşılır ve açık 
olarak ifade edilip edilmediğini belirlemek amacıyla iki ebeveynle ön görüşme yapılmış ve sorular yeniden 
düzenlenmiştir Araştırmanın yapılması amacıyla geliştirilen görüşme formuna son halini vermek için uzman 
görüşleri alınmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Bu çalışmada, okul öncesi dönem 
çocukları ve çocukların ebeveynlerinin pandemi sürecinde ekrana maruz kalma durumları incelenmiş ve çeşitli 
sonuçlara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, Teknoloji, Pandemi 

Investigation of Parents’ and Children’s Screen Exposure during the 

Pandemic 

Abstract: Nowadays, technology is an indispensable part of the life and affects the society. It also affects 
children’s and parents’ lives. In early years, how much children are exposed to screen is crucial. With the 
exposure of the child to the technological screen over much, the possibility of their movement, socializing 
decreases for children. Also, they become dependent on screen. For this reason, the time spent by the child in 
front of the screen should not exceed 20-30 minutes. Parents should be role model for their children while using 
technology, especially they should set limits on technological devices such as televisions, computers and mobile 
phones that children are frequently exposed to. In other words, parents should be a role model for their child 
and draw the line at using technology. It is obvious that epidemic that caused by coronavirus, affects people’s 
lives in different ways. Because of the pandemic, parents and children have to spend more time at home, so 
spending time in front of screen increases for children and parents. Therefore, this study was carried out to 
reveal preschool children and their parents’ exposure to the screen during the pandemic. The sample of the 
study were parents of preschool children. The research was conducted as a phenomenological research which is 
a type of the qualitative research methods. Participants in the study were selected using the appropriate 
sampling method. Interview form was used as data collection tool. In order to determine whether the questions 
were expressed easily and clearly, two parents were interviewed and the questions were rearranged. Expert 
opinions were taken to finalize the interview by the researchers. The obtained data were analyzed by content 
analysis technique. In this study, preschool children and their parents' exposure to the screen during the 
pandemic were examined and various results were obtained. 

Keywords: Early childhood education, Technology, Pandemic 
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Sosyal Bilgiler Lisansüstü Eğitimine İlişkin Görüşler 

Doç. Dr. Hatice MEMİŞOĞLU, memisoglu_h@ibu.edu.tr, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye 

Reyhan KAYA, ryhnky42@gmail.com, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Türkiye’de, sosyal bilgiler eğitimi lisansüstü eğitimde; program, ders, süreç, iletişim, ölçme ve 
değerlendirme ile ilgili birçok sorun yaşanmaktadır. Bu problemlerin fark edilmesi, problemlerin çözüme ulaşması 
için ilk ve temel basamaktır. Araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler eğitimi alanında öğrenim gören yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerinin lisansüstü eğitime ilişkin görüşlerini belirlemektir. Sosyal Bilgiler lisansüstü eğitim gören 
öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesinde nitel araştırma modeli, olgu bilim deseni kullanılarak veriler toplanmış 
ve verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu sosyal bilgiler 
eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi alan 16 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerinin elde edilmesi için 
araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcılar sosyal bilgiler 
eğitimi lisansüstü programının faydaları, süreci, sorunlar ve sorunlara çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini 
belirtmiştir. Araştırma bulgularına göre; lisansüstü eğitim alan öğrenciler, aldıkları eğitimin bilimsel araştırma 
becerisi açısından katkı sağladığını belirtmektedir. Lisansüstü eğitimde en büyük problemin çalışanlar için ders 
yoğunluğunun fazla olması olarak vurgulanmaktadır. Çözüm önerilerinde ise, uygulamaya dayalı eğitime ağırlık 
verilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler eğitimi, Lisansüstü eğitim, Sosyal bilgiler 

Views About Social Studies Education Master Degree Program 

Abstract: In Turkey, social studies education in master degree education; There are many problems related 
to the program, lesson, process, communication, assessment and evaluation. It is the first and basic step to 
recognize these problems and solve them. The aim of this research is to determine the opinions of master and 
PhD students studying in the Social Studies education. In the determination of the opinions of the students who 
received after bachelor education in Social Studies, data were collected by using qualitative research model and 
fact science pattern and descriptive analysis technique was used in the analysis of the data. The study group of 
the research include 16 students who received master and PhD education in the social studies education. A semi-
structured interview form prepared by the researcher was used to obtain the data. Participants expressed their 
views about benefits, process, problems and solutions to problems. According to the research findings; The 
students who received postgraduate education state that their education contributes in terms of scientific 
research skills. The biggest problem in postgraduate education is emphasized as the high density of the lessons 
for the employees. In solution suggestions, it is recommended to focus on practical training. 

Keywords: Social science education, Problems of master degree, Social science 



4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2020) 
4th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2020)   

 

 

   

70 

 

Fuzzy Time Series Forecasing with a Novel Hybrid Approach 

Combining Particle Swarm Optimization and Elman Artificial Neural 

Networks 

Dr. Öğr. Üyesi Ebrucan İSLAMOĞLU, ebrucanislamoglu@nevsehir.edu.tr, Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi, Türkiye 

Abstract: Nowadays, due to do not require strict assumptions, fuzzy time series (FTS) techniques is often 
used to forecasting. This manuscript proposes hybrid modeling combining both particle swarm optimization at 
fuzzification stage and elman artificial neural networks at the fuzzy relationship detection stage. In the 
literature, the fuzzy time series are trained by fuzzy c-means, genetic algorithm, particle swarn optimization, 
artificial bee colony or genetic algorithms. It is well known that the hybrid algorithms give successful results than 
classical algorithms in the literature and the use of hybrid systems increase day by day. From this point of view, 
different from other studies contribute to fuzzy time series, particle swarm optimization and elman artificial 
neural networks are used together frstly by using the proposed method in this study. In the literature, it is known 
that the use of fuzzy c-means, genetic algorithm, particle swarn optimization or artificial bee colony in 
fuzzification stage improves the predictive performance. In recent studies, the use of feed forward artificial 
neural networks during the fuzzy relationship determination stage provides flexible calculation techniques and 
it is seen that it increases the accuracy of forecasting. In order to investigate the performance of the proposed 
method three time series of three different years of Istanbul Stock Exchange 100 Index are used. The performance 
of the proposed method is compared with some popular analyze methods. As a result of the experimental study, 
it is seen that the proposed method has higher predictive accuracy than some methods in the literature. 

Keywords: Particle swarm optimization, High order model, Elman artificial neural network, Fuzzy time 
series 

Parçacık Sürü Optimizasyonu ve Elman Yapay Sinir Ağlarını 

Kullanarak Bulanık Zaman Serileri Öngörüsünde Yeni Melez Bir 

Yaklaşım 

Özet: Günümüde, bulanık zaman serileri teknikleri katı varsayımlara gerek duymadığından dolayı öngörü 
için sıklıkla kullanılmaktadır. Bu makale bulanıklaştırma aşamasında parçacık sürü optimizasyonunu ve bulanık 
ilişki belirleme aşamasında elman yapay sinir ağlarını önermektedir. Literatürde, bulanık zaman serileri bulanık 
c-ortalamalar, genetik algoritma, parçacık sürü optimizasyonu, yapay arı kolonisi veya genetik algoritmalar ile 
eğitilmektedir. Literatürde, melez algoritmaların geleneksel algoritmalardan çok daha başarılı sonuçlar verdiği 
bilinmektedir ve melez sistemlerin kullanımı da gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeple, bulanık zaman serilerine 
katkı sağlamak amacıyla diğer çalışmalardan farklı olarak, parçacık sürü optimizasyonu ve elman yapay sinir 
ağları birlikte ilk defa bu çalışmada önerilen metotta kullanılmaktadır. Literatürde, bulanıklaştırma aşamasında 
bulanık c-ortalamalar, genetik algoritma, parçacık sürü optimizasyonu veya yapay arı kolonisinin kullanımının 
öngörü performansını arttırdığı bilinmektedir. Son çalışmalarda, bulanık ilişki belirleme aşamasında ileri 
beslemeli yapay sinir ağlarının kullanımı hesaplama yöntemlerinde esneklik sağlamaktadır ve öngörü doğruluğunu 
da arttırdığı görülmektedir. Önerilen yöntemin performansını araştırmak amacıyla İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası 100 Endeksinin üç farklı yılına ait üç zaman serisi kullanılmaktadır. Önerilen modelin performansı bazı 
bilinen analiz yöntemleri ile karşılaştırılmaktadır. Deneysel çalışmanın bir sonucu olarak önerilen yöntemin 
literatürdeki bazı yöntemlerden daha yüksek öngörü doğruluğuna sahip olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Parçacık sürü optimizasyonu, Yüksek dereceli model, Elman yapay sinir ağları, Bulanık 
zaman serileri 
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Tahmin Yöntemlerinin Farklı Kombinasyonlarının Karşılaştırılması 

Dr. Öğr. Üyesi Ebrucan İSLAMOĞLU, ebrucanislamoglu@gmail.com, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 
Türkiye 

Özet: Bu çalışma, aralık değerli zaman serilerini ve bu zaman serilerinde kullanılan yaklaşımları 
uygulamalarla incelemeyi amaçlamaktadır. Aralık değerli zaman serileri literatürde yeni bir konudur ve pek çok 
durumlarda kullanılmaktadır. Bu durumlar daha çok belirsizliği ifade etmektedir. Farklı yaklaşımlar aralık değerli 
zaman serilerini analiz etmek için tanımlanmaktadır. Aralık değerli zaman serileri aynı zamanda sembolik veri 
analizinde de kullanılmaktadır. Sembolik veri analizi çok değişkenli analiz, örnek tanıma ve yapay zeka ile 
ilgilidir. Sembolik veri analizinde orta nokta ve aralığın değişim aralığı kullanılmaktadır. Çalışmada merkezi eğilim 
ölçüleri ve yayılım ölçüleri kullanılmaktadır. Bu ölçümler aralık değerli veriler için uygundur. Otoregresif entegre 
hareketli ortalama (ARIMA), yapay sinir ağları (ANN), holt üstel düzleştirme yöntemi ve melez modeller üzerinde 
incelemeler yapıldı. Bu metotlar aralık değerli zaman serilerinin analizi için model tahmin metotlarıdır. Daha 
sonra, tahmin doğruluğunu ölçmenin yolları tartışıldı. RMSE (Ortalama Karesel Hatanın Karekökü), MAPE 
(Ortalama Mutlak Yüzde Hata) ve DA (Yön Doğruluğu) kullanıldı. Uygulama sonuçları aralık değerli zaman 
serilerinde Yapay Sinir Ağlarının üstünlüğünü göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aralık değerli zaman serileri, Sembolik veri analizi, Öngörü, Arıma, Ann, Mape, Da, 
Rmse 

Comparison of Different Combinations of Forecasting Methods 

Abstract: This study aims to examine interval-valued time series and approaches which are used in these 
time series. Interval-valued time series are a new subject in the literature that are quite naturally used in many 
situations. These situations represent uncertainty. Different approaches have been introduced to analyse 
interval-valued time series. Interval valued data have also been considered in the field of Symbolic Data Analysis 
(SDA). This field is related to multivariate analysis, pattern recognition and artificial intelligence. In the field of 
SDA, these type of data represent the mid-point and the range of interval. Central tendency and dispersion 
measures have introduced in this study. These are suitable for interval-valued data. Autoregressive integrated 
moving average (ARIMA), artificial neural networks (ANN), holt exponential smooting method and hybrid models 
are examined. These are model estimation methodologies for the analysis of interval-valued time series. Then, 
the ways of measuring the forecast accuracy are discussed. RMSE (Root Of Mean Square), MAPE (Mean Absolute 
Percentage Error) and DA (Direction Accuracy) are used. The results of the implementation are demonstrated 
the superiority of the ANN for the interval-valued time series. 

Keywords: Interval-valued time series, Symbolic data analysis, Forecasting, Arıma, Ann, Mape, Da, Rmse

 



4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2020) 
4th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2020)   

 

 

   

72 

 

Eğitim Hizmetlerinden Yararlanan Suriyeli Çocukların Suç İşleme 

Durumlarının İncelenmesi 

Doç. Dr. Nevin AKKAYA, nevin.akkaya@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Arş. Gör. Aybüke AKKAYA, aybuke.akkaya@hotmail.com, Bakırçay Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Dünya üzerinde küreselleşme ile birlikte yaşanan siyasi çatışmalar, etnik ayrılıklar, ekonomik sıkıntılar 
gibi nedenler uluslararası kitlesel göç hareketlerine neden olmaktadır. Ortaya çıkan bu göç hareketleri sonucunda 
göçmenler çeşitli ülkelerde sığınmacı ya da mülteci olarak yaşamlarını sürdürmektedirler. 2011 yılından beri 
Suriye topraklarında meydana gelen iç savaş, halkın çok önemli bir bölümünün başta Türkiye olmak üzere 
dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmalarına neden olmuştur. Savaştan kaçan bu insanların temel sorunu, fiziksel 
gereksinimlerini karşılamak ve ardından yerleştikleri toplumun dilini, değerlerini kısaca kültürünü öğrenip 
toplumla uyum içinde olmaktır. Bu noktada eğitim kurumlarına büyük pay düştüğünü söylemek yanlış 
olmayacaktır. Bu araştırmanın amacı 2011 yılından beri etkin biçimde mülteci olarak ülkemize gelen Suriyeli 
ailelerin çocuklarının eğitim almalarına göre göre suç işleme durumlarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 
doküman inceleme yöntemiyle, Buca’daki karakol kayıtları incelenerek mülteci çocukların eğitim durumları ve 
işledikleri suç türleri tespit edilecek elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler geliştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim hizmetlerinden yararlanma, Suriyeli çocuklar, Suç işleme durumları 

Examination of The Crime Commitment Status of Syrian Children 

Who Benefit From Education Services 

Abstract: Political conflicts, ethnic divisions economic problems which are experienced with globalization 
on the world cause international mass immigration movements. In the consequence of this immigration 
movements, immigrants keep going on living as asylum seeker or refugee in various countries. Civil war which 
has occured on Syrian territory since 2011, cause that most of the public scatter all around the world especially 
Turkey. Basic problem of these people who escaped from the war is fullfilling the physical needs and then 
complying with society with learning the language, values and concisely culture of the country where they settle 
in. At this point, it won’t be wrong to say that there is a great mission for educational institutions. The purpose 
of this study is examination of the crime commitment status of Syrian family’s children who are actively migrating 
to our country according to if they benefit from educational services. In accordance with this purpose, with the 
method of document examination, refugee children’s education status and types of crime which they committed 
are determined by examining records of Security Affairs in Buca and then according to the findings suggestions 
will be developed. 

Keywords: Benefit from education services, Syrian children, The crime commitment status 
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İlkokul Ders Kitaplarında Yetişkinlere Yönelik Metinler 

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, firdevs.gunes@gmail.com, Ankara Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Okuma doğuştan gelen bir beceri değildir. Okullarda sistemli eğitim çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle 
öğrenilmektedir. Uzun ve yoğun çabaları gerektiren bu süreçte bazı çocuklar zorluk çekmekte, gerekli okuma 
becerilerini kazanamamaktadır. Araştırmalar bu sorunun öğrencilerin okumaya ilgi duymaması, metinlerin 
öğrenci düzeyine uygun olmaması gibi nedenlerden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Bu durumu önlemek için 
ders kitaplarında metin seçimi üzerinde önemle durulmaktadır. Seçilen metinlerin ilgi çekici ve öğrenci düzeyine 
uygun olması okuma işlemini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle metinlerin öğrencinin ilgisine yönelik, düşünme, 
anlama, sorgulama, araştırma, değerlendirme gibi becerileri geliştirici özellikte olması gerekmektedir. Öğrenci 
düzeyine uygun metinler öğrenme, anlama ve hatırlamayı kolaylaştırmakta, dil ve zihinsel becerileri geliştirici 
olmaktadır. Bu anlayıştan hareketle ilkokul Türkçe ders kitaplarındaki metinler ele alınmıştır. Bu metinlerin 
öğrenci ilgisine ve düzeyine uygun seçilme durumu, içeriği ve uzunluğu incelenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından 2019-2020 öğretim yılında okutulan ilkokul 1 ve 2.sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinler örneklem 
olarak alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırma sonunda ders kitaplarında verilen bazı metinlerin çocuklara değil yetişkinlere yönelik olduğu ortaya 
çıkmıştır. Yetişkinlere yönelik metinlerin yeterince anlaşılmadığı görülmüştür. Metinlerin öğrenci ilgi ve düzeyine 
uygun seçilmesi önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Metinler, İlkokul, Öğrenci, Yetişkin 

Texts for Adults in Primary School Textbooks 

Abstract: Reading is not an innate skill. It is learned through systematic educational studies and various 
activities in schools. In this process, that requires long and intense efforts, some children have difficulties and 
cannot acquire the necessary reading skills. Research reveals that this problem is caused by the students' not 
being interested in reading, the texts are not suitable for the student level. In order to prevent this situation, 
the text selection is emphasized in textbooks. The fact that the selected texts are interesting and appropriate 
for the student level facilitates the reading process. For this reason, the texts should be capable of developing 
skills such as thinking, understanding, questioning, researching and evaluating the interests of the student. Texts 
suitable for student level facilitate learning, understanding and remembering, and develop language and mental 
skills. Based on this understanding, the texts in the Turkish textbooks in primary school were discussed. The 
selection, content and length of these texts in accordance with student interest and level were examined. The 
texts in the first and second grade Turkish textbooks taught by the Ministry of National Education in the 2019-
2020 academic year are taken as samples. In the research, document analysis method, one of the qualitative 
research methods, was used. At the end of the research, it was seen that a significant part of the texts given in 
the textbooks were directed at adults, not children. It has been observed that texts intended for adults are not 
well understood. It is suggested that the texts should be selected according to the student's interest and level. 

Keywords: Texts, Primary school, Student, Adult 
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İlkokuma Yazma Kitaplarındaki Tekerlemeler 

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, firdevs.gunes@gmail.com, Ankara Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Tekerlemeler çocukları eğlendiren, dil, zihinsel ve duygusal becerilerinin gelişimine katkı sağlayan 
kısa metinlerdir. Masal tekerlemesi, oyun tekerlemesi, zor tekerlemeler gibi çeşitli türleri vardır. Çocukların 
severek söylediği bu metinlere sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ilkokul kitaplarında yer verilmektedir. 
Özellikle ilkokuma yazma öğretiminde öğrencinin sesleri tanıma, ayırt etme ve seslerle harfleri ilişkilendirme 
çalışmalarında önemli bir araç olmaktadır. Bu nedenle ilkokul ders kitaplarında tekerlemelere yer verilmektedir. 
Tekerleme seçiminde sadece ses, hece ve kelimelere değil anlama da dikkat edilmektedir. Ayrıca tekerlemenin 
eğitsel olması ve bir konuya dikkat çekmesi üzerinde de durulmaktadır. Öğrenci düzeyine uygun ve kolay söylenen 
tekerlemeler öğrenme, anlama ve hatırlamayı kolaylaştırmakta, dil ve zihinsel becerileri geliştirici olmaktadır. 
Bu anlayıştan hareketle ilkokuma yazma ders kitaplarında verilen tekerlemeler içerik ve anlam yönüyle 
incelenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 öğretim yılında okutulan ilkokuma yazma ders 
kitaplarındaki tekerlemeler örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman 
inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonunda ders kitaplarındaki tekerlemelerin önemli bir bölümünün sese 
dayalı seçildiği ve anlamsız olduğu görülmüştür. Öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerine katkı getirici, bilimsel 
ilkelere dayalı eğlenceli ve ilgi çekici tekerlemelerin seçilmesi önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tekerlemeler, İlkokul, Öğrenci 

Rhymes in Literacy Textbooks 

Abstract: Nursery rhymes are short texts that entertain children and contribute to the development of 
language, mental and emotional skills. There are various types such as fairy tale rhymes, game rhymes, and 
difficult rhymes. These texts, which children say fondly, are included in primary school books not only in our 
country but all over the world. Especially in teaching basal reading and writing, it becomes an important tool for 
students to recognize and distinguish sounds and to associate letters with sounds. For this reason, rhymes are 
included in primary school textbooks. Not only sounds, syllables and words, but also meaning is taken into 
consideration in the selection of rhymes. It is also emphasized that the rhyme is educational and draws attention 
to a subject. Rhymes that are suitable for the level of the student and easily pronounced facilitate learning, 
understanding and remembering, and improve language and mental skills. Based on this understanding, the 
rhymes given in basal reading and writing textbooks were examined in terms of content and meaning. The nursery 
rhymes in the primary reading and writing textbooks taught by the Ministry of National Education in the 2019-
2020 academic year were taken as a sample. Document analysis method, one of the qualitative research methods, 
was used in the research. At the end of the research, it was seen that a significant part of the rhymes in the 
textbooks were selected based on sound and were meaningless. It has been suggested to choose fun and 
interesting rhymes based on scientific principles that contribute to students' language and mental skills. 

Keywords: Rhymes, Primary school, Student 
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Çocuklara Yönelik Bilmecelerin İncelenmesi 

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, firdevs.gunes@gmail.com, Ankara Üniversitesi, Türkiye 

Özet: İlkokulun en önemli görevi öğrencilerin dil, zihinsel, sosyal ve duygusal yönden gelişimini sağlamaktır. 
Bu süreçte öncelik temel becerilere verilmektedir. Birinci sınıftan itibaren etkili bir okuma yazma öğretimi 
üzerinde durulmaktadır. Bu süreçte düşünme, anlama, tahmin etme, sorgulama, sorun çözme gibi beceriler 
önemli olmaktadır. Öğrencilere bu becerileri kazandırmak için çeşitli yaklaşım ve modellerden 
yararlanılmaktadır. Bunlardan en önemlisi  ‘oyunla öğrenme’ yaklaşımıdır. Son yıllarda gündeme gelen bu 
yaklaşımda öğrenme ve eğlenme etkinlikleri birleştirilmekte, öğrencilerin etkili ve kalıcı öğrenmeleri için eğitici 
oyunlardan yararlanılmaktadır. Eğitici oyunlar bedensel ve zihinsel olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. 
Zihinsel oyunlar bilmece, bulmaca, sayışmaca gibi sıralanmaktadır. Bunlar içinde bilmeceler yaygın 
kullanılmaktadır. Eğlenceli bir etkinlik olması nedeniyle çocuklar severek oynamaktadır. Bilmeceler dil, zihinsel 
ve sosyal becerilerin gelişimine doğrudan katkı yapmaktadır. Bu nedenle bilimsel ve eğitici kurallara uygun 
olması, özenle seçilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada çocuk kitaplarda verilen bilmeceler tür, uzunluk, 
kolaylık-zorluk ve anlam yönüyle incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi 
yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla ulaşılabilen bütün ders ve çocuk kitapları ile etkinliklerdeki bilmeceler ele 
alınmıştır. Araştırma sonunda bilmecelerin rastgele seçildiği, eğitici yönüne dikkat edilmediği görülmüştür. 
Öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerine katkı getirici, bilimsel ve eğitsel ilkelere uygun bilmecelerin seçilmesi 
önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bilmeceler, İlkokul, Öğrenci 

Examining of Riddles for Children 

Abstract: The most important task of primary school is to ensure the development of students in terms of 
language, mental, social and emotional aspects. In this process, priority is given to basic skills. Starting from the 
first grade, an effective teaching of reading and writing has been emphasized. In this process, skills such as 
thinking, understanding, guessing, questioning, and problem solving become important. Various approaches and 
models are used to help students gain these skills. The most important of these is the "learning with play" 
approach. In this approach, which has been on the agenda in recent years, learning and entertainment activities 
are combined and educational games are used for effective and permanent learning of students. Educational 
games are divided into two groups as physical and mental. Mental games are listed as riddles, puzzles, and 
numeracy. Among them, riddles are widely used. Because it is a fun activity, children love to play. Riddles 
directly contribute to the development of language, mental and social skills. For this reason, it should be in 
accordance with scientific and educational rules and should be selected carefully. In this research, riddles given 
in children's books were examined in terms of type, length, ease-difficulty and meaning. Document analysis 
method, one of the qualitative research methods, was used in the research. For this purpose, all the textbooks 
and children's books accessible and riddles in the activities were discussed. At the end of the research, it was 
seen that the riddles were chosen randomly and their educational aspects were not paid attention to. It is 
suggested that riddles that contribute to the language and mental skills of the students and that are suitable for 
scientific and educational principles should be selected. 

Keywords: Riddles, Primary school, Student 
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İlkokul Öğrencileri İçin Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği Geliştirme 

Çalışması: Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi 

Doç. Dr. Cüneyit AKAR, akarcuneyt@gmail.com, Uşak Üniversitesi, Türkiye 

Arş. Gör. Dr. Ufuk ULUÇINAR, ufuk.ulucinar@usak.edu.tr, Uşak Üniversitesi. Türkiye 

Özet: Son yıllarda Türkiye’de de eleştirel düşünme konusunda yapılan çalışmaların sayısında artış olduğu 
görülmektedir. Ancak bu konuda daha fazla çalışma yapılması gereklidir. Özelikle temel becerilerin 
kazandırılmasında kritik öneme sahip ilkokul düzeyinde yapılacak çalışmaların sayısının artması önem arz 
etmektedir. Bu anlamda ilkokul kademesi öğrencilerine yönelik ölçme araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Literatür 
incelendiğinde eleştirel düşünme tutum veya eğilim ölçen ölçekler olduğu görülmektedir. Ancak ölçeklerin 
çoğunlukla ileri yaş grupları için oluğu görülmektedir. İlkokul düzeyini ölçebilecek az sayıda araç bulunmaktadır. 
Ayrıca bir ölçeğin, eleştirel düşünme gibi karmaşık olan bir özelliği, bütünüyle ortaya koyamayacağı açıktır. Bu 
nedenle ilkokul kademesine yönelik yeni bir ölçeğin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede 
araştırma, ilkokul öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerini ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir 
ölçek geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Uşak ilindeki ilkokullarda öğrenim gören 611 öğrenci üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Ölçek geliştirme amacıyla öncelikle literatür taraması yapılmış ve 32 maddeden oluşan bir 
madde havuzu oluşturulmuştur. Maddeler alanda uzman olan 5 akademisyen ve sınıf eğitimi yüksek lisanslı iki 
öğretmen tarafından incelenmiş, görüş ve öneriler doğrultusunda maddeler üzerinde çeşitli düzeltmeler 
yapılmıştır. Bu aşamadan sonra son şekli verilen ölçek açımlayıcı faktör analizi için 301 kişiden oluşan 3 ve 4. 
sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Madde toplam korelasyonlarının incelenmesi sonucunda korelasyon değeri ,25 
altında olan 8 madde elenmiştir. Kalan 24 madde varimaks dik döndürme tekniği ile açımlayıcı faktör analizine 
tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda boyutların yapısına uygun olmadığı görülen 6 madde elendikten sonra 18 
madde ve 4 boyuttan oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Ölçek bu haliyle yeniden düzenlenmiş ve 3 ve 4. Sınıf 
düzeyinde öğrenim gören 310 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler ile doğrulayıcı faktör analizi 
yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen değerler, 18 madde ve 4 boyuttan oluşan ölçeğin istatistiksel olarak 
doğrulandığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eleştirel düşünme eğilimi, İlkokul, Ölçek geliştirme 

Developing Critical Thinking Disposition Scale for Primary School 

Students: Validity and Reliability Analysis 

Abstract: In recent years in Turkey, the number of studies on critical thinking seems to be increased. 
However, more studies are needed on this subject. It is important to increase the number of studies to be carried 
out at primary school level, which is of critical importance in the acquisition of basic skills. In this sense, 
measurement tools are needed for primary school students. When the literature is analyzed, it is seen that there 
are scales measuring critical thinking attitude or tendency. However, the scales are mostly observed for older 
age groups. There are few tools that can measure the level of primary school. It is also clear that a scale's 
complex feature, such as critical thinking, cannot be fully revealed. For this reason, it is thought that a new 
scale for primary school level will contribute to the field. In this framework, the research was conducted to 
develop a valid and reliable scale that can be used to measure critical thinking tendencies of primary school 
students. The research was carried out on 611 students studying in primary schools in the city of Uşak. For the 
purpose of scale development, a literature review was conducted and an item pool consisting of 32 items was 
created. The items were examined by 5 academicians who are experts in the field and two graduate teachers 
with classroom education, and various corrections were made on the items in line with opinions and suggestions. 
After this stage, the final shape was applied to the 3rd and 4th grade students consisting of 301 students for the 
exploratory factor analysis. As a result of analyzing item total correlations, 8 items with a correlation value 
below 25 were eliminated. The remaining 24 items were subjected to exploratory factor analysis using the 
varimax vertical rotation technique. As a result of the analysis, after eliminating 6 items that were not suitable 
for the structure of the dimensions, a scale consisting of 18 items and 4 dimensions was obtained. The scale was 
rearranged in this state and applied to 310 students studying at the 3rd and 4th grades. Confirmatory factor 
analysis was performed with the data obtained. The values obtained as a result of the analysis showed that the 
scale consisting of 18 items and 4 dimensions was statistically confirmed. 

Keywords: Critical thinking disposition, Primary school, Scale development 
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İlkokulda Resimli Sözlük Kullanımı 

Prof. Dr. Erol DURAN, erol.duran@usak.edu.tr, Uşak Üniversitesi, Türkiye 

Mürüvet Kübra SÜNER, sunerkubra@gmail.com, Uşak Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Kelime, tek başına kullanıldığında aynı dili konuşanlar arasında zihinde belli bir kavrama karşılık gelen 
dil birimidir. İnsanların iletişimlerinin sağlıklı ve anlaşılır olabilmesi için sahip oldukları kelime ve kelime 
hazineleri önem taşımaktadır. Anlama becerisinin geliştirilmesine yönelik bir başvuru kitabı olan sözlükler, okuma 
ve dinleme sırasında öğrencilerin anlamını bilmediği kelimelerin anlamlarına bakmak için yararlandıkları 
kaynaklardır. İlkokullarda kullanılan sözlükler genellikle resimli sözlüklerdir. Resimli sözlük ilkokul öğrencileri 
için ilgi çekici ve işlevseldir. Sözlükte kelimenin yanında görsellerin yer alması, kelimenin zihinde yer etmesine 
ve kolay hatırlanmasına katkı sağlamaktadır. Bu araştırmada, öncelikle ülkemizde kullanılan mevcut ilkokul 
resimli sözlüklerin durumu ile ilgili tespitler sunulacaktır. Daha sonra, bir resimli sözlüğün hangi şartları taşıması 
gerektiği üzerinde durulacak ve ilkokul öğrencileri için araştırmacılar tarafından geliştirilen ve belirli 
kelimelerden oluşan resimli sözlük hazırlanacaktır. Araştırma nitel modelde tasarlanmıştır ve bu modelin 
desenlerinden biri olan durum deseni ile kurgulanmıştır. Araştırmanın veri toplama süreci iki aşamadan 
oluşmaktadır. Öncelikle, Türkiye’de yayınlanmış ve ilkokullarda kullanılan resimli sözlükler temin edilmiş ve bu 
sözlükler incelenmiştir. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında bazı kelimelerden oluşan alternatif bir resimli sözlük 
geliştirilecektir. Tasarlanması planlanan resimli sözlükte, belirlenen kelimelere ilişkin görseller eklenmekle 
birlikte; kelimelerin varsa eş, zıt anlamları belirtilecektir. Ayrıca belirlenen her kelime, cümle içinde ve 
bağlamında kullanılacak ve bu yolla öğrenmenin pekiştirilmesi amaçlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kelime, Söz varlığı, Resimli sözlük 

The Use of Pictured Dictionary in Primary School 

Abstract: The word is the language unit that corresponds to a certain concept in the mind among those who 
speak the same language when used alone.. In order for the communication of people to be healthy and 
understandable, their vocabulary are important. Dictionaries, which are a reference book for the development 
of comprehension skill, are the sources that students use to look at the meanings of words they do not know 
during reading and listening. Dictionaries used in primary schools are usually picture dictionaries. Pictured 
dictionary is interesting and functional for primary school students. The presence of images next to the word in 
the dictionary contributes to the fact that the word is located in the mind and easy to remember. In this research, 
firstly, determinations related to the situation of existing primary school pictured dictionaries used in our country 
will be presented. Next, the conditions that a pictured dictionary should meet and the picture dictionary 
developed by researchers and consisting of certain words will be prepared for primary school students. The 
research was designed in a qualitative model and it was designed with a state pattern, which is one of the 
patterns of this model. The data collection process of the research consists of two stages. First, it have been 
supplying this pictured dictionaries, published in Turkey, and glossaries used in primary schools were examined. 
In the later stages of the study, an alternative pictured dictionary consisting of some words will be developed. 
In the pictured dictionary that is planned to be designed, while visuals related to the determined words are 
added; the words, if any, their opposite meanings will be indicated. In addition, each determined word will be 
used in the sentence and context, and in this way it will be aimed to reinforce learning. 

Keywords: Word, Vocabulary, Pictured dictionary 
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Erken Çocuklukta Çocuk Şarkıları ve Dil Gelişimi 

Prof. Dr. Erol DURAN, erol.duran@usak.edu.tr, Uşak Üniversitesi, Türkiye 

Özge SAVAŞ, ozgesavas145@gmail.com, Uşak Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Erken çocukluk kavramı, çeşitli ülkelerde farklı yılları kapsayan biçimde tanımlanmasına karşın 
Türkiye’de genelde, okulöncesi kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Akademik ve sosyal hayattaki 
başarı için önemli olan dil becerilerinin temeli bu dönemde atılır. Erken çocukluk döneminde dil gelişiminde 
çocuk şarkılarının yeri oldukça önemlidir. Özellikle fonolojik duyarlılık ve ses eğitimi bağlamında çocuk 
şarkılarından ve müziğin içinde yer alan ritim ve tempolardan faydalanılmaktadır. Müziğin hafızayı destekleyen 
yönü göz önüne alındığında, güzel çocuk şiirleriyle bestelenmiş şarkılar hem dil zevki hem de güzel 
ifadelendirilmiş söz kalıplarını şarkı yoluyla hatırlatma bakımından dil gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu 
araştırmanın amacı, okul öncesi dönemde dil gelişiminde çocuk şarkılarının rolünü araştırmaktır. Bu amaç 
doğrultusunda şu sorulara cevap aranacaktır: “Okulöncesi öğretmenlerinin erken çocuklukta çocuk şarkılarının 
dil gelişimine katkılarına ilişkin görüşleri nasıldır?”, “Okulöncesi eğitimde en sık kullanılan çocuk şarkıları 
hangileridir?”, “Okulöncesi eğitimde en sık kullanılan çocuk şarkılarında hangi kelimeler öne çıkmaktadır?”, 
“Okulöncesi Eğitimde sık kullanılan çocuk şarkılarında sakıncalı ifadeler yer almakta mıdır?” Bu araştırma nitel 
modelde ve durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın birinci alt problemi için çalışma grubu 
oluşturulmuştur. Bu çalışma grubunu 50 okulöncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu kolay ulaşılabilir 
örneklem seçme tekniği ile belirlenmiştir. Araştırma için toplanan veriler, içerik ve betimsel analiz teknikleri ile 
analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Erken Çocukluk, Dil gelişimi, Çocuk şarkıları 

Children's Songs and Language Development in Early Childhood 

Abstract: Early childhood concept, although defined as including different years in different countries in 
Turkey generally is used synonymously with the concept of preschool. The foundation of language skills, which 
is important for success in academic and social life, is laid in this period. The place of children's songs is very 
important in language development in early childhood. Especially in the context of phonological sensitivity and 
sound education, children's songs and rhythms and tempo are included in the music. Given the aspect of music 
that supports memory, songs composed with beautiful children's poems will contribute to language development 
in terms of language pleasure and reminding of well-expressed phrases through songs. The purpose of this 
research is to investigate the role of children's songs in language development in preschool period. For this 
purpose, answers to the following questions will be sought: “What are the opinions of preschool teachers 
regarding the contribution of children's songs in early childhood to language development?”, “What are the most 
frequently used children's songs in preschool education? “Are there any objectionable statements in children's 
songs frequently used in preschool education?” This research is designed in qualitative model and case study 
pattern. A working group was formed for the first sub-problem of the research. This study group consists of 50 
preschool teachers. The study group was determined with an easily accessible sample selection technique. The 
data collected for the research were analyzed with content and descriptive analysis techniques. 

Keywords: Early childhood, Language development, Children's songs 
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Yaratıcı Okuma Etkinliklerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel 
Okuma Becerilerine Etkisi 

Nurcan GÜRER, ngurer77@gmail.com, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Hüseyin KIRAN, hkiran@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Günümüz eğitim programlarının temel amacı; okuyan, okuduğunu sorgulayan, kendini ifade edebilen ve 
gerekli bilgiyi alıp kullanan bireyler yetiştirmektir. Bu noktada Türkçe Öğretim Programında, okuma öğrenme alanı 
içerisinde yer alan eleştirel okuma becerisi dikkat çekmektedir. Okuma; fikir üretme, eleştirel düşünceye sahip olma 
ve yenilikçi olma açısından önemli hale gelmektedir. Bireylerin eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerisini 
edinmesinde yaratıcı okumanın kullanılması önerilebilir. Bu çalışmada olduğu gibi günlük hayattan hareketle hazırlanan 
yaratıcı okuma etkinlikleriyle dersin işlenmesinin, öğrencilerin muhakeme gerektiren eleştirel okuma becerilerini 
arttırmada etkili olduğu düşünülmektedir. Araştırmada ilkokul 4. sınıfta Türkçe derslerinde yaratıcı okuma etkinlikleri 
uygulanmış ve eleştirel okuma becerisine etkisi Ünal (2006) tarafından geliştirilen “Eleştirel Okuma Ölçeği” ile ortaya 
konmaya çalışılmıştır. 22 maddeden oluşan “Eleştirel Okuma Ölçeği” nin iç güvenirlik katsayısı 0.88’dir (α=.88). 
Uygulama süreci 14 hafta olup bu süreçte kontrol gruplarına Millî Eğitim Bakanlığı Türkçe öğretim programında yer alan 
okuma çalışmaları, deney grubunda ise yaratıcı okumaya dayalı etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Deney grubuna yaratıcı 
okuma etkinlikleri uygulanırken “Metindeki karakterler farklı olarak nasıl davranabilir? Metinde en çok 
beğendiğin/beğenmediğin bölüm neresi oldu? Neden?” gibi sorular sorularak eleştirel okuma gerçekleştirilmeye 
çalışılmıştır. Veriler "SPSS 22 for Windows" paket programı ile analiz edilmiştir. Kontrol grubunun ön test puan 
ortalamaları Kön=3.31 iken son test puan ortalaması Kson=3.30’dur. Bu kapsamda kontrol grubunun eleştirel okuma 
becerisine ilişkin öntest puanları ile son test puanları arasında az bir fark bulunmuştur. Bu fark anlamlı değildir. Yaratıcı 
okuma etkinliklerine dayalı Türkçe dersinde, uygulama öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen eleştirel okuma ölçeği puan 
ortalamaları arasında bir farkın olup olmadığını belirlemek için ilişkili örneklemler t testi kullanılmıştır. Uygulama öncesi 
puanlarının ortalaması Dön= 3.33 ile uygulama sonrası puanlarının ortalaması Dson= 3.97 arasında anlamlı bir farklılık 
vardır, t (31) =-5.67 p<.001. İstatistiksel anlamlılığın yanı sıra etki büyüklüğünün de hesaplanması gerekmektedir. Etki 
büyüklüğü (d) ölçüm ortalamaları arasındaki farkın fark puanlarının standart sapmasına bölünmesi ile elde edilmektedir. 
Etki büyüklüğü (.64/.63= 1.01 ve d=1.01>1) 1.01 olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda yaratıcı okumaya dayalı Türkçe 
dersi öğrencilerin eleştirel okuma becerilerini büyük ölçüde etkilemektedir. Sonuç olarak yaratıcı okuma etkinlikleri 
uygulanan Türkçe dersi, Millî Eğitim Bakanlığı Türkçe öğretim programında yer alan okuma çalışmaları uygulanan Türkçe 
derslerine göre öğrencilerin eleştirel okuma becerilerini daha fazla arttırmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okuma, Eleştirel okuma, Yaratıcı okuma 

The Effects of Creative Reading Activities on The Primary School 4th 

Graders’ on Critical Reading Skills 

Abstract: The main purpose of today's education programs is to raise individuals who read, question what they 
read, express themselves, receive and use the necessary information. At this point, the critical reading skill in the 
"reading" learning domain in the Turkish Teaching Program draws attention. Reading has become important in terms of 
generating ideas, thinking critically, and being innovative. It can be suggested to use creative reading for individuals 
to acquire high-level thinking skills such as critical thinking. In line with this study, it is thought that teaching the course 
with creative reading activities designed related to daily life is effective in increasing students' critical reading skills 
that require reasoning. In the existing research, creative reading activities were applied in Turkish lessons in the 4th 
grade of primary school and the effect on critical reading skills examined via “Critical Reading Scale” developed by 
Ünal (2006). The internal consistency coefficient of the "Critical Reading Scale" consisting of 22 items is 0.88 (α = .88). 
The implementation lasted for 14 weeks and in this process reading activities in the Turkish education program of the 
Ministry of National Education were carried out for the control groups, and activities based on creative reading were 
carried out in the experimental group. While applying creative reading activities to the experimental group, critical 
reading was performed by asking questions such as “How can the characters in the text behave differently? What was 
the section you liked/disliked the most in the text? Why?". The data were analyzed with the "SPSS 22 for Windows" 
package program. While the pre-test point average of the control group is Kön = 3.31, the post-test point average is 
Kson = 3.30. In this context, there was a slight difference between the control group's pre-test scores and post-test 
scores for critical reading skills. This difference is not meaningful. To determine whether there was a difference 
between the critical reading scale score averages performed before and after the application in Turkish lesson based 
on creative reading activities, the t-test was used the related samples. There was a significant difference between the 
mean pre-application scores of Dön = 3.33 and the mean after-application scores Dson = 3.97, t (31) = -5.67 p <.001. In 
addition to the statistical significance, the magnitude of the effect should be calculated. The effect size (d) is obtained 
by dividing the difference between the measurement means by the standard deviation of the difference scores. The 
effect size (.64/.63 = 1.01 and d = 1.01>1) was determined as 1.01. In this regard, the Turkish lesson based on creative 
reading greatly affected students' critical reading skills. As a result, the Turkish lesson with creative reading activities 
increased the students' critical reading skills more than the Turkish lessons applied in the Turkish curriculum of the 
Ministry of Education. 

Keywords: Reading, Critical reading, Creative reading 
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İlkokul Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Okunabilirlik 

Düzeyleri 

Dr. Metin BOZKURT, bozkurt_metin_67@hotmail.com, Gazi İlkokulu, Ereğli/Zonguldak, Türkiye 

Özet: İlkokul üçüncü sınıf bağımsız okuma ve yazma aşamasının başlangıcıdır. Bu sınıf düzeyinde yer alan 
öğrencilerin Türkçe ders kitaplarındaki metinleri anlayarak ve rahat bir şekilde okuması,  okuma ve yazma 
alışkanlığının desteklenmesi açısından önemlidir. Bu açıdan araştırmada ilkokul üçüncü sınıf Türkçe ders 
kitaplarında yer alan metinlerin okunabilirlik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 
https://www.eba.gov.tr/ adresinde yayımlanmış olan üçüncü sınıf Türkçe ders kitabındaki bilgilendirici ve hikâye 
edici metinlerin okunabilirlik düzeyleri belirlenmiştir. Metinlerin okunabilirlik düzeylerinin ölçülmesinde 
Ateşman’ın (1997) Türkçeye uyarladığı okunabilirlik formülünden yararlanılmıştır. Araştırma sonucuna göre 
ilkokul üçüncü Türkçe ders kitabındaki bilgilendirici metinlerin çoğunlukla orta güçlükte, hikâye edici metinlerin 
ise kolay okunabilirlik düzeylerinde olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe ders kitabı, Metin, Okunabilirlik 

Readability Levels of Texts in the Primary School Third Grade 

Turkish Textbook 

Abstract: Primary school third grade is the beginning of the independent reading and writing phase. It is 
important for students at this grade level to understand and comfortably read the texts in Turkish textbooks in 
terms of supporting their reading and writing habits. In this respect, it was aimed to determine the readability 
levels of the texts in the third grade Turkish textbooks of primary school. In this direction, the readability levels 
of the informative and narrative texts in the third grade Turkish course book published at 
https://www.eba.gov.tr/ were determined. In measuring the readability levels of the texts, the readability 
formula adapted by Ateşman (1997) into Turkish was used. According to the results of the research, it was 
determined that the informative texts in the primary school third Turkish textbook are mostly of medium 
difficulty, while the narrative texts are at the level of easy readability. 

Keywords: Turkish textbook, Text, Readability 



4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2020) 
4th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2020)   

 

 

   

82 

 

Beceri Temelli Okullar Projesinin Öğretmenlerin Özyeterlilik ve Sınıf 

Yönetimi Kaygısına Etkisi 

Dr. Dilek KIRNIK, dlkkrnk@gmail.com, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye 

Yusuf ALTUNHAN, yusufaltunhan@gmail.com, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye 

Yahya ALTUNKAYNAK, yahya5870@hotmail.com, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye 

Özet: Beceri temelli okullar projesi ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine en az bir sanat veya spor dalında 
beceri kazandırmak, öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmek; dinleme-izleme, 
konuşma, yazma kurallarına uygun Türkçeyi doğru ve özenli kullanmalarını sağlamak amacıyla sınıf öğretmenleri 
ve branş öğretmenlerinin (görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi) birbirleriyle mesleki paylaşımlarda bulunduğu 
bir projedir. Proje kapsamında sanat derslerine yönelik branş öğretmenlerince kazanıma uygun olarak hazırlanan 
etkinliklerin sınıf öğretmenleriyle birlikte uygulanması, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerine katılması ve 
velilerin proje süreci hakkında bilgilendirilmesi yapılmaktadır. Projenin genel amacı; çağın bilgi ve becerileriyle 
donanmış, düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş; bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve 
becerilerle donanmış; millî kültür ile insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmiş; iletişime ve 
paylaşıma açık, sanat duyarlılığı ve becerisi gelişmiş; öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve sorumluluk bilinci 
yüksek; gayretli, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek; İlimizde temel eğitim 
düzeyinde sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sunarak öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve 
sosyal yönlerini desteklemektir. Bu amaç kapsamında proje Malatya ili Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerinde yer alan 
6 ilkokulda 25 hafta boyunca sürmüştür. Yapılan çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 
kapsamındaki öğretmenlere yönelik tek gruplu ön test son test uygulaması yapılarak öğretmenlerin öz yeterlilik 
ve sınıf yönetimi kaygısı durumlarındaki değişimleri belirlenmiştir. Öğretmenler sınıf yönetimi, öğrenci katılımı 
ve öğretim stratejileri boyutunu içerek özyeterlilik algılarında ve zaman yönetimi, motivasyon kaygısı ve iletişim 
kaygısı boyutlarını içeren sınıf yönetimi kaygılarında son test lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İlkokul, Beceri, Sınıf öğretmeni 

The Effect of the Skill-Based Schools Project on Teachers' Self-

Efficacy and Classroom Management Concern 

Abstract: The skills-based schools project is to provide primary school 1st and 2nd grade students with skills 
in at least one branch of art or sports, to improve students' reading comprehension and interpretation skills; It 
is a project where classroom teachers and branch teachers (visual arts, music, physical education) share 
vocationally with each other in order to ensure correct and careful use of Turkish in accordance with the rules 
of listening, watching, speaking and writing. Within the scope of the project, the activities prepared by the 
branch teachers in accordance with the acquisition are implemented with the classroom teachers, the teachers 
participate in the professional development trainings and the parents are informed about the project process. 
The general purpose of the project; Equipped with the knowledge and skills of the age, thinking, understanding, 
researching and problem solving competence is developed; Equipped with the knowledge and skills required by 
the information society; has internalized national culture and universal values of humanity and democracy; open 
to communication and sharing, artistic sensitivity and skills developed; high self-confidence, self-esteem, right, 
justice and responsibility awareness; to raise diligent, entrepreneurial, creative, innovative, peaceful, healthy 
and happy individuals; To support the artistic, cultural, sportive and social aspects of students by contributing 
to the professional development of classroom teachers at the basic education level in our city. Within the scope 
of this purpose, the project continued for 25 weeks in 6 primary schools in Battalgazi and Yeşilyurt Districts of 
Malatya. Quantitative research method was used in the study. The changes in teachers' self-efficacy and 
classroom management concern were determined by applying a single group pre-test post-test for the teachers 
within the scope of the study. A significant difference was found in favor of the posttest in teachers' self-efficacy 
perceptions, including classroom management, student participation, and teaching strategies, and classroom 
management concern, including time management, motivation concern, and communication concern. 

Keywords: Primary school, Skill, Class teachers 
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Türkiye’de Okul Öncesi ve İlkokulda Öğrenme Güçlüğü Üzerine 

Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması 

Uzman Alperen AVCI, alperenavci.83@gmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 

Özet: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2010-2020 yılları arasında okul öncesi ve ilkokulda öğrenme güçlüğü 
üzerine yapılan çalışmaların kapsamlı ve bütüncül bir şekilde analiz edilerek yapılan çalışmalardaki yönelimin 
belirlenmesi ve öğrenme güçlüğü üzerine yapılan çalışmalardaki benzerlik ve farklılıkların ortaya konmasını 
sağlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır. Okul öncesi ve ilkokulda öğrenme güçlüğü 
üzerine yapılan lisansüstü tezlerin yüksek lisans ve doktora tezi olarak dağılımı nedir? Okul öncesi ve ilkokulda 
öğrenme güçlüğü üzerine yapılan lisansüstü tezlerin konularına göre dağılımı nedir? Yüksek lisans ve doktora 
tezlerinin gerçekleştirildiği anabilim dallarına göre dağılımı nedir? Okul öncesi ve ilkokulda öğrenme güçlüğü 
üzerine yapılan lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı nedir? Okul öncesi ve ilkokulda öğrenme güçlüğü üzerine 
yapılan lisansüstü tezlerin araştırma yöntemi, veri toplama aracı türü, veri analiz yöntemi, üniversite ve danışman 
unvanına göre dağılımı açılarından özellikleri nelerdir?  

İçerik analizi türlerinden betimsel içerik analizi yöntemi ve kategorik çözümleme tekniği kullanılarak 
yürütülen çalışmanın evrenini YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında dizinlenen okul öncesi ve ilkokulda öğrenme 
güçlüğü ile ilgili çalışmalar oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen araştırmanın 
örneklemini, 2010-2020 yılları arasında Türkiye’de yapılan ve erişime açık olan lisansüstü tezler oluşturmaktadır. 
Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen Okul Öncesinde ve ilkokulda öğrenme güçlüğü İçeren 
Lisansüstü Tezleri İnceleme Formu ile toplanmıştır. Araştırma sonuçları, okul öncesinde ve ilkokulda öğrenme 
güçlüğü içeren lisansüstü tezlerin daha çok 2015-2019 tarihleri arasında gerçekleştirildiği çoğunun yüksek lisans 
tezi olduğu çalışmalarda genellikle araştırma modeli olarak tarama modelinin kullanıldığı gözlenmiştir. Araştırma 
sonuçları genellikle öğretmen yeterlilikleri ve öğretim sürecinde karşılaşılan sorunlar üzerinde dururken sorunları 
ortadan kaldırmayı hedefleyen deneysel çalışmalara çok az rastlanılmıştır. Bu bağlamda karşılaşılan sorunları en 
aza indirmek amacıyla öğretim modelleri üzerine çalışmalar yapılabilir. Okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin 
öğrenme güçlüğü eğitimi ve öğrencilere yönelik yeterlilikleri konusunda da öğretmenlerin yeterlilikleri arttırmaya 
yönelik çalışmalar gerçekleştirilebileceği gibi nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma yöntem ile 
öğretmen yeterliliklerinin daha güvenilir ve gerçekçi bir şekilde ortaya konması sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, İlkokul, Öğrenme güçlüğü 

Preschool and Elementary School in Turkey Learning Disabilities 

Investigation on Graduate Made: A Content Analysis Study 

Abstract: The aim of this study is to provide learning difficulties analyzed in a comprehensive and holistic 
way of studies on the determination of my orientation in studies and learning difficulties on the demonstrated 
similarities and differences in work done in pre-school between the years 2010-2020 and elementary Turkey. For 
this purpose, answers to the following questions were sought. What is the distribution of postgraduate theses on 
learning disability in preschool and primary school as master and doctoral dissertations? What is the distribution 
of postgraduate theses on learning disability in preschool and primary school by subject? What is the distribution 
according to the departments in which master's and doctoral theses are carried out? What is the distribution of 
postgraduate theses on learning disability in preschool and primary school by years? What are the characteristics 
of postgraduate theses on learning disability in preschool and primary school in terms of research method, data 
collection tool type, data analysis method, distribution by university and advisor title? 

The universe of the study conducted by using descriptive content analysis method and categorical analysis 
technique among the types of content analysis consists of studies on learning difficulties in preschool and primary 
school indexed in the database of YÖK National Thesis Center. Purpose of sampling determined using the sample 
of the research, carried out in Turkey between the years 2010-2020 and open access to the comprise graduate 
thesis. The data of the study were collected with the Postgraduate Theses Examination Form, which included 
learning difficulties in Preschool and Primary School, developed by the researcher. The results of the research 
showed that the postgraduate theses with learning difficulties in preschool and primary school were mostly 
conducted between 2015-2019, and most of them were master's theses, and the survey model was generally used 
as a research model. While the results of the research generally focused on teacher competencies and problems 
encountered in the teaching process, there are very few experimental studies aimed at eliminating the problems. 
In this context, studies can be conducted on teaching models in order to minimize the problems encountered. 
Studies can be carried out to increase teachers 'competencies in pre-school and primary school teachers' learning 
difficulties and their competencies for students, as well as a more reliable and realistic presentation of teacher 
competencies with the mixed method in which quantitative and qualitative methods are used together. 
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Sınıf Öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modeline İlişkin Görüşleri 

Ayla ŞENGÜN, aylaasengun@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, aysederyaisik@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Özet: 21. yy. gerçeği olan teknolojinin eğitime entegre edilmesi kaçınılmazdır. Özellikle son zamanlarda 
ortaya çıkan COVİD-19 pandemisinin eğitime yansımaları doğrultusunda teknolojiyle eğitim daha çok iç içe 
geçmiştir. Eğitimde sınıflardan çevrimiçi ortamlara; kitap, defter ve tahtadan bilgisayarlara, tabletlere ve 
televizyonlara geçiş yapılmıştır. Bu doğrultuda günümüz ihtiyaçlarına ayak uyduracak öğretim modellerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Ters yüz sınıf modeli eğitimde teknoloji kullanımını esas alan ve son yıllarda oldukça popüler bir 
hal alan bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınıf içi süreci daha verimli ve etkili kullanmak adına öğrenciler 
kendi bireysel hızları doğrultusunda çevrimiçi olarak derslerine ulaşım sağlar. Sınıf içi süreçte ise öğrencilerin 
daha anlamlı ve kalıcı öğrenmelerini sağlamak için aktif etkinliklere, sınıf içi tartışmalara, laboratuvar 
etkinliklerine yer verilir. Ters yüz sınıf modeli geleneksel anlamda sınıf içi ve sınıf dışı döngünün tersine döndüğü 
bir öğretim modelidir. Ters Yüz sınıf modeline ilişkin çalışmalar incelendiğinde genellikle araştırmaların büyük 
bir çoğunluğunun üniversite, lise ve ortaokul düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın amacı ters yüz 
sınıf modelinin ilkokul öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda ilkokul düzeyinde kullanılabilirliği, teknoloji 
kullanımı, motive etme durumu, ilkokul düzeyindeki öğrencilerin çevrimiçi videolarında olması gereken eğitsel 
ölçütler, ölçme ve değerlendirme, sınıf içi ve sınıf dışı süreç hakkında görüşlerini almaktır. Araştırmada nitel 
araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2019-2020 eğitim-öğretim 
yılı Yaz döneminde Türkiye’de öğretmenlik yapmakta olan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak araştırmacı tarafından uzman görüşüne başvurularak hazırlanan yarı yapılandırılmış 
“Görüşme Formu” kullanılmıştır. Veriler nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi ile elde edilecektir. 
Araştırma analizleri devam ettiğinden, bulgular ve sonuçlar bölümlerine bildiri tam metninde yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ters yüz sınıf modeli, Eğitim teknolojileri, Öğretmen görüşleri 

Primary School Teachers’ Views on Flipped Classroom Model 

Abstract: It is inevitable to integrate technology, which is the reality of the 21st century, into education. 
Especially in line with the reflections of the COVID-19 pandemic that has emerged recently on education, 
technology and education are more intertwined. From classrooms to online environments in education, there has 
been a transition from books, notebooks and boards to computers, tablets and televisions. Flipped classroom 
model is a model that is based on the use of technology in education and has become quite popular in recent 
years. In order to use the classroom process more efficiently and effectively, students access their lessons online 
at their own individual pace. In the classroom process, effective activities, classroom discussions and laboratory 
activities are included in order to enable students to learn more meaningfully and permanently. The flipped 
classroom model is a traditional teaching model in which the cycle inside and outside the classroom reverses. 
When the studies on the Flipped classroom model are examined, it is seen that the majority of the studies are 
at the university, high school and middle school level. The aim of this study is to obtain opinions of the Flipped 
classroom model at primary school level in line with the opinions of primary school teachers, the use of 
technology, motivation, educational criteria that primary school students should have in online videos, 
assessment and evaluation, classroom and out-of-class processes. Case study, one of the qualitative research 
methods, was used in the study. The classroom teachers who teach in Turkey during 2019-2020 academic year, 
the summer period constitute the study group. The semi-structured "Interview Form" prepared by the researcher 
based on expert opinion was used as the data collection tool in the study. The data will be obtained by content 
analysis, one of the qualitative data analysis techniques. As analyzes continue, findings and results sections will 
be included in the full text of the paper. 

Keywords: Flipped classroom, Educational technologies, Teacher views 
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Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreci Hakkındaki Görüşleri 

Ebru DURGUT, durgutebru1616@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BÜYÜKŞAHİN, ybuyuksahin@bartin.edu.tr, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Özet: 2020 yılının gündemi Dünya genelinde COVİD-19 virüsü ve neden olduğu pandemi olmuştur. Salgın 
dönemi pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da bazı değişimlerin, zorunlu durumların yaşanmasına neden 
olmuştur. Ülkemiz bu süreci uzaktan eğitim ile atlatmaya çalışmıştır. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin 
uzaktan eğitim süreci hakkında ne tür bilgilere sahip oldukları, bu süreçte öğrencilerin imkanlarıyla ilgili neler 
düşündükleri, öğrencilerin duygusal durumları, sosyal gelişimleri ve bu sürecin hem kendilerine hem de 
öğrencilerine olan etkileri hakkında görüşlerini almaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum 
çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu kolay ulaşılabilir örneklem ile seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak 13 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu hazırlanırken 
uzman görüşlerinden faydalanılmıştır. Görüşmeler pandemi dolayısıyla telefon görüşmesi şeklinde ses kaydı 
alınarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi ile yapılmıştır. Genel 
sonuçlarda sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde Web-2 araçlarından, özellikle whatsapp, zoom, EBA 
platformlarından faydalandıkları tespit edilmiştir. Bu süreçte aktif olmayan öğrencileri için ekstra videolar 
çektikleri ve whatsapp gruplarından çeşitli etkinlikler paylaştıkları belirlenmiştir. Katılımcı öğretmenler, 
öğrencilerinin bu süreçte okula, arkadaşlarına ve öğretmenlerine özlem duyduklarını ve sosyal gelişimde olumsuz 
etkilendiklerini belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, İlkokul, Sınıf öğretmenleri, Uzaktan eğitim 

Primary School Teachers' Views on the Distance Education Process 

Abstract: The agenda of 2020 has been the COVID-19 virus and the pandemic it causes worldwide. The 
epidemic period caused some changes and compulsory situations in the field of education, as in many areas. Our 
country has tried to overcome this process with distance education. The aim of this study is to get the opinions 
of primary school teachers about what kind of information they have about the distance education process, what 
they think about the opportunities of students in this process, the emotional state of the students, their social 
development and the effects of this process on both themselves and their students. Case study, one of the 
qualitative research methods, was used in the study. The study group was selected with convenience sampling. 
A semi-structured interview form consisting of 13 open-ended questions was used as a data collection tool in the 
study. Expert opinions were used while preparing the interview form. The interviews were conducted by 
recording a phone call due to the pandemic. The analysis of the data was done by content analysis, one of the 
qualitative data analysis techniques. In the general results, it was determined that primary school teachers 
benefited from Web-2 tools, especially whatsapp, zoom and EBA platforms in the distance education process. 
During this period, it was determined that they made extra videos for their inactive students and shared various 
activities from whatsapp groups. Participant teachers stated that their students longed for the school, their 
friends and teachers during this process and they were negatively affected in social development. 

Keywords: Covid-19, Primary school, Primary school teachers, Distance education 
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Lisansüstü Çalışmalarda İlkokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Ait 

Kavram Yanılgıları 

Ebru DURGUT, durgutebru1616@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, aysederyaisik@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de yapılmış olan ilkokul matematik dersine ait kavram yanılgılarıyla 
ilgili lisansüstü çalışmaları tematik olarak incelemektir. Araştırma kapsamında, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez 
Merkezi resmi sitesinde yer alan lisansüstü çalışmalar incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında araştırmadaki veriler 
doküman incelemesi yoluyla toplanmış olup verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Ulaşılan lisansüstü 
çalışmalar tez türü, yıl, amaç, kullanılan araştırma yöntemi, evren/örneklem/çalışma grubu, veri toplama 
araçları, öğrenme alanı/konu ve ilkokul matematik dersine ait kavram yanılgılarının neler olduğuyla ilgili 
dağılımları incelenmiştir. Araştırma sonuçları yıllara göre incelendiğinde belirli bir yılda ağırlık olmadığı fakat 
son yıllarda lisansüstü çalışmaların sayısında artma olduğu görülmüştür. Tez türüne göre yüksek lisans tezlerinin 
doktora tezlerine oranla daha fazla olduğu, kullanılan araştırma yöntemlerinde ise nitel ve karma yöntemlerin 
ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmektedir. Evren/örneklem bakımından incelendiğinde ilkokul 4. sınıf 
öğrencileriyle yapılan lisansüstü çalışmaların oldukça fazla olduğu, öğrenme alanı kapsamında yoğunluğun sayılar 
ve işlemler öğrenme alanında olduğu görülmektedir. Veri toplama aracı olarak başarı testlerinin kullanıldığı, 
yapılan bu lisansüstü çalışmaların amaçlarıyla ilgili dağılımlara bakıldığında ise daha çok kavram yanılgılarını 
ortaya çıkarmak ve tespit etmek için yapıldığı görülmektedir. Bu araştırma kapsamında incelenen çalışmaların 
ilkokul öğrencilerinin matematik dersine ait kavram yanılgılarının neler olduğuyla ilgili sonuçlarında ise dört işlem 
becerileriyle ilgili kavram yanılgılarının yoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lisansüstü çalışmalar, İlkokul matematik dersi, Kavram yanılgıları 

Misconceptions Related to Mathematics Course of Primary School 

Students in Graduate Studies 

Abstract: The aim of this research is to examine the post-graduate studies related to misconceptions of 
primary school mathematics in Turkey as tematim. Within the scope of the research, graduate studies at the 
Official Site of The National Thesis Center of The Council of Higher Education were examined. Within the scope 
of this study, the data in the research was collected through document analysis and content analysis was used in 
the analysis of the data. The distribution of thesis type, year, purpose, research method used, 
universe/sample/study group, data collection tools, learning area/subject and misconceptions of Primary School 
Mathematics course were examined. When the results of the research are examined according to the years, it is 
seen that there is no weight in a given year, but there has been an increase in the number of Graduate Studies 
in recent years. According to the type of thesis, the master’s thesis is more than the doctoral thesis, while the 
research methods used mainly use qualitative and mixed methods. When they are examined in terms of 
Universe/sample, it is observed that the graduate studies with the students in the 4th grade are quite high and 
the intensity within the learning area is in the area of numbers and operations learning. It is seen that success 
tests are utlized as a data collection tool and that these Graduate Studies are done to uncover and detect 
misconceptions more when looked at the distributions related to their aims. The results of the studies examined 
within the scope of this research indicate that the misconceptions related to the mathematics lesson of the 
primary school students are in the intenstiy of the misconceptions related to the four functional skills. 

Keywords: Graduate studies, Primary school mathematics course, Misconceptions 
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Türkçe Ders Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler ve Örnek Bir 

Türkçe Ders Kitabı İncelemesi 

Doç. Dr. Bilge BAĞCI AYRANCI, bilge.ayranci@adu.edu.tr, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Ders kitapları eğitim öğretim sürecinde öğrencinin dil becerilerinin geliştirilmesinde yararlanılan en 
önemli kaynaktır. Ders kitaplarında bulunan metinlerin içerik bakımından metinlerin kelime hazinesinin, metin 
türlerinin, konuların vb. hedef kitlenin ilgi ve düzeyine uygun olması gerekir. Görsel açıdan ise kullanılan 
görsellerin metnin içeriği, kültür özellikleri vb. bakımından öğrenciye verilmek istenen kazanım ile uyumlu olması 
beklenir. Kullanılan etkinliklerin ders öğretim programının kazanımlarını içermesi beklenir. Bu araştırma 
kapsamında öncelikle Türkçe dersi öğretim programı ayrıntılı incelenmiş ardından Serpil Özdemir tarafından 
hazırlanan Kuramdan Uygulamaya Türkçe Ders Kitabı İncelemelerinde ele alınan maddeler analiz edilmiştir. 2018 
MEB Türkçe ders kitabı incelenmiştir. Araştırma kapsamında doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Ders 
kitabının incelenmesinde iki alan uzmanının görüşlerine yer verilmiştir. Araştırmada ders kitabı incelemesinde 
dikkat edilecek hususlar ve örnek bir ders kitabı incelemesi bir arada verildiği için araştırma önemlidir. Kitabın 
dili açık, yalın ve anlaşılırdır. Dinleme ve okuma becerilerini geliştirecek metinler yer almaktadır. Ancak görsel 
ögeler pek ilgi çekici değildir. Kitapta yer alan etkinlikler fazla vakit almayacak ve ders anında sınıfta 
yapılabilecek şekilde düzenlenmiştir. Birkaç metinde fazlaca bilinmeyen kelime kullanılmıştır. Yazı tipi öğrenciler 
tarafından kolayca okunabilir düzeydedir. Kitabın dış kapağındaki görsel ilgi çekici değildir. Eğitsel açıdan 
öğrenme kuramlarına, ilkelere ve öğretim programına uygun bir kitaptır. İçerik açısından öğrenciye gerekli bilgiyi, 
kazanımları aktarabilecek düzeydedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, Ders kitabı, Öğretim programı, Kazanım 

Characteristics of Turkish Textbooks and A Sample Textbook Review 

Abstract: Textbooks are the most important resource used in the development of students' language skills 
in the process of education. Texts in the textbooks in terms of content of the word vocabulary, text types, topics, 
etc. it should be appropriate to the interest and level of the target audience. Visually, the images used in the 
content of the text, cultural features and so on. It is expected to be compatible with the desired achievement 
to be given to the student. The activities used are expected to include the outcomes of the course curriculum. 
Within the scope of this research, first of all, the Turkish curriculum was examined in detail and then the items 
discussed in the Turkish to Turkish Textbook Review prepared by Serpil Özdemir were analyzed. 2018 MEB Turkish 
textbook has been examined document analysis method was used in the scope of the research.In the examination 
of the textbook, the opinions of two field experts were included. The research is important because the issues 
to be considered in the textbook review and a sample textbook review are given together. The language of the 
book is clear, simple and understandable. There are texts to improve listening and reading skills. However, visual 
elements are not very interesting. The activities in the book are organized in such a way that they do not take 
much time and can be held in class during the lesson. A few texts used too many unknown words. The font is 
easily readable by students. The visual on the outer cover of the book is not interesting. It is an educational book 
in accordance with educational theories, principles and curriculum. The student is able to transfer the necessary 
information to the student in terms of content. 

Keywords: Turkish education, Textbook, Curriculum, Acquisition 
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Öğretmen Adayları İçin Dijital Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: 

Geçerlik Güvenirlik Çalışması 

Dr. İbrahim Halil YURDAKAL, iyurdakal@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Fatma SUSAR, fsusar@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Ekrandan gerçekleştirilen dijital okuma son yıllarda oldukça yaygınlaştığı gibi yaygınlaşma oranı da 
giderek artmaktadır. Sembollerin yanı sıra hareketli görüntüler hatta ses de içeren dijital metinler her yaştan 
bireyi kendisine çekmektedir. Olumlu ve olumsuz nitelikler içeren dijital okumanın, zihinsel gelişimi ne kadar 
etkilediği; göz ve beyin arasında nasıl bir etkileşim sağladığı henüz tespit edilebilmiş değildir. Yaşamın neredeyse 
her alanında önemli / vazgeçilmez bir olgu olan telefonlar, tabletler, diz üstü bilgisayarlar vb. gençleri dijital 
okumaya teşvik etmektedir. İnternetin -bilgi kirliliğine rağmen- her türlü bilgiyi içinde barındırması, hızlı bir 
şekilde güncellenebilmesi, iletişim olanaklarını artırması ve keyifli zaman geçirmeyi sağlaması gibi özellikleri 
genç bireyler için oldukça cezbedicidir. Gençlerin bu konuya ilişkin ilgilerinin yüksek olması konuyu araştırmaya 
değer kılmaktadır. Dijital okuma tutumuna ilişkin geliştirilecek olan ölçme aracının konunun bilimsel boyutta 
değerlendirilmesinde etkili olacağı düşüncesi ile hareket edilmiştir. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının 
dijital okumaya ilişkin tutumlarını değerlendirmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. 
Ölçme aracının geliştirilmesi sürecinde öncelikle alan yazın taraması yapılmış ve öğretmen adaylarına dijital 
okumaya ilişkin açık uçlu soru formu hazırlanarak adayların konu hakkındaki görüşleri alınmıştır. Alan yazın 
taraması ve öğretmen adaylarının açıklamalarından elde edilen veriler ışığında yargılar / maddeler oluşturulmuş 
ve bunlar bir havuzda toplanmıştır. 46 maddeden oluşan taslak ölçek uzman görüşüne sunulmuş ve yapılan 
düzeltmelerden sonra 12 madde ölçme aracından çıkarılmış ve 3 madde eklenmiştir. Sonuç olarak pilot uygulama 
öncesi 37 madde ile aday ölçme aracı ortaya çıkarılmıştır. Ölçek geliştirme süreci 2 farklı kamu üniversitesinde 
yer alan Eğitim Fakültelerinde on bir farklı ana bilim dalında, 2, 3 ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğretmen 
adayları ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin faktör yapısının belirlenmesi için hem açımlayıcı (AFA) hem de 
doğrulayıcı faktör çözümlemesi (DFA) yapılmıştır. Ölçeğin öğretmen adaylarına uygulanması sonucu elde edilen 
verilerin çözümleme süreci devam etmektedir. Bu nedenle verilerin sunumu daha sonra yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital okuma, Öğretmen adayı, Ölçek geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik 

Attitude Scale towards Digital Reading for Prospective Teachers: 

Validity and Reliability Study 

Abstract: The digital reading carried out on the screen has become more and more common in recent years 
and the spread rate is increasing gradually. In addition to symbols, digital texts including moving images and 
even sound attract individuals of all ages. The impact of digital reading, which includes positive and negative 
qualities, on mental development; The interaction between the eye and the brain has not yet been determined. 
It is an important / indispensable phenomenon in almost all areas of life, such as phones, tablets, laptop 
computers, etc. encourages young people to read digitally. The features of the internet, including informational 
pollution, contain all kinds of information, can be updated quickly, increase communication opportunities and 
provide a pleasant time, and are very attractive for young people. The high level of interest of young people in 
this subject makes it worth researching. It has been acted with the idea that the measurement tool to be 
developed regarding the digital reading attitude will be effective in the scientific evaluation of the subject. The 
aim of this study is to develop a valid and reliable measurement tool for evaluating pre-service teachers' attitudes 
towards digital reading. During the development of the measurement tool, firstly, literature review was made 
and an open-ended question form on digital reading was prepared for prospective teachers and their opinions 
were taken. Judgments / items were created in the light of the data obtained from literature review and teacher 
candidates' explanations and these were collected in a pool. The draft scale consisting of 46 items was presented 
to the expert opinion and after the corrections, 12 items were removed from the measuring tool and 3 items 
were added. As a result, a tool for measuring candidates was revealed with 37 items before the pilot 
implementation. The scale development process was carried out with prospective teachers studying in eleven 
different disciplines, 2, 3 and 4 classes in the Faculties of Education in 2 different public universities. Both 
exploratory factor analysis (AFA) and confirmatory factor analysis (CFA) were performed to determine the factor 
structure of the scale. The analysis process of the data obtained as a result of the application of the scale to 
teacher candidates continues. Therefore, the presentation of the data will be done later. 

Keywords: Digital reading, Teacher candidate, Scale development, Validity, Reliability 
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İlkokul Öğrencilerinin Kelimeyi Hecelerine Ayırma Durumlarının 

İncelenmesi 

Doç. Dr. Özgür BABAYİĞİT, ozgur.babayigit@bozok.edu.tr, Yozgat Bozok Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin kelimeleri hecelere ayırma durumlarının incelenmesidir. 
Araştırma, ilkokul öğrencilerinin kelimeleri uygun olarak hecelerine ayırabilme durumlarının tespit edilmesi 
açısından önemlidir. Bunun yanı sıra sınıf öğretmenlerine ilkokul öğrencilerinin yazma gelişimleri hakkında fikir 
vermesi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca Türkçe öğretimi, yazma öğretimi alanına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
ortamının belirlemesinde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. 
Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kapsamında Yozgat Merkez ilçedeki kırk ilkokul öğrencisi ile çalışılmıştır. 
Her bir sınıf seviyesinden on öğrenci olmak üzere, toplamda kırk öğrenciden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı 
olarak araştırmacı tarafından geliştirilen form kullanılmıştır. Veri toplama süreci 2020 yılı şubat ayında 
gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı hazırlanan form ile veriler toplanmıştır. Veriler araştırmacı tarafından 
toplanmıştır. Öncelikle sınıf öğretmenine kısaca açıklama yapılmıştır. Ardından öğrencilere form dağıtılmıştır. 
Ardından öğrencilere formla ilgili açıklama yapılmıştır. Her bir sınıf seviyesi için yaklaşık yirmi dakikada veri 
toplanmıştır. Elde edilen bu veriler ışığında betimsel analiz ve içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Kelimeyi 
hecelere ayırmadaki doğruluğun belirtilmesi amacıyla betimsel analiz işe koşulmuştur. Öğrencilerin yazılı 
metinleri görsel olarak ele alınabileceği için bu dokümanların tematik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda 
ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin kelimeleri hecelere doğru ayırma oranının %67 olduğu tespit edilmiştir. İlkokul 
ikinci sınıf öğrencilerinin kelimeleri hecelere doğru ayırma oranı %82’dir. İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin 
kelimeleri hecelere doğru ayırma oranı %81’dir. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kelimeleri hecelere doğru 
ayırma oranı %79’dur. İlkokul öğrencilerinin kelimeleri hecelere doğru ayırma oranı %77’dir. İlkokul öğrencilerinin 
en çok araba kelimesini hecelerine ayırmada yanlışlık yaptıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin kelimeleri hecelere 
ayırmada en başarılı oldukları kelimelerin anne ve bardak kelimeleri olduğu anlaşılmaktadır.  İçerik analizi 
sonucunda ulaşılan temalar şunlardır: 1. Heceyi harflerine ayırma. 2. İki heceyi birleştirme. 3. Kelimeyi yanlış 
yerden ayırma. Araştırma sonuçları kapsamında önerilerde bulunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İlkokul, Öğrenci, Kelime, Hece 

Investigation of Primary School Students' Separation of the Word 

into Syllables 

Abstract: The aim of this research is to examine the elementary school students' status of spelling words 
into syllables. The research is important in terms of determining the elementary school students' ability to 
separate words into syllables accordingly. In addition, it is important in terms of giving classroom teachers an 
idea about the writing development of primary school students. In addition, it is thought that Turkish teaching 
will contribute to the field of teaching writing. The research was carried out with the screening method, which 
is one of the quantitative research methods. Easily accessible case sampling, which is one of the purposeful 
sampling methods, was used to determine the research environment. Within the scope of easily accessible status 
sampling, 40 primary school students were studied in the district of Yozgat. Data were collected from forty 
students in total, ten students from each grade level. The form developed by the researcher was used as a data 
collection tool. The data collection process was carried out in February 2020. The data was collected with the 
form prepared with the data collection tool. The data were collected by the researcher. Firstly, a brief 
explanation was made to the class teacher. Then the students were given a form. Then, students were informed 
about the form. Data were collected in about twenty minutes for each grade level. Descriptive analysis and 
content analysis were carried out in the light of these data. Descriptive analysis was made necessary to indicate 
the accuracy in dividing the word into syllables. Since the written texts of the students can be handled visually, 
thematic analysis of these documents has been made. As a result of the research, it has been determined that 
primary school first grade students' rate of separating words into syllables is 67%. Primary school second grade 
students' rate of dividing words into syllables is 82%. Primary school third grade students' rate of dividing words 
into syllables is 81%. Primary school fourth grade students' rate of dividing words into syllables is 79%. Primary 
school students' rate of dividing words into syllables is 77%. It was determined that primary school students made 
the most mistake in separating the word car into syllables. It is understood that the words that the students are 
most successful in dividing the words into syllables are the words of mother and glass. The themes reached as a 
result of content analysis are as follows: 1. Separating the syllable into letters. 2. Combining two syllables. 3. 
Separating the word from the wrong place. Suggestions are made within the scope of the research results. 

Keywords: Primary school, Student, Word, Syllable 
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Dijital Okuma Öz Yeterlilik Ölçeği : Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

Doç. Dr. Nevin AKKAYA, nevin.akkaya@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Hakan ÇIVĞIN, hakan.civgin59@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının dijital okuma öz yeterlilik algılarına yönelik bir geçerli ve 
güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Çalışmada ilgili literatür taranmış ve uzman görüşlerine başvurularak 76 
maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Uzman görüşleri alındıktan sonra 62 maddelik form bir devlet 
üniversitesinin eğitim fakültesine kayıtlı 510 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek 
için Kaiser Normalleştirmesiyle Varimax dik döndürme tekniği (Varimax with Kaiser Normalization) ile açımlayıcı 
faktör analizi işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler sonucunda, 18 madde ve 4 alt boyuttan oluşan ölçek, toplam 
varyansın %55,68’ini açıklamaktadır. Yapılan DFA sonucunda da uyum indeks değerlerine bakılmış ve 18 maddeden 
oluşan ölçeğin 4 faktörlü yapısının bir model olarak doğrulandığı görülmüştür. Ölçeğin güvenirlik hesaplamaları 
için Crombach-alpha iç tutarlık katsayısı ve test-tekrar test hesaplamaları yapılmış ve elde edilen değerler 
sonucunda ölçeğin güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital okuma, Özyeterlik algısı, Ölçek geliştirme, Geçerlik ve güvenirlik 

Digital Reading Self-Efficacy Perception Scale: A Study of Validity 

and Reliability 

Abstract: The aim of this study is to develop a measurement tool for prospective teachers' perceptions of 
digital reading self-efficacy. In the study, related literature was searched and a pool of 75 items was formed by 
referring to expert opinions. After receiving expert opinions, the 62-item form was applied to 510 students 
enrolled in the faculty of education of a public university. In order to determine the construct validity of the 
scale, exploratory factor analysis was performed with Varimax with Kaiser Normalization (Varimax with Kaiser 
Normalization). As a result, the form consisting of 18 items and 4 sub-dimensions explains U, 68 of the total 
variance. As a result of the EFA, the index of fit was examined and it was seen that the 4-factor structure of the 
18-item scale was confirmed as a model. Crombach-alpha internal consistency coefficient and test-retest 
calculations were made for the reliability calculations of the scale and it was concluded that the scale was 
reliable. 

Keywords: Digital reading, Self-efficacy perception, Scale development, Validity and reliability 
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Öğretmen Adaylarının Yazma Alışkanlıklarının İncelenmesi 

Dr. Öğr. Üyesi Göksu ÇİÇEKLİ KOÇ, goksu.cicekli.koc@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bu araştırmanın amacı Eğitim Fakültesi lisans programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının 
yazma alışkanlıklarının cinsiyet, bölüm, okunan kitap sayısı ve kurs/seminer alma değişkenleri açısından 
incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında bir devlet 
üniversitesinin Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Fen Bilgisi 
Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Resim-İş 
Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği lisans programlarında 
öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada Erdem ve Özdemir (2012) tarafından 
geliştirilen “Yazma Alışkanlığı Ölçeği” kullanılmıştır. Likert tipi ölçek 318 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmanın 
sonucunda öğretmen adaylarının yazma alışkanlıklarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet değişkenine 
göre toplam puan, noktalama, edebi tür, yazma stratejisi alt boyutlarında; bölüm değişkenine göre iletişim ve 
strateji alt boyutlarında; okunan kitap sayısı değişkenine göre toplam puan, noktalama, edebi tür ve strateji alt 
boyutlarında; kurs/seminer alma değişkenine göre ise toplam puan, edebi tür, strateji ve yeterlik alt boyutlarında 
anlamlı farklılaşmalar tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yazma, Yazma alışkanlığı, Öğretmen adayı 

Examining the Writing Habits of Pre-Service Teachers 

Abstract: The aim of this study is to examine the writing habits of pre-service teachers studying at Faculty 
of Education undergraduate programs in terms of gender, department, number of books read and taking 
course/seminar variables. The study group of the research was carried out in the spring semester of the 2018-
2019 academic year, first-year students studying at within the Faculty of Education of a state university Computer 
and Instructional Technology Teaching, Science Education, Preschool Teaching, Special Education Teaching, 
Guidance and Psychological Counseling, Art Teaching, Primary School Teaching, Social Studies Teaching and 
Turkish Language Teaching undergraduate programs. The "Writing Habit Scale" developed by Erdem and Özdemir 
(2012) was used in the study. Likert type scale was applied to 318 students. As a result of the research, it was 
determined that the writing habits of the teacher candidates were at a medium level. Significant differences 
were detected: according to gender variable, in total score and punctuation, literary genre, writing strategy sub-
dimensions; according to department variable in communication and strategy sub-dimensions; according to 
number of books read variable, in total score and punctuation, literary genre, strategy sub-dimensions; according 
to taking course variable, in total score and literary genre, strategy, competence sub-dimensions. 

Keywords: Writing, Writing habit, Pre-service teacher 
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Öğretmen Adaylarının Yazma Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının 

İncelenmesi 

Dr. Öğr. Üyesi Göksu ÇİÇEKLİ KOÇ, goksu.cicekli.koc@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bu araştırmanın amacı Eğitim Fakültesi lisans programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının 
yazma etkinliklerine yönelik tutumlarının cinsiyet, bölüm ve okunan kitap sayısı değişkenleri açısından 
incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında bir devlet 
üniversitesinin Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Fen Bilgisi 
Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Resim-İş 
Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği lisans programlarında 
öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada Temizkan ve Sallabaş (2009) tarafından 
geliştirilen “Yazma Etkinliklerine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmış ve ölçek 318 öğrenciye uygulanmıştır. 
Öğretmen adaylarının yazma etkinliklerine yönelik tutumlarında kadın öğretmen adayları lehine anlamlı farklılık 
tespit edilirken, bölüm değişkenine göre anlamlı farklılık söz konusu değildir. Öğretmen adaylarının yazma 
etkinliklerine yönelik tutumlarının üç ve daha fazla kitap okuyan öğretmen adayları lehine farklılaştığı 
görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Yazma, Yazma etkinliklerine yönelik tutum, Öğretmen adayı 

Investigation of Pre-service Teachers' Attitudes towards Writing 

Activities 

Abstract: The aim of this study is to examine the attitudes of pre-service teachers studying at Faculty of 
Education undergraduate programs towards writing activities in terms of gender, department and number of 
books read variables. The study group of the research was carried out in the spring semester of the 2018-2019 
academic year, first-year students studying within the Faculty of Education of a state university Computer and 
Instructional Technologies Teaching, Science Education, Preschool Teaching, Special Education Teaching, 
Guidance and Psychological Counseling, Art Teaching, Primary School Teaching, Social Studies Teaching and 
Turkish Language Teaching undergraduate students. The "Attitude Scale Towards Writing Activities" developed 
by Temizkan and Sallabaş (2009) was used in the study and the scale was applied to 318 students. While there is 
a significant difference in the attitudes of pre-service teachers towards writing activities in favor of female 
teacher candidates, there is no significant difference according to the variable of department. It was observed 
that the attitudes of pre-service teachers towards writing activities differ in favor of pre-service teachers who 
read three or more books. 

Keywords: Writing, Attitude towards writing activities, Teacher candidate 
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İkili Dili Öğrencilerin Türkçe Konuşma Becerilerine Yönelik Öz-

Yeterliliğinin Sosyo-Ekonomik Durum Açısından Karşılaştırılması 

Doç. Dr. Nevin AKKAYA, nevin.akkaya@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Arş. Gör. Dr. CENAN İŞCİ, iscicenan@gmail.com, Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Eğitimde eşitlik, diğer avantajlı gruplardaki öğrencilerin yanı sıra toplumdaki dezavantajlı gruplardaki 
öğrencilerin de eğitim olanaklarına erişebilmesidir. Avantajlı ve dejavantajlı grup içinde sosyoekonomik durum 
en baskın etkenlerden biridir. Öte yandan, iki dillilik farklı koşullarda eğitim açısından bir avantaj veya 
dezavantaj olabilir. Bu çalışma, iki dilli öğrencilerin Türkçe konuşma becerilerine yönelik öz yeterlikleri ile 
ailelerinin sosyo-ekonomik durumları arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlayan nedensel-karşılaştırmalı bir 
araştırmadır. Bu çalışma, İzmir bölgesinde ikidilli öğrencilerin yaygın bir şekilde bulunduğu ortaokullarda eğitim 
gören 1763 ikidilli öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların Türkçe konuşma becerilerine yönelik öz yeterlikleri, 
10 Likert tipi madde içeren İki Dilli Öğrencilerin Türkçe Konuşma Becerilerine Yönelik Özyeterlik Ölçeği ile 
ölçülmüştür. Katılımcıların sosyoekonomik durumu, ebeveynlerinin eğitim ve mesleki durumları ve aile geliri 
hakkında bir dizi maddeyle ölçüldü. Veriler Kruskal-Wallis ANOVA kullanılarak analiz edilmiş ve bulgular iki dilli 
öğrencilerin Türkçe konuşma becerilerine yönelik öz yeterliklerinde düşük ve yüksek sosyoekonomik statü ile 
düşük ve orta sosyoekonomik statü arasında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: İkidillilik, Özyeterlik, Konuşma becerisi, Sosyoekonomik durum 

Comparison of Bilingual Students’ Self-Efficacy Toward Turkish 

Speaking Skills with Respect to Socio-Economic Status 

Abstract: Equity in education refers to the accessibility of educational opportunities by the students from 
disadvantaged groups in the society as well as the other groups. Socio-economic status is evidently one of the 
most dominant factors defining advantaged and disadvantaged social groups. On the other hand, bilingualism 
may either be an educational advantage or a disadvantage in different conditions. This study is a causal-
comparative survey aiming to investigate the relationship between bilingual students’ self-efficacy toward 
Turkish speaking skills and the socio-economic status of their families. The study was conducted on 1763 bilingual 
students studying in middle schools located in several districts in Izmir where bilingual people commonly live. 
Participants’ self-efficacy toward Turkish speaking skills was measured by Bilingual Students’ Self-efficacy 
toward Turkish Speaking Skills Scale including 10 Likert-type items. Participants’ socioeconomic status was 
measured by a series of items about their parents’ educational and occupational status and family income. Data 
were analyzed by using Kruskal-Wallis ANOVA and the findings showed that there are significant differences in 
bilingual students’ self-efficacy toward Turkish speaking skills between low and high socioeconomic status and 
between low and medium socioeconomic status. 

Keywords: Bilingualism, Self-efficacy, Speaking skill, Socioeconomic status 
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Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Yer Alan Eğitsel İletiler ve Etkili İletişim 
Unsurları 

Doç. Dr. Nevin AKKAYA, nevin.akkaya@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Buse GÜLLÜ, buse-gullu@hotmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Esra ÖZDEN, esra136.ez@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Etkili iletişim, bireyin toplumsallaşması sürecinde önemli bir yer tutar. Birey, doğduğu andan itibaren 
çevresi ile iletişime geçer. Oyuncağını isteyen bir bebeğin ağlaması, acıktığını belirtmek için annesine mutfağı işaret 
etmesi gibi davranışları onun ilk iletişim denemelerini örneklendirir. Bununla birlikte çocuk hayatı boyunca pek çok 
çevre ve kişiyle karşılaşır, böylelikle hayat tecrübesi artar, değişir ve gelişir. Bu değişim sürecinde çocuğun bilişsel, 
duyuşsal, sosyal ve kişilik gelişimine etki eden en önemli güç şüphesiz eğitimdir. Eğitim- öğretim süreci ile birlikte 
çocuğun sosyal ortamı da genişlemeye başlar. Yaşıtları ve öğretmenleri ile bir arada bulunan çocuk, toplumda yer 
edinmenin de önemini kavrar. Davranışlarını ve iletişimini buna göre şekillendirir. Bu dönemde çocuğun psikolojik, 
bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimi çevresi tarafından doğru yönlendirmelerle desteklenmelidir. Bu doğru 
yönlendirmeler için kullanılacak en önemli araç ise çocuk kitaplarıdır. Çocuğun dil gelişimine, estetik zevkine katkı 
sağlayan çocuk kitapları, aynı zamanda çocuğun belirtilen gelişim alanlarında da olumlu etkiler bırakır. Çocuk 
kitaplarının içinde yer alan bilgi, değer, tutum, ilgi ve davranışları kapsayan eğitsel iletiler aracılığıyla da çocuklara 
doğrudan veya dolaylı olarak pek çok bilgi aktarılır aynı zamanda çocuğa estetik bilinci yerleştirilir. Bu duruma ek olarak 
çocuklarda farkındalık oluşturmaya çalışılır ve bakış açılarını geliştirmeleri, eleştirel ve yaratıcı düşünmeleri, 
sorgulamaları, problem çözmeleri sağlanır. İletiler böylece çocukların zihinlerine yerleşmekle beraber onların yaşamları 
boyunca karşılaştıkları olay ve durumlar karşısında tutum ve davranışlarını da etkilemektedir.  Bu çalışmada da çocuk 
kitaplarında yer alan eğitsel iletiler belirlenmiştir. Aynı zamanda belirlenen çocuk kitaplarındaki etkili iletişim unsurları 
da incelenmiş, yer alan iletişim engelleri de tespit edilmiştir. Kitaplarda yer alan eğitsel iletiler, sosyal, zihinsel, 
toplumsal ve kişisel gelişimi destekleyen eğitsel iletiler olarak gruplandırılmıştır. Etkili iletişim ise, belirlenen kitaplarda 
yer alan duygudaşlık ve ben dili kullanımı açısından incelenmiş; kitaplardaki karakterlerin kendisi ile, diğer karakterlerle 
ve toplumla olan çatışmaları tespit edilmiştir. Bu çalışma ile çocuk kitaplarından, çocuğun bireysel ve toplumsal gelişimi 
için ne şekilde yararlanılabileceğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Kitaplarda yer alan iletişim engellerinin tespit 
edilmesi de etkili iletişimi engelleyen diyaloglara farkındalık oluşturması açısından bir başka amacı oluşturmuştur. 
Çalışma nitel araştırma tekniklerine uygun olarak hazırlanmış; verilerin toplanması için doküman incelemesi 
yönteminden faydalanılmıştır. Çalışma grubunu, rastgele örneklendirme yöntemiyle belirlenen “Çizgili Pijamalı Çocuk” 
ve “Kraliçeyi Kurtarmak” adlı çocuk edebiyatı ürünleri oluşturmuştur.  Çalışma tamamlanma sürecindedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, Eğitsel ileti, Etkili iletişim 

Educational Messages and Effective Communication Factors in 
Children's Literature Works 

Abstract: Effective communication has an important place in the socialization process of the individual. The 
individual communicates with his environment from the moment he is born. The behaviors of a baby who wants his toy, 
such as crying, pointing to the kitchen to his mother to indicate that he is hungry, exemplify his first attempts at 
communication. However, the child encounters many environments and people throughout his life, thus his life 
experience increases, changes and develops. Education is undoubtedly the most important force affecting the cognitive, 
affective, social and personality development of the child in this process of change. Along with the education process, 
the social environment of the child begins to expand. The child, who is together with his peers and teachers, 
understands the importance of having a place in the society. It shapes its behavior and communication accordingly. 
During this period, the psychological, cognitive, affective and social development of the child should be supported by 
the right directions by the environment. The most important tool to be used for these correct directions is children's 
books. Children's books, which contribute to the child's language development and aesthetic pleasure, also leave 
positive effects on the specified developmental areas of the child. A lot of information is conveyed directly or indirectly 
to children through educational messages that include knowledge, values, attitudes, interests and behaviors in 
children's books, and at the same time the child is placed aesthetic awareness. In addition to this situation, children 
are tried to raise awareness, and they are encouraged to develop their perspectives, to think critically and creatively, 
to question, and to solve problems. The messages thus settle in the minds of children and affect their attitudes and 
behaviors in the face of events and situations they encounter throughout their lives. In this study, educational messages 
in children's books were determined. At the same time, effective communication elements in the determined children's 
books were also examined, and communication barriers were determined. Educational messages in the books are 
grouped as educational messages that support social, mental, social and personal development. Effective 
communication, on the other hand, was examined in terms of empathy and the use of ego language in the determined 
books; The conflicts of the characters in the books with himself, with other characters and with the society were 
determined. With this study, it is aimed to determine how children's books can be used for the individual and social 
development of the child. Identifying the communication barriers in the books has also created another purpose in 
terms of raising awareness of the dialogues that prevent effective communication. The study was prepared in 
accordance with qualitative research techniques; Document analysis method was used to collect data. The study group 
was composed of children's literature products named "Boy in Striped Pajamas" and "Saving the Queen" determined by 
random sampling method. The work is in the process of being completed. 

Keywords: Children’s literature, Educational messagess, Effective communication
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Eba’da (Eğitim Bilişim Ağı) Yer Alan Türkçe Dersi İçeriklerinin Türkçe 

Öğrenme Alanlarıyla Uyumunun İstatistiki Açıdan İncelenmesi 

Doç. Dr. Nevin AKKAYA, nevin_akkaya@yahoo.com, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Tolga DEMİR, demir.tolga@yahoo.com, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 

Özet: Bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığına bağlı EBA(Eğitim Bilişim Ağı) portalında yer alan Türkçe dersi 
içerikleri ile Türkçe öğretim programında yer alan Türkçe öğrenme alanları kazanımlarının istatistiki açıdan 
karşılaştırılmasını ele almaktadır. Çalışmada yöntem olarak nitel araştırma anlayışına bağlı olarak durum 
çalışması kullanılmıştır. Veriler bakanlığın resmi eğitim portalı olan eba.gov.tr internet adresi üzerinden doküman 
inceleme yöntemiyle toplanmıştır. Veriler 5,6,7 ve 8. Sınıflar için önce içerik türü olarak etiketlenmiş ardından 
öğrenme alanlarına göre sınıflama yapılmıştır. Çalışmanın güvenirliği Miles ve Huberman kodlayıcılar arasında 
görüş birliği formülü uygulanarak sağlanmıştır. Araştırma sonucunda EBA’da yer alan içeriklerinin büyük 
çoğunluğunun ‘alıştırma’ alanında hazırlandığı ‘konu anlatımı’ alanındaki içeriklerin daha az yer aldığı tespit 
edilmiştir. Çalışmada EBA’da yer alan ‘tarama testi’ alanının artırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla 
birlikte Türkçe öğretim programında yer alan öğrenme alanları kazanımlarının oransal dağılımı ile EBA 
içeriklerinin hizmet ettiği kazanımların oransal dağılımının uygun olmadığı, içeriklerin Okuma alanında daha fazla 
toplandığı özellikle dinleme ve konuşma alanlarında ciddi bir içerik eksikliği olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, EBA, Bilişim teknolojileri, Öğrenme alanı 

Statistical Analysis of Turkish Lesson Contents in Eba (Education 

Informatics Network) with Turkish Learning Areas 

Abstract: This study deals with the statistical comparison of the content of Turkish lessons in the EBA 
(Education Information Network) portal of the Ministry of National Education and the acquisitions of Turkish 
learning areas in the Turkish curriculum. In the study, case study was used depending on the qualitative research 
approach. The data were collected through document review method via the address eba.gov.tr, the official 
training portal of the ministry. The data were labeled as content type for grades 5 th, 6 th, 7 th and 8th , and 
then classified according to learning areas. The reliability of the study was provided by applying a consensus 
formula between Miles and Huberman coders. As a result of the research, it was determined that the contents 
of the “subject expression” area, where the majority of the contents in the EBA were prepared in the “exercise” 
area, were less involved. In the study, it was concluded that the 'screening test' field in EBA should be increased. 
However, it was concluded that the proportional distribution of the learning areas acquisitions in the Turkish 
curriculum and the proportional distribution of the gains served by the EBA contents are not appropriate, that 
the content is collected more in the ‘reading’ area, especially in the areas of ‘listening’ and ‘speaking’ there is 
a serious lack of content. 

Keywords: Turkish education, EBA, Information technologies, Learning area 
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Divan Şiiri Bağlamında Bayram Geleneği 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKKAYA, mehmet.akkaya@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Hakan ÇIVĞIN, hakan.civgin59@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bayramlar toplumları bir araya getiren ve kaynaştıran önemli günlerdir. Bu araştırma toplumumuzda 
bayramların önemini ve bu günlerde ortaya çıkan gelenekleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Kültür ile 
gelenek ve göreneklerin ayrılmaz bir bütün olduğu göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmıştır. 
Bayramlar, toplumu oluşturan tüm bireyler için geçmişten bugüne özel anlamlar yüklenen günlerdir. Bu günlerde 
birçok geleneğin icra edildiği özel merasimler düzenlenir. Ramazan ve kurban bayramları gibi dini bayramlar ile 
beraber nevruz ve hıdrellez gibi toplum kültürünün birer parçası haline gelmiş bayramlar da değerlendirmenin 
içerisinde tutulmuştur. Türk toplumları, önemli günlerin geniş yer tuttuğu toplumlardandır. Hattâ maddî ve 
manevî günler soyut ve somut etkinlikler olarak yapılır. Kutlamalar, dini bir durum gibi soyut bir konunun 
maneviyatı doğrultusunda somut etkinlikler olarak kutlanabilir. Ayrıca baharın gelişi gibi somut bir tabiat olayına 
manevî anlamlar atfedilerek soyut olarak kutlanabilir. Benzer geleneklerin ortaya konutluğu bu bayramlarda 
ortaya çıkan gelenekler ayrı ayrı değerlendirilmiş ve bu değerlendirme yapılırken edebiyatımızda bu konu ile ilgili 
yazılmış birer örnek verilerek desteklenmiştir. Toplumun birlik ve beraberliğini simgeleyen bu geleneklerin 
günümüze yansımalarından da ayrıca bahsedilmiştir. Bahsedilen konularla ilgili edebiyata yansımaları da ayrıca 
değerlendirilerek ele alınmıştır. Araştırma tarama modeli ile yapılmıştır. Ayrıca araştırmada doküman incelemesi 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın amacı, eski dönemlerdeki bayram anlayışının, düzenlenen tören, oyun ve 
eğlencelerin şiirimize nasıl yansıdığını belirlemektir. 

Anahtar Kelimeler: Bayram, Kültür, Gelenek, Toplum 

Holiday Tradition in the Context of Divan Poetry 

Abstract: Holidays are important days that bring societies together and fuse. This research was carried out 
in order to reveal the importance of the holidays and the traditions that emerged these days in our society. 
Considering that culture, traditions and customs are inseparable, evaluation has been made. Holidays are days 
with special meanings from past to present for all individuals who make up the society. These days, special 
ceremonies are organized in which many traditions are performed. Religious festivals such as Ramadan and 
sacrifice festivals, as well as religious festivals such as Nevruz and Hıdrellez, were also included in the evaluation. 
Turkish societies are among the societies where important days take a large place. Even material and spiritual 
days are held as abstract and concrete events. Celebrations can be celebrated as concrete events in line with 
the spirituality of an abstract subject, such as a religious situation. It can also be celebrated abstractly, with 
spiritual meanings attributed to a concrete natural phenomenon, such as the arrival of spring. The emergence of 
similar traditions and the traditions that emerged during these holidays were evaluated separately and while this 
evaluation was made, it was supported by giving an example about this subject in our literature. The reflections 
of these traditions symbolizing the unity and solidarity of the society are also mentioned. The reflections on the 
mentioned topics to the literature were also evaluated and evaluated. The research was done with a scanning 
model. In addition, the document review method was used in the research. The purpose of the research is to 
determine how the understanding of the festivities, ceremonies, games and entertainments in old times reflected 
on our poetry. 

Keywords: Eid, Culture, Tradition, Society 
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Karakter ve Değerler Eğitiminde Rol Model Olarak Edebî Eserlerden 

Yararlanma: Hayriyye-İ Nâbî Örneği 

Doç. Dr. Ömer İNCE, omer.ince@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Seda ÖZTÜRKCAN, seda3567@hotmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 

Özet: Eğitim, bir ulusun varlığının devamı için bireylerin ulusal niteliklere uygun şekilde yetiştirilmesidir. 
Bu sistemde ulusal menfaatler ve değerler ön planda tutulmalıdır. Sosyal bir varlık olan insan yaşadığı toplumda 
sürekli etkileşim içindedir. Bu etkileşim sonucunda toplumsal değerler ortaya çıkar. Değerler toplumsal hayatı 
düzenlemede etkin bir role sahiptir. Her bireyde bulunması amaçlanan özellikler yani karakterler toplum içinde 
yetişen bireylere kazandırılır. Karakter ve değerler eğitimi, insanlara güzel ahlak kazandırmak, toplumdaki düzeni 
devam ettirmek için vardır.Karakter ve değerler eğitimi son dönemde üzerinde durulan ve önemi gittikçe artan 
bir konudur. Kökleri geleneklerimiz ve dünümüz içinde, gövdesi ve dalları bu köklerden beslenerek günümüze ve 
yarınlarımıza uzanmaktadır. Bize özgü temel insani özelliklerimizi oluşturan milli değerlerimiz, kuşaklarımıza 
tanıtılması ve öğretilmesi gereken bir husustur. Bu eserlerde yer alan bilgiler dün olduğu gibi bugün de 
hayatımızın rutin akışında karşılaştığımız sorunlarla başa çıkmada özgüven sağlayan kudretin kaynağı olarak 
değerlendirilmektedir. Hayriyye-i Nabi adlı eser de geçmişten gelen ve İslam kültürü içerisinde yoğrulup 
şekillenmiş ideal insan tipi karakteri çizilmiştir. Günümüzde çocuklarımıza kazandırmak istediğimiz bu karakter 
ve değerler eğitiminin incelenen eserde ne derecede ve nasıl yer aldığının tespitinin yapılması günümüz toplum 
değerlerinin temelinin bilinmesi ve anlaşılması açısından önemlidir.Hayriyye-i Nabi karakter eğitimi ve bahsi 
geçen değerler açısından incelenerek bireyin kişisel özelliklerine nasıl olumlu katkılar sağladığı ve ideal insan 
tipinin özelliklerinin yani karakter ve değerler eğitiminin çocuk eğitimine nasıl yansıdığını gösteren bir çalışma 
yapılacaktır. Nabi’ nin şiirle düşünceyi birleştirip özdeşleştiği hikemi tarzla, gelişen yeni bir toplum yeni bir birey 
anlayışı dolayısıyla ideal toplum ve ideal insan düşünün edebi bir eser yardımıyla nasıl kurgulandığı bu araştırma 
ile irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Nabi, Hayriyye, Karakter eğitimi, Değerler eğitimi 

Use of Literature Works as A Role Model in Character and Values 

Education: The Sample of Hayriyye-İ Nâbî 

Abstract: Education is the training of individuals in accordance with national qualifications for the survival 
of a nation. In this system, national interests and values should be prioritized. As a social being, human beings 
are in constant interaction in the society they live in. Social values emerge as a result of this interaction. Values 
have an effective role in organizing social life. The characteristics that are intended to be found in each 
individual, namely the characters, are brought to the individuals who grow up in the society. Character and 
values education exists to give people good morals and to maintain order in the society.Character and values 
education is an issue that has been emphasized recently and its importance is increasing. Its roots are in our 
traditions and yesterday, its trunk and branches are nourished by these roots and extend to our present and 
future. Our national values, which constitute our basic human characteristics unique to us, are a matter that 
should be introduced and taught to our generations. The information contained in these works is considered as 
the source of the power that provides self-confidence in dealing with the problems we encounter in the routine 
flow of our lives today as it was yesterday. In the work named Hayriyye-i Nabi, the character of the ideal human 
type from the past and shaped by the Islamic culture is drawn. Determining to what extent and how this character 
and values education that we want to bring to our children today is included in the studied work is important in 
terms of knowing and understanding the basis of today's social values.Hayriyye-i Nabi will be examined in terms 
of character education and the aforementioned values, and a study will be conducted to show how it contributes 
positively to the personal characteristics of the individual and how the characteristics of the ideal human type, 
namely character and values education, are reflected in children's education. This research will examine how 
the ideal society and ideal human imagination was constructed with the help of a literary work, with the myth 
of Nabi combining poetry and thought and identifying with a new understanding of a new society and a new 
individual. 

Keywords: Nabi, Hayriyye, Character education, Values education 
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Yunus Emre’nin Risaletü’n-Nushiyye Adlı Eserinde Eğitsel Ögeler 

Doç. Dr. Ömer İNCE, omer.ince@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Seda ÖZTÜRKCAN, seda3567@hotmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 

Özet: Yunus Emre XIII. yy. Anadolu sahası Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Yunus Emre’nin 
tarihî hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Halk muhayyilesinin zenginleştirdiği menkıbevî hayatının 
tarihi hayatının yerine geçtiği söylenebilir. Yunus Emre’nin tarihî hayatına ilişkin ilk ve çok önemli bilgileri Fuat 
Köprülü vermiştir. Bu konuda yapılan çeşitli ilmî çalışmalar onun hayatı hakkındaki bilinmeyenleri az da olsa 
aydınlatmıştır. Doğum tarihi ve doğum yeri konusunda çok çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 

Yunus Emre’nin nerede doğduğu kesin olarak belirlenememekle beraber, onun İç Anadolu ile Batı Anadolu 
arasında yaşamış olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca Sivrihisar'ın Sarıköy'ü, Bolu veya Karaman (Lârende) onun doğum 
yeri olarak gösterilen yerler olmuştur. Fuat Köprülü, Yunus'un yaşadığı yer olarak Sivrihisar civarında yahut 
Bolu'nun Sakarya suyu civarındaki köylerden birisinin olduğunu ve orada yetişmiş olabileceğini kabul etmektedir. 

Risaletü’n-Nushiyye adından da anlaşıldığı üzere bir nasihat kitabıdır. Pendname de denilen bu tür kitaplar 
dürüst ve ahlâklı fertlerin oluşturduğu duyarlı bir toplum meydana getirebilmek için öğüt verici eğitsel türde 
eserlere her kültürde rastlanır. Genellikle semavî dinlerin ve ahlâk felsefecilerinin bu konuda ortaya koyduğu 
ilkeler bu tür eserlerin yazılmasına zemin hazırlamıştır. 

Nasihatnâmeler (pendnâmeler) genelde ahlâkî - didaktik eserlerdir. Genellikle teorik ahlâktan ziyade 
ahlâkın uygulamasına önem vermişler, toplumsal norm ve değerler yanında yasakları ile gelenek ve töre ahlâkı 
içinde yapılması veya yapılmaması gereken davranışları konu alan nasihatnâme türü kitapların hemen her yüzyılda 
telifi doğrultusunda emek harcamışlardır. Anadolu sahası Türk edebiyatında ilk nasihatnâme örnekleri XIII. 
yüzyılda Yûnus Emre’nin Risâletü’n-nushiyye’si ile görülmeye başlar. Çalışmamızda Risaletü’n-Nushiyye’de 
eğitsel ögeler içerik analiz yöntemiyle ele alınarak incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Risaletü’n-Nushiyye, Nasihat, Değerler Eğitimi 

Educational Materials In Yunus Emre's Risaletu’n-Nushiyye 

Abstract: Yunus Emre XIII. YY. The Anatolian area is one of the most important poets of Turkish literature. 
There is not enough information about the historical life of Yunus Emre in the sources. It can be said that the 
legendary life enriched by the imagination of the people replaced the historical life. Fuat Köprülü gave the first 
and very important information about Yunus Emre's historical life. Various scientific studies on this subject have 
shed some light on the unknown about his life. A wide variety of opinions have been put forward regarding the 
date of birth and place of birth. 

Although it cannot be determined exactly where Yunus Emre was born, it is accepted that he lived between 
Central Anatolia and Western Anatolia. In addition, Sivrihisar's Sarıköy, Bolu or Karaman (Lârende) were the 
places shown as his birthplace. Fuat Köprülü admits that Yunus lived in one of the villages around Sivrihisar or 
around Sakarya stream in Bolu and that he may have been raised there. 

As can be understood from its name, it is a book of advice. Such books, also called the Pendname, are found 
in all cultures that give advice in order to create a sensitive society of honest and moral individuals. Generally, 
the principles put forward by the heavenly religions and moral philosophers on this subject paved the way for 
the writing of such works. 

Nasihatnames (pendnames) are generally moral - didactic works. Generally, they gave importance to the 
practice of morality rather than theoretical ethics, and they spent efforts in almost every century in the direction 
of the adoption of the books, which are about social norms and values, prohibitions and behaviors that should or 
should not be done within the ethics of tradition and custom. The first examples of advice in the Anatolian area 
Turkish literature XIII. It begins to be seen with the Risâletü'n-nushiyye of Yunus Emre in the century. In our 
study, educational elements in Risaletü'n-Nushiyye will be examined by using content analysis method. 

Keywords: Yunus Emre, Risaletü'n-Nushiyye, Advice, Values education 
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Uzaktan Eğitim Sürecinin Dil Becerilerinin Gelişimine Etkisinin 

Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 

Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÇEVİK, arzu021@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Dünyada etkili olan salgın sebebiyle eğitim öğretim süreçlerinde keskin bir değişim yaşanmıştır. Salgın 
önlemleri doğrultusunda sınıf ortamında gerçekleşen eğitim süreçleri sanal ortamlara kaydırılmıştır. Ancak dil 
becerilerinin gelişimi için etkileşim ve paylaşım oldukça önemlidir. Sınıf dışı ortamlarda bu etkileşim ortamının 
oluşmasının mümkün olmadığı görülmektedir. Süreçten dil becerilerinin nasıl etkileneceği ve olumsuz yönde 
etkilenmemesi için ne tür önlemler alınabileceğine yönelik öğretmen görüşleri alınması amaçlanmaktadır. Bu 
amaç doğrultusunda iki aşamalı olarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorulan 
doğrultusunda öğretmenlerden görüş alınmıştır. Odak grup görüşmesi ile gerçekleştirilecek veri toplama süreci 
online ortamda araştırmacının başkanlığında beş farklı bölgede görev yapan öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. 
Ülkenin farklı bölgelerinde en az on yıllık tecrübesi olan beş öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Uzaktan olması 
sebebiyle sayı sınırlandırılmış olup gönüllük esas alınmıştır. Verilerin analizinde yapılan iki oturum katılımcılardan 
alınan izinler doğrultusunda kayıt altına alınmış, daha sonra araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Elde edilen 
tema ve kodlar bulgular kısmında verilmiştir. Araştırmanın genel bulguları şu şekildedir: Katılımcıların tamamı 
uzaktan eğitim sürecinin dil becerilerinin gelişimini olumsuz etkileyeceğini düşünmektedirler. Katılımcılar 
uzaktan eğitim sürecinde en çok etkilenecek becerinin "konuşma", en az etkilenen becerinin dinleme olacağı; 
okuma ve yazma becerilerinin ise daha az etkileneceğini düşünmektedirler. Bu durumlar için alacakları tedbirleri; 
“sanal iletişimi artırma, geri bildirim aralıklarını az tutma, aileyi bilgilendirme, ödev verme, iyi örnekler sunma, 
Bireysel gelişim dosyaları ile öğrencinin öz düzenleme becerilerini geliştirme” şeklinde sıralamışlardır. Uzaktan 
eğitim süresinde dil becerilerinin olumsuz etkilenmemesi için öğretmenlere çok önemli görevler düşmektedir. Bu 
açıdan öğrenci gelişimini iyi takip etmek destekleyici etkinlikler hazırlamak sürecin olumsuz etkisini azaltacaktır. 
Uzaktan eğitim süresinde öğrencilere konuşma etkinlikleri ile desteklenmelidir. Bağlantı sorunlarının giderilmesi 
için bakanlığın iyi bir sistem kurması ve aileleri bilgilendirmesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, Dil becerileri, Etkileşim, İletişim 

The Evaluation of The Effect of Distance Education on The 

Development of Language Skills According to Teacher's Opinions 

Abstract: There has been a sharp change in education processes due to the epidemic that is effective in 
the world. In line with the epidemic measures, the education processes in the classroom environment have been 
shifted to virtual environments. However, interaction and sharing are very important for the development of 
language skills. It is seen that it is not possible for this interaction environment to occur outside the classroom. 
It is aimed to take teachers' opinions on how language skills will be affected by the process and what kind of 
measures can be taken in order not to be affected negatively. In line with the questions in the semi-structured 
interview form prepared in two stages in line with this purpose, opinions of the teachers were taken. The data 
collection process to be carried out through focus group interviews was carried out online under the presidency 
of the researcher, with teachers working in five different regions. Five teachers with at least ten years of 
experience were interviewed in different regions of the country. Due to its distance, the number is limited and 
it is voluntary. Two sessions in the analysis of the data were recorded in line with the permissions obtained from 
the participants, and then analyzed by the researcher. The themes and codes obtained are given in the findings 
section. The general findings of the study are as follows: All of the participants think that the distance education 
process will affect the development of language skills negatively. The participants stated that the skill that will 
be affected the most in the distance education process will be "speaking" and the least affected skill will be 
listening; They think that reading and writing skills will be less affected. The measures to be taken for these 
situations; “Increasing virtual communication, keeping the feedback intervals low, informing the family, giving 
homework, presenting good examples, improving the student's self-regulation skills with individual development 
files”. Teachers have very important responsibilities in order not to negatively affect their language skills during 
distance education. In this respect, following the student development well, preparing supportive activities will 
reduce the negative impact of the process. During the distance education, students should be supported with 
speaking activities. It may be suggested that the ministry establish a good system and inform families in order to 
eliminate connection problems. 

Keywords: Distance education, Language skills, Interaction, Communication  
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Türk Edebiyatının Rusya’daki Yolları: Çevirmenin Girişimciliği 

Prof. Dr. Apollinaria AVRUTINA, a.avrutina@spbu.ru, St. Petersburg State University, Russia 

Özet: XX yüzyıl boyunca Türk edebiyatı Rusya'da oldukça popülerdi. Türk edebiyatına olan sevgi ve ilgi, 
SSCB'ye gelen Nazım Hikmet'in, Sovyet okuruna kendi şiirini tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda Sovyet 
yayıncılarını çağdaş Türk edebiyatının bir dizi çevirisini yayınlamaya teşvik eden kişiliğiyle başladı. Buradaki en 
çarpıcı örnek, Nazım Hikmet'in tavsiyesi üzerine Rusya'da çevrilip basılan ve günümüzde satış rekorları kıran en 
popüler Türkçe kitap olan Reşat Nuri Güntekin'in yayınladığı "Çalıkuşu" nun yayınlanmasıdır. Güntekin'in yanı sıra, 
Sovyet döneminde, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Ömer Seyfettin, Fakir Bozkurt, Aziz Nesin, Nazım Hikmet'in kendisi 
ve diğerleri gibi birçok yazar çevrildi. SSCB'de sosyal odaklı eserler yazan yayınlanmış yazarların olduğunu görmek 
kolaydır. Ahmed Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Halide Edip gibi yazarlar o yıllarda tercüme edilmemiştir. 

1990'larda St.Petersburg yayınevi Amphora'nın ünlü Moskova Türkolog Vera Borisovna Feonova'nın tavsiyesi 
üzerine Orhan Pamuk'un eserlerini Rus okura açmasıyla durum dramatik bir şekilde değişti. O yıllarda Orhan 
Pamuk henüz Nobel Ödülü sahibi değildi, sadece genç ve başarılı bir yazardı, ancak Rusya'da okuyucular hemen 
fark etti ve metinlerine aşık oldu. "Kara Kitap" ilk olarak Rusya'da çevrildi, ardından diğerleri - "Beyaz Kale", 
"Benim adım kırmızı" ve Nobel Ödülü'nden sonra neredeyse tüm eserleri çevrildi. Orhan Pamuk ve çevirmeni 
Apollinaria Avrutina, 'Kafamda bir tuhaflık' romanının çevirisi Tolstoy Vakfı tarafından Leo Tolstoy Müzesi'nde 
verilen en büyük Rus edebiyat ödülü olan "Yasnaya Polyana" ile ödüllendirildi. 

Orhan Pamuk, Rus okuyucunun Türk edebiyatına olan ilgisini canlandırdı. Ne yazık ki Perestroyka yılları ve 
Rus toplumunda yaşanan yıkımlar çok şey mahvetti ve profesyonellerin kitap dünyasında bile Moskova'da gömülü 
olan Nazım Hikmet'in adını hiç duymamış insanlar çıktı. Kitle turizmi ve Orhan Pamuk'un metinleri ve daha sonra 
Rusya'da çok popüler olan Türk dizilerinin yarattığı Türkiye'ye olan ilginin Türk edebiyatına güçlü bir talep 
oluşmasına neden olduğu belirtilmelidir. Son yıllarda oldukça fazla nesir, şiir ve hatta drama çevrildi. Rus okur 
sadece Elif Şafak ve Zülfi Livaneli'nin değil, Ahmed Hamdi Tanpınar, Bilge Karasu, Ataol Behramoğlu'nun isimlerini 
de çok iyi biliyor; Rus tiyatrolarında "Türk Çehov" - Tuncer Cuncenoğlu'nun oyunları sahneleniyor. 

Anahtar Kelimeler: Türk edebiyatı, Rus Edebiyatı, Çeviri, Çeviribilim, Orhan Pamuk, Nazim Hikmet, Ahmed 
Hamdi Tanpinar, Bilge Karasu, Peyami Safa, Zulfi Livaneli 

Paths of Turkish Literature in Russia: Translator's Entrepreneurship 

Abstract: Turkish literature throughout the XX century was quite popular in Russia. Love and attention to 
Turkish literature began with the personality of Nazim Hikmet, who, having arrived in the USSR, not only 
introduced his own poetry to the Soviet reader, but also encouraged Soviet publishers to publish a number of 
translations of contemporary Turkish literature. The most striking example here is the publication of "Çalıkuşu" 
by Reşat Nuri Güntekin, which was translated and published in Russia on the advice of Nazim Hikmet and is the 
most popular Turkish book, which breaks sales records even nowadays. In addition to Güntekin, many other 
authors were translated during Soviet times, for example, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Ömer Seyfettin, Fakir 
Bozkurt, Aziz Nesin, Nazim Hikmet himself and others. It is easy to see that in the USSR there were published 
authors who wrote socially oriented works. Authors such as Ahmed Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Halide Edip 
were not translated in those years. 

The situation changed dramatically in the 1990s, when the St. Petersburg publishing house Amphora, on the 
advice of the famous Moscow turkologist Vera Borisovna Feonova, opened the works of Orhan Pamuk to the 
Russian reader. In those years, Orhan Pamuk was not yet a Nobel Prize laureate, but was only a young novice 
successful author, but in Russia readers immediately noticed and fell in love with his texts. "Black Book" was first 
translated in Russia, followed by others - "White Fortress", "My name is red", and after the Nobel Prize, almost 
all of his works were translated. For the translation of the novel ‘Strangess in my mind’ Orhan Pamuk and his 
translator Apollinaria Avrutina were awarded the largest Russian literary prize "Yasnaya Polyana", which is 
awarded at the Leo Tolstoy Museum by the Tolstoy Foundation. 

Orhan Pamuk revived the interest of the Russian reader to Turkish literature. Unfortunately, the years of 
Perestroika and devastation in Russian society have destroyed a lot, and even in the book world of professionals 
there have appeared people who have never heard the name of Nazim Hikmet, who was buried in Moscow. It 
should be noted here that the interest to Turkey, which was caused by mass tourism and the texts of Orhan 
Pamuk, and later also by Turkish TV series, which are very popular in Russia, led to the formation of a strong 
demand for Turkish literary works. In recent years, quite a lot of prose, poetry and even drama has been 
translated. The Russian reader is well aware of the names of not only Elif Şafak and Zülfi Livaneli, but also Ahmed 
Hamdi Tanpınar, Bilge Karasu, Ataol Behramoğlu; in Russian theaters plays by the "Turkish Chekhov" - Tuncer 
Cuncenoğlu are staged. 
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Investigating the First Year Experiences of Novice EFL Teachers in 

Public and Private Schools 

Faris HOCAOĞLU, hocaoglufaris@gmail.com, Çukurova Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ, ykirkgoz@cu.edu.tr, Çukurova Üniversitesi, Türkiye 

Özet: This study was carried out to investigate the experiences of the first year experiences of novice 
English teachers in public and private schools on a comparative and longitudinal basis. Since there is almost no 
literature comparing novice teachers working in private schools and most current studies focus on the first year 
experiences with the challenges of language teaching of novice teachers, this study- as we stressed above- aims 
to shed light on the first year experiences of novice English teachers depending on a comparative and longitudinal 
basis. Covering an educational year (2017-2018), the study was carried out through a case design with four 
participants, two of whom are from state schools, and the other two of whom are from private schools. The data 
collection tools of the study are reflective journals and interviews. The data for the study was collected on a 
longitudinal base and analyzed monthly. Necessary and important excerpts from novice teachers’ experiences 
were investigated and coded. The coding pattern used in the study is the holistic one. The findings of the study 
revealed that the experiences and challenges of the novice teachers who were within their first year in profession 
were different to the extent that socio-economic conditions of the regions affected the schools and the 
pedagogical processes. 

Anahtar Kelimeler: Novice teachers, School administration, Students, Problem solving, Motivation, Socio-
economic impact, Classroom management 

Devlet Okullarında ve Özel Okullarda Çalışan Mesleğe Yeni Başlayan 

İngilizce Öğretmenlerinin İlk Yıl Deneyimlerinin İncelenmesi 

Abstract: Bu çalışma, devlet okullarında ve özel okullarda çalışan, meslekte yeni İngilizce öğretmenlerinin 
birinci yıllarındaki deneyimlerini karşılaştırmalı ve boylamsal bir temelde ele almak için yapılmıştır. Devlet 
okullarında ve özel okullarda çalışan yeni İngilizce öğretmenlerini kıyaslayan bir alan yazı hemen hemen hiç 
olmadığı ve mevcut çoğu çalışma, yeni öğretmenlerin dil öğretimindeki zorluklarıyla beraber ilk yıl deneyimlerine 
odaklandığı için bu çalışma, amacını yukarda da belirttiğimiz gibi kıyaslama ve boylamsallık temeline dayanarak 
yeni İngilizce öğretmenlerinin birinci yıl deneyimlerine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Çalışma; devlet okullarından 
iki, özel okullardan da iki yeni İngilizce öğretmenini bir eğitim-öğretim yılını kapsayacak şekilde dört kişilik bir 
durum analizi biçiminde gerçekleştirilmiştir. Çalşmanın verileri boylamsal bir temelde olmak üzere aylık 
toplanmıştır. Aday öğretmenlerin deneyimlerinden gerekli ve önemli olan yerler incelenip kodlanmıştır. Bu 
çalışmada kullanılan kodlama deseni, bütünsel kodlamadır. Çalışmanın veri toplama yöntemleri; yansıtıcı 
jurnal/günlük, görüşmedir. Gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre, devlet okullarında ve özel okullarda, 
mesleklerinin birinci yılı içerisinde bulunan yeni İngilizce öğretmenlerinin deneyim ve sorunlarının çevrenin sosyo-
ekonomik koşullarının okulları ve eğitim süreçlerini etkileme derecesine göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. 

Keywords: Aday öğretmenler, Okul yönetimi, Öğrenciler, Problem çözme, Motivasyon, Sosyoekonomik etki, 
Sınıf yönetimi 
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Investigating the English For Specific Purposes Needs of Political 

Science and International Relations Students 

Nermin ŞAHİN HOCAOĞLU, nerminsahinhocaoglu@gmail.com, Çağ Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ, ykirkgoz@cu.edu.tr, Çukurova Üniversitesi, Türkiye 

Abstract: The aim of this study is to investigate the English language learning needs of a group of students 
receiving an ESP course, the challenges and the problems these students may encounter in their ESP course, and 
the extent to which the present ESP course fulfil their learning needs in the Political Science and International 
Relations department at the Faculty of Economics and Administrative Sciences (FEAS), Çukurova University in 
Adana, Turkey. This study was carried out in the fall semester of 2019-2020 Academic Year. A mixed-method 
research design was adopted, and the data was collected through questionnaires and interviews. The participatns 
of the present study can be divided in two different groups. The first group was composed of 24 under-graduate 
students and one English instructor who had the interview. The second group included 97 undergraduate students 
who attended ESP courses in their second year and responded to the questionnaire. At the time of the study, ESP 
was a compulsory course in the Political Science and International Relations department at Çukurova University. 
The research was conducted in two phases with the participation of the two groups. In the first phase of the 
study, the ESP program was evaluated using interviews conducted with 24 undergraduate Political Science and 
International Relations Department students and an ESP course instructor in order to find out whether the ESP 
program was effective in meeting the students' learning needs and expectations. In the second phase, a 
questionnaire was conducted with 97 students who were in the second year of their undergraduate education. 
The research data was analysed in two stages. In the first stage, the qualitative data collected through from the 
written open-ended interview questions was subjected to descriptive analysis. In the second stage, the vii 
quantitative data obtained from the Likert-scale questionnaire were analyzed using SPSS Version 23, and 
descriptive statistics were used to calculate mean and standard deviation scores. Findings suggest that students 
who participated in the present study are well aware of their learning needs, and that they have clear 
expectations from the ESP course. The participants believe that ESP course contributed to the development of 
language skills, including vocabulary knowledge and pronunciation. However, it was also found that students 
experienced some challenges and problems in performing various language skills, and they were dissatisfied with 
the course materials used. 

Keywords: English for specific purposes (ESP), Needs analysis, English language education, Vocational 
English, Curriculum, Program evaluation 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Özel 

Amaçlı İngilizce Öğrenme İhtiyaçlarının İncelenmesi 

Özet: Bu çalışmanın amacı, Çukurova Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Özel Amaçlı İngilizce (ÖAİ) dersini alan öğrencilerin İngilizce dil öğrenme 
ihtiyaçlarını, derste karşılaşabilecekleri zorlukları ve sorunları ve mevcut dersin öğrencilerin öğrenme 
ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığını incelemektir. Karma yöntemli bir araştırma tasarımı ile elde edilen veriler 
anketler ve görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Çalışmanın katılımcıları, 121 lisans öğrencisi ve bir İngilizce öğretim 
görevlisinden oluşmaktadır. Bu katılımcılardan veriler, anket aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmanın verileri iki 
aşamada analiz edilmiştir: İlk aşamada, açık uçlu görüşme sorularından toplanan nitel veriler betimsel analize 
tabi tutulmuştur. İkinci aşamada ise, SPSS Versiyon 23.0 kullanışmış ve Likert ölçeği anketinden elde edilen nicel 
veriler, ortalama ve standart sapma puanlarını hesaplamak amacıyla tanımlayıcı istatistiklerle incelenmiştir. 
Bulgular, katılımcıların kendi öğrenme ihtiyaçlarının farkında olduklarını ve ÖAİ dersinden açık beklentileri 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca, katılımcıların ÖAİ dersinin, kelime bilgisi ve telaffuz da dâhil olmak üzere, dil 
becerilerinin gelişimine katkıda bulunduğuna inandıklarını, çeşitli dil becerilerini gerçekleştirmede bazı zorluklar 
ve problemler yaşadıklarını, kullanılan ders materyallerinden hoşnut olmadıkları ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Özel amaçlı İngilizce (ESP), İhtiyaç analizi, İngiliz dili eğitimi, Meslekî İngilizce 
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Investigating the Teachers’ Use of L1 In EFL Classes 

Ufuk TANRISEVEN, ufukthegod7@gmail.com, Çağ Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ, ykirkgoz@cu.edu.tr, Çukurova Üniversitesi, Türkiye 

Abstract: English has been acknowledged to be the global language of business, trade, science, and 
academic studies. In the development of English language competence, there has been an ongoing debate among 
the scholars on whether the mother tongue (L1) or the target language (L2) should be used in the instructional 
process. This study aims to investigate Turkish EFL teachers’ perspectives on the use of L1 in foreign language 
classrooms, functions that the teachers’ use of L1 serves in English classes, and the amount of L1 use, as 
perceived by English teachers. Mixed method research design was adopted in order to seek answers to the 
research questions, and two research instruments have been used to collect data. Data was collected from 43 
English teachers working in three private colleges located in a province in Turkey. The Use of L1 Questionnaire, 
comprising three parts, was used to gather both quantitative and qualitative data, and semi-structured interviews 
were used to obtain qualitative data. Quantitative data from the closed-ended questions of the Questionnaire 
was analysed using the SPSS 21.0 version, and qualitative data were analysed using inductive content analysis 
method. The findings revealed that participants avoid or limit the use of L1 systematically and recognize the 
need for giving priority to using L2 in EFL classrooms. 

Keywords: The mother tongue (L1), The target language (L2), Monolingualism, English language teachers. 

İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretildiği Sınıflarda Ana Dil 

Kullanımının İncelenmesi 

Özet: İngilizce tüm dünyada ticaret, bilim ve akademik çalışmaların ortak dili olarak kabul edilmektedir. 
İngilizce dil yeterliğinin gelişmesinde, ana dilin (L1) mi yoksa hedef dilin (L2) mi kullanılması gerektiği, süregelen 
bir tartışma konusudur. Bu çalışmanın amacı, İngilizce öğretmenlerinin derslerinde ana dil (Türkçe) kullanımına 
yönelik algılarını, bu öğretmenlere göre ana dilin derslerdeki işlevlerini ve bu öğretmenlerin derslerinde ana dili 
ne kadar kullandıklarını incelemektir. Bu çalışma, şu araştırma sorularını cevaplamayı amaçlamaktadır: (1) 
Öğretmenlerin, yabancı dil olarak İngilizce öğretirken ana dilin (Türkçe) kullanılmasına dönük algıları nelerdir?, 
(2) Öğretmenlere göre ana dil İngilizce derslerinde hangi işlevleri yerine getirmektedir? ve (3) İngilizce 
öğretmenlerinin derslerinde ana dil (Türkçe) kullanımının miktarı konusundaki görüşleri nelerdir? Bu çalışmanın 
örneklemi, Türkiye’de bir şehirde bulunan üç özel okulda görev yapmakta olan 43 İngilizce öğretmenidir. 
Katılımcılar, amaçsal örneklem yöntemi yoluyla seçilmiştir. Bunun sanı sıra, altı gönüllü katılımcı ile görüşmeler 
de yapılmıştır. Anketten elde edilen nicel veriler SPSS 20,1 versiyonu ile değerlendirilmiş ve nitel veriler ise içerik 
analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın bulguları, katılımcı İngilizce öğretmenlerinin derslerinde 
ana dil (Türkçe) kullanmaktan sık sık kaçındıklarını ve hedef dilin (İngilizce) kullanılmasına öncelik verdiklerini 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ana dili (L1), Hedef dil (L2), Tek dillilik, İngilizce öğretmenleri 
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EFL Teachers’ Self-Efficacy Beliefs on Web 2.0 Tools in Instructional 

Integration 

Eyyüp YAPRAK, eyyupyaprak@gmail.com, Çukurova Üniversitesi, Türkiye 

Doç. Dr. Gülden TÜM, guldentum@gmail.com, Çukurova Üniversitesi, Türkiye 

Özet: In a world where distances are rapidly getting closer and cultures intersect more than ever, the 
necessity of a foreign language, especially a universal language, is an undeniable fact. The widespread use of 
the internet and the accompanying Web 2.0 technologies have increased the importance of foreign languages in 
recent years. Therefore, the present study aims to investigate EFL teachers’ self-efficacy beliefs towards Web 
2.0 tools. The quantitative data was gathered through a questionnaire of Web 2.0 Tools Integration Instrument 
(W2TII) and Web 2.0 Tools Integration Self-Efficacy Instrument (WTISEI) (Pan & Franklin, 2011), and the 
Decomposed Theory of Planned Behaviour (DTPB) Model to Measure Attitudes (Ajjan & Hartshorne, 2008). In the 
qualitative data collection phase, a set of semi-structured interview by Farah (2011) were used to gather data. 
The results revealed a significant difference on self-efficacy of the EFL teachers towards the Web 2.0 tools. 

Anahtar Kelimeler: Web 2.0 tools, Self-efficacy beliefs, EFL teachers, Integration 

İngilizce Öğretmenlerinin Web 2.0 Araçlarının Öğretime 

Entegrasyonuna Yönelik Öz Yeterlilik İnancı 

Abstract: Mesafelerin hızla yaklaştığı ve kültürlerin her zamankinden daha fazla kesiştiği bir dünyada, bir 
yabancı dilin, özellikle de evrensel bir dilin gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. İnternetin ve beraberindeki Web 
2.0 teknolojilerinin yaygın kullanımı son yıllarda yabancı dillerin önemini artırmıştır. Bu nedenle, bu çalışma 
İngilizce öğretmenlerin Web 2.0 araçlarını kullanımına yönelik öz-yeterlilik inançlarını incelemiştir. Bu çalışma 
aynı zamanda Web 2.0 araçlarının entegrasyonunu etkileyen demografik değişkenleri de incelemeyi 
amaçlamaktadır. Nicel veriler demografik bilgiler, Web 2.0 Araçları Entegrasyon Aracı (W2TII) ve Web 2.0 Araçları 
Entegrasyon Öz-Yeterlik Aracı (WTISEI) (Pan ve Franklin, 2011), Tutumları Ölçmek için Ayrıştırılmış Planlanan 
Davranış Teorisi (DTPB) Modeli (Hartshorne ve Ajjan, 2008) içeren dört bölümden oluşan bir anket aracılığıyla 
toplanmıştır. Farah (2011) tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme sorusu detaylı veri toplamak için 
kullanılmıştır. Bulgular İngilizce öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarına yönelik öz-yeterlik inançları konusunda 
farkındalık yarattığını göstermektedir. 

Keywords: Web 2.0 araçları, Öz-yeterlik inançları, İngilizce öğretmenleri, Entegrasyon 
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Yabancı Dil Öğretimi ve Kültürel Boyutundaki Yenilikcilik Üzerine 

Assoc. Prof. Dr. Xhemile ABDIU, abxh_1@yahoo.it, Tiran University, Albania 

Özet: “Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse 
etsin, o zaferin köklü sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bu ikinci ordu olmadan birinci ordunun 
elde ettiği kazanımlar sönük kalır…” Atatürk 

Bir toplumun sağlıklı nesiller yetiştirmesi ve niteliğin artırılması iyi bir eğitim ile mümkündür. Eğitim, 
bireyde davranış değiştirme sürecidir. Eğitim sürecini öğrenim ve öğretim oluşturmaktadır. Öğrenim bilgi edinimi 
işidir. Öğretim ise bilgi kazandırma işidir. Öğretim sürecinde ortaya çıkan “ne, niçin, nasıl” öğretilmeli sorularıdır. 
Öğrenen kişi ne kadar yetenekli olursa olsun, onun başarabilmesi öğretimin niteliğine bağlıdır. Öğretimde “nasıl” 
sorusu ile karşılaşmaktayız. Teknolojinin ilerlemesi ve eğitime verilen önemin artması, yenilikciliğin eğitimde 
kullanımını gerekli kılmaktadır. Günümüz yenilikcilikteki ilerlemeler göz önüne alındığında yenilikciliğin eğitim 
sürecinde önemli bir yer edindiği görülmektedir. Yenilikciliğin yabancı dil öğretiminde kullanım amacı özel kelime 
edinimi sağlamak, yazılı ve sözlü ifade becerisi kazandırmak, dilbilgisini ve test yeteneğini arttırmaktır ve dil-
kültür ilişkisini kavratmaktır. Aynı zamanda başarılı bir dil kullanımının sağlanmaktır. Bu bildirinin konusu yabancı 
dil öğretimi ve kültürel boyutundaki yenilikcilik üzerine olacaktır. Örnek olarak Arnavutlara Türkçe ögretimini 
dile getirmeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil, Kültürel boyut, Yenilikcilik, Öğretim, Edim 

On Innovation on Foreign Language Teaching and Cultural Dimension 

Abstract: “No matter how bright victories a nation achieves on the battlefields without an army of 
knowledge, that victory is only possible with an army of knowledge. Without this second army, the achievements 
of the first army will remain pale ...” Atatürk 

It is possible for a society to raise healthy generations and increase the quality with a good education. 
Education is the process of changing behavior in the individual. Education and teaching constitute the educational 
process. Learning is knowledge acquisition. Teaching is a matter of providing information. The questions that 
arise in the teaching process are “what, why, how” should be taught. No matter how skilled the learner is, his 
success depends on the quality of the teaching. We are faced with the "how" question in teaching. The 
advancement of technology and the increasing importance given to education require the use of innovation in 
education. Considering today's progress in innovation, it is seen that innovativeness has an important place in 
the education process. The purpose of innovation in foreign language teaching is to acquire special vocabulary, 
to gain written and oral expression skills, to increase grammar and test ability, and to teach the relationship 
between language and culture. At the same time, it is to ensure a successful use of language. The subject of this 
paper will be on innovation on foreign language teaching and cultural dimention. As an example, we will try to 
express the teaching of Turkish to Albanians. 

Keywords: Foreign language, Cultural dimension, Innovation, Teaching, Performance 
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İletişimsel Yaklaşım ve Dil Öğretimi Üzerine 

Assoc. Prof. Dr. Spartak KADIU, spartakkadiu@yahoo.com, Tiran University, Albania 

Özet: Bilindiği gibi modern diller günümüzde farklı yollarla öğrenilir ve öğretilir. Avrupa Konseyi, uzun 
yıllardan beri dil öğrenenlerin bildirişimsel gereksinimleri yanı sıra, onların bu gereksinimlerini karşılayan ve 
onların ozelliklerine uygun materyal ve yöntem kullanımını temel alan bir yaklaşımı desteklemekte. Ortak 
Öneriler Çerçevesi’nin görevi, yabancı dil oğrenimi için belirli bir yöntemin önerilmesi değil, daha çok bu 
doğrultuda seçeneklerin önerilmesidir. Avrupa Konseyi’nin en temel yöntem ilkesi, dil öğrenenlerin sosyal 
bağlamdaki gereksinimleri göz önüne alınarak saptanan hedeflere ulaşmak için, etkili yöntemlerin, dil öğretimi 
ve araştırılmasında kullanılmasıdır. Bu temel ilkelere bağlılık, zorunlu olarak çok yönlu hedeflerin ve çeşitli 
yöntemlerin ve materyallerin artmasını sağlamakta. Belirlenmiş hedefler uyarınca, daha etkili bir öğretim elde 
etmek için, öğrenme ve iletişim konusundaki araştırmaların ve ayrıca insan kaynakları ve diğer kaynakların 
beraber kullanılmasıyla tüm öğrenme/öğretme sürecinin sistematik bir yaklaşımla tasarlanması, uygulanması ve 
değerlendirilmesidir. Öğretim teknolojisi öğretim sürecindeki yöntem ve teknikleri, kullanılacak araçları, 
programı, öğreten ve öğreneni kapsayan bir alandır. Teknoloji ile dil öğretimi öğrenciyi ön plana çıkaran, 
keşfettirme ve buldurmaya yönelik bir yaklaşım doğrultusunda hazırlanmıştır. Bilgisayar, dil öğretiminde, öğrenci 
ve öğretmen için derste kullanılabilecek yardımcı bir araçtır. Konular çekici ve önemli yönleriyle verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Iletişim, Iletişimsel yaklaşım, Dilbilgisi öğretimi, Teknoloji 

On Communicative Approach and Language Teaching 

Abstract: As it is known, modern languages are learned and taught in different ways today. For many years, 
the Council of Europe has been promoting an approach based on the communicative needs of language learners, 
as well as the use of materials and methods that meet these needs and suit their characteristics. The task of the 
Common Proposals Framework is not to propose a specific method for foreign language learning, but rather to 
suggest options in this direction. The most basic method principle of the Council of Europe is the use of effective 
methods in language teaching and research in order to achieve the goals determined by considering the social 
needs of language learners. Adherence to these basic principles necessarily leads to an increase in multifaceted 
objectives and a variety of methods and materials. It is the systematic design, implementation and evaluation 
of the whole learning / teaching process by using research on learning and communication, as well as human and 
other resources together, in order to achieve a more effective teaching, in accordance with the determined 
objectives. Instructional technology is a field that includes methods and techniques in the teaching process, the 
tools to be used, the program, the teacher and the learner. Language teaching with technology has been prepared 
in line with an approach that puts the student in the forefront and is oriented towards being discovered and 
discovered. The computer is an auxiliary tool that can be used in language teaching, for students and teachers 
in lessons. Topics are given in attractive and important aspects. 

Keywords: Communication, Communicative approach, Grammar teaching, Technology 
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Yabancı Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde 

Kullanılan Ders Kitaplarında Yer Alan Konuşma Etkinlikleri ile ilgili 

Görüşleri 

Doç. Dr. Gülden TÜM, guldentum@gmail.com, Çukurova Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Öğretmen ve öğrenen arasında köprü görevi üstlenen ders kitabı, dil öğretiminde temel dil 
becerilerinin kazandırılmasında en çok yararlanılan eğitim araçları arasında yer alır ve öğrencilerin de öğrenme 
yaşantılarına kaynaklık eder. Ders kitabı öğrencinin konuşma becerilerinin kazanılmasında belirli bir sistemde 
zemin oluşturarak öğrenilenlerin pekişmesini sağlar. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki 
konuşma etkinliklerinin yabancı öğrencilerin konuşma becerileriyle ilgili kazanımlarını ne ölçüde karşıladığı uzun 
zamandır merak konusudur. Bu nedenle çalışmanın amacı, yabancı öğrencilerin Türkçe ders kitaplarında yer alan 
konuşma etkinlikleri ile ilgili görüşlerini incelemek ve kitap yazarlarına katkıda bulunmaktır. Çalışmanın 
sonuçları, yabancı öğrencilerin yabancılara Türkçe öğretimi kitaplarındaki konuşma bölümlerinin günlük hayatla 
ilgili olmasını olumlu karşıladıklarını ancak tartışma konularının gerçek ve dünya ile ilgili ya da bilimsel olmasının 
Türkçe derslerinde daha dilsel aktarımlı iletişim kurmayı sağladığını düşündüklerini ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, Ders kitapları, Konuşma etkinlikleri 

The Views of Foreign Learners of Turkish on Speaking Activities in 

the Textbooks for Teaching Turkish as a Foreign Language 

Abstract: Textbook that realizes a bridge between teacher and learner are among the mostly utilized 
educational tools to improve language skills in language teaching and play important roles as resources in learning 
experiences of learners. It also provides reinforcement of what is learned by forming a basis to transfer their 
learning into outcomes in a certain system. The speaking parts of the textbooks for teaching Turkish as a foreign 
language has been a matter of debate regarding to what extend it meets the outcomes of foreign learners of 
Turkish for a long time. Therefore, the aim of the study is to investigate to what extent the speaking activities 
of Turkish textbooks for foreigners recover learners needs and to contribute to materials designers. The findings 
of the study reveal that speaking activities of the Turkish textbooks include daily information and are perceived 
in a good manner by foreign learners; however, their expectations about these textbooks are to see more 
scientific or World knowledge in the speaking sections in TFL textbooks in order to mediate discussion in Turkish 
lessons. 

Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, Textbooks, Speaking activities 
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Üniversitelerin Kur Uygulamaları 

Doç. Dr. Serpil ÖZDEMİR, serpilozdemir34@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Türkiye’deki üniversitelerde yabancı öğrenci sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu öğrenciler B1 
düzeyinde Türkçe bildiklerini gösteren bir sertifikaya sahipseler birçok üniversitede ön lisans/lisans derslerine 
başlayabilmektedirler. Sertifikası olmayan öğrenciler için üniversiteler tarafından seviye tespit sınavları 
yapılmakta ve Türkçesi yetersiz öğrencilere kur sistemi içinde Türkçe öğretilmektedir. Bugün Türkiye’de 120 
üniversitenin Türkçe öğretim merkezlerinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Bu üniversitelerde 
kurların eşit sürelerde tamamlanması, kur düzeyi aralıklarının eşit olması, kur atlamak için gerekli en az puanın 
her üniversitede aynı olması, derslere başlamak için bütün üniversitelerin aynı dil seviyesinde öğrenci kabul 
etmesi beklenir. Çünkü öğrenci bir üniversiteden aldığı yeterlik sertifikası ile başka bir üniversiteye kayıt 
yapabilmektedir. Bu araştırma yabancı dil olarak Türkçe öğreten kurumların kur uygulamalarını betimleyerek bir 
standardın olup olmadığı ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Doküman incelemesi yöntemiyle yapılan 
araştırmanın veri kaynağı üniversitelerin internet siteleridir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden aykırı durum 
örneklemesi yöntemiyle örneklem alınmıştır. Verilere alt problemler doğrultusunda betimsel analiz 
uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda üniversitelerin A1-C1 düzeylerinde toplam kur saatlerinin 480 ile 960 
arasında değiştiği, kur düzeylerini gösteren aralıklarının eşit olmadığı, kur sınavlarında dil becerileri için alt 
sınırlar belirledikleri, ancak bazı üniversitelerin belirlenen alt sınırları uygulamadıkları, ön lisans/lisans derslerine 
başlamak için gerekli düzeyin B1-C1 aralığında değiştiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda şu öneriler 
geliştirilmiştir: Kur sınavlarında dil becerilerinin her birinden en düşük başarı düzeyi dikkate alınmalıdır. Kurların 
toplam ders saatleri standart olmalıdır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretim uygulamalarını standartlaştırmaya 
yönelik akreditasyon çalışmaları yapılmalıdır. Standart bir Türkçe yeterlik sınavı geliştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Dil düzeyleri, Kur saatleri, Düzey aralıkları, Dil 
becerileri başarı puanı 

Level Applications of Universities Teaching Turkish as a Foreign 

Language 

Abstract: The number of foreign students in universities in Turkey is increasing day by day. If these students 
have a certificate showing that they know Turkish at B1 level, they can start associate / undergraduate courses 
in many universities. For students who do not have a certificate, language level exams are conducted by 
universities and Turkish is taught to students whose level of Turkish is insufficient. Today, 120 university teaching 
Turkish as a foreign language in the Turkish education centers in Turkey. At these universities, it is expected 
that the levels are completed in equal periods, the levels have equal minimum and maximum points, the 
minimum score required for skipping levels is the same in every university, and all universities will accept 
students at the same language level to start the courses. Because students can enroll in another university with 
the qualification certificate received from a university. This research was carried out to describe the level 
practices of institutions teaching Turkish as a foreign language and to determine whether there is a standard in 
the practices. The research was carried out with the method of document analysis and the data source of the 
research is the websites of universities. Sampling was taken with contrary case sampling method which is one of 
the purposeful sampling methods. Descriptive analysis was conducted to the data in accordance with the sub-
problems. the language level ranges of the universities are not equal, universities set lower limits for language 
skills in their level exams, but some universities did not apply the determined lower limits and the level required 
to start associate / undergraduate courses of universities varies in the range of B1-C1. In line with these results, 
the following suggestions have been developed: The lowest level of success in each of the language skills should 
be taken into account in the level exams. Total course hours should be standard. Accreditation studies should be 
conducted to standardize Turkish teaching practices as a foreign language. A standard Turkish proficiency exam 
should be developed. 

Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, Language levels, Course hours, Level ranges, Language 
skills achievement score 



4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2020) 
4th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2020)   

 

 

   

114 

 

Vilnius Üniversitesinde Okutulan Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders 

Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme 

Assoc. Prof. Dr. Galina MISKINIENE, galina.miskiniene@flf.vu.lt, Vilnius University, Lithuania 

Özet: Sovyet Birliği’nin dağılmasından sonra 1991–1992 öğretim yılında Vilnius Üniversitesinde seçmeli ders olarak 
Türkçe öğretilmeye başlanmıştır. Vilnius Üniversitesine Türkiye’den ilk okutman Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği 
aracılıyla 1993’te gelmiştir. 1997’de resmî olarak Vilnius Üniversitesi Türk Dili Merkezinin açılısı yapılmıştır. Vilnius 
Üniversitesi Türk Dili Merkezi, Filoloji Fakültesi ile Doğu Bilimleri Merkezinde Türkçe eğitimi alan öğrencilere hizmet 
veren bir kurumdur. Vilnius Üniversitesi Filoloji Fakültesinde 2001 yılından itibaren Litvan Filolojisi ve Yabancı Diller 
(Türkçe) programı bulunmaktadır. Bu programdaki derslerin yarısı Türkçe, yarısı Litvancadır. Bu bölüm öğrencilerine 
Türkçe öğretimi ile ilgili derslerin yanında ilk yarıyıldan itibaren ‘Türk Kültürü ve Tarihi’, ‘Türkoloji’ye Giriş’, 
‘İslamiyet’e Giriş’, ‘Türk Dilinin Söz Dizimi’, ‘XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı’, ‘XX. Yüzyıl Türk Edebiyatı’, ‘Türk Dili Tarihi’, 
‘Türk Dilinin Bugünkü Durumu’ ve ‘Türkçeden Litvanyacaya, Litvanyacadan Türkçeye Tercüme’ gibi dersler 
verilmektedir. Bu programdaki derslerde zaman zaman değişiklikler yapılabilmektedir. Vilnius Üniversitesi Doğu 
Bilimleri Merkezine bağlı olarak 2007–2008 öğretim yılında açılan Türkoloji Araştırmaları Bölümünde ise Türkçe öğretimi 
ile ilgili derslerin yanında ‘Osmanlıca’, ‘Türkoloji’ye Giriş’, ‘İslamiyet’e Giriş’, ‘Türk Kültürü’, Türk Edebiyatı’, ‘Türk 
Etnolojisi’, ‘Türk Tarihi ve Tarih Yazıcılığı’, ‘Orta Asya Kültürü’, ‘XX. Yüzyıl Türk Siyasi Tarihi’, ‘Litvanya’daki Türk 
Toplulukları’, ‘İslam Sanatı’ gibi dersler verilmektedir. Bu programda da gerek ders çeşitliliğinde gerekse ders 
kredilerinde ihtiyaca göre değişiklikler yapılabilmektedir. Vilnius Üniversitesi bünyesinde yer alan bu iki bölümde de 
Türkçe öğretimine büyük önem verilmektedir. Bu iki bölümdeki Türkçe öğretimi ile ilgili ders saatleri ve kredileri aynı 
değildir. Mesela Litvan Filolojisi ve Yabancı Diller (Türkçe) programında okuyan öğrencilere dört yıl boyunca haftada 8-
10 saat Türkçe öğretimi ile ilgili dersler verilmektedir. Türkoloji Araştırmaları Bölümünde ise Türkçe öğretimi ile ilgili 
dersler üç yıl boyunca haftada 6–8 olarak verilmektedir. Litvanca ile aynı dil ailesinden olmayan Türkçenin Litvanya’da 
öğretilmesi sırasında farklı metotların uygulanmasına ve metotlara uygun kaynak kitapların kullanılmasına ihtiyaç vardır. 
Vilnius Üniversitesinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programlarında, ilk olarak 1993’ten itibaren Mehmet Prof. 
Mehmet Hengirmen tarafından hazırlanan ‘Türkçe öğreniyoruz (1–6) ’ seti kullanılmaya başlanmıştır. Ardından “Hitit”, 
“Yeni Hitit”, “Orhun”, “Türkçe Öğrenelim”, “Gökkuşağı”, “Yedi iklim” gibi kitaplar Türkçe öğretiminde kullanılmıştır. 
Bu bildiride, Vilnius Üniversitesinde Türkçe öğretimi derslerinde kullanılan ders kitapları ile ilgili inceleme ve 
değerlendirme yapacağız. 

Anahtar Kelimeler: Vilnius Üniversitesi, Türkçe, Ders kitabı, İnceleme 

The Evaluation Of Textbooks On Turkish Teaching To Foreigners At 

Vilnius University 

Abstract: After collapse of the Soviet Union, teaching of Turkish language began as an elective course at Vilnius 
University in the academic year of 1991-1992. With the help of Embassy of the Republic of Turkey lecturers from Turkey 
to Vilnius University arrived for the first time in 1993. In 1997, Vilnius University Turkish Language Center was officially 
opened. Vilnius University Turkish Language Center is an institution that trains students who study Turkish at Faculty 
of Philology and Center of Oriental Sciences. Lithuanian Philology and Foreign Language (Turkish) program has been 
taught at the Vilnius University Faculty of Philology since 2001. Half of the courses in this program are conducted in 
Turkish and other half in Lithuanian. In addition to the Turkish language lectures of this department, starting from the 
first semester, courses as “Turkish Culture and History”, “Introduction to Turcology”, “Introduction to Islam”, “Turkish 
Language Syntax”, “Turkish Literature of 19th Century”, “Turkish Literature of 21st Century”, “History of Turkish 
Language”, “Present Situation of Turkish Language” and “Translation from Turkish to Lithuanian and from Lithuanian 
to Turkish” are taught as well. From time to time various changes can be made in this program. In the Department of 
Turcology Studies, which was opened in the 2007-2008 academic year by Vilnius University Oriental Sciences Center, 
besides the Turkish language courses, “Ottoman Turkish”, “Introduction to Turcology”, “Introduction to Islam”, 
“Turkish Culture”, “Turkish Literature”, “Turkish Ethnology”, “Turkish History and Historiography”, “Central Asian 
Culture”, “Turkish Political History of 21st Century”, “Turkish Communities in Lithuania”, “Islamic Art” are taught. In 
this program, changes can be made according to the needs of both course variety and course credits. Great emphasis 
is placed on teaching Turkish in these two departments of Vilnius University. Course hours and credits for teaching 
Turkish in these two departments are different. For example, the students of Lithuanian Philology and Foreign Language 
(Turkish) program gets 8-10 hours of Turkish lessons a week for four years. In the Department of Turcology Studies, 
Turkish language courses are taught 6-8 hours per week for three years. While teaching Turkish, the language from 
different language family than Lithuanian, there is a need to apply different methods and use appropriate sources and 
textbooks in order to apply these methods. In the programs of Turkish as a foreign language at Vilnius University, 
“Türkçe öğreniyoruz (1–6)” set of textbooks prepared by Mehmet Hengirmen has been used. Other texbooks such as 
“Hitit”, “Yeni Hitit”, “Orhun”, “Türkçe Öğrenelim”, “Gökkuşağı”, “Yedi iklim” were used in Turkish teaching as well. 
In this paper, textbooks used in Turkish language teaching courses at Vilnius University will be examined and evaluated. 

Keywords: Vilnius University, Turkish language, Textbooks, Examination 



4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2020) 
4th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2020)   

 

*Bu çalışma birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında yürütmüş olduğu “An Investigation into the Basic Principles of 
Course Books Used in Teaching Turkish as a Foreign Language” başlıklı yüksek lisans tezinin bir bölümünden üretilmiştir. 

   

115 

 

The Reflection of Basic Skills in Course Books for Teaching Turkish 

as a Foreign Language 

Emine TEPE, eminetepe28@gmail.com, Çağ Üniversitesi, Türkiye 

Doç. Dr. Gülden TÜM, guldentum@gmail.com, Çukurova Üniversitesi, Türkiye 

Abstract: The use of qualified teaching materials related to the target language enhances learning process 
while learning any foreign language. Along with the process of teaching Turkish as a foreign language (TFL), 
which has gained considerable momentum for some decades, various course materials by different institutions 
have been developed so that they could be used efficiently. Common European Framework of References for 
Languages (CEFR) is the framework that guides the criteria about how to design materials. When designing course 
books, it is important to design functional and educational units according to specific principles. These principles 
are very important in the selection of TFL books for permanent teaching. In literature, there is no study 
encountered on the basic principles; therefore, this study aims at investigating the extend of principles in TFL 
course books. Data was collected from the course books of “Yedi İklim Türkçe” by Yunus Emre Institute (YEE) 
and “Yabancılar için Türkçe” by Gazi University (GU). The books selected were analyzed according to the basic 
principles in the Turkish language teaching course books accentuated in the CEFR. Findings indicate that the 
books of different institutions give priority to different principles in their TFL sets. 

Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, Course books, Principles, Common European framework 
of references for languages (CEFR) 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Temel Becerilerin Ders 

Kitaplarına Yansıması 

Özet: Hedef dille ilgili nitelikli materyallerin kullanılması, yabancı bir dili öğrenirken öğrenme sürecini 
geliştirir. On yıllar boyunca önemli bir ivme kazanmış yabancı dil olarak Türkçe öğretim (TYD) sürecinin yanı sıra, 
etkin bir şekilde kullanılabilmeleri için farklı kurumlar tarafından çeşitli ders materyalleri geliştirilmiştir. Avrupa 
Dilleri Ortak Çerçeve Metni materyallerin nasıl tasarlanacağına ilişkin kriterlere rehberlik eden çerçevedir. Ders 
kitapları tasarlanırken fonksiyonel ve eğitimsel birimlerin belirli ilkelere göre tasarlanması önemlidir. Bu ilkeler, 
kalıcı öğretim için TYD kitaplarının seçiminde çok önemlidir. Literatürde temel ilkelere ilişkin herhangi bir 
çalışmaya rastlanmaz; bu nedenle bu çalışma, TYD ders kitaplarındaki ilkelerin kapsamını incelemeyi 
amaçlamaktadır. Veriler Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından hazırlanmış “Yedi İklim Türkçe” ve Gazi 
Üniversitesi (GU) tarafından hazırlanmış “Yabancılar için Türkçe” ders kitaplarından toplanmıştır. Seçilen 
kitaplar, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’nde vurgulanan Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki temel ilkelere 
göre incelenmiştir. Bulgular, farklı kurumların kitaplarının TYD setlerinde farklı ilkelere öncelik verdiğini 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Ders kitapları, İlkeler, Avrupa dilleri ortak çerçeve 
metni 
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Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan İstanbul A1 ve 

A2 Ders Kitaplarının Sorularının İncelenmesi 

Muhammet Umut KIRAL, m.umutkiral@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Doç. Dr. Serpil ÖZDEMİR, serpilozdemir34@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Dil öğretiminin önemli unsurlarından birisi ders kitabıdır. Ders kitapları öğrenciye ve öğretmene yol 
gösteren materyallerdir. Konuların bir düzen içerisinde bulunmasını sağlar. Öğretmenin olmadığı yerlerde 
öğrencinin yararlanabileceği en faydalı kaynak ders kitabıdır. Öğrencilerin sınavlara hazırlanmasındaki 
yardımcılarından biri de ders kitaplarıdır. Ders kitapları yabancı dil öğretiminde öğrenicinin bulunduğu kurun 
kazanımlarını kazanmasında, konuların daha iyi anlaşılmasında yardımcısıdır. Ders kitaplarının yabancı dil 
öğretiminde bir faydası da öğrenciyi kur bitirme sınavında karşılaşabileceği soru tiplerine hazırlamaktır. Ders 
kitaplarında bulunan ölçme ve değerlendirme soruları dil öğretiminde öğrencinin işlenen metni ve konuyu daha 
iyi kavraması açısından önemlidir. Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının ölçme 
ve değerlendirme açısından görünümünü belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden 
doküman incelemesi yöntemiyle yürütülmüştür. Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarından İstanbul 
Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 kitapları örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından 
oluşturulan “Ders Kitaplarında Ölçme ve Değerlendirme Formu” aracılığı ile toplanmıştır. Söz konusu kitapların 
metin içi ve ünite sonu soruları incelenmiştir. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 kitaplarındaki soruların 
tema ve konuya uygunluğu, dil becerilerine göre dağılımı ve çeşitleri incelenmiştir. Her iki kitapta da soruların 
daha çok anlatma becerileri üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Soru çeşitlerinin dağılımına bakıldığında iki 
kitapta da soruların daha çok boşluk doldurma tarzında sorulduğu tespit edilmiştir. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe 
A1 kitabında hazırlanan soruların tema ve konulara uygun olduğu sadece bir soruda hata olduğu görülmüştür. 
İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A2 kitabında ise tüm soruların tema ve konulara uygun olduğu görülmüştür. 
İncelenen kitaplarda yazma becerisine yönelik soruların fazla olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonucunda ders 
kitabı yazarlarına ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur. Soruların görsellerle desteklenmesi, kısa cevaplı 
soruların nispeten azaltılıp açık uçlu soruların daha fazla yer alması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Ders kitabı, Ölçme ve değerlendirme 

Examination of the Questions in Istanbul A1 and A2 Textbooks Used 

when Teaching Turkish as a Foreign Language 

Abstract: One of the important elements of language teaching is the textbook. Textbooks are materials 
that give the students and teachers a lead. It ensures that the subjects are in order. The most useful resource 
that students can use in circumstances where there is no teacher is the textbook. One of the helpful elements 
in preparing students for exams is textbooks. Textbooks help the student to gain the achievements of his/her 
level and to better understand the subjects while learning a foreign language. One of the benefits of textbooks 
in foreign language teaching is to prepare the student for the types of questions he/she may encounter in the 
exit test. The assessment and evaluation questions in the textbooks are important for the student to better 
understand the text and the subject in language teaching. In this study, it was aimed to determine the 
appearance of the textbooks used in teaching Turkish to foreigners in terms of assessment and evaluation. The 
study was conducted using the document analysis method, one of the qualitative research techniques. Among 
the textbooks on teaching Turkish to foreigners, Istanbul Turkish for Foreigners A1 and A2 books were chosen as 
the sample. The data of the research were collected through the "Assessment and Evaluation Form in Textbooks" 
created by the researcher. In-text and end-of-unit questions of the books in question were examined. The 
suitability of the questions in the Istanbul Turkish for Foreigners A1 and A2 books to the theme and subject, their 
distribution according to language skills and types were examined. It was observed that the questions in both 
books focused more on narrative skills. Looking at the distribution of question types, it was found that the 
questions were asked in the style of filling the gaps in both books. It was observed that the questions prepared 
in the Istanbul Turkish for Foreigners A1 book were in accordance with the themes and subjects, and only one 
question was wrong. On the other hand, in the book Istanbul Turkish for Foreigners A2, it was observed that all 
questions were in accordance with the themes and subjects. It was observed that the number of questions about 
writing skill in the examined books was high. As a result of the research, suggestions were presented to the 
textbook authors and researchers. It is recommended to support the questions with visuals and to reduce short 
answer questions relatively while including more open-ended questions. 

Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, Textbook, Assessment and evaluation 
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Hayat Boyu Türkçe Kitap Setindeki Okuma Metinlerinin Kültür 

Aktarımı Açısından İncelenmesi 

Doç. Dr. Ömer İNCE, omer.ince@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Ayşe PELİN, doyuranayse@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Dil, toplumu dolayısıyla da kültürü taşıyan en önemli unsurdur. Onunla düşünür, onunla hisseder, 
onunla inanır, onunla yaşarız. Tüm bu düşündüklerimizi, hissettiklerimizi, inançlarımızı ve yaşantılarımızı da 
gelecek kuşaklara yine onunla aktarırız. Geçmişten bizlere aktarılan kültürümüzü de geleceğe yine dilimiz 
aracılığıyla aktarmaktayız. Görüldüğü üzere dil ve kültür etle tırnak gibidir. Birbirinden ayırmak mümkün değildir. 

Ülkemiz gerek jeopolitik konumu gerekse de sağlık, eğitim, iş olanakları, turizm vb. sebepler dolayısıyla 
dünyanın her yerinden gelen insanlara kapılarını açmakta ve ev sahipliği yapmaktadır. Nisan 2011’den beri 
özellikle Suriye’de yaşanan iç savaş sebebiyle ülkelerinden göç etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli 
sığınmacıya kapımızı açmamız ne yazık ki beraberinde çeşitli sorunları da getirmiştir. Bu sorunların en başında 
da eğitim ve adaptasyon sorunları yer almaktadır. Bu sorunların önüne geçebilmek de ancak dilimizi öğretmek ve 
kültürümüzü aktarmak ile mümkündür. 

Suriyeli sığınmacılara Türkçeyi öğretmek ve onların toplumumuza entegrasyonunu sağlayabilmek amacıyla 
Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) oluşturulmuştur. Bu 
proje kapsamında Suriyeli çocuklara Türkçe, Türk kültürü ve toplumsal değerlerimiz öğretilmektedir. 
Çalışmamızda da literatür taraması ve kültür analizi yöntem ve teknikleri kullanılarak Suriyeli Çocukların Türk 
Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında kullanılan Hayat Boyu Türkçe kitap 
setinde yer verilen okuma metinleri, kültür aktarımı açısından incelenmiştir. Bu araştırmadaki amacımız belirtilen 
kitap serisindeki kültür aktarımı ögelerinin tespitini yapmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Yabancılara Türkçe öğretimi, Kültür aktarımı 

Investigating the Reading Texts in Hayat Boyu Türkçe Book Set in 

Terms of Culture Transfer 

Abstract: Language is the most important element which carries the society. As a result, it carries the 
culture. We think with it, feel with it, believe with it, live with it. We transfer all the things we think and feel, 
and our beliefs and experience to the next generations. In addition, we have been transferring our culture which 
was transferred to us by previous generations to next generations via language. As it is seen, language and culture 
are inseparable. It is impossible to think that one is apart from the other. 

Our country has opened its doors and become home to people coming from anywhere in the world because 
of its geopolitical position as well as healthcare, education, job opportunities, tourism and so on. Since April 
2011, the fact that we have opened our doors to millions of Syrian refugees who had to migrate especially because 
of the civil war in Syria has unfortunately brought various problems. Among these problems, education and 
adaptation problems are the most important ones. Overcoming these problems can only be accomplished by 
teaching our language and transferring our culture. 

With the purpose of teaching Turkish to Syrian refugees and accomplishing their integration, Project on 
Promoting Integration of Syrian Kids into the Turkish Education (PIKTES) has been established. Within the scope 
of this project, Turkish, Turkish culture and our social values are taught to Syrian kids. In our study, the reading 
texts in Hayat Boyu Türkçe Book Set, which is used within Project on Promoting Integration of Syrian Kids into 
the Turkish Education (PIKTES) are studied in terms of culture transfer by using literature review and culture 
analysis method and techniques. Our purpose in this study is to identify the culture transfer elements in the 
aforementioned book set. 

Keywords: Turkish, Teaching of Turkish to foreign, Culture transfer 
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A New Way of Turkish Cultural Entrepreneurship in Education: Non-

State Actors in Action 

Hilal POLAT, hilalpolat@outlook.com, Küçükçekmece IMKB MTAL, Turkey 

Abstract: Soft power is the ability to influence others to obtain preferred outcomes. Non-state actors, 
namely media, and especially educational institutions are well positioned to win hearts and minds in the simplest 
way. As a new institutional design of Turkish cultural diplomacy, Joseph Nye’s concept of soft power has found 
its place in the classrooms and even formulated into an online setting. This study analyzes how Turkish soft power 
is exerted abroad with the Turkish language teaching especially since 2007. In this study, its is aimed to 
demonstrate that culture functions as the ultimate resource of soft power, starting from the popularity of Turkish 
series abroad. In addition, it is intended to present the chain reaction with regard to the popularity of the Turkish 
series which extends into the attraction towards the Turkish culture and language. Portraying specifically how 
the Yunus Emre Institutes become a cultural entrepreneurship system putting Turkish language as a marketing 
tool for the new era. While doing that, the efforts made towards gaining soft power with a linkage to Turkish 
culture are explained. The study also elaborates on how the cultural entrepreneurship system shifts from state 
to non-state actors under the framework of international education. 

Keywords: Turkish language, Soft power, Cultural diplomacy, International education 
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Belçika’nın Flaman Bölgesi’nde Yetişkinlere Yönelik Yabancı Dil 

Olarak Türkçe Öğretimi 

Semahat RESMİ CRAHAY, semahatresmi@hotmail.com, Hasselt – PCVO Limburg, Belgium 

Özet: Bu çalışma, Belçika’nın Flaman Bölgesi’nde, Belçika Flaman Topluluğu Eğitim Bakanlığının, Diller İçin 
Avrupa Ortak Başvuru Metni’ni bir üst metin olarak ele alıp hükme bağladığı yetişkinlere yönelik Diller Öğretimi 
Müfredatı’nın içeriğini ve bu müfredat içindeki Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Müfredatı’nı kapsamaktadır. 
Çalışmanın amacı; Belçika’da devlete, eyaletlere, belediyelere bağlı yetişkinlere yönelik Yabancı Dil Olarak 
Türkçe Öğretimi müfredatına bağlı kalınarak öğretim– öğrenim ve değerlendirmelerdeki uygulamalara 
değinmektir. Bununla birlikte ortak, standart ölçütlerle ve başarılı bir Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 
politikası yürütebilmek için kurumsallaşmanın gerekliliğine dikkat çekmektir. Araştırmanın evreni, yabancı dil 
olarak Türkçe öğretimi, örneklemi ise Belçika’da Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi müfredat programıdır. 
Çalışmada doküman incelemesi yapılmıştır. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’nin bir üst metin olarak 
alındığı Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi müfredat programında yer alan düzeyler; düzeylere göre bildirişim 
konuları; her düzeye göre geliştirilmesi gerekli beceriler (Konuşma: sözlü anlatım, karşılıklı konuşma; dinleme; 
okuma; yazma), becerilere yönelik metinler ve değerlendirmelerle ilgili bölümler incelenmiştir. Bunun yanı sıra 
Belçika- Flaman Bölgesi- Hasselt şehrinde, 16 dilin öğretildiği PCVO Limburg, yetişkinlere yönelik dil merkezinde 
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi’nin nasıl uygulandığı ortaya konmuştur. Çalışmanın bulguları sonucunda 
kurumsallaşmış bir ortamda Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi gerçekleştirmenin, özellikle öğretici açısından, 
önemine değinilmiştir ve Türkiye'deki dil merkezlerindeki farklı uygulamalara dikkat çekilerek önerilerde 
bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Belçika’da diller öğretimi müfredat programı, Belçika-Flaman Bölgesi’nde Türkçenin 
yabancı dil olarak öğretimi, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi müfredat programı 

Teaching Turkish as a Foreign Language for Adults in the Flemish 

Region of Belgium 

Abstract: This study encompasses the content of curriculum, which is pursued by Flemish Ministry of 
Education in Flemish Region in Belgium, by regarding Common European Framework of References for Languages 
(CEFR) is considered the source text, and also the curriculum of Teaching Turkish as a foreign language that take 
part in that curriculum. The aim of the study is to give information about the policy of foreign language teaching 
approach in Flemish Region in Belgium and the application of how Turkish is taught in modern languages center 
for adults, regarding CEFR. In addition, the aim is also to draw attention the necessity of institutionalization in 
order to provide a successful policy within standard scales. The research is conducted on teaching Turkish as a 
foreign language and the curriculum of teaching Turkish as a foreign language in Belgium.  Document analysis is 
utilized in this descriptive study. In the study, all the levels of teaching Turkish as a foreign language teaching 
calibrated in Common European Framework of References for Languages as a source text; communicative 
descriptors in all levels; language skills (speaking, listening, reading, and writing) to be improved in all levels; 
texts in these levels and parts of assessment  are investigated. Moreover, how teaching Turkish as a foreign 
language is taught in the language center for adults where 16 foreign languages are taught in the Flemish Region, 
Belgium is put forward. In the findings, the importance of how teaching Turkish as a foreign language is realized 
in an institutionalized country is underlined, especially, from the point of instructor, and suggestions have been 
made by drawing attention to the different language centers in Turkey. 

Keywords: Curriculum of teaching languages in Belgium, teaching Turkish as a foreign language in Belgium, 
Curriculum program of teaching Turkish as a foreign language 
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Azerbaycanda Türkçe Eğitimi Hakkında 

Assoc. Prof. Dr. Könül HACIYEVA, konulhaciyeva75@gmail.com, Azerbaijan National Academy of Sciences, 
Azerbaijan 

Özet: Azerbaycan bir türki cumhuriyettir. Halkı Türk, Azerbaycan Türkü, dili Türkçe yani, Azerbaycan 
Türkçesidir. Azerbaycan'da 1936 yılına kadar halk kendisini Türk, dilini ise Türkçe olarak adlandırmaktaydı. Bu 
tarihten sonra Azerbaycanlı ve Azerbaycanca adlandırması ihdas edilmiştir. SSCB dağıldıktan sonra 1992 yılından 
1995 yılına kadar Azerbaycan Anayasası'nda resmî dil Türkçe olarak tanımlanmıştır. Daha sonra Azerbaycan dili 
şeklindeki adlandırma kabul edilmiştir. Türkiye Türkçesinin öğretimi için 1919 senesinde Bakü Devlet Üniversitesi 
kurulduğunda tarih-filoloji fakültesi içinde Şarkiyat bölümü kurulmuştur. 1922-de ise Şarkiyat fakültesi bağımsız 
bir fakülte olarak faaliyete başlamıştır. Fakültede ilk yıllarda Türk ve fars bölümleri bulunmaktadır. Şarkiyat 
fakültesinin kurulmasında ve gelişmesinde birçok ünlü alim ve hocaların rolü olmuştur. N.Marr, İ.Meşşaninov, 
V.Bartold, A.Samoyloviç, H.Araslı, İ. Oşmarin, A.Romaşkeviç, P.Juze, B.Çobanzade, A.Qubaydulin, V.Huluflu, 
A.Memmedov, M.Alizade, Rahim Sultanov, Y.Şirvani ve diğerlerinin ismini söylenebilir. Şarkiyat fakültesinin ilk 
dekanı P.Juze olmuştur. 1957 yılından itibaren Yakın Doğu Dilleri ve Yakın Doğu Halkları Edebiyatı Tarihi kürsüleri 
dahilinde, 1991 yılından itibaren ise mustakil şekilde Türk dili ve edebiyatı kafedrası / kürsüsü olarak faaliyet 
göstermektedir. Kafedrada  Türk dili ve edebiyatının önemli meseleleri üzerine araştırmalar yapılmakta, ders 
kitapları ve sözlükler hazırlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Türkçe öğretimi, Üniversite 

About Turkish Education in Azerbaijan 

Abstract: Azerbaijan is a Turkish republic. The people of Azerbaijan are Turkish, Azerbaijani Turk, their 
language is Turkish, that is, Azerbaijan Turkish. Until 1936, the people in Azerbaijan called themselves Turk, and 
their language was Turkish. From then on, the names Azerbaijani and Azerbaijani language began to be used. 
After the dissolution of the USSR, the official language was defined as Turkish in the Constitution of Azerbaijan 
from 1992 to 1995. Later, the nomenclature as the Azerbaijani language was accepted. When Turkey Baku State 
University was founded in 1919 for the education of Turkish history-philology faculty of Oriental Studies 
department was founded. In 1922, the Oriental faculty started its activities as an independent faculty. In the 
first years of the faculty, there were Turkish and Persian departments. Many famous scholars and teachers played 
a role in the establishment and development of the Oriental faculty. Such as N.Marr, İ.Meşşaninov, V.Bartold, 
A.Samoyloviç, H.Araslı, İ. Oşmarin, A.Romaşkeviç, P.Juze, B.Çobanzade, A.Qubaydulin, V.Huluflu, A.Memmedov, 
M.Alizade, Rahim Sultanov, Y.Şirvani and others. The first dean of the Oriental faculty was P. Juze. Since 1957, 
it has been operating within the departments of the History of Near Eastern Languages and Near Eastern Peoples 
Literature, and since 1991, it has been operating as a Turkish language and literature cathedra / professorship. 
In this department, research is carried out on important issues of Turkish language and literature; in addition, 
textbooks and dictionaries are prepared. 

Keywords: Azerbaijan, Turkish education, University 
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Çeşitli Ülkelerde Türkçe Öğretimi: Japonya 

Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI, kuri@okayama-u.ac.jp, Okayama University, Japan 

Özet: Türkoloji araştırmalarının Japonya’da uzun bir geçmişi vardır. Bunun nedeni, Japonca’nın Altay 
dillerine mensup olup olmadığı konusunun uzun zamandan beri irdelenmesidir. Sunumda ilk olarak, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra, Japon dilbilimciler tarafından yapılmış olan bu araştırmalardan açıklanmıştır. Ardından, 
Türkoloji araştırmaları ve Türkçe öğretiminin bugünkü durumu hakkında bilgi verilmiştir. Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasının ardından, Türk dillerinin konuşulduğu bölgelerdeki araştırmalara ulaşmak daha da kolaylaşmıştır. 
Böylece, bazı araştırmacılar, Dolganca, Eynuca, Gagavuzca ve Kaşkayca gibi yok olma tehlikesi bulunan dillerin 
de dahil olduğu ilk elden kaynakları inceleme fırsatını yakalamıştır. Eski Uygurca ve Çağatay Türkçesi üzerine 
yapılmış önemli tarihi-dilbilimsel çalışmalar, son on yıl içerisinde gün yüzüne çıkarılabilmiştir. Sunumumda, 
Japonya’daki Türkçe ve Türk dilleri araştırmalarına ilişkin gelişmelerden ve son durumlardan kısaca bahsedilip, 
bağlı bulunduğum Okayama Üniversitesi Dil Bilim Bölümü’nde Türkçe ve Türk dilleri üzerine yapılan araştırma ve 
öğretim faaliyetleri hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Japonya, Türkoloji, Araştırma 

Turkish Teaching in Various Countries: Japan 

Abstract: Turcology research has a long history in Japan. The reason for this is that the issue of whether 
Japanese belongs to Altaic languages has been scrutinized for a long time. In the presentation, firstly, the studies 
conducted by Japanese linguists after the Second World War has been explained. Then, information is given 
about Turcology research and the current state of Turkish teaching. After the collapse of the Soviet Union, it 
became easier to reach studies in regions where Turkic languages are spoken. Thus, some researchers had the 
opportunity to examine first-hand sources, including languages in danger of extinction such as Dolgan, Eynu, 
Gagauz, and Kashkay. Important historical-linguistic studies on Old Uyghur and Chaghatay Turkish have been 
brought to light in the last decade. In my presentation, I will briefly mention the developments and recent 
situations regarding Turkish and Turkish languages research in Japan, and give information about the research 
and teaching activities on Turkish and Turkish languages at the Okayama University Linguistics Department, to 
which I am affiliated. 

Keywords: Japan, Turcology, Research 
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Çevrimiçi Öğrenmede Yenilikler 

Assist. Prof. Dr. Ulaş KAYAPINAR, ukayapinar@gmail.com, American University of the Middle East, Kuwait 

Özet: Pandeminin etkisiyle çevrimiçi eğitimde dünya çapında ani ve beklenmedik bir değişim gerçekleşti. 
İnternet tabanlı öğrenme yönetim sistemleri teknolojik altyapı gereksinimine olan ihtiyacın zorunluluğunu 
belirginleştirdi. Bu zorunluluk, çevrimiçi eğitimin ve katılımcılarının da gelişmesine olanak sağladı. Bu gelişimle 
birlikte öğretim üyeleri, öğrenciler ve kurumların rolleri de ciddi bir şekilde değişmiş oldu.  Çevrimiçi eğitimin 
gerçekleştirilmesinde sadece video ya da dijital sunumların kullanımı etkili olmaktan çıktı. Öğrencilerin 
motivasyonu ve derse katılımlarını sağlamak amacı ile çeşitli araçlar kullanılamaya başlandı. Bu çalışma, 20 
ülkeden sağlanan verilerle dünyada çevrimiçi eğitimde kullanılan yeniliklerin derlenmesiyle oluşturulmuştur. Bu 
yenilikler, mobil erişim, elektronik ders kitapları, konferans sistemleri, kaynaklar, soru bankaları, sosyal medya 
araçları, durum çalışmaları, simülasyonlar, sanal gerçeklik uygulamaları, video, tabletler, açık çevrimiçi derler, 
oyunlaştırma ve ölçme araçlarının kullanımı çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi öğrenme, Teknoloji, Yenilik 

Innovations in Online Learning 

Abstract: With the impact of the pandemic, a sudden and unexpected change in online education has 
occurred around the world. Internet-based learning management systems emphasized the necessity of 
technological infrastructure. This obligation enabled the development of online education and its participants. 
With this development, the roles of faculty members, students and institutions have changed drastically. The 
use of video or digital presentations alone has not been effective in conducting online education. Various tools 
began to be used in order to motivate students and ensure their participation in the lesson. This study was 
created by compiling the innovations used in online education in the world with data from 20 countries. These 
innovations were tried to be explained within the framework of mobile access, electronic textbooks, conference 
systems, resources, question banks, social media tools, case studies, simulations, virtual reality applications, 
video, tablets, open online compilation, gamification and measurement tools. 

Keywords: Online learning, Technology, Innovation  
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21. Yüzyılın Eğitim Parametrelerinde İnovasyon 

Prof. Dr. Seyfi Özgüzel, sozguzel@gmail.com, Çukurova Üniversitesi, Türkiye 

Özet: İnovasyon, bir süreci yenilemeyi ifade eder.  İnovasyon bir buluş değildir. Inovasyon bir ürüne veya 
hizmete yeni etkin özellikler kazandırıp insanlığın hizmetine yeniden sunmaktır. İnovasyon süreci, bilginin ve 
teknolojinin insanların hizmetine sunulması olarak tanımlanır. İnsanoğlu ‘İbn Haldunu’un ifade etmiş olduğu gibi 
beşikten mezara kadar arayış içindedir. Ülke ve dünya toplumundaki gelişmeler insanları yeni arayışlara 
zorlamaktadır. Teknolojik gelişmeleri incelediğimizde bir-iki kuşak önce yaşamış olan büyüklerimizin yaşadığı 
koşullarda yaşamadığımızı ve ekonomik açıdan bakıldığında küreselleşmenin oldukça hissedilir olduğunu 
görmekteyiz. Dünyadaki ekonomik gelişmelerin çekim gücünün etkisi veya politik sorunlardan dolayı çok sayıda 
insanın, doğduğu ülkesini terk ederek diğer ülkelere göç etmesi söz konusudur. Bu yüzden Eğitim dünyasının her 
türlü yeniliğe hazır olması ve öğrencilerimizi sürekli olarak geleceğin realitesine hazırlaması gerekmektedir. 
Eğitimde sürekli olarak yenilikleri takip etme ve insan hizmetine sunmak ve uygulamak gerekir. Yeniliklerin 
öğrencilere öğretilebilmesi için de eğitimcilerin araştırmacı ruhla toplumsal ve küresel gelişmeleri takip etmeleri 
gerekmektedir. 20. yüzyıl ile 21. yüzyıl arasındaki fark, üç yüz elli yıl önceki tarım toplumundan endüstri 
toplumuna geçiş kadar büyüktür.  

Gelecek kuşak yalnızca Türkiye’de yaşayan akranlarıyla yarışmayacak, küreselleşmeden ve teknolojik 
gelişmelerden dolayı kendi alanında Avrupa’da, Asya’da, Afrika’daki meslektaşıyla yarışacaktır. Inovasyon 
deneme yapmadan, hata yapmadan gerçekleşmez; bu yüzden eğitim etkileşimli verilmeli, eğitimcilerin eleştiriye 
açık olması gerekmektedir. 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verecek olan bireylerin yalnızca enformasyon 
teknolojisi ve medya bilimi becerilerine sahip olmaları yeterli olmamaktadır. 

“Dünya Bireyi” olarak yetişme ve dünyanın farklı kültürleriyle iletişim kurabilme becerileri birçok alanda 
önem taşımaktadır. Bir eğitim kurumunda uygulanan eğitim sisteminin kalitesi hiçbir zaman o eğitimi veren 
eğitimcilerin kalitesinden daha yüksek olamayacağına göre, 21. Yüzyıla hazırlanırken eğitim sistemini yenilemek 
ve yeniden dizayn etmenin, ancak eğitimcilerin de bu yeniliklere ayak uydurmaları durumunda sağlanabileceği 
söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Teknoloji, İnovasyon 

Innovation in Education Parameters of the 21st Century 

Abstract: Innovation means renewing a process. Innovation is not an invention. Innovation is adding new 
effective functions to a product or service and offering it to humanity again. The innovation process is defined 
as putting information and technology at the service of people. Mankind has continued to explore from cradle to 
grave, as "Ibn Khaldun" has stated. Developments in the country and world society are forcing people to keep 
innovating. If we examine technological developments, we see that we do not live in the conditions of our elderly 
who lived one or two generations ago and that globalization is quite noticeable from an economic perspective. 
It is possible for many people to leave their native country and emigrate to another country because of the 
appeal of economic developments in the world or because of political problems. That is why the educational 
world must be ready for all kinds of innovations and constantly prepare our students for the reality of the future. 
In order to impart innovations to students, teachers must follow social and global developments with an inquiring 
mind. The difference between the 20th and the 21st century is as great as the transition from an agricultural 
society to an industrial society that lasted three hundred and fifty years. Future generations will not only 
compete with their peers living in Turkey. As a result of globalization and technological progress, they will 
compete with their peers in their fields in Europe, in Asia, in Africa.  

Innovation does not come without trial and error; that is why education must be interactive and teachers 
must be open to criticism. It is not enough that individuals who will meet the needs of the 21st century only have 
information technology and media science skills. The ability to grow up as a "Citizen of the World" and to 
communicate with different cultures of the world is important in many areas. 

Since the quality of the education system offered in an educational institution can never exceed the quality 
of the teachers delivering education, it can be said that the renewal and redesign of the education system in the 
preparation for the 21st century can only be achieved if educators keep up with these innovations. 

Keywords: Education, Technology, Innovation 
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