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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 5. Uluslararası Sınırsız Eğitim 

ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021), 5th International Symposium of Limitless 

Education and Research (ISLER 2021), 17-20 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi 

olarak gerçekleştirilmiştir.  

Sempozyumun amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma, 

araştırma ve uygulamaları paylaşmak, bilim okuryazarlığını geliştirmek, alana katkı 

sağlamak, eğitimci, araştırmacı, akademisyen, öğretmen ve öğrenci arasında 

etkileşimi sağlamaktır. Sempozyum ana teması “Eğitim ve Araştırmada Yönelimler” 

olarak belirlenmiştir. Bu amaçla okul öncesi eğitimden başlamak üzere 

yükseköğretime kadar 20’den fazla konu alanına yer verilmiştir. Ayrıca bu konularda 

uzman konuşmacılar davet edilmiştir. Sempozyuma davetli konuşmacı olarak aşağıda 

isimleri sıralanan 11 ülkeden 14 akademisyen katılmıştır.  

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

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

• Prof. Dr. Ilze IVANOVA, University of Latvia, Latvia 

• 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. Galina MISKINIENE, Vilnius University, Lithuania  

• Assoc. Prof. Dr. Şaziye YAMAN, American University of the Middle 

East (AUM), Kuwait  

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

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

• Dr. Feride HATİBOĞLU, University of Pennsylvania, USA  

• Dr. Düriye GÖKÇEBAĞ, University of Cyprus, Language Centre, Cyprus  

• Assist. Prof. Dr. Bağdagül MUSSA, University of Jordan, Jordan 

• Semahat RESMİ CRAHAY, PCVO Moderne Talen-Hasselt, Belgium  
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Sempozyuma katılan davetli konuşmacılar kendi alanlarında sunular yapmış, 

konferans vermiş, panelist ve oturum başkanlığı gibi bilimsel etkinliklerde görev 

almıştır. Böylece Sempozyuma yurt içinden ve dışından yoğun bir katılım olmuştur.  

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunda (USEAS 2021), 

başta Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği üyeleri olmak üzere çeşitli üniversitelerden 

133 akademisyen Bilim Kurulunda, 26 akademisyen ise Düzenleme Kurulunda görev 

almıştır. Sempozyum 17-20 Haziran 2021 tarihlerinde dört gün sürmüş, 45 oturumda 

sözlü bildiriler sunulmuş, ayrıca 10 panel ve bir konferans gerçekleştirilmiştir. 

Bu yıl “Eğitim ve Araştırmada Yönelimler” temasıyla düzenlenen USEAS 2021 

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, iş 

birliği ve eşgüdüm sürecini canlandırmak hedeflenmiştir. 

Bilindiği gibi bilgi çağında yaşıyoruz. Bu çağda bilginin hızla artması, yayılması 

ve teknolojinin gelişmesi her alanı etkilemektedir. Bu değişikliklere uyum sağlamak 

için bireylerin donanımlı ve hazırlıklı olması gerekmektedir. Dünyanın zorluklarını 

anlamak, farklı insanlarla iş birliği yapmayı öğrenmek, sorumluluk almak, kendini ve 

mesleğini geliştirmek gibi. Bu durum bireylerin yeni beceriler kazanmalarını zorunlu 

kılmaktadır. Eğitim dünyamızdaki bu gelişmeleri dikkate almak ve öğrencileri giderek 

karmaşıklaşan bir topluma ve iş yaşamına hazırlamak durumundadır. Gelişmelere 

uyum sağlamak için bireyin sadece bilgi öğrenmesi, ezberlemesi ya da mevcut 

bilgilerini artırması yeterli olmamaktadır. Bireyin öğrendiklerini anlama, uygulamaya 

aktarma, zihninde yapılandırma, yeni bilgiler üretme gibi bir dizi beceri geliştirmesi 

zorunlu olmaktadır. Bu amaçlarla uluslararası kurum ve kuruluşlar geleceğin 

becerilerini belirlemektedir. 

Avrupa Birliği 2006 yılında “Hayat Boyu Öğrenme İçin Anahtar Beceriler” 

başlığı altında sekiz beceri belirlemiştir. Bu becerilerin ilk, orta, yüksek her düzey 

eğitim programlarında ele alınması öngörülmüştür. Ardından UNESCO 21.yüzyılın 

becerilerini belirlemiştir. UNESCO’ya göre günümüz öğrencilerini 21.yüzyılın iş ve 

toplum yaşamına hazırlamak en önemli çalışmalardan biridir. Uluslararası gelişmeler, 

yeni teknolojiler, göç, rekabet, çatışmalar, çevre sorunlar, politik değişmeler vb. 

öğrencilere 21. yüzyılda başarılı olmaları için gerekli bilgi ve becerilerin 

kazandırılmasını gerektirmektedir. Bunlar üst düzey düşünme, sorun çözme, 

derinlemesine öğrenme, iletişim kurma, iş birliği yapma, üretkenlik, yaratıcılık gibi 

sıralanmaktadır. 2030 yılına kadar eğitim çalışmalarında öğrencilere eleştirel 

düşünme ve sorgulama yapma, kendi değerlerini açıklama, sürekli ve olumlu bir 

gelecek hayal etme, bildiklerini uygulamaya aktarma, geleneksel ve yeni olanlar 

arasında ilişki kurmayı öğrenme gibi becerilerin kazandırılması öngörülmektedir. 
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Eğitimle ilgili bu yönelimler; 21. yüzyıl becerileri, sürdürülebilir kalkınma 

eğitimi, hayat boyu öğrenme, dijital toplum oluşturma gibi çabalarla öğrenen toplum 

ve okuryazar bir dünya oluşturma amaçlanmaktadır.  Bilgi yerine beceri odaklı 

eğitime yönelme, hayat boyu öğrenme becerileri giderek yayma, 21. yüzyıla uyum 

sağlamak için yeni ve farklı beceriler geliştirme derken bilgi toplumundan beceri 

toplumuna geçişin temelleri atılmaktadır.  

Dünyamızda eğitim ve araştırmayla ilgili bu yönelimler tüm hızıyla ilerlerken 

2020 yılında küresel salgın başladı ve bütün akışı değiştirmiştir. 

• Unesco’nun saptamalarına göre Mart ve Nisan aylarında dünyamızda 

190’dan fazla ülkede okullar kapatılmıştır.  

• Dünyadaki okul nüfusunun %62,3'ünün eğitimine ara verilmiştir. Bu 

durumdan yaklaşık 1.09 milyar öğrenci etkilenmiştir.  

• Bu süreçte gelişmiş ülkeler uzaktan eğitim programlarını hızla uygulamaya 

koyarak öğrencilere sanal dersler, televizyon ve radyo eğitim programları 

ile eğitim vermeye başladılar.  

• Çoğu ülkede okuma yazma öğretimi ve okuryazarlık programları kesintilere 

uğramıştır. 

• Dünya küresel salgın sonrası telafilere odaklanmıştır. 

Dünyamızdaki bu gelişmeler ülkemizdeki eğitimi ve USEAS 2021’de etkili 

olmuş, küresel Covid-19 salgını bütün akışı değiştirmiştir. Sempozyumun ikinci teması 

küresel salgında eğitim olmuştur. Bazı paneller ve bildiriler bu konuya odaklanmıştır. 

Sempozyumda küresel salgın sürecinde eğitimin nasıl yürütüldüğü konuşulmuş, 

tartışılmış ve öneriler sunulmuştur. Bu sırada uzaktan eğitimin yararları, etkisi, 

sorunları gibi konular ele alınmıştır. Küresel salgın sonrası eğitimin nasıl olacağı 

sorgulanmış ve neler yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Böylece 

Sempozyumda güncel konulara da yer verilmiş, önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 

Sempozyumda sunulan bildiri özetleri ve bildiriler USEAS 2021 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 2021 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” 
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kategorilerinde verilecek ödülleri Sempozyum süresince belirlemiştir. Buna ek olarak 

Sempozyuma akademik destek veren katılımcılara “Akademik Katkı Ödülü” 

verilmiştir. USEAS 2021 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. Fatma SUSAR KIRMIZI, Pamukkale Üniversitesi  

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

• Prof. Dr. Selahattin TURAN, Uludağ Üniversitesi 

• Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ, Çukurova Üniversitesi 

• Doç. Dr. Ali KARAKAŞ, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

• Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, Bartın Üniversitesi  

• Doç. Dr. Gülden TÜM, Çukurova Üniversitesi 

• Doç. Dr. İbrahim Halil YURDAKAL, Pamukkale Üniversitesi 

• Doç. Dr. Neslihan BAY, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

• Doç. Dr. Nevin AKKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi 

• Doç. Dr. Sayım AKTAY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

• Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK, Ordu Üniversitesi 

• Doç. Dr. Yalçın BAY, Anadolu Üniversitesi  

• Dr. Öğr. Üyesi Aysun Nüket ELÇİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

• Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇUKURBAŞI, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

• Dr. Öğr. Üyesi Seçil KARTOPU, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

• Dr. Vildan İnci KAVAK, Gaziantep Üniversitesi 

• Türkolog Metin KABAKÇI, Vizyon58 Televizyonu, Program Yapımcısı 

bilim insanlarına teşekkür ederiz.  

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği olarak düzenlediğimiz 5. Uluslararası 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunun (USEAS 2021) alandaki bilimsel 

çalışmalara katkı getirmesini umuyoruz.  

Sempozyumun gerçekleştirilmesi ve USEAS 2021 Bildiri Kitabının 

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

üyelerine, SEAD üyelerine, yurt içi ve yurt dışından katılarak bilimsel destek veren 
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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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Prof. Dr. Apollinaria AVRUTINA, St. Petersburg State University, RUSSIA 

2002–2005 yılları arasında St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Şarkiyat 

Fakültesinden “Orhon ve Yenissey Yazıtlarının Fonoloji Sisteminin Varsayımı” adlı 

çalışmasıyla doktorasını bitirmiştir. “Modern  Türkçe” (lisans, lisansüstü), İslam 

Sanatı’ (lisans, lisansüstü),‘Osmanlı ve Modern Türkiye Türk Edebiyatının Teorisi ve 

Tarihi’ (lisans, lisansüstü), ‘İslam Ülkeleri Edebiyatının Tarihi’ (lisans, lisansüstü), 

‘Orta Asya Ülkeleri Edebiyatının Tarihi’ (lisans, lisansüstü), ‘İslam Felsefesi’ (lisans, 

lisansüstü), ‘Tasavvuf Tarihi’ (lisans, lisansüstü), “Göktürkçe” (lisansüstü),“Çeviri 

bilim” (lisansüstü), ‘“Dünya Yazı Tarihi” (lisansüstü), ‘Dilbilimi Felsefesi’(lisansüstü) 

gibi değişik konularda lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Derslerinin yanı sıra 

köşe yazarlığı yapmaktadır. Ayrıca “Varlık”, “Notos”, “Littera”, “Turkish Book 

Review”, “Turkology”, “Vostokovedeniye” dergileri için köşe yazarlığı yapmaktadır. 

Kitapları ise ‘Eski Türk Orhon Abideleri, Yazı Sistemi ve Fonoloji Sisteminin 

Rekonstruskyonu’, ‘Modern Türkçe’nin Sözdizimi’ ve ‘Modern Türkçe’ nin Sesbilimi’ 

dir. Birçok tanınmış yazar ve şairin eserlerini Rusçaya çevirmiştir. Edebi, şiirsel, 

bilimsel, teknik Türkçe-Rusça, Rusça-Türkçe çevirmenliği ve tercümanlığı; diğer Türk 

Dillerinden çevirmenlik ilgi alanındadır. Vilnius Üniversitesi ve Columbia 

Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Birçok konuda burs ve ödül 

sahibidir. 
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Prof. Dr. Erhan Selçuk HACIÖMEROĞLU, Temple University, JAPAN 

Dr. Erhan Selçuk HACIÖMEROĞLU Temple Üniversitesi Japonya Kampüsünde 

matematik ve istatistik dersleri vermektedir. Dr. Hacıömeroğlu günümüze kadar 2 

kitap, 2 kitap bölümü, 30 makale, 16 bildiri yayınlamıştır. Uluslararası, ulusal ve 

eyalet seviyesinde düzenlenen konferans ve çalıştaylarda 100’ün üzerinde sunum 

yapmıştır. 2 yüksek lisans ve 5 doktora tezi danışmanlığında tamamlanmıştır. Proje 

yürütücüsü ve araştırmacı olarak görev aldığı 4 projeyle üniversiteye önemli katkılar 

getirmiştir. Dr. HACIÖMEROĞLU, öğrencilerin analizi anlamasında görselleme ve 

bilişsel (uzamsal, sözel ve mantıksal) becerilerin rolü ile teknoloji destekli matematik 

öğrenme ve öğretme alanlarında araştırmalarına devam etmektedir. Buna ek olarak, 

Amerika Birleşik Devletleri’nin farklı eyalet ve şehirlerinde çalıştaylar (workshops) 

ve ders imecesi (lesson study) yaparak ilk, orta ve lise düzeyinde görev yapan 

öğretmenlerin profesyonel gelişimi ve matematik eğitiminin niteliğini artırmaya 

yönelik çalışmalara katkıda bulunmuştur. 
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Prof. Dr. İlze IVANOVA, University of Latvia, LATVIA 

Prof.Dr. Ilze Ivanova works in the University of Latvia since 1982. She works 

for Ph.D., Bachelor, Master and Professional Programmes in the Faculty of Education 

and Psychology and Art. She gives lectures and carries out research in the field of 

Lifelong Learning, the use of modern technologies in teaching and learning, 

curriculum development, development of learning environments. She reads lectures 

and guides seminars also for university staff in the development of learning 

environments, innovations in higher education.  Prof. Ivanova has been the assistant 

dean of the faculty as well as the Head of the Education Sciences department. 

  



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

 

   

xii 

 

 

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

Prof. Dr. Thomas R. GILLPATRICK, Portland Devlet Üniversitesi, Pazarlama ve 

İşletme Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Oregan Üniversitesi’nden 

Doktora derecesi alan Prof. Dr. Thomas R. GILLPATRICK Pazarlama ve İşletme 

Yöneticiliği alanında çalışmaktadır. 2000-2016 yılları arasında Perakende Liderliği 

Merkezinde yöneticilik görevini yerine getirmiştir. Ulusal ve uluslararası 

sürdürülebilir gıda endüstrisi ve çeşitliliği üzerine birçok araştırma projesinde yer 

alan    Prof. Dr. GILLPATRICK son yıllarda Perakende dağıtımı, müşteri davranışları, 

Pazarlama yenilik ve stratejileri üzerinde çalışmaktadır. Birçok organizasyonda 

danışman olarak görev alan Prof. Dr. GILLPATRICK 2017 yılında ziyaretçi öğretim 

üyesi olarak Almanya Nürtingen-Geislingen Üniversitesi ve Vietnam Uluslararası Doğu 

Üniversitesinde görev yapmıştır.2008-2015 yılları arasında çok sayıda onur ödülü 

almıştır. Pazarlama ve İşletme Yöneticiliği, kültürler arası pazarlama karşılaştırması 

gibi değişik dersler vermektedir. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma 

ve makalesi vardır. 
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Prof. Dr. Todd Alan PRICE, University National-Louis, USA 

Ulusal Louis Üniversitesi, Ulusal Eğitim Yüksekokulunda Eğitim Kurumları ve 

İnceleme Program Koordinatörü ve Politika Çalışmaları Direktörü olarak görev 

yapmaktadır. 1995-99 yıllarında Wisconsin-Madison Üniversitesinde Öğretim 

Programı ve Öğretim alanında doktorasını almış olan Prof. Dr. Todd A. Price, Eğitim 

politikası, eğitimde teknoloji, servis öğrenme ve sivil entegrasyonu ile ilgili birçok 

makale ve kitap bölümü yazmanın yanı sıra birçok kitap yazarlığı vardır.  Birçok 

uluslararası konferansa davetli konuşmacı olarak katılan Prof. Dr.  Price, 2018 yılında 

Kamu İlişkileri ve Destek Komitesi tarafından “Üstün Hizmet” ödülüne layık 

görülmüştür. Uluslararası ve ulusal konferanslara katılmış ve alanında çok sayıda 

makalesi yayınlanmıştır. 
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Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI, Okayama University, JAPAN 

Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI, Okayama Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dilbilim 

Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. 1984 yılında Okayama Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesinin Dilbilim Bölümündan mezun oldu. 1988-1990 yılında Japon 

Hükümetin burslu öğrencisi olarak Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde 

misafir araştırmacı olarak kabul edilmiştir. Kobe Üniversitesinden Doktora programı 

tamamlamış Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI, 1992’den bu yana Okayama Üniversitesinin 

Dilbilim Bölümünde çalışmaktadır. Türkçe giriş, Türklerin dilleri ve kültürleri, 

Yabancı dili ile Japonca’nın karşılaştırması gibi değişik dersleri vermektedir. 2008-

2009 yılında ziyaretçi araştırmacı olarak İsveç Uppsala Üniversitesinde araştırma 

yapmıştır. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma ve makalesi vardır. 

Monografi kitapları ise ‘Güney-batı grubundaki Türk dillerin yapısı ve açıklaması’ ve 

‘Türkçe, Türk Dilleri araştırmaları ve Japonca ile karşılaştırması’dır. 
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Assoc. Prof. Dr. Galina MISKINIENE, Vilnius University, LİTHUANİA 

Assoc. Prof. Dr. Galina MISKINIENE, 1998 yılında Vilnius Üniversitesi’nde 

Dilbilimi alanında Doktora derecesi almıştır. 1998-1999 öğretim yılında sekiz ay süre 

ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümünde staj ve araştırma yapmıştır. “Litvanca -Türkçe Kılavuz. Türkçe – Litvanca 

sözlük” (2001), “Litvanya Tatarlarının El Yazmaları Kataloğu” (2005), “Litvanya 

Tatarlarına Ait El Yazmalarından Türkçe-Lehçe Kılavuz (Yıl 1840)” (2008), “Litvanya 

Tatarlarına Ait Kültürel Miras İvan Lutskeviç Kitabı” (2009) adlı kitapları ve Türk Dili 

öğretme metotları, Türk Edebiyatı, Litvanya Tatarları, Türkiye ve Litvanya arası 

tarih, kültür, dini ilişkiler üzerine 70‘ten fazla makale yayımlamıştır. 2005 –2006 

tarihleri arasında Orhan Pamuk’un ‘Kara Kitap’ ve Ayşe Kulin’in ‘Sevdalinka’ adlı 

romanlarını Türkçe’den Litvanca’ya çevirmiştir. 2000-2001 öğretim yılında Vilnius 

Üniversitesi Filoloji Fakültesine bağlı olarak ‘Litvan Filolojisi ve Yabancı Dil (Türkçe)’ 

programını hazırlamış ve burada çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, 2007-2008 öğretim 

yılında faaliyete geçen Doğu Bilimleri Merkezinin ‘Türkoloji Araştırmaları’ 

programının hazırlanmasına yardım etmiştir. Uzun yıllardan beri aynı üniversitede 

Temel ve Orta Düzey Türkçe dersleri ile Kültür ve Medya, Türk Edebiyatı, Türk 

Kültürü ve Tarihi, İslamiyet’e Giriş, Tatar El Yazmaları Tarihi derslerini veren Dr. 

Galina MISKINIENE yurt içi ve dışında birçok konferansa katılmış ve birçok projede 

görev almıştır. 
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Assoc. Prof. Dr. Şaziye YAMAN, American University of the Middle East, 

KUWAIT 

Assoc. Prof. Dr. Şaziye YAMAN 2004 yılında Çukurova Üniversitesinde İngiliz 

Dili Eğitimi alanında Doktora derecesini almıştır. 1992- 2015 yılları arasında Mersin 

Üniversitesinde görev yapmış, 1993 yılında Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık 

Programını, 1994 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerini 

kurmuştur.  2004-2014 yılları arasında İngiliz Dili Eğitimi Bölüm başkanlığı görevini 

yürütmüştür. İngiliz Dili ve Eğitimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora programlarını 

kurmuş, Doktora ve Yüksek Lisans derslerini yürüterek öğretim elemanı yetiştirmiştir. 

Mersin Üniversitesinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü kuruluşu ve idari yönetiminde görev 

almıştır. Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve Erasmus programları 

kapsamlarındaki projeleri yürütmüştür. Danimarka, Finlandiya ve Litvanya’ da ders 

vermiş, Dubai’de bir akademik dönem Skyline Üniversitesinde çalışmış, aynı zamanda 

yurtiçi ve uluslararası konferans, kongre ve seminerlere katılmış, uluslararası 

dergilerde ve kongrelerde sözlü bildiriler sunmuştur. 2015 yılından itibaren Kuveyt’te 

Orta Doğu Amerikan Üniversitesinde (AUM) Doçent olarak ders vermektedir. 2016-

2018 yılları arasında aynı üniversitenin Hazırlık Programı bölüm başkanlığı yapmış 

olan YAMAN, 2018 yılından bu yana AUM’de Yazma Merkezi bölüm başkanlığı görevini 

yürütmektedir. 
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Assoc. Prof. Dr. Tanju DEVECİ, Khalifa University of Science and 

Technology, UAE 

Doç. Dr. Tanju Deveci lisans öğrenimini 1994 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi, Halk Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. Aynı bölümde yüksek lisans 

öğrenimi gördü. 2003 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İngiliz Dili Eğitimi 

bölümünde ikinci bir yüksek lisans derecesi aldı. Cambridge Üniversitesi’nden 

Yetişkinlere İngiliz Dili Öğretimi Diploması aldı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi 

Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı, Yetişkin Eğitimi 

Programı’ndan doktora derecesi aldı. 2018 yılında doçent ünvanı aldı.1999-2003 

yılları arasında Bilkent Üniversitesi, 2003-2012 yılları arasında Sabancı 

Üniversitesi’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı.2012 yılından bu yana Birleşik 

Arap Emirlikleri Khalifa Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak 

görev yapmaktadır. 
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Assoc. Prof. Dr. Xhemile ABDIU, Tiran University, ALBANIA 

Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde Türkçe Eğitimi bölümünde görev 

yapmaktadır. 2013 yılında Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde Dilbilim 

alanında Doktora derecesini alan Doç. Dr. Xhemile Abdiu, 2015 yılında aynı bölümde 

Türkçe Eğitiminde Doçent ünvanını almıştır. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda 

makalesi vardır. Uluslararası ve ulusal konferanslara katılmıştır. 2003-2018 yılları 

arasında Türk edebiyatından seçilen eserleri (Sait Faik Abasiyanik -Dülger Balığın 

Ölümü; Orhan Veli- Cımbızlı Şiiri–Gölgem–Anlatamıyorum) çevirmiştir. 2004-2013 

yılları arasında değişik konularda eğitim almıştır. 
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Assist. Prof. Dr. Bağdagül MUSSA, University of Jordan, JORDAN 

Assist. Prof. Dr. Bağdagül MUSSA, Kazakistan’da dünyaya gelmiştir.  1995 

yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Şarkiyât Fakültesi 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. 1995-1996 yıllarında aynı 

üniversitenin Türkistan Bölümü’nde; 1996-1999 yılları arasında da Çimkent 

Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 1996’da Hoca Ahmet Yesevi 

Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nde yüksek lisans; 1999 yılında Gazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Anabilim Dalı’nda başladığı doktora öğrenimini 

2004 yılında tamamlamıştır. 2004-2010 yılları arasında Hoca Ahmet Yesevi 

Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Türk Dili Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak 

çalışmıştır. Ocak 2011’den beri Ürdün Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Asya 

Dilleri Türkçe-İngilizce Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan MUSSA 

2014 yılında yardımcı doçent olmuştur. Türk Dili alanında bilimsel çalışmalarını 

sürdüren Mussa’nın; Türkçenin sözdizimi, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, 

Tercüme alanlarında 12 makalesi, Kazakçadan Türkçeye, Türkçeden Kazakçaya 

olmak üzere 3 tercüme kitabı; Rusçadan Türkçeye makale ve 1 kitabı yazarı (kısa 

hikâyeler) vardır. Ulusal, Uluslararası olmak üzere birçok konferansa katılan 

MUSSA’nın çalışmaları Türkçenin sözdizimi ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi 

gibi alanlarda olup BİLİG, TÜBAR, Türk Tarihi Kurumu Belleten ve Turkish Studies gibi 

dergilerde yayımlanmıştır. 
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Lecturer Dr. Düriye GÖKÇEBAĞ, University of Cyprus, Language Centre, 

KIBRIS 

Dr. Düriye GÖKÇEBAĞ, 2000 yılında lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans 

eğitimini Atina Üniversitesi, Çağdaş Yunan Dili ve Filolojinde bitirdi. 2008-2009 yılında, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Anabilim Dalında misafir öğrenci olarak yüksek lisans derslerini takip etti. Doktora eğitimini 

ise Atina Üniversitesi, Türk ve Modern Asya Çalışmaları Bölümünde “Türkçede Sıfat Fiiller ve 

Yunanca konuşucularına Öğretimi” adlı doktora teziyle başarıyla tamamladı. 

2005 yılından itibaren Kıbrıs Üniversitesi, Dil Merkezi’nde Türkçe okutmanı ve 

koordinatörü olarak görev yapmaktadır. 2006 yılından itibaren, Kıbrıs Milli Eğitim ve Kültür 

Bakanlığına bağlı Kıbrıs üniversiteye giriş sınavları (Pancyprian Exam Committee) 

komitesinde akademik danışman olarak görev yapmaktadır. Kıbrıs Turizm Bakanlığına bağlı 

Kıbrıs Turizm Organizasyonun Türkçe sınav komitesinde, Kıbrıs İçişleri Bakanlığı diplomat 

sınavları hazırlık komitesinde ve Kıbrıs Eğitim Bakanlığı, Kültür Dairesinde bağlı edebi 

eserlerin Yunanca-Türkçe çevirisi komitesinde yer almaktadır. Birçok Avrupa Birliği projesi 

ve İki toplumlu eğitim projesinde yer almıştır. Bunlar arasında 2009-2011 yılları arasında yer 

alan «Moblang» mobil telefon aracılığıyla yabancı dil eğitimi projesi, 2016-2017 Çocuklar için 

iki toplumlu ve İki dilli (Türkçe-Yunanca) eğitim projesi, 2017-2018 Yetişkinler için iki 

toplumlu ve İki dilli (Türkçe-Yunanca) eğitim projesi yer almaktadır. 

Yurtiçinde ve yurtdışında olmak üzere özellikle yabancı dil olarak Türkçe eğitimi, 

uygulamalı dil bilimi, yabancı dil öğretimi ve iki dillilik üzerine pek çok seminer ve kongreye 

katılarak ilgili alanlarda sunumlar yapmıştır.  Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Kongresi Bilim Kurulu üyesidir. Özellikle Yunanca konuşuculara yabancı dil olarak Türkçe 

öğretimi üzerine makaleler yayımlamıştır. Kıbrıs İkidillilik Derneği kurucu üyesi ve 2019 

yılından itibaren yönetim kurulu başkanıdır.  İlgi alanları arasında uygulamalı dilbilimi, 

ikidillilik, hata analizi, yabancı dil olarak Türkçe eğitiminde teknoloji kullanımı gibi konular 

yer almaktadır. 
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Lecturer Dr. Feride HATİBOĞLU, University of Pennsylvania, USA 

Pennsylvania Üniversitesinde NELC Yabancı Diller Bölümü Türkçe Programı 

Koordinatörü ve Türkçe Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Doktora eğitimini 2007 

yılında Marmara Üniversitesinde tamamlamıştır. Dr. Feride HATİBOĞLU, PLC Yabancı 

Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Çevrimiçi Öğretim, ACTFL Yazma Becerisi 

Yeterlilik Sınavı Hazırlama, ACTFL Sözlü Mülakat Yeterlilik Sınavı Hazırlama ve ACTFL 

Üst düzey Türkçe Hazırlama Sertifikalarına sahiptir. 2000-2002 Rye Brook, NY, 

Chappaqua, NY, Greenwich, CT Diller Değişim Merkezinde görev yapmıştır. 2004-2005 

yıllarında Princeton Üniversitesi Inlingua olarak, 2011 yılından beri uluslararası dil 

sınavı yazılı ve sözlü sınav uzmanı, 2012- 2014 yılları arasında Amerika Uluslararası 

Eğitim Konseyi üyesi ve 2012 yılından beri Amerikan Türk Dilleri Öğretmenler Derneği 

üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca Orta Doğu Çalışmaları Derneği, AATT Türk Dili 

Öğretim Programı Çerçevesi Komite Üyesi, Capstone Proje Komite Üyesi ve 

Danışmanı, Amerika Uluslararası Eğitim Konseyi Üyesi, Amerika Yabancı Diller 

Öğretimi Konseyi Üyesi gibi çeşitli üyelikleri de vardır. Uzun yıllardan beri aynı 

üniversitede Temel, Orta ve İleri Düzey Türkçe Kültürü ve Medya, Osmanlıca dersleri 

veren Dr. Feride HATİBOĞLU yurt içi ve dışında birçok konferansa katılmış, birçok 

projede görev almıştır. 
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Lecturer Semahat RESMİ CRAHAY, PCVO Moderne Talen Gouverneur, 

BELGIUM 

Öğretmen, yazar Semahat RESMİ CRAHAY, Hatay Eğitim Enstitüsü, Türkçe 

Bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde 

lisansını tamamladı. Belçika’da Belçika Krallığı Flaman Topluluğu Milli Eğitim 

Bakanlığı, CVO STEP’te “Pedagojik Formasyon” üzerine; Başkent Üniversitesi, Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü’nde de “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” üzerine iki yüksek 

lisans yaptı. 1995-2000 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’ nin görevlisi olarak iki 

dilli 13-18 yaş arası Türk çocuklarına Belçika/Genk’te Türkçe, tarih ve coğrafya 

dersleri verdi. Belçika’da 1998’den bu yana Belçikalı yetişkinlere yabancı dil olarak 

Türkçe dersleri vermektedir. Belçika’da basılmış A1, A2, B1 düzeyinde “Turks – 

Türkçe: stap voor stap Leerboek met oefeningen” adlı yabancı dil olarak Türkçe 

öğretme kitapları ve onların yanıt anahtarları bulunmaktadır. Bu ders kitapları 

yetişkinlere yabancı dil olarak Türkçe dersleri veren Belçika’nın Flaman Bölgesi’nde 

ve Hollanda’daki bazı dil merkezlerinde okutulmaktadır. Bugüne kadar uluslararası 

Türkçe öğretimi kurultaylarında ve sempozyumlarında sunmuş olduğu yabancı dil 

olarak Türkçe öğretimi üzerine yayımlanmış bildirileri bulunmaktadır. Yabancı dil 

olarak ileri düzeyde Hollandaca, B1 düzeyinde İngilizce, başlangıç düzeyinde Arapça 

bilmektedir. 
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Robotik ve İnternet Teknolojileri Destekli Öğrenme Etkinliklerinin 

Fen Bilimleri Dersi Öğretmeni Adaylarının Dijital Okuryazarlık 

Düzeyleri ile Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerine Etkisi 

Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇUKURBAŞI, baris.cukurbasi@cbu.edu.tr, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Fen bilimleri öğretmenlerinin derslerde kullanabilecekleri birçok öğretim teknolojisi bulunmaktadır. 
Öğretmenlerin bu araçları doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri, dijital okuryazarlık becerilerinin 
düzeyleriyle ve yaşam boyu öğrenmeye eğilimli olma durumlarıyla yakından ilişkilidir. Bu açıdan fen bilimleri 
dersi öğretmeni adaylarının lisans eğitimleri sürecindeki öğrenme deneyimlerinin bu potansiyeli artıracak şekilde 
yapılandırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmada “Fen bilimleri dersi öğretmeni 
adaylarının dijital okuryazarlık (DO) düzeyleri ile yaşam boyu öğrenme (YBÖ) eğilimleri LEGO robotik öğretim 
uygulamaları içeren öğrenme etkinlikleri ile mi İnternet teknolojileri içeren öğrenme etkinlikleri ile mi daha fazla 
artmaktadır?” sorusu araştırılmıştır. Araştırmada yarı deneysel desenlerden öntest-sontest kontrol grupsuz model 
kullanılmıştır. 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde 14 hafta süren araştırmanın katılımcıları convenience 
sampling ile belirlenmiştir. Bir devlet üniversitesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programında öğrenim gören 
46 dördüncü sınıf öğrencisi araştırmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Öğrenciler A (İnternet teknolojileri grubu, 
N=25) ve B (LEGO grubu, N=21) olmak üzere iki deney grubuna ayrılmış ve deney grupları ile farklı zamanlarda 
uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Dijital Okuryazarlık Ölçeği ve Yaşam Boyu Öğrenme 
Eğilimleri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Araştırmanın 
sonuçları, deney grupları arasında DO düzeyleri ve YBO eğilimleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
olmadığını ortaya koymuştur. Bunun yanında, A grubunun uygulama sonundaki DO düzeyleri ve YBO eğilimlerinin 
uygulama öncesine göre istatistiksel olarak son test lehine anlamlı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. B grubunda ise 
sadece DO düzeyleri açısından sontest lehine istatiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Robotik, LEGO Mindstorms, İnternet teknolojileri, dijital okuryazarlık, yaşam boyu 
öğrenme, fen bilimleri, öğretmen adayı 

The Effects of Robotics and Internet Technologies Supported 

Learning Activities on Digital Literacy Levels and Lifelong Learning 

Tendencies of Science Prospective Teachers 

Abstract: There are many instructional technologies that science teachers can use in their lessons. The 
ability of teachers to use these tools correctly and effectively is closely related to the levels of digital literacy 
skills and their lifelong learning tendency. In this respect, it was thought that it is important to structure the 
learning experiences of science prospective teachers during their undergraduate education in a way to increase 
this potential. In this context, in the study, "Do the digital literacy (DO) levels and lifelong learning (LLL) 
tendencies of science prospective teachers increase more with learning activities that include LEGO robotic 
teaching applications or with learning activities containing Internet technologies?" question has been 
investigated. The pretest-posttest model without control group was used in the research. The participants of the 
study, which lasted 14 weeks in the spring semester of the 2019-2020 academic year, were determined by 
convenience sampling. The participants of the study consisted of 46 fourth grade students studying in the Science 
Education Undergraduate Program at a state university. The students were divided into two experimental groups, 
A (Internet technologies group, N = 25) and B (LEGO group, N = 21), and applications were carried out with the 
experimental groups at different times. Digital Literacy Scale and Lifelong Learning Tendencies Scale were used 
as data collection tools. Nonparametric tests were used in the analysis of the data. The results of the study 
revealed that there was no statistically significant difference between the experimental groups in terms of DO 
levels and YBO tendencies. In addition, it was found that the DO levels and YBO trends of group A at the end of 
the application were statistically significant in favor of the post-test compared to the pre-application. In group 
B, a statistically significant difference was found only in terms of DO levels in favor of the posttest. 

Keywords: Robotics, LEGO Mindstorms, Internet technologies, digital literacy, lifelong learning, science, 

prospective teacher. 
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Öğretmen Adaylarının Yapay Zekaya Yönelik Algıları: Bir Metafor 

Analizi Çalışması 

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim HASESKİ, halil.haseski@cbu.edu.tr, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Yapay zeka günümüzde gittikçe yaygınlaşan bir kullanıma sahiptir. Ulaşım, iletişim, sağlık, 
mühendislik başta olmak üzere, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı her alanda gittikçe etkisini hissettiren 
yapay zekanın uygulama alanlarından biri de eğitimdir. Dünyanın farklı ülkelerinde okullarda ve sınıflarda çeşitli 
yapay zeka uygulamaları kullanılmaktadır. Bu bağlamda söz konusu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının yapay 
zeka ile ilgili zihinsel imgelerini metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Bu amaç kapsamında kritere dayalı 
örnekleme yöntemi ile bir çalışma grubu belirlenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın katılımcıları, Türkiye’de 2020-
2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören, 
Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları genel kültür seçmeli dersini alan ve farklı bölümlerde kayıtlı olan 44 öğretmen 
adayından oluşmaktadır. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama aracı kullanılarak 
elde edilmiştir. Söz konusu veri toplama aracında “Bana göre, yapay zeka … gibidir. Çünkü…” ifadesinden oluşan 
bir adet boşluk doldurmalı soru yer almaktadır. Çalışmada ulaşılan veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Analiz 
sonucunda yapay zeka ile ilgili “Faydalı bir varlık”, “Kötülük getiren bir varlık” ve “Kullanım amacına göre faydalı 
veya zararlı olabilen bir varlık” olmak üzere 3 kategori altında toplanan 30 metafora ulaşılmıştır. Buna ilaveten 
öğretmen adaylarının yapay zekanın iyi veya kötü olması konusunda baskın bir eğilim sergilemedikleri 
anlaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda uygulamaya yönelik ve konu ile ilgili yapılabilecek yeni çalışmalar için 
çeşitli öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, Öğretmen adayları, Metafor analizi 

Pre-service Teachers' Perceptions of Artificial Intelligence: A 

Metaphor Analysis Study 

Abstract: Artificial intelligence has widespread use today. Today, artificial intelligence applications attract 
attention in every field where information and communication technologies are used, especially transportation, 
communication, health, engineering. Besides, one of the areas where artificial intelligence is used is education. 
Various artificial intelligence applications are used in schools and classrooms in different countries of the world. 
In this context, this study aims to determine the pre-service teachers' mental images about artificial intelligence 
through metaphors. Within the scope of this aim, a study group was determined with the criterion sampling 
method. In this context, the participants of the study consisted of 44 pre-service teachers from different 
departments, who took the Applications of Artificial Intelligence in Education elective course, at Manisa Celal 
Bayar University, Faculty of Education in the fall semester of the 2020-2021 academic year in Turkey. The data 
in the study were obtained using the data collection tool developed by the researcher. In the data collection 
tool, there was one fill-in-the-blank question as “In my opinion, artificial intelligence is like…. Because … ”. The 
data obtained in the study were analyzed using content analysis. According to findings, 30 metaphors related to 
artificial intelligence, which were grouped under 3 categories were reached as "A useful entity", "An entity that 
brings evil" and "An entity that can be useful or harmful depending on its use". In addition, it was understood 
that the pre-service teachers did not have a dominant tendency on whether artificial intelligence is good or bad. 
At the end of the study, various recommendations are presented for future studies and applications on the 
subject. 

Keywords: Artificial intelligence, Pre-service teachers, Metaphor analysis. 
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Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Yönelik 

Metaforları 

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim HASESKİ, halil.haseski@cbu.edu.tr, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Günümüzde nitelikli insan gücü, ülkelerin en önemli sermayesi haline gelmiştir. Nitelikli insan kaynağı 
yetiştirme amacı, eğitim alanında çeşitli uygulamaların ve yaklaşımların hayata geçirilmesini sağlamıştır. Bu 
kapsamda gündeme gelen uygulamalardan biri olan öğretim teknolojileri, günümüz eğitim süreçlerinde önemli 
bir bileşen olarak kendine yer bulmuştur. Öğretim teknolojileri sayesinde, öğrenmenin eğlenceli, kalıcı ve daha 
verimli kılınması mümkün olabilmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının, öğretim teknolojilerine yönelik zihinsel 
imgelerini metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Söz konusu amaç doğrultusunda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 
bahar döneminde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim 
Dalında öğrenim gören 54 öğretmen adayı araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmada yer alan katılımcılar, kritere 
dayalı örnekleme ve kolayda örnekleme yöntemleri kapsamında belirlenmiştir. Araştırmada ulaşılan veriler 
araştırmacı tarafından hazırlanan veri toplama aracıyla elde edilmiştir. Geliştirilen veri toplama aracında “Bana 
göre, Öğretim teknolojileri … gibidir. Çünkü, …” ifadesi ile belirlenmiş bir adet boşluk doldurmalı soru 
bulunmaktadır. Araştırma kapsamında toplanan veriler, iki uzman tarafından içerik analizi ile analiz edilmiştir. 
Analiz sonucunda öğretim teknolojileri hakkında 8 kategori altında toplanan 40 metafora ulaşılmıştır. Elde edilen 
bulgular temelinde öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik olumlu zihinsel imgelere sahip oldukları 
anlaşılmıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan sonuçların konuyla ilgili yapılacak ileriki çalışmalara ve uygulamalara 
yönelik katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretim teknolojileri, Sosyal bilgiler öğretmenliği, Metafor analizi 

Social Studies Pre-Service Teachers’ Metaphors Regarding 

Instructional Technology 

Abstract: Today, qualified manpower has become the most important capital of the countries. The aim of 
raising qualified human resources has ensured the implementation of various practices and approaches in the 
field of education. In this context, instructional technology, which is one of the applications that come to the 
agenda, has found its place as an important component in today's education system. Thanks to instructional 
technology, it is possible to make learning enjoyable, permanent and more efficient. In this context, the aim of 
the study is to determine the mental images of pre-service teachers studying in the Teacher Training in Social 
Studies program towards instructional technology through metaphors. In line with this aim, 54 pre-service 
teachers studying at Manisa Celal Bayar University Faculty of Education in the spring semester of the 2020-2021 
academic year in Turkey were included in the study. The participants in the study were determined with criterion 
sampling method and convenience sampling method. The research data were obtained using the data collection 
tool developed by the researcher. In the data collection tool, there was one fill-in-the-blank question as “In my 
opinion, instructional technology is like…. Because … ”. The data collected within the scope of the research were 
analyzed with content analysis by two field experts. As a result of the analysis, 40 metaphors about instructional 
technology under 8 categories were reached. Based on the findings, it was understood that the pre-service 
teachers had positive mental images towards instructional technology. It is thought that the results obtained will 
contribute to future studies and applications on the subject. 

Keywords: Instructional technology, Social studies pre-service teachers, Metaphor analysis. 
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Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Tasarımı ve Kalite Güvencesi: 

Lisans Düzeyi Ders Planlarının İncelenmesi 

Öğr. Gör. Dr. N. Burçin HAMUTOĞLU, nbhamutoglu@eskisehir.edu.tr, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye 
Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇUKURBAŞI, baris.cukurbasi@cbu.edu.tr, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye 
Prof. Dr. Mübin KIYICI, mkiyici@sakarya.edu.tr, Sakarya Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bu çalışmada “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Kapsamında Lisans Düzeyinde Çevrimiçi 
Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması: Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve İyileştirme” başlıklı kitap çağrısına 
başvuru yapılan 52 ders planının kalite güvencesini sağlama durumlarına ilişkin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Bu 
amaç kapsamında gönderilen ders planları çevrimiçi öğrenme, Bologna süreci ile kalite güvencesi ve TYYÇ üç 
farklı hakem tarafından yapılan değerlendirmeler incelenmiş ve çalışma bulguları sunulmuştur. Hakem 
raporlarının analizinde içerik analizi ve betimsel analiz yapılmıştır. Bulgular kapsamında ulaşılan sonuçlar, ders 
planlarının Bologna süreci açısından en çok gözden kaçırılan hususun Bloom Taksonimisi ile konu kazanımlarının 
eşleştirilmesi ve bir öğretim tasarımı modelinin ele alınması noktasında olduğunu ortaya koymaktadır. Kalite 
güvencesini sağlamaya yönelik TYYÇ kapsamında incelenmesi ile elde edilen sonuçlar ise “kazanımlar ilgili 
program çıktıları ile yeterince eşleştirilmediği ve TYYÇ kapsamında bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyleri ile 
ilişkilendirilmesi hususunda neredeyse hiç farkındalık olmadığı, dersin AKTS iş yükünün hesaplanmasına ilişkin 
bilgi ve farkındalık düzeyinin olmadığı, kazanımların daha çok bilişsel alan kazanımlarının gözetilerek yazıldığı; 
bunun yanında duyuşsal ve psiko-motor alan kazanımlarına yeterince yer verilmediği ile farklı öğrenme alanlarının 
TYYÇ kapsamında yer alan bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerine hizmet etmede nasıl işe koşacağına ilişkin 
farkındalığın yetersiz olduğu, öğrenme ve öğretme sürecinde işe koşan yöntem-teknik ve değerlendirme 
süreçlerinin ise kazanımlar ile ilişkisinin zayıf olduğu, ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının sıklıkla birbirine 
karıştırıldığı ve farklı öğrenme alanlarının farklı ölçme ve değerlendirme yaklaşımı gerektirdiğine ilişkin bilgi ve 
farkındalık düzeylerinin yeterince olmadığı tespit edilmiştir. Son olarak, ders planlarında öğretimin 
gerçekleştirileceği alana ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından sağlanan ve 
ülkemiz YÖK tarafından da tanınan Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması kodlarına ilişkin yeterince farkında 
olmadığı da elde edilen bulgular arasındadır. Buna göre öğretimin etkili yapılandırılması sürecinde Planla (P)- 
Uygula (U), Kontrol Et (K) ve Önlem Al (Ö) çevriminin işe koşarak kaliteyi güvence altına almada sürdürülebilir 
bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu gözlenmektedir. Elde edilen sonuçların öğretimin etkili yapılandırılmasında 
disiplinlerarası bir yol haritası olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi öğrenme, kalite güvencesi, öğretim tasarımı, TYYÇ, PUKÖ çevrimi, ders planı 

Design and Quality Assurance of Online Learning Environments: An 

Examination of Undergraduate Course Plans 

Abstract: In this study, it is aimed to examine the status of ensuring the quality assurance of 52 lesson plans 
applied to the book call titled “Designing Online Learning Environments at Undergraduate Level within the Scope 
of Turkey Higher Education Qualifications Framework (THEQF): Planning, Implementation, Evaluation and 
Improvement”. Lesson plans submitted for this purpose, online learning, Bologna process and quality assurance 
and evaluations made by three different referees of TYYÇ were examined and the study findings were presented. 
Content analysis and descriptive analysis were performed in the analysis of referee reports. The results obtained 
within the scope of the findings reveal that the most overlooked point of the lesson plans in terms of the Bologna 
process is the matching of the Bloom Taxonomy with the subject acquisitions and the consideration of an 
instructional design model. The results obtained by examining within the scope of THEQF to ensure quality 
assurance are that "the outcomes are not sufficiently matched with the relevant program outcomes and there is 
almost no awareness about associating them with knowledge, skills and competence levels within the scope of 
THEQF, there is no knowledge and awareness level regarding the calculation of the ECTS workload of the course, 
it was written mostly by considering the cognitive domain gains; In addition, the affective and psycho-motor 
domain acquisitions are not adequately covered, the awareness of how different learning areas can serve the 
knowledge, skills and competence levels within the scope of THEQF is insufficient, and the methods-technique 
and evaluation processes that work in the learning and teaching process are gains. It has been determined that 
the knowledge and awareness levels are not enough, that measurement and evaluation approaches are often 
confused with each other, and that different learning areas require different measurement and evaluation 
approaches. Finally, it is among the findings that he is not sufficiently aware of the International Standard 
Classification of Education codes, which are provided by the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization and recognized by the Higher Education Council of our country, regarding the field of education in 
the lesson plans. Accordingly, it is observed that there is a need for a sustainable approach in assuring quality by 
running the Plan (P) - Do (D), Check (C) and Act (A) cycle in the process of effective structuring of education. It 
is thought that the results obtained will be an interdisciplinary roadmap in the effective structuring of teaching. 

Keywords: Online learning, quality assurance, instructional design, THEQF, PDCA cycle, lesson plan. 
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COVID-19 pandemi döneminde kullanılabilecek uzaktan eğitim 

platformlarının karşılaştırılması 

Doç. Dr. Sayım AKTAY, sayimaktay@gmail.com, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye 
Abdullah TAŞ, tasbdullah@gmail.com, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye 
Ufuk COŞKUN, ufkcskn7@gmail.com, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Son zamanlarda dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemi süreci birçok alanı olduğu gibi eğitim 
dünyasını da oldukça etkilemiştir. Pandeminin etkisinden dolayı, bu virüse maruz kalan tüm ülkelerde olduğu gibi 
Türkiye de bu süreci kontrol altına alabilmek için uzaktan eğitim sürecine geçmiştir. Bu noktada en çok teknoloji 
eğitim sürecine daha fazla entegre olmuş ve özellikle internet eğitimin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Uzaktan 
eğitim sürecinde, daha önceden var olan sınıf ortamları sanal ortama dönüşmüştür. Öğretmen ve öğrenciler eğitim 
ve öğretim faaliyetlerine devam edebilmek için uzaktan ders verebilecekleri eğitim araçlarını ve platformlarını 
kullanmak yoluna gitmiştir. Bu araştırmanın amacı COVID-19 pandemi sürecinde öğretmen ve öğrenciler 
tarafından kullanılabilecek olan uzaktan eğitim platformlarının ve farklı alternatiflerinin incelenmesi ve 
tanıtılmasıdır. Böylece öğretmenler ve öğrenciler ne tür tercihleri olabileceğini görebilecek ve gereksinimlerine 
daha uygun araçlar seçebilecektir. Bu bağlamda, Zoom, Skype, Google Meet ya da GoToMeeting gibi platformlar 
eşzamanlı sanal sınıf araçları iş birliği, etkileşim, ders içeriklerinin sunumu ve teknolojik alt yapısı gibi yönleri 
bakımından karşılaştırması yapılmıştır. Bu araçların secimi yapılırken öğretmen ve öğrencilerin yararlanabilmesi 
bakımından ücretsiz olması tercih edilmiştir. Bu araştırmanın deseni doküman analizi olarak belirlenmiş olup, 
araştırma 2019-2020 akademik yılının bahar yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Analiz sonrasında elde edilen veriler 
araştırmanın amacına uygun olarak sistematik bir biçimde sunulmuş ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Uzaktan eğitim, Pandemi 

Comparison of distance education platforms that can be used during 

COVID-19 pandemic 

Abstract: The COVID-19 pandemic process, which has recently affected the world, has also affected the 
education world as well as many other fields. Due to the effect of the pandemic, Turkey, as in all countries 
exposed to this virus, has switched to distance education in order to control education process. At this point, 
technology has become more integrated into the education process and especially the internet has become an 
integral part of education. In the distance education process, pre-existing classroom environments have turned 
into virtual environments. In order to continue their education and training activities, teachers and students 
have chosen to use educational tools and platforms where they can teach remotely. The purpose of this research 
is to examine and introduce distance education platforms and different alternatives that can be used by teachers 
and students during the COVID-19 pandemic. Thus, teachers and students will be able to see what kind of options 
they may have and choose tools that are more suitable for their needs. In this context, platforms such as Zoom, 
Skype, Google Meet or GoToMeeting were compared in terms of some virtual classroom aspects such as 
collaboration, interaction, presentation of course content and technological infrastructure. While choosing these 
tools, it was preferred that they are free for teachers and students to use. The design of this research was 
determined as document analysis, and the research was carried out in the spring semester of the 2019-2020 
academic year. The data obtained after the analysis were presented in a systematic way in accordance with the 
purpose of the research and suggestions were made. 

Keywords: COVID-19, Distance education, Pandemic. 
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Impact of COVID-19 on Students’ Lifelong Learning Skills 

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

Abstract: Forcing education institutions and students to rely on distance education systems exclusively, the 
COVID-19 pandemic has brought the notion of lifelong learning (LLL) to the forefront. Although lifelong learners’ 
learning experiences might be expected to have been affected comparatively less, the effects of the recent 
education approaches on students’ LLL skills merit investigation. Freshman students in particular may be at a 
greater risk because of their lack of tertiary education experience and universities’ expectations for them to 
engage in self-directed learning.  

In this session, I will present the results of a small-scale study conducted to  investigate the impact of the 
pandemic on 38 (16 male and 22 female) first-year students’ LLL skills at a university in the UAE. The quantitative 
data were collected using an adapted version of a scale from the literature while the qualitative data were 
collected from a sample of the students using a reflective task. The results revealed that the students’ overall 
relatively high score from the scale prior to the pandemic remained stable nine months into it, although there 
was a significant decrease in the adaptable learning strategies sub-scale. Despite this, some students’ overall 
LLL scores increased significantly. The qualitative data showed that these students solidified their skills in 
learning strategies and plans. The results also showed that there was a decrease in the female students’ goal-
setting score.  

Although the full scale of the ramifications of COVID-19 is yet to be seen, these data suggest both students 
and universities need to be cognizant of the effects of the unsettling educational experiences imposed by COVID-
19. Based on the results, recommendations are provided to enhance students’ LLL skills in general, and adapting 
learning strategies and goal-setting skills in particular.   

Keywords: COVID-19, First-year students, Goal-setting, Lifelong learning skills, Learning strategies 
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Stuck between Cultures: Experiences of an Expatriate Student 

Challenges and Opportunities 

Kayla Ada DEVECİ, Kadadeveci@outlook.com, Canadian International School, Abu Dhabi, UAE 

Abstract: People’s identities are shaped by a variety of factors including gender, nationality, religion, social 
class and education system. It is important for young people to establish a clear and stable identity so that they 
can be more resilient, reflective, and autonomous in the pursuit of important life decisions. However, it has 
become more challenging for young people to develop a clear and stable identity due to a variety of reasons 
including migration, the impact of which can be greater for those with children at school age. Not only do they 
have to find schools for their children but they also have to adapt to a new education system. Although the 
effects can be rather harsh for parents, it is their children who are impacted by this more profoundly. First and 
foremost, they have to make new friends, adjust to a new teacher(s), and fulfill totally student responsibilities. 
Naturally, all these likely conflict with their (developing) identities. 

I was born to a Turkish family and brought up in the Turkish culture. I had only three years of primary 
education in a Turkish school and then moved to the UAE where I have been exposed to a variety of cultures and 
educational systems. The diversity of my experiences throughout my school years have definitely contributed to 
my academic and personal development. However, the situation has not been always without challenges, 
particularly due to adaption processes I have had to go through. In this session, I will describe my educational 
experiences as an expatriate student. I will touch upon the challenges and opportunities I have had and offer 
recommendations to other students in a similar situation, parents, teachers, and education planners.  

Keywords: Challenges, Expatriate students, K12, Migration, Opportunities 
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Eğitimcilerin Benimsedikleri Eğitim Felsefelerine İlişkin Hazırlanan 

Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi 

Dr. Alper AYTAÇ, alperaytac10@gmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 

Özet: Bu araştırmanın amacı eğitimcilerin (öğretmen adayı, öğretmen, okul yöneticisi, öğretim elemanı) 
benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin incelenmesidir. Nitel araştırma modeli 
ile tasarlanan araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanının çalışma grubunu 
Yükseköğretim Kurulu’nun tez veri tabanında bulunan ve eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin 
hazırlanmış olan 29 lisansüstü tezi oluşturmaktadır. Veri tabanında tez tarama işlemi 01/04/2021 tarihi itibariyle 
sonlandırılmıştır. Veriler, Yükseköğretim Kurulu’nun tez veri tabanı aracılığı ile toplanmıştır. Veri toplama 
işlemlerine başlamadan önce ölçüler belirlenmiştir. Bu bağlamda Yükseköğretim Kurulu’nun tez veri tabanında 
yer alan arama kısmına ‘eğitim felsefe’, ‘felsefi eğilim’, ‘felsefi görüş’, ‘eğitim inanç’ anahtar ifadeleri yazılarak 
aramalar yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları şu şekilde 
özetlenebilir: Lisansüstü tezlerinin 2007 yılında hazırlanmaya başlandığı ve 2019 ve 2020 yıllarında en yoğun 
noktaya çıktığı saptanmıştır. Lisansüstü tezlerinde yüksek lisans tezlerinin ağrılık kazandığı, buna karşın doktora 
tezlerinin oldukça az sayıda olduğu saptanmıştır. Lisansüstü tezlerinin ağırlıklı olarak nicel araştırma modeli ile 
tasarlandığı saptanmıştır. Lisansüstü tezlerinin örneklemlerinin ağırlıklı olarak öğretmenler olduğu saptanmıştır. 
Lisansüstü tezlerinin ağırlıklı olarak eğitim bilimleri enstitüsünde ve eğitim programları ve öğretim bilim dalında 
hazırlandığı saptanmıştır. Lisansüstü tezlerinde en çok kullanılan kategorik değişkenlerin başında cinsiyet, 
mesleki kıdem, yaş, eğitim düzeyi değişkenlerinin yer aldığı saptanmıştır. Lisansüstü tezlerinde en çok kullanılan 
veri analizi tekniklerinin başında tanımlayıcı istatistik, Mann Whitney-U testi, ANOVA ve Kruskal Wallis-H testi, 
Bağımsız t testinin yer aldığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitimciler, eğitim felsefeleri, lisansüstü tezleri, inceleme. 

An Examination of Graduate Theses Addressing Philosophies of 

Education Adopted by Educators 

Abstract: The purpose of this study is to examine graduate theses that were designed to investigate the 
philosophies of education adopted by educators: prospective teachers, in-service teachers, administrators, and 
lecturers. Document analysis, a qualitative research method, was used while designing this study. The study 
sample, which can be found in the database provided by the Turkish Council of Higher Education, consists of 
twenty-nine graduate theses written by educators based on the philosophy of education they adopted. The thesis 
scanning process in the database has been terminated as of 01/04/2021. Data regarding the theses was collected 
using the database provided by the Turkish Council of Higher Education, and content analysis was used to evaluate 
the data set. Thusly, the database of the Turkish Council of Higher Education was searched using keywords such 
as “educational philosophy”, “philosophical predisposition”, “philosophical view”, and “educational belief” 
Results obtained from this study can be summarized as follows: theses regarding this subject were found as far 
back as 2007 and reached a peak in 2019 and 2020. It was also found that the number of master’s theses was 
considerably higher than the number of doctoral theses. It was determined that these graduate theses were, to 
a large extent, designed using quantitative research methods; similarly, the majority of theses used in-service 
teachers as their sample. In addition, these theses were written by student researchers who were studying in the 
department of educational programs and teaching at an educational sciences institute. The most commonly used 
categorical variables in graduate theses were found to be gender, years of experience, age, and education level. 
Furthermore, the data analysis techniques that were most frequently used in said theses were descriptive 
statistics, the Mann-Whitney U test, the ANOVA and Kruskal-Wallis H test, and the independent t-test. 

Keywords: Educators, philosophies of education, graduate theses, examination. 
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Maarif Müfettişlerine İlişkin İnternet Sayfalarında ve Sosyal Medyada 

Paylaşılan Görüşlerin İncelenmesi 

Prof. Dr. Erdal TOPRAKÇI, erdal.toprakci@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi, Türkiye 
Ayçin ACAR, aycina.acar@gmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 

Özet: Bilgi çağında eğitim ve yönetim anlayışında yaşanılan değişimler doğrultusunda açık bir sistem olan 
eğitim örgütleri de sürekli değişim ve dönüşüme maruz kalmıştır. Bu süreçte eğitimin önemli bir alt yapısı olan 
denetim alanında da sık sık değişiklikler yapılmıştır. Türk Eğitim Denetim mevzuatında yapılan değişiklikler ile 
merkez ve taşra teşkilatının yapısı, görev ve sorumlulukları, işleyişi ve denetimi üstlenen müfettişlerin unvan ve 
sorumlulukları değişmiştir. Bu çalışmanın amacı Maarif Müfettişlerine ilişkin internet sayfalarında ve sosyal 
medyada paylaşılan görüşleri incelemek ve ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın problemine uygun olarak nitel 
araştırma deseni temelinde doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel ve 
içerik analizlerden yararlanılmıştır. Araştırmanın veri kaynaklarını Maarif Müfettişlerine ilişkin internet sayfaları 
ve sosyal medyada paylaşılan 192 görüş oluşturmaktadır. Bu araştırmada geçerlik ve güvenirliğin sağlanabilmesi 
için bazı stratejiler kullanılmıştır. Geçerliliği sağlayabilmenin bir yolu uzman incelemesidir. Bu araştırma, uzman 
görüşü ve geri bildirimleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Uzman incelemesi ile verilerin iç geçerliliği 
(inandırıcılığı) sağlanmıştır. Görüşlerden alıntıların değiştirilme yapılmadan doğrudan verilmiş olması 
araştırmanın güvenirliğini; araştırmaya birden fazla araştırmacının dahil edilmesi ise araştırmanın iç güvenirliğini 
göstermektedir. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında paylaşılan görüşler iki ana tema altında tespit edilmiştir. 
Bunlar sorunlar ve önerilerdir. Sorun olarak en çok atamaların hukuksuzluğu, eğitim kriterleri ve mülakatın olması 
bulunmuştur. Öneri olarak ise atama kriterleri ve yapısal ve işlevsel değişiklik tespit edilmiştir. Atamalar için 
atama kriterlerine eğitim ve tecrübe ön şartı getirilmesi, yaş sınırı değişikliği, yazılı sınav ve liyakatin 
önemsenmesi öneri olarak belirtilmiştir. Bu araştırmada resmi olmayan bir ortamda maarif müfettişi atamaları, 
alımları ve uygulamalarına ilişkin görüşlerin ortaya çıkarılması uygulayıcılara ve politika yapıcılarına farklı bir veri 
kaynağı sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Maarif, Eğitim, Eğitim denetimi, Maarif müfettişi, Eğitim denetmeni 

Examining the Views Shared on the Internet Pages and Social Media 

About Education Supervisors 

Abstract: Educational organizations, which are an open system in line with the changes in education and 
management understanding in the information age, have also been subjected to constant change and 
transformation. In this process, frequent changes were made in the field of auditing, which is an important 
infrastructure of education. With the changes made in the Turkish Education Supervision legislation, the structure 
of the central and provincial organization, duties and responsibilities, the functioning, the titles and 
responsibilities of the inspectors who undertake the audit have changed. The purpose of this study is to examine 
and reveal the views shared on the web pages and social media about Education Inspectors. In accordance with 
the research problem, the document analysis method was used based on a qualitative research design. 
Descriptive and content analysis were used to analyze the data. The data sources of the research consist of 192 
opinions shared on the internet pages and social media about the Education Inspectors. In this study, some 
strategies were used to ensure validity and reliability. One way to ensure validity is expert examination. This 
research was created taking into account expert opinion and feedback. The internal validity (credibility) of the 
data was ensured by expert examination. The fact that the quotations from the opinions are given directly 
without any changes, the reliability of the research; The inclusion of more than one researcher in the research 
shows the internal reliability of the research. Considering the results of the research, the shared views were 
identified under two main themes. These are problems and suggestions. The most common problems were 
unlawful appointments, the training criteria and the interview. As a suggestion, the assignment criteria and 
structural and functional change were detected. Training and experience preconditions for the appointment 
criteria, change of age limit, written examination and consideration of merit were stated as suggestions. With 
this research, revealing opinions about the appointment, recruitment and practices of education inspectors in 
an informal environment can provide a different data source to practitioners and policymakers. 

Keywords: Education, Education services, Educational inspector, Educational supervisor. 
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Öğretmenlerin Motivasyon Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından 

İncelenmesi 

Vildan CİNBAŞ, vildancinbas@gmail.com, Millî Eğitim Bakanlığı 

Özet: Bu araştırmada öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırma nicel yönteme ve tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırmanın örneklem grubunu 
İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki kamu ilk ve ortaokullarında görev yapmakta olan 147 öğretmen oluşturmuştur. 
Araştırmada öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin belirlenebilmesine yönelik veriler Yıldız ve Taşğın (2020) 
tarafından geliştirilmiş ve geçerlik-güvenirlik çalışmaları yapılmış Öğretmen Motivasyon Ölçeği ile elde edilmiştir. 
Öğretmen Motivasyon Ölçeği’ne Google Documents aracılığıyla verilen yanıtlar Excel dosya formatında internet 
ortamından bilgisayara indirilmiş ve SPSS 22.0 programına aktarılarak veriler analiz edilmiştir. Veri analiz 
sürecinde ilk olarak yüzde ve frekans gibi betimsel istatistikler belirlenmiştir. Sonrasında gruplar arası 
karşılaştırmalarda parametrik test türlerinden Bağımsız Örneklemler t-Testi ve Tek Faktörlü ANOVA (One-Way 
ANOVA) analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre ilk olarak öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin yüksek 
olduğu ile karşılaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin cinsiyet, branş, kadro durumu, yaş 
aralığı, meslekî kıdem, ulusal ya da uluslararası projelerde görev alma durumu bağımsız değişkenlerine göre 
anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Ancak öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin eğitim düzeyi 
ve öğretmenlik mesleğini tercih nedeni bağımsız değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı 
belirlenmiştir. Bu kapsamda lisans mezunu olanların yüksek lisans mezunu olanlara göre ve öğretmenlik mesleğini 
kendi isteği ile tercih edenlerin iş bulma kolaylığı nedeniyle tercih eden öğretmenlere göre motivasyon 
düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Buradan hareketle lisans mezunu olan öğretmenlerin mesleklerine 
daha iyi motive oldukları ve farklı amaçlar peşinde olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer önemli sonucun 
da öğretmenlik mesleğini isteyerek tercih edenlerin mesleklerine daha iyi bir şekilde güdülenerek motivasyon 
düzeylerinin yükselmiş olabileceğidir. Dolayısıyla gerçekten öğretmenlik mesleğini kendine uygun bir alan olarak 
seçmiş ve bu yolda kendisini geliştirerek başarılı olabilecek öğretmenlerin yetiştirilmesi için üniversite öncesinde 
liselerde doğru bir rehberlik sürecinin yürütülmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Öğretmen Motivasyonu, Eğitim-Öğretim 

Examining Teachers’ Motivation Levels in Terms of Various Variables 

Abstract: In this study, it was aimed to examine the motivation levels of teachers in terms of various 
variables. The research was carried out according to the quantitative method and survey model. The sample 
group of the research consisted of 147 teachers working in public primary and secondary schools in Esenyurt 
district of Istanbul. In the research, the data for determining the motivation levels of teachers were obtained 
with the Teacher Motivation Scale, which was developed and carried out validity-reliability studies by Yıldız and 
Taşğın (2020). The answers given to the Teacher Motivation Scale on Google Documents were downloaded to the 
computer as Excel file format from the internet and transferred to the SPSS 22.0 program and the data were 
analyzed. In the data analysis process, firstly, descriptive statistics such as percentage and frequency were 
specified. Afterwards, Independent Samples t-Test and One-Way ANOVA (One-Way ANOVA) analyzes of 
parametric test types were performed in comparisons between groups. According to the findings, it was first 
encountered that the motivation levels of the teachers were high. In addition, it was determined that the 
motivation levels of teachers did not differ significantly according to the independent variables of gender, 
branch, staff status, age range, professional seniority, taking part in national or international projects. However, 
it was determined that the motivation levels of the teachers differed significantly according to the independent 
variables of education level and the reason for choosing the teaching profession. In this context, it has been 
observed that the motivation levels of those who have a bachelor's degree are higher than those who have a 
master's degree, and those who voluntarily choose the teaching profession compared to teachers who prefer 
them because of the ease of finding a job. From this point of view, it has been concluded that teachers with 
undergraduate degrees are better motivated to their profession and do not pursue different goals. Another 
important result is that those who voluntarily choose the teaching profession may be better motivated to their 
profession and their motivation levels may have increased. Therefore, it is recommended to carry out a correct 
guidance process in high schools before university in order to train teachers who have chosen the teaching 
profession as a suitable field and can develop themselves and succeed in this way. 

Keywords: Motivation, Teacher Motivation, Education-Training. 
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COVID-19 Sürecinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’de Eğitim 

Sürecinin ve Uygulamasının İncelenmesi 

Rasiha YEREL AROĞLU, yerelrasiha@gmail.com, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, İlkokul Öğretmeni, KKTC 

Özet: Pandemi tüm Dünya’yı etkisi altına alan bir salgın durumu olarak kendini gösterdiğinde tüm Dünya ve 
Dünya üzerindeki sektörler bundan olumsuz etkilendi. Ülkeler durumu en az zararla atlatmak için çeşitli 
politikalar sergilerken şüphesiz ki eğitim alanında da yapılan çalışmalar ve uygulamalar hız kazanarak bu sürecin 
en az kayıpla atlatılması için çalışıldı. COVID-19’un 2020 Mart ayında KKTC’de de ortaya çıkması ile birlikte ülkede 
eğitim adına bir takım çalışmalar yapılmıştır. Zaman zaman yüz yüze zaman zamansa uzaktan eğitim şeklinde 
yapılan çalışmalar ile eğitimde kayıp en aza indirilmeye çalışılmıştır. KKTC’de bu süreçte eğitim faaliyetlerini 
incelemek için doküman analizi yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda KKTC’de COVID-19 Dönemi ile birlikte 
eğitimin geldiği nokta ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: KKTC, eğitim, COVID-19 

Investigation of Education Process and Practice in Turkish Republic 

of Northern Cyprus (TRNC) in the COVID-19 Process 

Abstract: The epidemic has affected the whole world. While countries were struggling to survive with the 
least damage, studies and practices in the field of education accelerated and tried to overcome this in the least 
amount of time. COVID-19 emerged in TRNC in March 2020. Studies have been done on its emergence. Sometimes 
face-to-face and sometimes in the form of distance education. Studies were designed to minimize the losses in 
education in the TRNC. With this study, the point of education in the TRNC during the COVID-19 period has been 
revealed. 

Keywords: TRNC, education, COVID-19. 
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Ortaokul Öğrencilerinin Farklı Değişkenler Işığında Yenilikçi 

Düşünme Eğilimleri 

Doç. Dr. Nur AKCANCA, nurakcanca@comu.edu.tr, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Sürekli bir değişim içinde olan günümüz dünyasına uyum sağlamak yenilikçi bir anlayışın benimsenmesi 
ile doğrudan bağlantılıdır. Bu yenilikçi bakış açısının kazandırılması eğitimin de öncelikli amacını oluşturmaktadır. 
Özellikle erken yaşlarda öğrencilerin yenilikçi düşünme becerilerinin geliştirilmesi onların gelecek yaşantılarına 
yön vermek için de önemli görülmektedir. Bahsi geçen bu becerilerin geliştirilmesi için öncelikli olarak 
öğrencilerin mevcut yenilikçi düşünme eğilimlerinin belirlenmesi ve farklı değişkenlerle olan ilişkisinin net olarak 
ortaya konulması gerekmektedir. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin yenilikçi 
düşünme eğilimlerinin belirlenmesi ve farklı değişkenlerle olan ilişkisinin ortaya konulması olarak belirlenmiştir. 
Tarama modeline uygunluk gösteren bu araştırma 356 ortaokul öğrencisi (5.-8.sınıf) ile yürütülmüştür. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak Yenilikçi Düşünme Eğilimi Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğe ilişkin alt boyutlar, 
yenilikçi öz-yeterlik, yenilikçiliğe açık olma, yenilikçi problem çözme, yenilikçi azim ve yenilikçi grup liderliği 
şeklindedir. Verilerin analizinde parametrik olmayan testlerden Mann Whitney-u ve Kruskal Wallis testleri 
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin yenilikçi düşünme eğilimleri ve alt boyutları ile cinsiyet, sınıf 
düzeyi, anne-baba eğitim durumları, öğrencilerin ödül alma durumları arasında anlamlı fark bulunmazken; kardeş 
sayıları, aile gelir düzeyleri ve akademik not ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca 
öğrencilerin yenilikçi düşünme eğilimlerinin orta düzeyde olduğu araştırmadan elde edilen sonuçlar arasındadır. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında eğitim koşullarının sürekli olarak yenilenmesi ve öğrencilerin 
yenilikçi düşünme eğilimlerinin desteklenmesi için farklı öğretim teknik ve yöntemlerle gerçekleştirilecek eğitim 
yaşantılarıyla karşılaştırılmaları önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilikçi düşünme becerisi, Yenilikçi düşünme eğilimi, Ortaokul öğrencileri 

Innovative Thinking Tendencies of Middle School Students in the 

Light of Different Variables 

Abstract: Adapting to today's world which is in constant change is directly related to the adoption of an 
innovative understanding. Gaining this innovative perspective also constitutes the primary aim of education. 
Developing innovative thinking skills of students, especially at their early ages, is also considered important to 
shape their future lives. In order to develop these mentioned skills, first of all, it is necessary to determine the 
current innovative thinking tendencies of the students and to clearly reveal their relationship with different 
variables. Starting from this point of view, the aim of this study was settled as determining the innovative thinking 
tendencies of middle school students and revealing their relationship with different variables. This study that 
corresponds with the survey model was conducted with 356 middle school students (5th-8th grades). Innovative 
Thinking Tendencies Scale was used as a data collection tool in the research. The sub-dimensions of the scale 
are innovative self-efficacy, openness to innovation, innovative problem solving, innovative perseverance and 
innovative group leadership. Mann Whitney-u and Kruskal Wallis tests, which are from non-parametric tests, were 
used in the analysis of the data. As a result of the research, while no significant difference was detected between 
students' innovative thinking tendencies and sub-dimensions, gender, grade level, parental education status, and 
students' receiving awards; significant differences were found between the number of siblings, family income 
levels and academic grade point averages. In addition, it is among the results obtained from the research that 
students' innovative thinking tendencies are at a moderate level. Within the scope of the results obtained from 
the research, it is recommended to compare the educational experiences to be carried out with different 
teaching techniques and methods in order to constantly renew the educational conditions and to support the 
innovative thinking tendencies of the students. 

Keywords: Innovative thinking skills, Innovative thinking tendencies, Middle school students. 
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Pandemi Sürecindeki Genç Yetişkinlerin Psikolojik Doğum Sırası, 

Kişilik Özellikleri Ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Açısından 

İncelenmesi 

Rabia KILIÇ, pdrabiakilic@gmail.com, Selçuk Üniversitesi, Türkiye 
Doç. Dr. Ayşe ELİÜŞÜK BÜLBÜL, ayseeliusuk@gmail.com, Selçuk Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bu araştırmanın amacı pandemi sürecindeki genç yetişkinleri psikolojik doğum sırası, kişilik özellikleri 
ve stresle başa çıkma tarzları açısından incelemektir. Bu araştırmanın örneklemi Ağrı ili Doğubayazıt ilçesindeki 
genç yetişkinlerden oluşmaktadır. Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla 
araştırmacı tarafından hazırlanan “kişisel bilgi formu”, Folkman ve Lazarus’un Başa Çıkma Envanteri kullanılarak 
oluşturulan Şahin ve Durak tarafından uyarlanan “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği”, Bacanlı ve arkadaşları 
tarafından geliştirilen “Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi” ve White ve Campbell tarafından geliştirilen ve Kalkan 
tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Psikolojik Doğum Sırası Envanteri” kullanılması planlanmaktadır. Araştırma 
sonucunda pandemi sürecindeki genç yetişkinlerin psikolojik doğum sırası, kişilik özellikleri ve stresle başa çıkma 
tarzları incelenmiş olup elde edilen bulgular daha önceki araştırmalarla tartışılıp sonuç kısmında açıklanacaktır. 
Araştırmanın alanyazındaki boşlukları dolduracağı ve sonraki çalışmalara öncülük edeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kişilik özellikleri, Pandemi, Psikolojik doğum sırası, Stres, Stresle başa çıkma tarzları. 

An Investigation of Young Adults in the Pandemic Process in terms of 

Psychological Birth Order, Personality Traits and Styles of Coping 

with Stress 

Abstract: The aim of this study is to examine young adults in the pandemic process in terms of psychological 
birth order, personality traits and coping styles. The sample of this study consists of young adults in Doğubayazıt 
district of Ağrı province. In order to determine the demographic characteristics of the participants in the study, 
the “personal information form” prepared by the researcher, the “Stress Coping Styles Scale” developed by Şahin 
and Durak, which was created using the Coping Inventory of Folkman and Lazarus, the “Adjective-Based 
Personality Test” developed by Bacanlı et al. It is planned to use the "Psychological Birth Order Inventory" 
developed by White and Campbell and adapted into Turkish by Kalkan. As a result of the research, the 
psychological birth order, personality traits and coping styles of young adults in the pandemic process were 
examined, and the findings will be discussed with previous studies and explained in the conclusion part. It is 
thought that the research will fill the gaps in the literature and lead to further studies. 

Keywords: Personality characteristics, Pandemic, Psychological birth order, Stress, Styles of coping with 

stress. 
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Eğitim Fakültesi Programlarındaki Öğretmenlik Meslek Bilgisi 

Derslerinin Öğretim Programları Kapsamında Karşılaştırılması 

Dr. Gülenaz SELÇUK, gselcuk@hotmail.com, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye 
Doç. Dr. Menekşe ESKİCİ, menekeskici@hotmail.com, Kırklareli Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Türkiye’de 1996 yılı başında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ülkenin ihtiyaç duyduğu öğretmenleri 
yetiştirmek üzere eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi çalışmalarını 
başlatmıştır. Buna bağlı olarak eğitim fakültelerindeki lisans ve lisansüstü düzeylerde yürütülen programlarda bir 
takım değişiklikler yapılmıştır. Eğitim fakültelerinde yeniden yapılanma çerçevesinde düzenlenen öğretmen 
yetiştirme programları,  Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 04.11.1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı kararı ile 1998-
1999 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konmuştur. “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve 
Öğretmen Strateji Belgesi” (2017-2023)’ni de işlevsel hale getirmek amacıyla eğitimle ilgili paydaşlardan gelen 
öneriler doğrultusunda oluşturulan program 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu 
çalışmanın amacı, eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programlarında yer alan öğretmenlik meslek bilgisi 
derslerini yenilen öğretim programları kapsamında karşılaştırmaktır. Araştırma ilköğretim matematik, fen bilgisi, 
sınıf, sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmenliği bölümleri sınırlığında gerçekleştirilmiştir.  Araştırma tarama 
modelinde tasarlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırmanın verileri doküman 
incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Araştırmacılar tarafından oluşturulan karşılaştırma tablosuna 1998, 2006 ve 
2018 yıllarında uygulanan eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programlarında yer alan öğretmenlik meslek 
bilgisi derslerinin teorik, uygulama ve kredi, hangi yıl ve dönemde yer aldıkları bilgileri girilerek yorumlanmıştır. 
Öğretmenlik meslek bilgisi ders sayıları karşılaştırıldığında; 1998 yılındaki programda 11 tane, 2006 yılındaki 
programda 13 tane ve 2018 yılındaki programda ise 22 tane ders olduğu görülmektedir. 2018 yılında özellikle 
seçmeli ders sayısının 6 ‘ya çıkarıldığı ve ders çeşitliliğinin arttığı tespit edilmiştir. 1998, 2006 ve 2018 yıllarında 
uygulanan eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programlarında yer alan öğretmenlik meslek bilgisi 
derslerinin teorik (T) ve uygulama (U) saatleri karşılaştırıldığında; hem teorik hem de toplam ders saati sayısında 
artma varken,  uygulama ders saati sayısında da azalma olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Yetiştirme Programı, Eğitim Fakülteleri, Öğretmenlik Meslek Bilgisi. 

Comparison Of Teaching Professional Courses In Faculty Of 

Education Programs 

Abstract: The aim of this research is to compare the teaching profession knowledge courses in the 
undergraduate education programs (1998-2006-2018) of the faculty of education in Turkey. The research was 
carried out in education programme of primary school mathematics, science, primary school, social studies and 
Turkish teaching departments. The research was designed in a descriptive model. The qualitative research 
approach was adopted and the data of the research was obtained through document analysis. A comparison table 
was created for the analysis of data. The teaching profession knowledge courses included in the teacher training 
programs of 1998, 2006, 2018 and their specific characteristics were placed in the comparison table. In the 
comparison table prepared by the researchers, the theoretical, practical and credit, year and period of the 
teaching profession knowledge courses in the undergraduate education programs of the faculty of education 
applied in 1998, 2006 and 2018 were interpreted by entering the information. In the three teacher education 
programs, which were compared within the scope of the research, it was seen that the courses were grouped as 
"field education courses", "teaching profession knowledge courses" and "general culture courses". Comparing the 
number of teaching profession courses; There are 11 courses in the program in 1998, 13 courses in the program 
in 2006 and 22 courses in the program in 2018. In 2018, it has been determined that the number of elective 
courses has been increased to 6 and the variety of courses has increased. When the theoretical (T) and application 
(A) hours of the teaching profession knowledge courses in the undergraduate education programs of the faculty 
of education applied in 1998, 2006 and 2018 were compared; while both the theoretical and total number of 
course hours increased, it was determined that the number of practice course hours decreased. In teacher 
education programs implemented in 2018, it was seen that there were no previous courses such as "research 
methods in education" and "ethics and ethics in education". 

Keywords: Teacher Training Program, Faculties of Education, Teaching Profession. 
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Özel Eğitim Kurumlarında Çocuklara Yönelik Fiziksel Ruhsal İhmal ve 

İstismar Hakkında Bu Kurumlarda Çalışan Öğretmenlerin Görüş ve 

Farkındalıkları 

Selen Aşiyan SAĞ, selensagg@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BÜYÜKŞAHİN, yasemin.buyuksahin@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Özel eğitim çoğunluktan farklı olan bireylerin, engellerine karşın kendilerini yeterli hale getirerek, 
toplum ile kaynaşmış, bağımsız bireyler olmasını destekleyici eğitim olarak açıklanmaktadır. Bu destekleyici 
eğitimi alan çocukların, evleri dışında vakit geçirdikleri bir alan olarak düşünülen bu kurumlar, ihmal ve istismarın 
belirlenmesinde önemli bir konuma sahiptirler. Özel eğitim kurumları özel eğitimli öğrencilerin pek çok hususta 
destek aldığı kurumlar olduğundan, bu kurumlarda çocukların ihmal ve istismarı hem gözlenebilmekte hem de 
çocuktaki ihmal ve istismar kurum çalışanlarınca tespit edilebilmektedir. Bu nedenle kurumda çalışanların görüş 
ve farkındalıkları önem arz etmektedir. Bu araştırma özel eğitim kurumunda çalışan öğretmenlerin ihmal ve 
istismar konularında neler düşündüklerini ve farkında olma durumlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 
Araştırma grubunu Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan bir ildeki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumundaki 10 
öğretmen oluşturmaktadır. Bu araştırma bir olgu bilim (fenomenolojik) araştırmasıdır. Veri toplama tekniği olarak 
yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme sorularının 
hazırlanmasında; soruların kolaylıkla anlaşılması ve yanıtlayıcıyı yönlendirici olmaması gibi ilkelere dikkat 
edilmiştir. Hazırlanan görüşme formunun amaca ne derece uygun olduğu, anlaşılırlığı ve uygulanabilirliğini kontrol 
etmek amacıyla alan uzmanlarının görüşlerine sunulmuştur. Uzmanların önerileri doğrultusunda görüşme formu 
düzenlenmiştir. Veriler saha notları, görüşmeler ve yarı yapılandırılmış görüşme formları ile sağlanmış olup, 
benzeşik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik 
analizi tekniklerinin kullanılması belirlenmiş olup araştırma şu an analiz aşamasındadır. Araştırma bulguları 
yorumlanarak alana yönelik önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Çocuk İhmali, Çocuk İstismarı, Öğretmen Görüşü, Farkındalık Düzeyi 

Special Education School Teachers’ Opinions and Awareness 

Regarding Physical Mental Neglect and Abuse of Children in Special 

Education School 

Abstract: Special education is explained as education that supports individuals who are different from the 
majority to become independent individuals who are integrated with society, make themselves adequated 
despite of their disabilities. These institutions, which are considered an area where children have this supportive 
education spend time outside their homes, play an important role in identifying neglect and abuse. Since special 
educational institutions are institutions where specially educated students get support on many issues, the 
neglect and abuse of children in these institutions can be observed and the neglect and abuse of children might 
be detected by the employees of the institution. For this reason, the opinions and awareness of the employees 
in the institution are important. This research was conducted to determine what teachers working in a private 
educational institution think about neglect and abuse and their awareness. The research group consists of 10 
teachers in a special education and Rehabilitation Institution in a province located in the Western Black Sea 
region. This research is a phenomenon science (phenomenological) study. A semi-structured interview technique 
was used as a data collection technique. In the preparation of Interview. Questions developed by the researcher, 
attention was paid to principles such as easy understanding of the questions and lack of responders. It has been 
submitted to the opinions of field experts in order to check the extend to which the prepared interview form is 
suitable for the purpose, its intelligibility and applicability. An interview form has been arranged in accordance 
with the recommendations of experts. The data was provided by field notes, interviews and semi-structured 
interview forms, and the affinity sampling method was used. Descriptive analysis and content analysis techniques 
have been determined to be used in the analysis of research data and the research is currently in the analysis 
stage. Research findings will be interpreted and recommendations will be made for the field. 

Keywords: Keywords: Child Neglect, Child Abuse, Teacher Opinion, Level of Awareness. 
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İlköğretim 3. ve 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitapları Etkinliklerinin 

Bilimsel Süreç, Yaşam ve Mühendislik Becerilerini Kazandırması 

Açısından İncelenmesi 

Sena ALAGÖZ, alagozzzzsena@gmail.com, Düzce Üniversitesi Türkiye 
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ECEVİT, tugbaecevit@duzce.edu.tr, Düzce Üniversitesi Türkiye 
Neslihan ÖZKURT, neslihanozkurt341@gmail.com, Düzce Üniversitesi Türkiye 
Ümmühan KARATAŞ KÖYLÜ, ummuhan_krts_78@hotmail.com, Düzce Üniversitesi Türkiye 

Özet: Bu çalışmada ilköğretim 3. ve 4. sınıf Fen Bilimleri ders kitaplarında yer alan etkinliklerinin bilimsel 
süreç, yaşam ve mühendislik becerilerini kazandırması açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Alanyazın 
incelendiğinde 3. ve 4. sınıf ders kitabı etkinliklerinin 2018 öğretim programında kazandırılması hedeflenen 
bilimsel süreç becerileri, yaşam ve mühendislik becerileri açısından incelenmediği görülmektedir. Ders 
kitaplarında yer alan etkinliklerin bu becerileri ne derece kapsayıp kapsamadığının belirlenmesiyle mevcut durum 
tespit edilecektir. Böylelikle ihtiyaç durumunu göre düzenleme ve planlamalar yapılabilir.  Çalışma, doküman 
incelemesi yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığının kararıyla 2019-2020 öğretim yılından itibaren beş yıl süreyle kabul edilmiş 3. sınıflar için 
TUNA ve MEB yayıncılık, 4. sınıflar için MEB ve İPEKYOLU yayıncılık ders kitapları oluşturmaktadır. Çalışmada 
toplam 141 etkinlik incelenmiş olup veriler betimsel içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. 
Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda 3 ve 4. sınıf için hazırlanan ders kitaplarının tüm yayınlar 
incelendiğinde becerileri kazandırma açısından yetersiz olduğu görülmektedir. Ders kitapları günümüzde en etkin 
kullanılan öğretim araçlarından biridir. Bu nedenle ders kitaplarının bilimsel süreç, yaşam ve mühendislik 
becerilerini kazandırmaya yönelik planlanması öğrencilerin gelişimi açısından oldukça önemlidir. Ancak bu 
çalışmadan elde edilen bulgular göz önüne alındığında ders kitaplarının sahip oldukları beceri oranlarının oldukça 
düşük olduğu görülmektedir. Etkinliklerin beceri odaklı planlanması ve birden çok becerinin kullanılmasını 
sağlaması hedeflenebilir. Beceriler ders kitaplarında dengeli bir şekilde dağıtabilir. Örneğin “gözlem” becerisi 
genele göre çok fazla etkinlikte yer alırken diğer bilimsel süreç becerileri ya da STEM becerilerinin etkinliklerde 
göz ardı edildiği görülmektedir.  Fen bilimleri öğretim programının hedeflediği amacına ulaşabilmesi için ders 
kitaplarında yer verilen etkinliklerin bilgi düzeyinden sentez düzeyine çıkarılmasının etkinliklerin becerileri daha 
fazla kapsar hale gelmesine temel olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle ders kitabındaki etkinliklerin oluşturulma 
sürecinde, bilimsel süreç, yaşam ve mühendislik tasarım becerilerinin kullanımını ve gelişimini odaklayan 
etkinlikler sahadaki öğretmen ve araştırmacılardan geri dönütler alınarak geliştirilmesi önerilerine yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri ders kitapları, Bilimsel Süreç Becerileri, Yaşam becerileri, Mühendislik ve 
Tasarım becerileri, Fen etkinlikleri. 

Investigation of the Activities in Elementary School 3rd and 4th 

Grade Science Course Books in Terms of Achieving Scientific 

Process, Life and Engineering Desıgn Skill 

Abstract: This study, it was aimed to examine primary school 3rd and 4th-grade textbook activities in terms of 
gaining scientific process, life, and engineering skills. When the literature is examined, it is seen that 3rd and 4th-grade 
textbook activities are not examined in terms of scientific process skills, life, and engineering skills that are aimed to 
be acquired in the 2018 curriculum. The current situation will be determined by determining to what extent the 
activities in the textbooks cover these skills or not. Thus, arrangements and planning can be made according to the 
need. The study was conducted using the document analysis method. The sample of the study consists of the textbooks 
(TUNA and MEB publishing for 3rd graders; MEB and İPEKYOLU Publishing for 4th graders) approved for five years starting 
from the 2019-2020 academic year with the decision of the Ministry of National Education Board. A total of 141 activities 
were examined in the study. Activities were analyzed using the descriptive content analysis technique. When 3rd and 
4th grade textbooks are examined in line with the findings obtained from the study, it is seen that they are insufficient 
in terms of gaining skills. Textbooks are one of the most effectively used teaching tools today. For this reason, planning 
the textbooks to gain scientific process, life and engineering skills is very important for the development of students. 
However, considering the findings obtained from this study, it is seen that the skill ratios of the textbooks are quite 
low. It can be aimed to plan activities with a skill-oriented approach and to enable the use of more than one skill. In 
addition, a more balanced distribution of skills can be achieved in the activities. For example, while the "observation" 
skill takes place in many activities, it is seen that other scientific process skills or STEM skills are ignored in the 
activities.  Increasing the activities in the textbooks from the level of knowledge to the level of synthesis in order to 
achieve the aim of the science curriculum will make the skills more inclusive. In the process of creating the activities 
in the textbook, planning activities focusing on the use and development of the scientific process, life and engineering 
design skills, and even getting feedback from teachers and researchers about the activities will be effective. 

Keywords: Science textbooks, scientific process skills, life skills, engineering design skills, science 

activities.



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

41 

 

Emülsiyon Bazlı Nötrino Deneyleri 

Arş. Gör. Dr. Çağın KAMIŞCIOĞLU, gunesc@ankara.edu.tr, Ankara Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Atom altı parçacıklar arasında en ilgi çekici parçacık nötrinodur. Sahip olduğu yüksüz yapısı, kütlesinin 
çok küçük olması, diğer parçacıklar ile etkileşime girmeyişi ve yüksek enerjisi sebebiyle “hayalet parçacık ” 
olarak da adlandırılmaktadır. Insanlık evrende bol miktarda bulunan nötrinoyu daha iyi anlamak, özelliklerini 
ortaya çıkarmak için bir çok deney tasarlamış ve çoğu hayata geçmiştir. Elde edilen veriler nötrinonun 
karakteristik yapısını ortaya çıkarmakla kalmamış, deneylerin bir çoğu nobel ödülleri ile tarihe geçmiştir. 
Günümüzde halen nötrinoların aydınlatılması gereken birçok yönü bulunmakta bu nedenle yeni nesil deneyler 
tasarlanmaktadır. Bunlardan en bilinenleri emülsiyon bazlı modern nötrino deneyleridir. Bu deneyler 
tasarımlarında emülsiyon teknolojisini taşımakta ve başarı ile kullanmaktadır. Nükleer emülsiyon 1900’lü yıllarda 
kullanılmaya başlamış ve gelişebilen, teknolojisi sayesinde gününümüzde yüksek uzaysal çözünürlüğe sahip 
emülsiyonlar üretilebilmektedir. Bu sayede yüklü parçacıkları üç boyutlu olarak izlerinin takibi, yeniden 
oluşturulması, enerjisinin ölçülmesi mümkündür. Günümüzde emülsiyon bazlı gerçekleştirilmiş yeni nesil 
deneylerden CHORUS, DONUT ve OPERA emülsiyon filmlerini bir hedef olarak parçacık demeti önüne 
yerleştirmişlerdir. Bu deneyler 1994-2012 yılları arasında veri alımını gerçekleştirmiş ve analizlerini bitirmiştir. 
Kullanılan emülsiyon hedeflerin büyüklüğü ve teknik özellikler açısından CHORUS deneyi, 2000 yılında tau 
parçacığı keşfi ile DONUT deneyi ve 5 tane 𝜈μ→𝜈𝜏 salınımı gözlemi ile OPERA deneyi tarihe geçmiştir. Bu bilgi 
birikimini kullanarak planlanan yeni deneyler nötrinonun doğasını daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Emülsiyon, deney, nötrino 

Emulsion Based Neutrino Experiments 

Abstract: The most interesting particle among subatomic particles is the neutrino. It is also called "ghost 
particle" because of its uncharged structure, very small mass, not interacting with other particles, and high 
energy. Humanity has designed many experiments to better understand the neutrino, which is abundant in the 
universe, and to reveal its properties, and most of them have been implemented. The data obtained not only 
reveal the characteristic structure of the neutrino, but many of the experiments went down in history with Nobel 
Prizes. Today, neutrinos still have many aspects that need to be illuminated, so new generation experiments are 
designed. The best known of these are modern emulsion-based neutrino experiments. These experiments carry 
and successfully use emulsion technology in their designs. Nuclear emulsion started to be used in the 1900s and 
thanks to its technology, emulsions with high spatial resolution can be produced today. In this way, it is possible 
to follow the traces of charged particles in three dimensions, to recreate them and to measure their energy. 
CHORUS, DONUT and OPERA emulsion films, which are among the new generation experiments conducted on 
emulsion-based, have placed emulsion films in front of the particle beam as a target. These experiments carried 
out data acquisition between the years 1994-2012 and completed their analysis. In terms of the size and technical 
properties of the emulsion targets used, the CHORUS experiment, the DONUT experiment with the discovery of 
tau particles in 2000 and the OPERA experiment with the observation of 5 𝜈μ→𝜈𝜏 emission have gone into history. 
New experiments planned using this knowledge will enable us to better understand the nature of the neutrino. 

Keywords: Emulsion, experiment, neutrino. 
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Emülsiyon Bazlı Nötrino Deneylerinde Çokluk Dağılımları 

Arş. Gör. Dr. Çağın KAMIŞCIOĞLU, gunesc@ankara.edu.tr, Ankara Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bir etkileşim sonucu ortaya bir çok parçacık çıkabilmekte ve etkileşimin türüne göre bu parçacıklar 
aynı veya farklı türden olabilmektedir. Bir çok etkileşimin varolduğu durumlarda her etkileşim tek başına analiz 
edilir ve çıkan parçacık sayıları çokluk olarak ifade edilmektedir. Özellikle çok parçacıklı sistemlerde yüklü 
parçacıkların çokluğu etkileşimin dinamiklerini yansıtan önemli bir global parametredir. Bu nedenle bu zamana 
kadar kozmik ışınlar, sabit hedef, çarpıştırıcı ve nötrino etkileşimleri gibi bir çok deneyde çalışılmıştır. Bu veriler 
Monte Carlo (MC) etkileşim üreteçlerinde kullanılan parçacık üretim modellerini geliştirmek için oldukça 
yararlıdır. Çokluk dağılımları proton etkileşiminin incelendiği deneyler sayesinde literatürde yeterli miktarda 
bulunurken nötrino etkileşimleri için çokluk dağılımı oldukça azdır. Bu amaçla, nötrino etkileşimlerinin test 
edildiği emülsiyon bazlı CHORUS, DONUT ve OPERA deneylerindeki çokluk dağılımları incelenmiştir. Bu deneylerin 
ortak yönü hedef kısmında emülsiyon teknolojisini kullanmalarıdır. Nükleer emülsiyon teknolojisi 1900’lü 
yıllardan bu yana başarı ile kullanılmaktadır. Yüksek uzaysal çözünürlüğü sayesinde yüklü parçacıkların izlerini 
takip etmek, enerjilerini hesaplamak, momentumlarını ölçmek mümkündür. Bu sayede oluşturan çokluk 
dağılımları etkileşim hakkında çok önemli bilgiler sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Emülsiyon, çokluk dağılımı, nötrino. 

Multiplicity Distributions in Emulsion Based Neutrino Experiments 

Abstract: Many particles can arise as a result of an interaction and these particles can be of the same or 
different types depending on the type of interaction. In cases where many interactions exist, each interaction is 
analyzed individually and the number of resulting particles is expressed as a multiplicity. Especially in multi-
particle systems, the multiplicity of charged particles is an important global parameter reflecting the dynamics 
of the interaction. For this reason, many experiments such as cosmic rays, fixed target, collider and neutrino 
interactions have been studied up to now. These data are useful for improving particle production models used 
in Monte Carlo (MC) generators. While the multiplicity distributions are found in sufficient amounts in the 
literature thanks to the experiments examining the proton interaction, the multiplicity distribution for neutrino 
interactions is very rare. For this purpose, multiplicity distributions in emulsion-based CHORUS, DONUT and 
OPERA experiments in which neutrino interactions were tested were investigated. These experiments using the 
target of the emulsion technology in common. Nuclear emulsion technology has been used successfully since the 
1900s. To follow the tracks of charged particles due to its high spatial resolution, to calculate the energy, it is 
possible to measure the momentum. In this way, the multiplicity distributions offers very important information 
about interactions. 

Keywords: Emulsion, multiplicity, neutrino. 
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Higgs Bozonu'nun Keşfi 

Arş. Gör. Dr. Çağın KAMIŞCIOĞLU, gunesc@ankara.edu.tr, Ankara Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Günümüzde sorduğumuz sorular, en küçük nesneler, kuarklar, leptonlar ayar bozonları ve bunların 
çok ötesindeki Higgs bozonu ile ilgilidir. Gerçekte kütleyi tanımlama isterken cevaplanmak istenilen soru 
“kütlenin kaynağı nedir?” sorusudur. Bu soru atom alti dünyada oldukça önem taşimaktadır. Çünkü parçacık 
fiziğinde kutlesi olmayan ancak enerji taşiyabilen parçacıklar mevcuttur. Bu durum bir ikilik oluşturmaktadır. 
Parçacık fiziği, eski çağlardan beri büyük toplam nesneleri tanımlamada bize çok iyi hizmet eden kütle kavramının 
farklı yeni bir kavrama dönüşmesini önermektedir.1964'te fizikçiler, temel parçacıkların kütlelerini nasıl 
kazandıklarını hala tam olarak açıklayamıyorlardı. Var olan modellerin parçaları ve bunlarla ilişkili denklemler 
yalnızca kütlesiz parçacıklar üretirken, hemen hemen tüm parçacıkların kütleye sahip olduğu iyi biliniyordu. 
1964’te birkaç teorisyen, o sırada güçlü etkileşimle ilişkili bir bozon olduğu düşünülen şey üzerine bir görüş 
sunmanın bir yolunu arıyordu. Bunu yapmak için, Brout-Englert-Higgs mekanizması adı altında bugün bilinen bir 
matematiksel formalizm geliştirdiler ve bu onu öneren ilk üç kişinin ismini taşımaktaydı. Yeni bir parçacığın 
varlığından açıkça söz eden ilk kişi Peter Higgs oldu ve yıllar sonra 4 Temmuz 2012'de, CERN'in Büyük Hadron 
Çarpıştırıcısındaki ATLAS ve CMS deneyleri, 125 GeV civarında kütle bölgesinde yeni bir parçacık gözlemlediklerini 
açıkladılar. 8 Ekim 2013 tarihinde, Nobel fizik ödülü, François Englert ve Peter Higgs'e "atom altı parçacıkların 
kütlesinin kökenini anlamamıza katkıda bulunan bu mekanizmanın teorik keşfi için ortaklaşa verildi. 

Anahtar Kelimeler: Kütle, Higgs, Standart Model 

Discovery of the Higgs Boson 

Abstract: The questions we ask today relate to the smallest objects, quarks, leptons, gauge bosons, and 
the Higgs boson far beyond them. When trying to define mass in reality, the question asked to answer is "what is 
the source of mass? is the question. This question is very important in the subatomic world. Because there are 
particles in particle physics that have no mass but can carry energy. This situation creates a duality. Particle 
physics proposes that the concept of mass, which has served us so well in describing large total objects since 
ancient times, evolves into a different new concept.In 1964, physicists still could not fully explain how 
elementary particles acquire their mass. While parts of existing models and their associated equations produce 
only massless particles, it was well known that almost all particles have mass. In 1964, several theorists were 
looking for a way to present an opinion on what was then thought to be a boson associated with strong interaction. 
To do this, they developed a mathematical formalism known today under the name of the Brout-Englert-Higgs 
mechanism, bearing the names of the first three who proposed it. Peter Higgs was the first to publicly mention 
the existence of a new particle, and years later on July 4, 2012, ATLAS and CMS experiments at CERN's Large 
Hadron Collider announced that they observed a new particle in the mass region around 125 GeV. On October 8, 
2013, the Nobel prize in physics was jointly awarded to François Englert and Peter Higgs for the theoretical 
discovery of this mechanism that "contributes to our understanding of the origin of the mass of subatomic 
particles.” 

Keywords: Mass, Higgs, Standard Model. 
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İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kareköklü İfadelere 

İlişkin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi 

Arş. Gör. Dr. Nazan MERSİN, nazan09gunduz@gmail.com, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının kareköklü ifadelerle ilgili kurdukları 
problemlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Durum çalışması yönteminin kullanıldığı bu çalışmaya bir devlet 
üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünün üçüncü sınıfında öğrenimini sürdüren otuz beş 
öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda her öğretmen adayından kareköklü ifadelerle ilgili 
iki tane serbest problem kurması istenmiştir. İlköğretim matematik öğretmenlerinin yazdığı toplam yetmiş adet 
problemin analizinde araştırmacı tarafından literatür ışığında oluşturulan çerçeve kullanılmıştır. Buna göre 
öğretmen adaylarının kurdukları problemler matematiksel dil, veri kullanımı, bağlamsal özellikleri, seviyeye 
uygunluk, kullanılan temsil türü ile dil ve anlatım yönüyle incelenmiştir. Matematiksel dil açısından kurulan 
problemlerde kullanılan kavram, kural, işlem veya birimlerin doğru kullanılıp kullanılmadığı, veri kullanımı başlığı 
altında problemlerde kullanılan verilerin çözüm için yeterli olup olmadığı, bağlamsal özellikleri başlığı altında 
problemlerin günlük yaşam veya pür matematiksel bağlamına sahip olması, seviyeye uygunluk başlığında kurulan 
problemlerin sekizinci sınıf düzeyine uygunluğu, temsil türünde sözel, sembolik, görsel, tablo vb. temsil 
türlerinden hangilerinin kullanıldığı, dil ve anlatım başlığında ise problemler yazım yanlışı veya noktalama 
hatalarının olup olmadığı durumları incelenmiştir.  Sonuç olarak öğretmen adaylarının genellikle günlük yaşamı 
içeren problemler kurduğu, kurdukları problemlerin büyük oranda çözülebilir olduğu ve sözel temsil başta olmak 
üzere görsel temsillerin de kullanıldığı elde edilmiştir. Ancak kurdukları problemlerin büyük çoğunluğu sekizinci 
sınıf öğrencileri için zor denebilecek bir seviyededir. Ayrıca problemlerde dil ve anlatım yönüyle hatalar olsa da 
öğretmen adaylarının çoğunluğu yeterli düzeyde dil ve anlatım kullanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Problem kurma, ilköğretim matematik öğretmen adayı, kareköklü ifadele 

Investigation of Primary Mathematics Teacher Candidates' Problem 

Posing Skills Regarding Square-Root Expressions 

Abstract: In this study, it was aimed to examine the problems that the primary mathematics teacher 
candidates posed about the square root expressions. 35 teacher candidates studying in the third grade of the 
primary school mathematics teaching department of a state university participated in this study in which the 
case study method was used. Each pre-service teacher was asked to pose 2 free problems related to the square 
root expressions. The collected data were analyzed according to the framework created by the researcher in line 
with the literature. Accordingly, the problems that the teacher candidates posed were examined in terms of 
mathematical language, data usage, contextual features, compliance with the level, the type of representation 
used, and language and expression. The problems established by the pre-service teachers were examined in 
terms of whether the concepts, rules, operations or units are used correctly under the mathematical language 
category, and whether the data used in the problems are sufficient for the solution under the data use category. 
It was investigated whether the problems established under the contextual characteristics category had a daily 
life or a pure mathematical context, and whether the problems were suitable for the eighth grade level in the 
category of suitability for the level.Under the representation type category, which types of representation such 
as verbal, symbolic, visual, and table are used, and in the language and expression category, the cases of spelling 
mistakes or punctuation errors were examined. As a result, it was found that pre-service teachers often set up 
problems involving daily life, that their problems were largely solvable, and visual representations, especially 
verbal representation, were used. However, most of the problems they set up are at a difficult level for eighth 
grade students. 

Keywords: Problem posing, primary mathematics teacher candidate, square root expressions. 
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İlkokul Dördüncü Sınıf BİLSEM Öğrencilerinin “Matematik” ve 

“Matematik Dersi” Kavramlarına İlişkin Zihinsel İmgeleri 

Arş. Gör. Dr. Alper YORULMAZ, alperyorulmaz@mu.edu.tr, Mugla Sitki Kocman University, Türkiye 

Özet: Türkiye’de Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) öğrenim görmekte olan üstün yetenekli öğrencilere 
akademik fırsatlar sağlanması, yenilikçi bakış açısının gelişmesine ve ekonomik büyümeye öncülük etmektedirler. 
Teknolojik alanlarda ortaya çıkan birçok yenilik üstün yetenekli bireylerin kapasiteleri kullanmaları 
gerçekleşmektedir. Üstün yetenekli çocuklar, yaşıtlarına göre zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik veya özel akademik 
alanlarda daha yüksek düzeyde performans göstermektedirler. Bu alanlarda daha yüksek performans göstererek 
yaşıtlarından farklı olan çocukların zihinsel süreçlerinde kavramlara ilişkin oluşturdukları imgelerde 
farklılaşmaktadır. Bireyin dış dünyasında yer alan cisim, olay ve olguların zihindeki temsili zihinsel imgeler bireyin 
oluşturduğu metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarılmaktadır. Matematik ve matematik dersi kavramlarına ilişkin 
oluşturulan zihinsel imgeler bir bilim dalı olan matematiğe bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu araştırmada üstün 
yeteneğe sahip BİLSEM öğrencilerinin matematik ve matematik dersi kavramlarına ilişkin zihinsel imgelerini 
belirlemek amaçlanmıştır. Bu çalışma nitel araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 
katılımcıları 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Ege Bölgesinde yer alan bir ilde Bilim ve Sanat 
Merkezinde eğitim gören 35’i kız, 24’ü erkek toplam 59 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. 
Çalışmada katılımcılardan matematik için bir ve deneyimledikleri matematik dersi için bir olmak üzere iki adet 
metaforu gerekçeleri ile birlikte üretmeleri istenmiştir. Veri toplama aracında yer alan iki metafor ve gerekçesi 
cümlesinden elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. İlkokul dördüncü sınıf BİLSEM 
öğrencileri “matematik” kavramına ilişkin başlıca eğlence parkı, bilim ve hayat imgelerini oluşturmuşlardır. 
“Matematik dersi” kavramına ilişkin öğrencilerin oluşturdukları başlıca zihinsel imgeler oyun, kapı ve dünyadır. 

Anahtar Kelimeler: Matematik, Matematik dersi, Zihinsel imge, BİLSEM 

Mental Images of Primary School Fourth Grade Science and Art 

Center Students on the Concepts of "Mathematics" and "Mathematics 

Lesson" 

Abstract: Providing academic opportunities to gifted students studying at Science and Art Centers (in 
Turkish Bilim ve Sanat Merkezi, BİLSEM) in Turkey, they lead the development of an innovative perspective and 
economic growth. Many innovations in technological fields are realized by gifted individuals using their 
capacities. Gifted children perform at a higher level than their peers in intelligence, creativity, art, leadership 
or special academic fields. Children who are different from their peers by showing higher performance in these 
areas differ in the images they form regarding concepts in their mental processes. The mental images that 
represent the objects, events and phenomena in the external world of the individual are revealed through the 
metaphors created by the individual. The mental images created regarding the concepts of mathematics and 
mathematics course reveal the point of view of mathematics, which is a branch of science. In this study, it was 
aimed to determine the mental images of Science and Art Center students with superior abilities regarding the 
concepts of mathematics and mathematics course. It was carried out using qualitative research methods. The 
participants consisted of 59 primary school fourth grade students, 35 girls and 24 boys, studying at a Science and 
Art Center in a province in the Aegean Region in the spring semester of 2018-2019 academic year. The participants 
were asked to produce two metaphors, one for mathematics and one for the mathematics course they 
experienced, together with their reasons. The data obtained from the two metaphors and justification sentences 
were analyzed using the content analysis technique. Primary school fourth grade Science and Art Centers students 
created mainly amusement park, science and life images related to the concept of "mathematics". The main 
mental images created by the students regarding the concept of "mathematics lesson" are game, door and world. 

Keywords: Mathematics, Mathematics lesson, Mental image, Science and Art Centers. 
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İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerin Gösteriminde 

Kullandıkları Modeller 

Arş. Gör. Dr. Halil ÖNAL, halilonal@mehmetakif.edu.tr, Mehmet Akif Ersoy University, Turkiye 
Arş. Gör. Dr. Alper YORULMAZ, alperyorulmaz@mu.edu.tr, Mugle Sitki Kocman University 

Özet: Matematiksel öğrenme sürecinde kavramların kazandırılmasında en zor ve karmaşık konulardan birisi 
kesirlerdir. Kesirler birçok öğrenci için öğrenilmesi zor bir konu olarak görülmektedir. Aynı zamanda kesirler, 
öğrenciler için kritik öneme sahip temel matematik konularından biridir. Kesirler, rasyonel sayılar, ondalık 
sayılar, yüzde kavramı, oran-orantı, cebir ve birçok ileri matematik çalışmaları için temel oluşturmaktadır. Kesir 
öğretiminde modellerden yararlanmak, kavramsal öğrenmeyi desteklemesi, işlemlerde ve problem çözmede 
kolaylık ve anlaşılırlık sağlaması bakımından oldukça önemlidir. Model kavramı, anlaşılması zor karmaşık 
kavramların zihinsel resimler olarak dışa vurulmasıdır. Bazı öğrenciler için bir model anlam ifade ederken, bir 
başka model anlamsız gelebilir. Uygun modellerin kullanımı öğrencilerin kesir anlayışlarını genişletir ve 
derinleştirir. Öğrencilere verilen matematiksel durumların hangi kesir modeli ile gösteriminin daha anlaşılır ve 
uygun olduğu belirlemek kesir kavramının kazanılması açısından önemli görülmektedir. Araştırmanın amacı ilkokul 
dördüncü sınıf öğrencilerinin kesirlerin gösteriminde kullandıkları modelleri belirlemektir. Araştırma nitel 
araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden ölçüt örnekleme yoluyla seçilmiştir. Çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Ankara 
ilinde bulunan bir devlet okulunda dördüncü sınıfa devam eden 57 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen birim kesir, basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesir 
örneklerini içeren “Kesir Modelleme” çalışma yaprağı kullanılmıştır. Veriler sınıf öğretmenleri aracılığı ile Eğitim 
Bilim Ağı (EBA) üzerinden online olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma 
sonucunda öğrencilerin, birim, basit ve tam sayılı kesirlerin gösteriminde alan modelini, bileşik kesirlerin 
gösteriminde ise uzunluk modelini daha fazla kullandıkları belirlenmiştir. Öğrenciler tarafından kesirlerin 
gösteriminde en düşük oranda kullanılan modelin küme modeli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kesir gösterimi, Model kullanımı, İlkokul, Öğrenci 

Models Used by Primary School Fourth Grade Students in 

Representing Fractions 

Abstract: Fractions are one of the most difficult and complex subjects in the procurement of concepts in 
the mathematical learning process. Fractions are seen as a difficult subject to learn for many students. Also, 
fractions are of the critically important basic math topics for students. It forms the basis for fractions, rational 
numbers, decimals, percentages, ratio-proportionality, algebra, and many other advanced mathematical studies. 
Making use of models in fraction teaching is very important in terms of supporting conceptual learning, providing 
ease and clarity in operations and problem solving. The concept of model is the expression of complex concepts 
that are difficult to understand as mental pictures. For some students, one model may make sense, while another 
model may not. The use of appropriate models broadens and deepens students' understanding of fractions. 
Determining which fraction model is more understandable and appropriate to represent the mathematical 
situations given to the students is considered important in terms of gaining the concept of fraction. The aim of 
the research is to determine the models used by primary school fourth grade students in the representation of 
fractions. The research was carried out using case study, one of the qualitative research methods. The study 
group was selected through criterion sampling from purposive sampling methods. The study group consists of 57 
students attending the fourth grade in a public school in Ankara in the 2020-2021 academic year. As a data 
collection tool in the research, the "Fraction Modeling" worksheet, which contains the examples of unit fractions, 
simple fractions, compound fractions and integer fractions, was used. The data were collected online through 
the Education Information Network (EBA) through classroom teachers. As a result of the research, it was 
determined that the students used the area model more in the representation of unit, simple and integer 
fractions, and the length model more in the representation of compound fractions. It was concluded that the 
model used at the lowest rate by the students in the representation of fractions was the cluster model. 

Keywords: Fraction representation, Model use, Primary, Student. 
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Çocuk Hikâye Kitaplarında Yer Alan Çevre Odaklı Mesajların ve 

Çevresel Mekanların İncelenmesi 

Merve ALTIN, mervealtin97@hotmail.com, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye 
Doç. Dr. Nur AKCANCA, nurakcanca@comu.edu.tr, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Çocuk kitapları, çocukların öğrenmelerinde önemli kaynaklardır. Çocuk kitapları sayesinde çocuklar 
birtakım davranışları rahatlıkla benimseyip bazı alışkanlıkları kolaylıkla edinebilirler. Bu sebeple çocuk 
kitaplarının içeriğinin hem verdiği mesaj hem de olayların geçtiği mekan anlamında detaylı ve özenli bir şekilde 
hazırlanması gerekmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada çocuk hikâye kitaplarının çevre odaklı verdiği mesajları 
ve olayların geçtiği çevresel mekanları ayrıntılı şekilde ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışmada doküman 
analiz tekniği ile, 3-6 yaş erken çocukluk dönemini kapsayan, basım yılı 2009 ve 2020 yılları arasında değişen 100 
çocuk hikâye kitabı incelenmiştir. Veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Kitaplarda çevre odaklı 
mesajlar temasında, hayvanların yaşamı hakkında bilgi, hayvan sevgisi, doğa-bitki sevgisi, bitkilerin yaşamı 
hakkında bilgi, iklim değişikliği, geri dönüşüm, ağaçlık alanların yok edilmesi, çevre kirliliği ve doğal afete yer 
verildiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak kitapların verdiği çevre odaklı mesajlarda, hayvanların yaşamı hakkında 
bilgi ve canlılara duyulan sevgiye daha fazla yer verildiği ve ev, orman, gökyüzü mekanlarının sıklıkla kitaplarda 
yer bulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kitaplarda çevre odaklı mesajlara yönelik çeşitlilik söz konusu olsa da 
metinlerde çevre odaklı mesajlara düşük düzeyde yer verildiği görülmektedir. İncelenen kitaplarda birçok çevre 
sorununun yer bulamadığı belirlenirken, iklim değişikliği ve geri dönüşüme değinmenin azlığı da dikkat 
çekmektedir. Çocuk hikâye kitaplarının içeriğinin, çocuklara çevre konusunda ileriki hayatlarında 
kullanabilecekleri bilgi ve davranış boyutunda farkındalık kazandırabilmesi adına güçlendirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk hikâye kitapları, Çevre, Çevre sorunları, Çevresel mekanlar. 

Investigation of Environment-Oriented Messages and Environmental 

Spaces in Children's Storybooks 

Abstract: Children's storybooks are crucial resources for children's learning. Children can easily adopt 
certain behaviors and acquire some habits easily thanks to children's storybooks. For this reason, the content of 
children's books should be prepared in detail and meticulously in terms of both the message it gives and the place 
where the events take place. In this sense, revealing the environment-oriented messages of children's storybooks 
and the environmental spaces where the events take place in detail is aimed in this study. In the study, 100 
children's story books, covering the 3-6 years early childhood period, and whose publication years vary between 
2009 and 2020, were examined using the document analysis technique. The data were analyzed by content 
analysis technique. It has been determined that the information about the life of animals, animal love, nature-
plants love, information about the life of plants, climate change, recycling, destruction of wooded areas, 
environmental pollution and natural disasters are included in the theme of environment-oriented messages in 
the books. As a result, it has been concluded that in the environment-oriented messages given by the books, 
information about the life of animals and love for living things are given more place and that the places of houses, 
forests and sky are frequently included in the books. Although there is a diversity of environment-oriented 
messages in the books, it is also seen that those environment-oriented messages are not frequently included in 
the texts. While it is determined that many environmental problems cannot be found in the reviewed books, it 
is also noteworthy that there is little mention of climate change and recycling. It is suggested that the content 
of children's storybooks should be strengthened in order to raise awareness of children about the environment in 
terms of knowledge and behavior that they can use in their future lives. 

Keywords: Children’s storybooks, Environment, Environmental problems, Environmental spaces. 
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Okul Öncesi Dönem Çocuk Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet 

Ögelerinin İncelenmesi 

Gülçin BİLGİN, gulcinnbilginn@outlook.com, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Seda Nur ATEŞ, seda.nur.ates026@gmail.com, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Merve TETİK, merve_tetik_98@hotmail.com, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye 
Doç. Dr. Neslihan BAY, bayneslihan@gmail.com, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Çocuklar okul öncesi dönemde toplumsal cinsiyet ögelerini kavramaya başlamaktadır. Bu süreçte 
çocuk kitapları, toplumsal cinsiyet ögelerinin kavranmasını sağlayan etkili araçlardan biri olarak görülmektedir. 
Bu bağlamda çocuk kitaplarında toplumsal cinsiyet öğelerine nasıl yer verildiği araştırmanın konusunu 
oluşturmuştur. Araştırmanın amacı Türkçe ve yabancı çeviri okul öncesi dönem çocuk kitaplarında bulunan 
toplumsal cinsiyet öğelerinin ortaya çıkarılmasıdır.  Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, veriler 
doküman analizi yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay 
ulaşılabilir durum örneklemi ve ölçüt örnekleme göre belirlenmiştir. Kolay ulaşılabilir durum örneklemine göre 
Eskişehir il merkezindeki kütüphane ve kitapçılarda bulunan kitapların belirlenmesi yoluna gidilmiş; ölçüt 
örnekleme göre ise kitapların 3-6 yaş grubu çocuklar için yazılmış olması ve kahramanların belirgin cinsiyet rolleri 
taşıması ölçüt olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırmada dokuman olarak 60 Türkçe, 60 yabancı çeviri kitap 
olmak üzere toplam 120 çocuk kitabı incelenmek için belirlenmiştir. Araştırmada çocuk kitaplarındaki toplumsal 
cinsiyet öğeleri, uzman görüşü alınarak araştırmacılar tarafında oluşturulan kodlama tablosuna aktarılmış ve 
betimsel analiz yöntemi kullanılarak elde edilen veriler temalar halinde düzenlenmiştir. Araştırmanın sonucunda 
çocuk kitaplarında kadınlara daha fazla yer verildiği, cinsiyetlere en fazla sevgi gösterme özelliğinin yüklendiği, 
her iki cinsiyette mavi rengin çoğunlukla kullanıldığı, karakterlere genellikle olumlu kişilik özelliklerinin 
yüklendiği belirlenmiştir. Ayrıca Türkçe ve yabancı çeviri çocuk kitapları cinsiyet, kişilik özellikleri, kıyafet türü, 
kıyafet renkleri bakımından benzerlik; meslek, aksesuar ve davranış özellikleri bakımından ise farklılık gösterdiği 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, cinsiyet özellikleri, toplumsal cinsiyet, çocuk kitapları. 

Pre-School Examınation of the Elements of Gender in Children's 

Books 

Abstract: Children begin to comprehend gender elements in the preschool period. In this process, children's 
books are seen as one of the effective tools that provide an understanding of gender elements. In this context, 
how gender elements are included in children's books constituted the subject of the study. The research aims to 
reveal the gender elements found in Turkish and foreign translation preschool children's books. The qualitative 
research method was used in the research, and the data were collected by document analysis method. The study 
group of the study, one of the purposeful sampling methods, was determined according to the easily accessible 
situation sample and the criterion sampling. According to the easily accessible sample, the books found in the 
libraries and bookstores in the city center of Eskisehir were determined; According to the criterion sampling, the 
criteria were that the books were written for children aged 3-6 and that the heroes had pronounced gender roles. 
In this context, a total of 120 children's books, including 60 Turkish and 60 foreign translation books, were 
determined to be examined as documents. In the study, gender items in children's books were transferred to the 
coding table created by the researchers by taking expert opinion, and the data obtained using the descriptive 
analysis method were organized into themes. As a result of the study, it was determined that women are given 
more space in children's books, the feature of showing love to the genders the most, the color blue is used mostly 
in both genders, and the characters generally have positive personality traits. In addition, Turkish and foreign 
translation children's books are similar in terms of gender, personality traits, clothing type, clothing colors; 
However, it was observed to differ in terms of profession, accessories, and behavioral characteristics. 

Keywords: Preschool age, gender characteristics, gender, children's books. 
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Çocukların Resimlerinde Hayal Ettikleri Eğitim Ortamlarının 

İncelenmesi 

Dilara Nisa GÖKÇE, dilara.n.gokce@gmail.com, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye 
Şule ÇARDAK, cardaksule8@gmail.com, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye 
İpek İNAL, ipekinal848@gmail.com, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye 
Doç. Dr. Neslihan BAY, bayneslihan@gmail.com, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Eğitim ortamlarının düzenlenmesinde çocukların ilgi, ihtiyaç ve beklentileri göz önünde 
bulundurulmalıdır. Çocukları merkeze alarak hazırlanan eğitim ortamları, çocukların gelişimsel olarak daha iyi 
desteklenmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda okul öncesi dönem çocuklarının nasıl bir eğitim ortamı hayal 
ettiklerinin belirlenmesi araştırmanın konusunu oluşturmuştur. Araştırmanın amacı okul öncesi eğitim 
kurumlarına giden çocukların hayal ettikleri eğitim ortamlarının resim yoluyla ortaya konulmasıdır. Araştırmada 
nitel araştırma yöntemlerinden olan sanat temelli araştırma yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar amaçlı örneklem 
yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemine göre belirlenmiştir. Araştırmaya Eskişehir merkezinde iki 
bağımsız anaokulunda ve bir ilkokul anasınıfında öğrenim gören toplam 28 çocuk katılmıştır. Verilerin toplanması 
sürecinde her çocukla birebir Zoom uygulaması üzerinden görüşülmüş ve çocuklardan hayal ettikleri sınıf ve okul 
ortamının resimlerini yapmaları istenmiştir. Verilerin analizinde gösterge bilimsel analiz yöntemi kullanılmış ve 
çocukların resimleri göstergebilim analiz tablosundaki gösterge, gösteren, gösterilen kategorilerine göre analiz 
edilmiştir. Araştırmadan göstergebilim analiz yöntemiyle analiz edilen veriler, belirlenen temalarla ve çocukların 
resimlerinden örneklerle yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda çocukların hayal ettikleri sınıf ortamlarının 
çoğunlukla geleneksel sınıf olduğu, daha sonra sırasıyla oyun temelli, bilimsel, doğa ve spor temelli sınıf 
ortamlarına yer verdikleri görülmüştür. Çocukların hayal ettikleri okul ortamları ise çoğunlukla geleneksel, daha 
sonra sırasıyla oyun temelli, ekolojik, bilim ve uzay okulu temaları ile belirlenmiştir. Çocukların resimlerinde 
geleneksel sınıf ortamını temel etkinlik malzemeleri, masa, sandalye, dolap gibi göstergelerle; geleneksel okul 
ortamını ise yüksek binalar, duvarlar ve yol gibi göstergelerle belirttikleri görülmüştür. Çocuklar hayal ettikleri 
okul ve sınıf resimlerinde ortaya çıkan temalar, ilgili alan yazınla tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, okul öncesi eğitim, dış mekân, iç mekân, resim analizi 

Examination of the Educational Environments That Children Dream 

of in Their Paintings 

Abstract: Children's interests, needs, and expectations should be taken into consideration in the 
arrangement of educational environments. Educational environments prepared by putting children at the center 
ensure that children are better supported developmentally. In this context, determining what kind of educational 
environment preschool children imagine has been the subject of the study. The research aims to reveal the 
educational environments imagined by children who attend pre-school education institutions through painting. 
The art-based research method, which is one of the qualitative research methods, was used in the research. 
Participants were determined according to the easily accessible situation sample, one of the purposeful sampling 
methods. A total of 28 children attending two independent kindergartens and one primary school kindergarten 
in the center of Eskisehir participated in the study. During the data collection process, each child was interviewed 
through the Zoom application one-on-one and the children were asked to paint the classroom and school 
environment they imagined. In the analysis of the data, the semiotic analysis method was used and the pictures 
of the children were analyzed according to the indicator, the indicative, and the displayed categories in the 
semiotics analysis table. The data analyzed with the semiotics analysis method from the research were 
interpreted with the determining themes and samples from the children's pictures. As a result of the research, 
it was seen that the classroom environments that the children imagined were mostly traditional classrooms, and 
then they included game-based, scientific, nature, and sports-based classroom environments respectively. The 
school environments that children dream of are determined mostly with traditional, then game-based, 
ecological, science, and space school themes, respectively. In the children's paintings, the traditional classroom 
environment is used with indicators such as basic activity materials, tables, chairs, and cabinets; It was observed 
that they indicated the traditional school environment with signs such as high buildings, walls, and roads. The 
themes that emerged in the school and classroom pictures that children imagine were discussed in the relevant 
literature. 

Keywords: Semiotics, preschool education, outdoor, indoor, picture analysis. 
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Orman Okulları İle İlgili Yapılan Araştırmaların İncelenmesi 

Simge AŞAR, simgeasar@outlook.com, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye 
İrem Özge SARIHAN, siremozge@gmail.com, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye 
Elifnaz DOĞ, elifnazdog@gmial.com, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye 
Neslihan BAY, bayneslihan@gmail.com, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Okul öncesi eğitim, 0-6 yaş çocukların gelişimlerini ve bireysel farklılıklarını önemseyen, geniş uyarıcı 
yelpazesi ve çevre koşulları sunan, çocukları fiziksel, zihinsel, sosyal-duygusal bakımdan geliştirmeyi hedefleyen 
bir dönemi kapsar. Bu dönemde çocukların gelişimlerini çok yönlü desteklemeyi amaçlamış, farklı eğitim 
yaklaşımlarını benimseyen okullar bulunmaktadır. Bu eğitim yaklaşımlarından biri orman okullarıdır.  Bu 
araştırmada orman okulları hakkında yapılan araştırmalar incelenerek kapsamlı bir doküman analizinin ortaya 
konulması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2020 yılları arasında Türkiye’de ve dünyada yapılmış orman 
okulu konulu çalışmalar oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilerin işlenmesinde betimsel analiz 
kullanılmıştır. İncelenen araştırmalardan elde edilen veriler tablolar aracılığıyla düzenlenmiş ve ortaya çıkan 
temalar altında yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, orman okulları konulu çalışmaların yıllara, yapıldıkları yer 
ve türlere, yöntemlere, veri toplama tekniklerine, analiz yöntemlerine göre dağılımları ve çalışmalardan elde 
edilen genel sonuçlar belirlenmiştir. İncelenen araştırmalara bakıldığında en az araştırmanın 2017 yılında, en çok 
araştırmanın ise 2019-2020 yıllarında yapıldığı görülmüştür. Yapılan araştırmaların en fazla makale türünde 
olduğu, büyük çoğunluğu yurt dışında yapıldığı saptanmıştır. Araştırmaların yöntemleri incelendiğinde en fazla 
nitel yöntemin ve vaka çalışması modelinin kullanıldığı, verilerin analizinde ise en fazla içerik analizi yönteminin 
kullanıldığı görülmüştür. Araştırmalardan elde edilen sonuçlar incelendiğinde orman okullarının çocukların tüm 
gelişim alanlarını desteklediği yönünde bulgulara ulaşıldığı görülmüştür. Araştırmaların orman okulları 
yaklaşımının uygulama sürecine yönelik sonuçlarına bakıldığında düzenleme, risk alma, zaman, hava koşulları, 
güven, oyun temelli öğrenme, başlangıç ve bitişler, eğitilmiş çalışanlar temalarının ortaya çıktığı görülmüştür. 
Sonuçlar ilgili alan yazınla tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Orman okulu, sınıf dışı eğitim, okul öncesi, çocuk gelişimi. 

Examination of Research Conducted on Forest Schools 

Abstract: Children begin to comprehend gender elements in the preschool period. In this process, children's 
books are seen as one of the effective tools that provide an understanding of gender elements. In this context, 
how gender elements are included in children's books constituted the subject of the study. The research aims to 
reveal the gender elements found in Turkish and foreign translation preschool children's books. The qualitative 
research method was used in the research, and the data were collected by document analysis method. The study 
group of the study, one of the purposeful sampling methods, was determined according to the easily accessible 
situation sample and the criterion sampling. According to the easily accessible sample, the books found in the 
libraries and bookstores in the city center of Eskisehir were determined; According to the criterion sampling, the 
criteria were that the books were written for children aged 3-6 and that the heroes had pronounced gender roles. 
In this context, a total of 120 children's books, including 60 Turkish and 60 foreign translation books, were 
determined to be examined as documents. In the study, gender items in children's books were transferred to the 
coding table created by the researchers by taking expert opinion, and the data obtained using the descriptive 
analysis method were organized into themes. As a result of the study, it was determined that women are given 
more space in children's books, the feature of showing love to the genders the most, the color blue is used mostly 
in both genders, and the characters generally have positive personality traits. In addition, Turkish and foreign 
translation children's books are similar in terms of gender, personality traits, clothing type, clothing colors; 
However, it was observed to differ in terms of profession, accessories, and behavioral characteristics. 

Keywords: Forest school, Out-of-class education, Preschool, Child development. 
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3-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Resimli Öykü Kitaplarında Korku ve 

Şiddet Ögelerinin Kullanımı 

Sinem KARAOĞLU, sinemkaraoglu98@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye 
Şeyma SEVGİ, sym.svg@gmail.com, Gazi Üniversitesi, Türkiye 
Öğr. Gör. Dr. Taşkın TAŞTEPE, taskintastepe@gmail.com, Ankara Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Araştırmanın amacı, 3-6 yaş çocuklarına yönelik olarak yayımlanmış resimli öykü kitaplarının korku ve 
şiddet ögeleri içerme durumunu ve bu ögelerin sıklığını belirlemektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda Ankara 
ilinde bulunan Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi çocuk bölümünde 2015-2019 yılları arasında yayımlanmış 116 
resimli öykü kitabı incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak, Dağlıoğlu ve Çamlıbel Çakmak (2009) tarafından 
hazırlanan “hikâye kitaplarında yer alan korku ve şiddet ögeleri formu” kullanılmıştır. Elde edilen veriler, resim 
ve metin olmak üzere iki ayrı birim üzerinden “hiç bulunmayan” ve “bulunan – bir kez, iki kez, üç kez, dört ve 
daha fazla kez belirtilen” şeklinde değerlendirilmiştir. İncelenen kitapların metin ve resim bakımından korku ve 
şiddet ögeleri içerme durumlarının frekans ve yüzde değerleri belirlenerek analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular 
sonucunda, resimli öykü kitaplarının hem metin hem de resim bölümlerinde korku ve şiddet ögeleri bulunmuştur. 
Metin bölümlerinde, korku içerikli kelimelerden en çok “çığlık atma veya bağırma”; şiddet içerikli kelimelerden 
ise en çok “bağırmak” ile ilgili içeriklerin kullanıldığı görülmüştür. “Çığlık atma veya bağırma” ve “bağırmak” ile 
ilgili kelimelerin metin bölümlerinde bir kez kullanımına daha sık rastlanmıştır. Resim bölümlerinde ise korku 
içerikli görüntülerden en çok “korkmuş yüz”; şiddet içerikli görüntülerden ise “aşırı kızgın yüz” ile ilgili içeriklerin 
kullanıldığı tespit edilmiştir. “Korkmuş yüz” ile ilgili görüntülerin resim bölümlerinde bir kez kullanımına, “aşırı 
kızgın yüz” ile ilgili görüntülerin de dört veya daha fazla kez kullanımına daha sık rastlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Korku, Şiddet, Öykü, Okul öncesi. 

Use of Fear and Violence Elements in Pictured Story Books for 3-6 

Year Old Children 

Abstract: The aim of the study is to determine whether the picture books published for 3-6 year old children 
contain elements of fear and violence and the frequency of these elements. In order to reach this aim, 116 
pictured story books published between 2015-2019 in the children's section of Adnan Ötüken Provincial Public 
Library in Ankara were examined. As a data collection tool, Dağlıoğlu and Çamlıbel Çakmak’s (2009) form, "the 
form of elements of fear and violence in the story books" was used. The obtained data were evaluated as "not 
found" and "found - once, twice, three times, four or more times" over two separate units as picture and text. 
The frequency and percentage values of fear and violence elements in terms of text and pictures of the analyzed 
books were determined and analyzed. In the findings, it is reached that there were elements of fear and violence 
in both the text and the picture sections of the picture story books. In the text parts, as the fear words “screaming 
or yelling” mostly used; while among the words containing violence, the contents related to "shouting" were seen 
the most. It is seen that the words related to "scream or yell" and "shout" were Words related to "scream or yell" 
and "shout" were used one time more frequently in the text parts. In the picture sections, it is determined that, 
while "scared face" was mostly used as a fear image, "extremely angry face" was mostly used as images containing 
violence. While it had encountered the use of images about the "scared face" one time, images about the 
"extremely angry face" were used four or more times, more frequently in the picture sections. 

Keywords: Fear, Violence, Story, Preschool. 
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Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Öz Anlayışlarının Sabır Ve 

Öznel İyi Oluşları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 

Fatma Betül GÜVEN, betul8364@gmail.com, Selçuk Üniversitesi, Türkiye 
Doç. Dr. Ayşe ELİÜŞÜK BÜLBÜL, ayseeliusuk@gmail.com, Selçuk Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bu araştırmanın amacı yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin öz anlayışlarının, öznel iyi oluş ve sabır 
düzeylerini yordayıp yordamayacağını belirlemektir. Araştırmanın bağımlı değişkeninin sabır ve öznel iyi oluş 
düzeyleri bağımsız değişkenin ise öz anlayış düzeyi olması planlanmaktadır. Araştırmanın örneklemi Konya ilinde 
yetiştirme yurdunda kalan 13-18 yaşındaki ergenlerden oluşmaktadır. Araştırmada katılımcıların demografik 
özelliklerini incelemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan “kişisel bilgi formu” ergenlerin öz-anlayış 
düzeylerini belirlemek için “Öz-Anlayış Ölçeği” (Deniz, Kesici &Sümer,2008) , öznel iyi oluşlarını ölçmek için 
araştırmacılar tarafından uyarlanan “Ergenler için Öznel İyi Oluş Ölçeği” (Eryılmaz,2009) ve son olarak ergenlerin 
sabır düzeylerini belirlemek için Schnitker’in (2012) geliştirmiş olduğu ve Eliüşük, Arslan (2014) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanan “Sabır Ölçeği” uygulanması planlanmaktadır. Araştırmanın sonucunda yetiştirme yurdunda 
kalan ergenlerin öz anlayış düzeylerinin öznel iyi oluş ve sabır düzeylerini yordayıp yordamadığının ölçülmesi 
planlamaktadır. Araştırma sonucunun alan yazına katkı yapacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Öz anlayış, Öznel iyi oluş, Sabır. 

Investigation of the Effect of Self-Compassion of Adolescents Staying 

in Orphanage on Patience and Subjective Well-Being 

Abstract: The aim of this study is to determine whether the self-concept of adolescents living in orphanages 
can predict their subjective well-being and patience levels. It is planned that the dependent variable of the 
research is patience and subjective well-being, and the independent variable is the level of self-understanding. 
The sample of the study consists of 13-18 years old adolescents living in an orphanage in Konya. In the study, the 
"personal information form" prepared by the researcher to examine the demographic characteristics of the 
participants, the "Self-Comprehension Scale" (Deniz, Kesici & Sümer, 2008) to determine the self-compassion 
levels of the adolescents, and the "Subjective Well-Being for Adolescents" adapted by the researchers to measure 
their subjective well-being. Scale” (Eryılmaz,2009) and finally the “Patience Scale” developed by Schnitker 
(2012) and adapted into Turkish by Eliüşk, Arslan (2014) are planned to determine the patience levels of 
adolescents. As a result of the research, it is planned to measure whether the self-understanding levels of 
adolescents living in orphanages predict subjective well-being and patience levels. It is thought that the result 
of the research will contribute to the literature. 

Keywords: Self-understanding, Subjective well-being, Patience. 
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Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımları, Bağlanma Stilleri ve Siber 

Zorbalık Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Hafize Nur HELVACIOĞLU, hafizehlvci@gmail.com, Selçuk Üniversitesi, Türkiye 
Doç. Dr. Ayşe ELİÜŞÜK BÜLBÜL, ayseeliusuk@gmail.com, Selçuk Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Siber zorbalık internet aracılığıyla bir ya da birden fazla kişi tarafından kesintisiz bir şekilde yapılan 
başkalarını isteyerek rahatsız etmeyi içeren zorbalık çeşididir. Özellikle okullarda fiziksel, sözel ve duygusal 
olarak karşımıza çıkabilen zorbalık, teknolojinin gelişimiyle birlikte zorbalığın internet üzerinden de 
yapılabilmesine ve bu durumun siber zorbalık adı altında hayatımıza girmesine neden olmuştur. Bir diğer yandan 
bireylerin bağlanma stilleri, erken dönemde ebeveynle kurulan bağ, yaşamın birçok döneminde kurulan ilişkileri, 
ilişkinin niteliğini ve hayata bakış açımızı etkilemektedir. Bu çalışma ile ergenlerin problemli internet 
kullanımları, bağlanma stilleri ve siber zorbalık eğilimleri arasında ilişkiyi belirlemek amaçlanmaktadır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Konya’da çeşitli liselerde eğitimine devam eden 
öğrenciler oluşturacaktır. Çalışma grubundaki öğrenciler tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenecektir. 
Araştırmada gerekli verilerin toplanması için, Kişisel Bilgi Formu, bağlanma stillerini belirlemek için Erzen 
tarafından geliştirilen ‘Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği’, problemli internet kullanım düzeylerini belirlemek 
için Ceyhan ve arkadaşları tarafından geliştirilen ‘Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği’ kullanılacaktır. Siber 
zorbalık eğilimlerini belirlemek için ise Çetin ve arkadaşları tarafından geliştirilen 'Siber Mağdur ve Zorbalık 
Ölçeği' kullanılacaktır. Araştırma sonucunda ergenlerin problemli internet kullanımları, bağlanma stilleri ve siber 
zorbalık eğilimleri incelenmiş olup elde edilen bulgular daha önceki araştırmalarla karşılaştırılıp sonuç kısmında 
açıklanacaktır. Araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı ve sonraki çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Problemli internet kullanımı, Bağlanma stilleri, Siber zorbalık, Zorbalık 

Examining the Relationship Between Problematic Internet Use, 

Attachment Styles and Cyberbullying Tendencies of Adolescents 

Abstract: Cyberbullying is a type of bullying that involves the uninterrupted harassment of others by one 
or more people via the Internet. Bullying, which can be encountered physically, verbally and emotionally, 
especially in schools, has caused bullying to be done over the internet with the development of technology and 
this situation has entered our lives under the name of cyber bullying. On the other hand, the attachment styles 
of individuals, the bond established with the parents in the early period, the relationships established in many 
periods of life affect the quality of the relationship and our perspective on life. The aim of this study is to 
determine the relationship between adolescents' problematic internet use, attachment styles and cyberbullying 
tendencies. The study group of the research will consist of students who continue their education in various high 
schools in Konya in the 2020-2021 academic year. Students in the study group will be determined by using random 
sampling method. Personal Information Form will be used to collect the necessary data in the research, the 
'Three-Dimensional Attachment Styles Scale' developed by Erzen to determine attachment styles, and the 
'Problematic Internet Use Scale' developed by Ceyhan et al. will be used to determine problematic internet use 
levels. The 'Cyber Victim and Bullying Scale' developed by Çetin et al. will be used to determine cyberbullying 
tendencies. As a result of the research, adolescents' problematic internet use, attachment styles and 
cyberbullying tendencies were examined and the findings will be compared with previous studies and will be 
explained in the conclusion part. It is thought that the research will contribute to the literature and shed light 
on future studies. 

Keywords: Problematic internet use, Attachment styles, Cyberbullying, Bullying. 
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Sağır Ebeveyne Sahip Bireylerin (Coda) Psikolojik Sağlamlık, 

Bağlanma Stilleri ve Özgecilik Değişkenleri Açısından İncelenmesi 

Mukaddes ÖZCAN, mukaddesozcan1@gmail.com, Selçuk Üniversitesi, Türkiye 
Doç. Dr. Ayşe ELİÜŞÜK BÜLBÜL, ayseeliusuk@gmail.com, Selçuk Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bu araştırmanın amacı sağır ebeveyne sahip bireyleri (coda) psikolojik sağlamlık, bağlanma stilleri ve 
özgecilik değişkenleri açısından incelemektir. Bu araştırmanın örneklemi Konya ilinde bulunan genç 
yetişkinlerden oluşmaktadır. Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı 
tarafından hazırlanan “kişisel bilgi formu”, Smith ve ark. (2008) tarafından geliştirilen Doğan tarafından Türkçeye 
uyarlanan “Psikolojik Sağlamlık Ölçeği”, Erzen tarafından Türkçeye uyarlanan “ÜÇ Boyutlu Bağlanma Stilleri 
Ölçeği” ve Ekşi ve ark. Tarafından geliştirilen “Özgecilik Ölçeği” kullanılması planlanmaktadır. Araştırma 
sonucunda coda bireylerin psikolojik sağlamlık, özgecilik ve bağlanma stilleri incelenmiş olup elde edilen bulgular 
daha önceki araştırmalarla tartışılıp sonuç kısmında açıklanacaktır. Araştırmanın alanyazındaki boşlukları 
dolduracağı ve sonraki çalışmalara öncülük edeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Coda, özgecilik, psikolojik sağlamlık, sağır ebeveyn 

Examination of Individuals with Deaf Parents (Coda) in Terms of 

Resilience, Attachment Styles and Altruism Variables 

Abstract: The aim of this study is to examine individuals with deaf parents (coda) in terms of resilience, 
attachment styles and altruism variables. The sample of this research consists of young adults in Konya. In the 
study, the "personal information form" prepared by the researcher in order to determine the demographic 
characteristics of the participants, Smith et al. (2008), the “Psychological Resilience Scale” adapted to Turkish 
by Doğan, the “Three Dimensional Attachment Styles Scale” adapted to Turkish by Erzen, and Ekşi et al. It is 
planned to use the “Altruism Scale” developed by As a result of the research, resilience, altruism and attachment 
styles of coda individuals were examined and the findings will be discussed with previous studies and explained 
in the conclusion part. It is thought that the research will fill the gaps in the literature and lead to further 
studies. 

Keywords: Coda, altruism, resilience, deaf parent. 
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Covid 19 Pandemi Sürecinde Kişilerarası İletişim Becerileri ve Beden 

Dili Kullanımının İncelenmesi 

Melike EKER, melike.eker94@gmail.com, Selçuk Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Toplumlar belli dönemlerde birtakım zorluklarla karşılaşabilirler. Bu zorluklar ekonomik, politik, 
kültürel, toplum sağlığı gibi durumlar ile ilgili olabilir. Karşılaşılan her zorluğun toplumun, bireylerin üzerinde 
birtakım etkileri olacağı su götürmez bir gerçektir. Bu etkilerin bireylerin davranışlarında değişiklikler ile 
sonuçlanması muhtemeldir. Çeşitli kısıtlamalar sebebiyle yalnızlaşan bireylerin iletişim becerilerinde ve beden 
dillerinde değişiklikler olabileceği öngörülmektedir. Buradan hareketle Covid 19 pandemi sürecinde bireylerin 
iletişim becerileri ve beden dilleri kullanımına ilişkin veriler elde etmek maksadıyla bu çalışma yürütülecektir. 
Bu çalışmada Ankara il sınırları içindeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine 
“Kişilerarası İletişim Becerileri Ölçeği” (Korkut,2014), “Beden Dili Ölçeği” (Tok ve Temel, 2014) ve Kişisel Bilgi 
Formu uygulanacaktır. Araştırmanın sonucunda Covid 19 pandemi kısıtlamaları nedeniyle bireylerin kişilerarası 
iletişim becerileri düzeyinde azalma ve beden dili kullanımlarında bir değişiklik meydana geleceği 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: beden dili, Covid 19, iletişim becerileri, pandemi 

In The Covid-19 Pandemic Interpersonal Communication Skills And 

Use Of Body Language Examination 

Abstract: Societies may face some difficulties in certain periods. These difficulties may be related to 
economic, political, cultural, public health situations. It is an indisputable fact that every difficulty encountered 
will have some effects on society and individuals. These effects are likely to result in changes in the behavior of 
individuals. It is predicted that there may be changes in the communication skills and body language of individuals 
who become lonely due to various restrictions. From this point of view, this study will be carried out in order to 
obtain data on the communication skills and body language use of individuals during the Covid 19 pandemic 
process. In this study, “Interpersonal Communication Skills Scale” (Korkut, 2014), “Body Language Scale” (Tok 
ve Temel, 2014) and Personal Information Form will be applied to university students studying at state 
universities in Ankara. As a result of the research, it is thought that there will be a decrease in the level of 
interpersonal communication skills of individuals and a change in their use of body language due to the Covid 19 
pandemic restrictions. 

Keywords: body language, Covid 19, communication skills, pandemic. 
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Covid-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık 

Düzeyleri ve Depresyon Eğilimleri 

Sümeyya Sultan ALICI, sultanalici23@gmail.com, Selçuk Üniversitesi, Türkiye 
Doç. Dr. Ayşe ELİÜŞÜK BÜLBÜL, ayseeliusuk@gmail.com, Selçuk Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bu araştırmada, Covid-19 pandemi süreciyle beraber üniversite öğrencilerinin depresyon eğilimleri ve 
yalnızlık düzeylerini incelemek amaçlanmaktır. Bu araştırmanın örneklemini Konya ilinde yer alan Selçuk 
Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesinde halen öğrenim görmeye 
devam etmekte olan öğrenciler oluşturmaktır. Araştırmada, katılımcıların demografik özellikleri belirlemek 
amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel bilgi formu”, Russel, Peplau ve Ferguson tarafından 
geliştirilip Demir tarafından uyarlanan “UCLA Yalnızlık Ölçeği” ve Beck, Ward, Mendelson, Mock ve Erbaugh 
tarafından geliştirilip Hisli tarafından uyarlanan “Beck Depresyon Envanteri” kullanılması planlanmaktadır. 
Araştırma sonucunda Covid-19 pandemi süreciyle beraber üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ve 
depresyon eğilimleri çeşitli demografik değişkenler açısından incelenecektir. Bu bağlamda araştırmada elde 
edilecek bulgular, alanyazında yer alan benzer çalışmalar dikkate alınarak tartışılacak ve sonuca bağlanacaktır. 
Yapılacak olan bu araştırmanın özellikle küresel çapta yaşanılan Covid-19 pandemi süreciyle ilgili alanyazındaki 
eksiklikleri dolduracağı ve sonrasında yapılacak olan araştırmalara yol göstereceği öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Depresyon, Pandemi Süreci, Yalnızlık 

Loneliness Levels and Depression Tendencies of University Students 

during the Covid-19 Pandemic Process 

Abstract: In this study, it is aimed to examine the depression tendencies and loneliness levels of university 
students with the Covid-19 pandemic process. The sample of this research consists of students who are still 
studying at Selçuk University, Konya Necmettin Erbakan University and KTO Karatay University in Konya. In the 
study, it is planned to use the "Personal Information Form" prepared by the researchers to determine the 
demographic characteristics of the participants, the "UCLA Loneliness Scale" developed by Russell, Peplau and 
Ferguson and adapted by Demir and the "Beck Depression Inventory" developed by Beck, Ward, Mendelson, Mock 
and Erbaugh and adapted by Hisli. As a result of the research, the loneliness levels and depression tendencies of 
university students will be examined in terms of various demographic variables along with the Covid-19 pandemic 
process. In this context, the findings to be obtained in the research will be discussed and concluded by 
considering similar studies in the literature. It is envisaged that this research will fill the deficiencies in the 
literature, especially regarding the global Covid-19 pandemic process, and will guide further research. 

Keywords: Covid-19, Depression, Pandemic process, Loneliness. 
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Afiş Tasarımında Görsel İletişim Tasarımı Öğrencilerinin Renk 

Tercihleri 

Yasemin YESİRGİL, yaseminsozerster@gmail.com, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye 
Dr. Öğr. Üyesi Seçil KARTOPU, secilkartopu@hotmail.com, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Çevremizde, günlük yaşantımızda, sokakta yürürken, ulaşım araçları içerisinde yolculuk ederken veya 
şehir içerisinde birçok farklı mekânda afişlere rastlarız. Grafik tasarım ürünlerinden olan afişin temel 
görevlerinden biri tarihin ilk çağlarından bu yana kitlelere verilmek istenen mesajı veya bilgiyi, yazı ve imgeler 
yoluyla iletmek, toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. Görsel iletişim tasarım araçlarında renk, bir 
tasarım öğesi olarak ve kitleler üzerinde etki oluşturmada önemli bir kriterdir. Bu nedenle afiş tasarımında renk 
kullanımının ve tercihlerinin doğru şekilde ele alınması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın 
amacı, görsel iletişim tasarımı bölümünde okuyan öğrencilerin afiş tasarımlarında (Ticari Afişler, Sosyal Afişler, 
Kültürel Afişler) tercih ettikleri renklerin belirlenmesidir. Araştırmanın amacına bağlı olarak Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde okuyan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde 
I. Sınıfta okuyan (33) öğrencinin görüşüne başvurulmuştur. Açık uçlu sorularla hazırlanmış görüşme formu online 
ortamda katılımcılarla paylaşılmıştır. Veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Öğrencilerin verdikleri 
cevaplara göre afiş tasarım çeşitlerinde kullandıkları renkler belirlenmiştir. Bu çalışmanın alanda tasarlanacak 
yeni afiş tasarımlarına ve tasarımcılara önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Afiş, renk, tasarım, görsel iletişim. 

Color Preferences of Visual Communication Design Students in 

Poster Design 

Abstract: We come across banner while walking on the street, traveling in transportation vehicles or in 
many different places in the city in our environment, in our daily life. One of the main tasks of the banner, which 
is one of the graphic design products, is to convey the message or information that has been given to the masses 
since the early ages of history through writings and images, to inform and raise awareness of the society in 
certain situations depending on the purpose. In visual communication design tools, color is an important criterion 
for making an impact as a design element and on audiences. Therefore, the use and preferences of color in 
poster design should be handled and evaluated correctly. The aim of this research is to determine the colors 
preferred by the students in the visual communication design department in the banner designs (Commercial 
Banners, Social Banners, Cultural Banners). Depending on the purpose of the research, the opinion of the student 
(33) who studied in the Department of Visual Communication Design at Ankara Yıldırım Beyazıt University in the 
Spring semester of the 2020-2021 academic year was applied. The interview form prepared with open-ended 
questions was shared with the participants online. The data were analyzed with content analysis technique. 
According to the answers given by the students, the colors used in the banner design types were determined. It 
is thought that this study will make an important contribution to designers and new designs to be designed in the 
field. 

Keywords: Banner, color, design, visual communication 
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Ahi Şerafettin Camii Minberinin Özellikleri ve Geometrik Deseninin 

Çözümlemesi 

Şaziye ÖLÇER, olcersaziye98@gmail.com, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye 
Dr. Öğr. Üyesi Seçil KARTOPU, skartopu@ybu.edu.tr, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Türk İslam Sanatı diğer sanat anlayışlarından farklı olup inanç yönünden hassasiyetleri dikkate alınan 
bir yaklaşım sergilediğinden, eserlerin oluşturulmasında geometriden sıklıkla istifade edilmiştir. Geometrik 
uygulamalar ince bir nizam ve ölçü ile yaratıcıya atfedilen kompozisyonlar içerisinde karşımıza çıkmaktadırlar. 
Bunların bilinci ile bu eserler incelenip araştırıldığında, daha özgün ve evrensel bir terminolojiye hitap ettiği 
görülmektedir. Bu tasarımları yakından incelediğimizde o günün koşulları dikkate alındığında kusursuz ve girift 
kompozisyonlarla karşılaşılmaktadır. Bu örnekler üretmedeki disiplinin ve bilginin hayatın içinde 
kullanılabilirliğinin mükemmel sonuçlarının izahıdır. Selçuklu mimarisinin mihenk taşları olan mimarlar, 
mühendisler, hattatlar, müzehhibler, kalemkarlar, çinicilerin yanı sıra taş ustaları, ahşap ustaları, revzen ustaları 
ve daha sayamadığımız kendi alanında iyi yetişmiş, bu hizmetlere ortak işinin ehli ustaların muhteşem eserleri 
ile karşılaşmaktayız. Günümüze ulaşabilen şaheserler bu icraatların somut bir neticesi olarak bariz bir şekilde 
karşımıza çıkmaktadır. Teknolojik imkanların kısıtlı olduğu dönemlerde bu sanat eserlerinin kusursuz bir şekilde 
dizayn edilmiş olması ayrıca hayret ve hayranlık uyandırmaktadır. Yakın zamana kadar geometrik desenlerin 
beşiği Anadolu coğrafyasında maalesef bu bilinçten uzak olarak yetişen insanların, hakkettiği değeri vermemesi 
bu eserleri sahipsiz bırakmıştır. Buna karşın batı toplumunda bu desenlere gösterilen özel alaka bizlere ciddi 
manada uyarı vermektedir. Kendi sanat eserlerimizi inceleyip özümsemenin idraki bu bağlamda sanat ve mimari 
tasarım adına önemli bir kazanım olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ahi Şerafettin, kündekari, ahşap, geometri, sembol 

Characteristics of Ahi Şerafettin Mosque Minbar and Analysis of its 

Geometric Pattern 

Abstract: Geometry is often benefited while creating works of Turkish and Islamic art which is different 
from other senses of art, as has an approach that considers belief based on sensitivities. Geometric technics are 
found with a delicate order and measure in the compositions attributed to the creator. When these artworks are 
studied and examined with this awareness, it is seen that they appeal to a much distinctive and universal 
terminology. When we make a closer examination of these designs considering the conditions of that period, we 
encounter immaculate and intricate compositions. These examples serve as the description of the perfect 
outcomes of the utily of productive discipline and knowledge in life. By the virtue of the Seljuk architecture’s 
cornerstones: The architects, engineers, calligraphers, illuminators, penmen, ceramists and also the 
stonemasons, revzen masters and countless other skilled craftsmen who improved well in their domain and took 
a part in these services; we encounter their great works of art. The masterpieces that were able to reach our 
day acts as a concrete proof of these works. The fact that these works of art were flawlessly designed in times 
of limited technological opportunity makes them even more astonishing and admirable. Unfortunately, due to 
people growing far away from this awareness of art in Anatolia, the cradle of geometric patterns, and not giving 
enough value to these artworks until recent times, these works of arts had been left unattended. On the other 
hand, the special interest and care given to these works in the western communities give us serious warnings. In 
this sense, the comprehension of the examination and assimilation of our own works of art will be an essential 
acquisition for art and architectural design. 

Keywords: Ahi Şerafettin, kündekari, wooden, geometry, symbol. 
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Görsel Okumada Renklerin Önemi 

Dr. Öğr. Üyesi Seçil KARTOPU, skartopu@ybu.edu.tr, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Sanatın elemanlarından biri olan renk insanların her zaman dikkatini çekmiştir. Gerek kültürel gerek 
psikolojik anlamlar yüklediğimiz renk konusu tarih boyunca pek çok bilim insanı ve sanatçı tarafından 
irdelenmiştir. Renklerin çeşitli kültürlere ve tarihsel gelişime göre önemi ve anlamını bilmek görsellerle 
çevremizdeki görselleri okumamız, anlamlandırabilmemiz için önemlidir. Günümüzde çevremizi kaplayan her 
görsel bir ileti bir mesaj içermekte ve bizi onu tasarlayanın dünyasına götürmektedir. Her görsel bir yorumlamadır 
ve yorumlanmayı bekler. Farklı bakış açıları ve yaşantılar ise farklı yorumlamaları getirir. Görsel okumanın ve 
görme becerilerinin geliştirilmesi görülenin anlaşılması, anlam yüklenmesi, verilen mesajın net algılanması ve 
mesajdaki farklı boyutların görülmesi açısından önemlidir. Renk başlı başına bir mesaj taşıdığı için önemlidir 
görselleri anlamlandırmada. Görsel okuma yaparken her rengin taşıdığı anlamı ve gelişim sürecini bilmek bize 
farklı bakış açıları katacak ve verilmek isteneni farklı perspektiften değerlendirmemizi sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Görsel okuma, Renk, Görme Becerisi 

The Importance of Colors in Visual Reading 

Abstract: Color, one of the elements of art, has always attracted people's attention. The subject of color, 
which we attribute both cultural and psychological meanings, has been examined by many scientists and artists 
throughout history. Knowing the importance and meaning of colors according to various cultures and historical 
development is important for us to read and make sense of the visuals around us. Today, every visual that 
covers our environment contains a message and takes us to the world of the person who designed it. Every 
image is an interpretation and awaits interpretation. Different perspectives and experiences bring different 
interpretations. The development of visual reading and visual skills is important in terms of understanding what 
is seen, assigning meaning, clear perception of the message and seeing the different dimensions in the 
message. Color is important in making sense of images, as it carries a message on its own. Knowing the 
meaning and development process of each color while reading visually will add different perspectives to us and 
enable us to evaluate what is meant to be given from a different perspective. 

Keywords: Visual reading, Color, Vision Skill. 
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COVID- 19 Salgını Sürecinde Uzaktan Eğitime İlişkin Sınıf 

Öğretmenlerinin Görüşleri (Nitel Bir Araştırma) 

Prof. Dr. Fatma SUSAR KIRMIZI, fatmakirmizi73@gmail.com, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye 
Doç. Dr. Halil İbrahim YURDAKAL, iyurdakal@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Dünyadaki bütün ülkelerin okullarının işleyişinin ciddi anlamda aksamasına neden olan COVID-19 
süreci Türkiye’deki eğitimi de büyük ölçüde etkilemiştir. Hükümetin aldığı karar doğrultusunda 12. Mart. 2020 
tarihinden sonra eğitim öğretime ara verilmiştir. Bu karara uygun bir şekilde 2019-2020 bahar dönemi EBA TV 
desteği ile uzaktan eğitim ile yönlendirilmiştir. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerin COVID-19 salgını 
sürecinde uzaktan eğitim çalışmalarına ilişkin olarak görüşlerini tespit etmektir. Çalışma öğretmen görüşlerini 
tespit etmeye yönelik olduğundan nitel araştırma yöntemi, durum araştırması (case study) tercih edilmiştir. 
Durum çalışması desenlerinden  “bütüncül tek durum deseni” uygun görülmüştür. Bu çalışma 2020-2021 güz 
döneminde Denizli ili merkezinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, Milli Eğitime bağlı, resmi ilkokullarda 
görev yapan 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğretmenlerinden (n=32) elde edilmiştir. Salgın sürecinde öğretmenlere 
ulaşmanın, yüz yüze görüşme yapmanın zorlukları göz önüne alınarak örneklemin seçiminde “kolay ulaşılabilir 
örneklem” tercih edilmiştir. Araştırma verilerinin elde edilmesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel 
bilgi formu ve açık uçlu soru formu kullanılmıştır. COVID-19 salgın sürecinde uzaktan eğitimde yaşanan sorunlara 
ilişkin olarak 9 soru hazırlanmıştır. Oluşturulan sorular alanında uzman 4 öğretim elemanının görüşüne 
sunulmuştur. Gelen dönütler doğrultusunda 2 soru çıkarılmıştır. Son olarak kişisel bilgiler formu ve 7 soru ile açık 
uçlu soru formu oluşturulmuştur. Oluşturulan form internet ortamında öğretmenlere sunulmuş ve formu 
isteyenler doldurmuştur. Form öğretmenler tarafından internet üzerinden doldurulmuştur. Veriler içerik analizine 
tabi tutulmuştur. Her iki araştırmacı öğretmen görüşlerini büyük bir duyarlılıkla okumuş ve araştırma kodlarını 
tespit etmiştir.  İlişkili kodlar bir araya getirilmiş ve temalar oluşturulmuştur. Oluşturulan kodlara yönelik görüşler 
tablolar halinde sunulmuştur.  

Öğretmen görüşlerine göre salgın sürecinde uzak eğitim verimli olmamıştır: Birinci sınıflara uzaktan eğitimin 
uygulanması okuma yazma öğretimi sürecini olumsuz etkilemiştir. Öğrencilerin dinleme becerisi gelişmiştir. Mobil 
ortam konuşma becerisinin geliştirilmesinde zorluklar yaşanmasına neden olmuştur. Okuma becerisi ailelerin 
kontrolünde olduğu için olumsuz etkilenmiştir. Uzaktan eğitim derslerinde öğrencilerin yazma çalışmalarını 
kontrol etmek pek mümkün olmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19 Salgını, Uzaktan eğitim, Öğretmen, İlkokul. 

The Views of Classroom Teachers on Distance Education During the 

COVID-19 Pandemic (A Qualitative Study) 

Abstract: COVID-19 process that leads to serious disruption of the functioning of school education in all 
countries of the world, Turkey has also been greatly affected. 12. March in line with the decision of the 
government. Education was suspended after 2020. In accordance with this decision, the spring term of 2019-2020 
was guided by distance education with the support of EBA TV. The purpose of this research is to determine the 
opinions of classroom teachers regarding distance education studies during the COVID-19 outbreak. The 
qualitative research method and case study were preferred because the study was aimed at determining the 
opinions of the teachers. One of the case study designs, the "holistic single case pattern" was deemed 
appropriate. This study was carried out in the city center of Denizli in the fall semester of 2020-2021. The 
research data were obtained from 1st, 2nd, 3rd and 4th grade teachers (n = 32) working in official primary schools 
affiliated to National Education. Considering the difficulties of reaching teachers and making face-to-face 
interviews during the epidemic process, "easily accessible sample" was preferred in the selection of the sample. 
The personal information form and open-ended question form developed by the researchers were used to obtain 
the research data. 9 questions were prepared regarding the problems experienced in distance education during 
the COVID-19 epidemic process. The questions were presented to the opinion of 4 instructors who are experts in 
their field. Two questions were removed in line with the feedback received. Finally, an open-ended question 
form was created with a personal information form and 7 questions. The created form was presented to the 
teachers on the internet and those who wanted filled it. The form was filled in by the teachers on the internet. 
The data were subjected to content analysis. Both researchers read the teachers' opinions with great sensitivity 
and determined the research codes. Associated codes have been brought together and themes created. The 
opinions about the codes created are presented in tables.  

According to teachers' opinions, distance education was not efficient during the epidemic process: 
Application of distance education to first graders negatively affected the literacy teaching process. Students' 
listening skills have improved. The mobile environment has caused difficulties in developing speaking skills. Since 
reading skill is under the control of families, it has been negatively affected. It was not possible to control the 
writing activities of students in distance education lessons. 

Keywords: COVID-19 Pandemic, Distance education, Teacher, Primary School. 
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İlkokulda Düşünme Becerilerini Geliştirme 

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

Özet: Düşünme, beynimizin sınırsız bir becerisidir. Öğrenciler bu beceriyle öğrenir, kendilerini geliştirir ve 
geleceklerine yön verirler. İlkokulda öğrenme başarısını artırmak için öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirme 
ve düşünme türleri hakkında yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Bu süreçte düşünme becerilerinin dolaylı olarak 
öğretilmesini içeren ve yıllardır uygulanan eski yöntemler terk edilmektedir. Bunun yerine daha etkili olan yeni 
yaklaşım ve modellere ağırlık verilmektedir. Özellikle düşünmenin doğrudan öğretilmesi, beceri ve tekniklerin 
açıklamalı öğretimi üzerinde durulmaktadır. Düşünme öğretimi dört boyutta yapılmaktadır. Birincisi düşünme ile 
ilgili bilgilerin verilmesi, bilişsel süreçlerin zenginleştirilmesi, düşünme beceri ve tekniklerinin öğretilmesi 
olmaktadır. Düşünme becerileri, temel beceriler, düşünme teknikleri ve üst düzey düşünme olmak üzere üç 
düzeyde ele alınmaktadır. Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirirken üç düzeye de önem verilmektedir. 
Düşünme teknikleri olarak, uygun ortam hazırlama, uygulamalı ve doğrudan öğretim yoluyla düşünme becerilerini 
geliştirme gibi teknik ve etkinliklere yer verilmektedir. İlkokul öğrencilerinde düşünme becerilerini geliştirmek 
için yeni yaklaşımlara ağırlık verilmelidir. Öğrencilere düşünme doğrudan öğretilmelidir. Ayrıca ülkemizdeki 
düşünme eğitimi programı güncellenmeli ve düşünme öğretimine her düzeyde yer verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: İlkokul, düşünme, düşünme öğretimi 

Developing Thinking Skills in Primary School 

Abstract: Thinking is an unlimited skill of our brain. With this skill, students learn, improve themselves and 
direct their future. Intensive research is carried out on developing students' thinking skills and thinking types in 
order to increase learning success in primary school. In this process, old methods that involve teaching thinking 
skills indirectly and which have been applied for years are abandoned. Instead, emphasis is placed on new 
approaches and models that are more effective. Particular emphasis is on direct teaching of thinking and 
annotated teaching of skills and techniques. Teaching thinking is done in four dimensions. The first is to give 
information about thinking, to enrich cognitive processes, to teach thinking skills and techniques. Thinking skills 
are addressed at three levels: basic skills, thinking techniques and high-level thinking. While developing students' 
thinking skills, attention is paid to all three levels. As thinking techniques, techniques and activities such as 
preparing a suitable environment, developing thinking skills through applied and direct instruction are included. 
New approaches should be emphasized to develop thinking skills in primary school students. Thinking should be 
taught directly to students. In addition, the thinking education program in our country should be updated and 
thinking education should be included at all levels. 

Keywords: Primary school, thinking, teaching thinking. 
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Sınıf Öğretmenlerinin Çoklu Zekâ Kuramına İlişkin Görüşlerinin 

Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Emre GÜN, emregun7495@gmail.com, MEB, Şenpazar İlkokulu, Türkiye 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÜNAL, aunal@kastamonu.edu.tr, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Sınıf öğretmenleri, bireyin uzun yıllar sürecek eğitim sürecinin hemen başında rol alarak bu sürece 
önemli derecede etki etmekte ve yön vermektedir. Bu noktada sınıf öğretmenlerinin öğrencilerini tanıyarak 
onların bireysel farklılık ve gereksinimlerini dikkate alması elzemdir. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin 
çoklu zekâ kuramına ilişkin görüşlerinin cinsiyet, eğitim durumu ve hizmet yılı değişkenlerine göre incelenmesidir. 
Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 
2020-2021 eğitim-öğretim yılında çeşitli il ve ilçelerde görev yapmakta olan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
ilköğretimin 1. kademesinde görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel verilerini 
toplamak amacıyla Canbay tarafından geliştirilen ve Ozan, Taşgın, Bay ve Kaya tarafından düzenlenen Çoklu Zekâ 
Kuramına İlişkin Görüş Anketi kullanılmıştır. Ankete 37 sınıf öğretmeni katılım göstermiştir. Nicel verileri 
desteklemek ve derinlemesine bilgi edinme amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme vasıtasıyla nitel veriler 
toplanmıştır. Görüşmeler salgın sürecinin etkisiyle çevrim içi ortamda 10 sınıf öğretmeninin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi için SPSS programı kullanılarak öğretmenlerin görüşleri arasındaki farklılıklar 
incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda sınıf öğretmenlerinin çoklu zekâ kuramına ilişkin görüşlerinin genel olarak 
olumlu olduğu belirlenmiş, öğretmenler arasında cinsiyet, hizmet yılı değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık 
bulunamazken, olumlu tutumlarında eğitim durumu değişkeni açısından anlamlı farklılık bulunmuştur. Bunun 
yanında, sınıf öğretmenlerinin çoklu zekâ kuramını öğretim yöntem ve tekniklerinde uygulamalarının başlıca 
nedenleri arasında eğitim ve öğretimde kalıcılığı sağlaması, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarması ve 
derslerin daha kolay anlaşılmasını sağlaması olarak ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Zekâ, Çoklu zekâ kuramı, Sınıf öğretmeni. 

Analysis of Classroom Teachers' Opinions about Multiple Intelligence 

Theory in Terms of Various Variables 

Abstract: Classroom teachers play a role at the very beginning of the individual's education process that 
will last for many years, and have a significant influence and direction on this process. At this point, it is essential 
for classroom teachers to recognize their students and take into account their individual differences and needs. 
The aim of this study is to examine the opinions of classroom teachers on the theory of multiple intelligences 
according to the variables of gender, educational status and professional seniority. In the research, scanning 
model, one of the descriptive research methods, was used. The working group of the research consists of 
classroom teachers working in the first level of primary education affiliated to the Ministry of National Education, 
who work in various provinces and districts in the 2020-2021 academic year. In order to collect the quantitative 
data of the study, the Opinion Questionnaire on Multiple Intelligences Theory developed by Canbay and arranged 
by Ozan, Taşgın, Bay and Kaya was used. 37 classroom teachers participated in the survey. Qualitative data were 
collected through semi-structured interviews to support quantitative data and gain in-depth information. 
Interviews were held online with the participation of 10 classroom teachers due to the effect of the epidemic 
process. For the analysis of the data, the differences between the opinions of the teachers were examined using 
the SPSS program. As a result of the research, it was determined that the opinions of the classroom teachers on 
the theory of multiple intelligences were generally positive. In addition, among the main reasons for primary 
school teachers to apply the theory of multiple intelligences in teaching methods and techniques, it has emerged 
as providing permanence in education and training, revealing the interests and abilities of the students, and 
making the lessons easier to understand. 

Keywords: Intelligence, Multiple intelligence theory, Classroom teacher. 
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Türkiye’de Çok Kültürlü Eğitim: 1-4.Sınıf Düzeyi Eğitim 

Programlarının Analizi 

Okan TAŞ, okanntass@gmail.com, Halime Celal Budak İlkokulu, Türkiye 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÜNAL, aunal@kastamonu.edu.tr, Kastamonu Üniversitesi 

Özet: Geçmişten günümüze gelene kadar çok fazla etnik unsurun bir arada yaşadığı ülkemiz özellikle son 
yıllarda bulunmuş olduğumuz coğrafyamızda ortaya çıkan olaylar ve savaşlar sonrasında çok büyük göç 
hareketlerinin merkezinde kalmıştır. Bu olaylar sonrasında çok ciddi bir göç hareketinin ülkemize doğru kayması 
ülkemizin demografik yapısında önemli değişikliklere sebep olmuştur. Hâlihazırda birçok farklı kültürü zaten 
bünyesinde barındıran ülkemiz bu olaylardan da fazlasıyla etkilenmiştir. Yaşanan bu olayların sonucu olarak 
eğitim sistemimiz içerisinde çok kültürlü eğitim kavramı daha fazla dikkat çeker hale gelmiştir. Günümüzde çok 
kültürlü eğitim birçok ülkede bir eğitim politikası olarak benimsenmekte ve bu bakış açısıyla hazırlanmış 
programlar geliştirilmektedir. Bu noktada güncellenen ilköğretim programının incelenmesi önem arz etmektedir. 
Nasıl değişikler yapıldığı, çok kültürlük üzerinde ne kadar durulduğu bu çalışmanın temel unsurlarından biridir. 
Bu çalışmanın amacı 1- 4. Sınıflar için hazırlanmış olan güncellenmiş ilköğretim programında yer alan kazanımların 
çok kültürlü eğitim ilkeleri açısından incelenip değerlendirilmesidir. Çalışma nitel bir çalışmadır. Araştırma 
verileri doküman inceleme yöntemiyle toplanmıştır. Güncellenen program da yer alan tüm zorunlu derslerin 
kazanımları Castagno’nun çok kültürlü eğitim ile ilgili yaptığı çalışmada belirlediği; asimilasyon, kaynaşma, 
çoğulculuk, kültürlerarası yeterlilik, eleştirel farkındalık, sosyal eylem başlıklarından oluşan 6 boyutlu kuramsal 
çerçeve kullanılarak analiz edilmiş ve veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile 
çözümlenmiştir. Kazanımların incelenmesi sonucunda devlet ilkokullarında okutulan zorunlu derslerin her birinde 
çok kültürlü eğitim ilkeleriyle azda olsa bağlantı kurulduğu görülmektedir. Çok kültürlü eğitime ilişkin en çok 
kazanım Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi derslerinde görülürken, Fen Bilimleri Dersinde hiçbir kazanım 
bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: İlköğretim programı, Çok kültürlülük, Sınıf eğitimi 

Multicultural Education in Turkey: An Analysis of 1-4th Grade Level 

Education Programs 

Abstract: Our country, where many ethnic elements have lived together from the past to the present, has 
remained at the center of great immigration movements, especially after the events and wars that have occurred 
in our geography. After these events, the shift of a very serious migration movement towards our country caused 
important changes in the demographic structure of our country. Our country, which already contains many 
different cultures, has been greatly affected by these events. As a result of these events, the concept of 
multicultural education has attracted more attention in our education system. Today, multicultural education is 
adopted as an education policy in many countries and programs prepared with this perspective are developed. 
At this point, it is important to examine the updated primary education program. How changes are made and 
how much emphasis is on multiculturalism is one of the basic elements of this study. The aim of this study is to 
examine and evaluate the acquisitions in the updated primary education curriculum prepared for grades 1-4 in 
terms of multicultural education principles. The study is a qualitative study. Research data were collected by 
document analysis method. Data were obtained using a 6-dimensional theoretical framework consisting of 
assimilation, cohesion, pluralism, intercultural competence, critical awareness, and social action. The 
achievements of all compulsory courses in the updated program are determined by Castagno in his study on 
multicultural education. The obtained data were analyzed by content analysis method. As a result of the 
examination of the achievements, it is seen that there is a slight connection with the principles of multicultural 
education in each of the compulsory courses taught in public primary schools. While the most achievements 
related to multicultural education were seen in Social Studies and Life Studies courses, no gains were found in 
the Science Course. 

Keywords: Primary education program, Multiculturalism, Classroom education. 
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Sınıf Öğretmenlerinin Aktif Öğrenmeyi Bilme ve Uygulama Becerileri 

Yonca ŞİMŞİR, yoncaaasimsir@hotmail.com, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÜNAL, aunal@kastamonu.edu.tr, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Çağımız toplumlarında bilim ve teknoloji hızlı bir şekilde değişim ve gelişim göstermektedir. Herhangi 
bir alandaki yenilik, toplumlar arasındaki sosyal ve kültürel etkileşimlere bağlı olarak hızla yayılış 
sergilemektedir. Bu durumda tek bir topluma ait bilgi, yerini toplumlar arası etkileşim ürünü formunu almış olan 
bilgiye bırakacaktır. Bunun yanı sıra o güne dek kabul görmüş kavram, ilke ve uygulamalar da değişikliğe 
uğrayabilmektedir. Bunun sonucunda bireylerin bilgiyi ezberlemesinden ziyade bilgiyi kullanma yollarını 
öğrenmesi beklenmektedir. Aktif öğrenmenin amacı ise bilginin anlamlandırılması, öğrenilenlerin yeniden 
kullanılması, problemin çözülmesi ve aynı zamanda düşünen, araştıran, sorgulayan, tartışan, problem çözebilen, 
eleştirel düşünebilen, sorumluluk alabilen, iş birliğine açık bireyler yetiştirerek yaşam boyu öğrenmeyi etkin 
kılabilmektir. Dolayısıyla temel eğitimin birinci kademesindeki öğrenciler için aktif öğrenme sürecinin inşa 
edilmesi ve bu sürecin yürütülmesi önemli bir gerekliliktir. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin aktif 
öğrenmeyi bilme ve uygulama becerilerini saptamaya çalışırken aynı zamanda bu becerileri mesleki deneyim, 
cinsiyet, hizmetiçi eğitime katılma gibi çeşitli değişkenler açısından da inceleyebilmektir. Araştırmada nicel 
araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2020-2021 eğitim-öğretim yılının 
bahar yarıyılında Kastamonu ilinde yürütülmüş olup araştırmanın örneklemini Kastamonu il merkezinden 40 sınıf 
öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin görüşlerini araştırmak üzere Coşkun ve Kazu 
tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS İstatistik Paket Programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre aktif öğrenme tekniklerinin hem bilme hem uygulama 
düzeyleri genel olarak değerlendirildiğinde; en fazla bilinen ve uygulanan tekniğin problem çözme tekniği, en az 
bilinen ve uygulanan tekniğin ise tereyağ-ekmek tekniği olduğu bulgusuna erişilmiştir. Bunun yanı sıra 
öğretmenlerin mesleki deneyimleri, cinsiyetleri ve aktif öğrenme ile ilgili hizmet içi eğitime katılma durumları 
ile aktif öğrenme tekniklerini bilme ve uygulama becerileri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmenleri, Aktif öğrenme, Bilginin anlamlandırılması 

Classroom Teachers' Knowledge and Practice Skills of Active 

Learning 

Abstract: Science and technology are changing and developing rapidly in today's societies. Innovation in any 
field is spreading rapidly depending on the social and cultural interactions between societies. In this case, 
knowledge of a single society will be replaced by knowledge that has taken the form of interaction between 
societies. In addition, concepts, principles and practices that have been accepted until that day may also be 
subject to change. As a result, individuals are expected to learn ways of using information rather than memorizing 
information. The aim of active learning is to make sense of knowledge, reuse what has been learned, solve the 
problem, and at the same time make lifelong learning effective by raising individuals who can think, research, 
question, discuss, problem-solve, think critically, take responsibility, and be open to cooperation. Therefore, it 
is an important requirement to build and carry out an active learning process for students at the early stage of 
basic education. The aim of this study is to determine the classroom teachers' skills of knowing and applying 
active learning. Descriptive survey model, one of the quantitative research methods, was used in the study. The 
research was conducted in the spring semester of the 2020-2021 academic year in Kastamonu province, and the 
sample of the study was 40 classroom teachers from Kastamonu city center. A questionnaire form developed by 
Coşkun and Kazu was used to investigate the opinions of classroom teachers participating in the study. The data 
obtained from the survey are analyzed using the SPSS Statistical Package Program. According to the findings, 
when both the knowledge and application levels of active learning techniques are evaluated in general; it has 
been found that the most known and applied technique is the problem solving technique, and the least known 
and applied technique is the butter-bread technique. In addition, there was no significant difference between 
teachers' professional experience, gender, participation in in-service training on active learning, and their ability 
to know and apply active learning techniques. 

Keywords: Classroom teachers, Active learning, Interpreting knowledge. 
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İlkokul Türkçe Ders Kitaplarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine 

Dayalı Olarak Bütüncül Bir Yaklaşımla Değerlendirilmesi 

Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK, erkamsulak@gmail.com, Ordu Üniversitesi, Türkiye 
Alperen Şükrü ÇAPANOĞLU, alperencapanoglu@gmail.com, Ordu Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Ders kitapları geçmişten bugüne okullarda kullanılan en önemli eğitim-öğretim materyali 
konumundadır. Türkçe ders kitaplarının özellikle ilkokullar için eğitim-öğretim sürecindeki önemi yadsınamaz bir 
gerçektir. Türkçe dersinde dil becerilerinin geliştirilmesinde Türkçe ders kitapları büyük bir etkiye sahiptir ve bu 
haliyle öğrencilerin ve öğretmenlerin en çok kullandığı temel kaynaktır. Sınıf öğretmenlerinin ilkokul Türkçe ders 
kitapları hakkındaki görüşlerinin bütüncül bir şekilde değerlendirilmesinin önemli olacağı düşünülmektedir. 
Araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda ilkokul Türkçe ders kitaplarının bütüncül bir 
yaklaşımla değerlendirilmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. 
Katılımcılar amaçlı örnekleme türlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yönetimiyle belirlenen 2020-2021 eğitim-
öğretim yılı güz döneminde Ordu ili Altınordu ilçesindeki ilkokullarda görev yapmakta olan 43 sınıf öğretmenidir. 
Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 
Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre kitapların genel olarak 
fiziki yapısının iyi tasarlandığı, kâğıtların kaliteli, görsellerin ve punto büyüklüğünün yeterli olduğu, öğretim 
programıyla uyumlu olduğu gibi olumlu görüşlere; metinlerin uzun ve sıkıcı olduğu, ana fikir üretimi için yeterli 
olmadığı ve ek etkinlikler gerektirdiği gibi olumsuz görüşlere ulaşılmaktadır. Ayrıca sınıf öğretmenleri kitapların 
taşınabilir boyutta olması için fasiküller halinde veya iki dönemde iki kitap şeklinde olması, metinlerin daha sade, 
kısa, ilgi çekici olması ve dilbilgisine etkinliklerde daha çok yer verilmesi gibi önerilerde bulunmuşlardır. İleride 
yapılacak çalışmalarda bu çalışmanın sonuçlarında eksik veya olumsuz olarak belirtilen konular hakkında ayrıntılı 
çalışmalar yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Ders Kitapları, İlkokul Türkçe Ders Kitapları, Sınıf Öğretmenleri, Öğretmen Görüşleri 

Evaluation of Primary School Turkish Textbooks with a Holistic 

Approach Based on the Views of Primary School Teachers 

Abstract: Textbooks are the most critical educational material used in schools from past to present. Turkish 
textbooks' importance in the education process, especially for primary schools, is an undeniable fact. Turkish 
textbooks greatly influence the development of language skills in Turkish lessons, and as such, it is the main 
source of use for primary students and teachers. It will be necessary to essential primary school teachers' opinions 
about the primary school Turkish textbooks holistically. The study evaluates primary school Turkish textbooks 
with a holistic approach in line with classroom teachers' views. A case study, one of the qualitative research 
methods, was used in this study. The participants consists of 43 classroom teachers working in primary schools 
in Ordu in the 2020-2021 academic year, selected from purposeful sampling types with easily accessible sampling 
management. A semi-structured interview form developed by the researchers was used as a data collection tool. 
Content analysis was used in the analysis of the data. Maxqda 2020 program was used to analyze the data. Themes 
were created by coding the obtained data. The findings of the study were interpreted under the main themes of 
views regarding the physical appearance, opinions about the texts, views about the activities, views about the 
adaptation to the curriculum, and suggestions for increasing the qualifications. According to the results obtained 
in the research, the physical structure of the books is generally well designed, the quality of the papers; positive 
opinions such as that the visuals and font size are sufficient, compatible with the curriculum; Negative thoughts 
are reached as texts are long and boring, not sufficient for main idea production and require additional activities. 
Also, primary school teachers suggested that the books be in installments or two books in two periods. The texts 
should be more straightforward, shorter, enjoyable, and grammar should be included more in the activities. In 
future studies, detailed studies can be conducted on the issues that are stated as missing or negative in the 
results of this study. 

Keywords: Textbooks, Primary School Turkish Textbooks, Primary School Teachers, Teachers' Opinions. 
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Sınıf Öğretmenlerinin Oyunla Matematik Öğretimine İlişkin Görüşleri 

(Eskişehir İl Örneği) 

Leyla BALTAYEVA, leylash9696@gmail.com, Anadolu Üniversitesi, Türkiye 
Doç. Dr. Yalçın BAY, yalcinbay73@gmail.com, Anadolu Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bu araştırmayla sınıf öğretmenlerinin, oyunla matematik öğretimine ilişkin görüşlerini ve matematik 
öğretiminde oyunları kullanma sıklıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma modeli olan genel 
tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Eskişehir İli 
Odunpazarı ve Tepebaşı İlçelerinde bulunan ilkokullarında çalışan toplam 359 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Veri 
toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen “Sınıf Öğretmenlerinin Oyunla Matematik Öğretimine İlişkin 
Görüşleri” ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara 
göre, sınıf öğretmenlerinin oyunla matematik öğretiminin, matematik eğitim öğretim sürecine etkisi olduğunu, 
öğrenci merkezli eğitime katkısı olduğunu, ancak matematik öğretimi sürecinde kullanılacak oyun ve materyalleri 
bulma konusunda güçlük çektiklerini ve öğretimde daha çok hazır materyalleri tercih ettikleri sonucuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca matematik öğretiminde geleneksel oyunları ara sıra kullandıkları, modern oyunları nadiren 
kullandıkları ve geleneksel oyunları modern oyunlara göre daha sık kullandıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Matematik, Oyun, Oyunla öğretim, Geleneksel oyunlar, Modern oyunlar. 

The Views of Classroom Teachers About The Math Teaching With 

Games (Eskisehir Sample) 

Abstract: It was aimed in this study to determine the views of classroom teachers about teaching 
mathematics with games and their frequency of using games in mathematics teaching. The study is conducted 
with the general survey model which is from quantitative research methods. The research sample consisted of 
359 classroom teachers working in primary schools in Eskişehir, Odunpazarı and Tepebaşı districts in the 2020-
2021 academic year. To collect data, the "Views of Classroom Teachers on Teaching Mathematics Through Games" 
scale was used that the researcher developed. SPSS package program was used in the analysis of the data. 
According to the results it was concluded that the teaching mathematics through games of classroom teachers 
has an effect on the mathematics education process and contributes to student-centered education, but they 
have difficulty in finding games and materials to be used in the mathematics teaching process, and they prefer 
more ready-made materials in teaching. In addition, it has been found that they use traditional games 
occasionally, rarely use modern games, and use traditional games more often than modern games in mathematics 
teaching. 

Keywords: Mathematics, Game, Game teaching, Traditional games, Modern games. 
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Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Güçlük Çeken 

Öğrencilere İlişkin Görüşleri 

Ayla ŞENGÜN, aylaasengun@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BÜYÜKŞAHİN, yasemin.buyuksahin@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Sosyal bilgiler dersi hem ulusal hem de dünya vatandaşı yetiştirme konusunda geçmişten günümüze 
önemini korumaktadır. Sosyal bilgiler dersinin önemi göz önünde bulundurulduğunda bu derste yaşanılan güçlük\ 
zorluklara ışık tutulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu araştırmanın amacı öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde güçlük 
çekme sebeplerini detaylı bir şekilde incelemektir. Literatür incelendiğinde sosyal bilgiler dersinde karşılaşılan 
sorunların bir bütün şeklinde ele alınmadığı görülmektedir. Bu araştırmada karşılaşılan sorunların nedenlerini 
birçok alt boyutunu ele alarak bütün halinde incelenmesi yönüyle önemlidir. Araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden olgu-bilim çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 7 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından uzman görüşüne başvurularak hazırlanan yarı 
yapılandırılmış “Görüşme Formu” kullanılmıştır. Veriler nitel veri analiz tekniklerinden betimsel analizi ile elde 
edilmiştir. Araştırma analizleri incelendiğinde sosyal bilgiler dersinde en çok güçlük çekilen konunun Milli 
Mücadele Dönemi, Etkin Vatandaşlık ve soyut konuların olduğu, öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde güçlük 
çekmelerinin okuduğunu anlayamama, akademik başarı ve konuların soyut olmasıyla ilişkili olduğu, öğretim 
programının öğrenci seviyesine uygun olmadığı, genel olarak öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde 
motivasyonlarının yüksek olduğu, sosyal bilgiler dersinde çoğunlukla çağdaş yöntem ve teknikleri kullanıldığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin ders kitaplarına ilişkin görüşleri incelendiğinde ise ders kitaplarının 
içerik, dil ve tasarım açısından eksiklikleri olduğu ancak bu durumun öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde 
güçlük\zorluk çekmesiyle ilişki kurmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf Öğretmenlerinin 4. sınıf sosyal bilgiler 
dersine ilişkin önerileri ise konu kapsamının daraltılması ve içeriğin iyileştirilmesi yönündedir. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmenleri, sosyal bilgiler, güçlük\zorluk 

Primary Teachers’ Views On Students Having Difficulty İn Social 

Studies Course 

Abstract: Social studies course preserves its importance from past to present in raising both national and 
international citizens. Considering the importance of the social studies course, it was necessary to shed light on 
the difficulties encountered in this course. The aim of this study is to examine the reasons why students have 
difficulty in social studies course in detail. When the literature is examined, it is seen that the problems 
encountered in the social studies course are not addressed as a whole. It is important to examine the causes of 
the problems encountered in this study as a whole by considering many sub-dimensions. Phenomelogy study, one 
of the qualitative research methods, was used in the study. The study group of the research consists of 7 primary 
teachers. 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 were obtained by descriptive analysis, one of the qualitative data 
analysis techniques. When the research analyzes are examined, the most difficult issues in the social studies 
course are the National Struggle Period, Active Citizenship and abstract issues, students' difficulties in social 
studies course are related to the inability to read, academic achievement and the abstractness of the subjects, 
the curriculum is not suitable for the student level, It was concluded that their motivation was high in the social 
studies lesson and that mostly contemporary methods and techniques were used in the social studies lesson. 
When the opinions of the classroom teachers about the textbooks were examined, it was concluded that the 
textbooks had deficiencies in terms of content, language and design, but this situation did not correlate with the 
difficulty of the students in social studies lesson. Primary teachers' suggestions for the 4th grade social studies 
course are to narrow the scope of the subject and improve the content. 

Keywords: Primary teachers, social studies, difficulty. 
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik 

Farkındalıklarının İncelenmesi 

Dr. Özgür SİREM, dr.ozgursirem@gmail.com, MEB/Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Türkiye 
Turgay ÇATAL, turgaycatalttkb@gmail.com, MEB/Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Türkiye 

Özet: Araştırmanın temel amacı, kaynaştırma eğitimine yönelik olarak sınıf öğretmeni adaylarının 
farkındalıklarının incelenmesi olmuştur. Bu kapsamda sınıf öğretmeni adayı olan üniversite öğrencilerine 22 
maddelik bir anket uygulanmıştır. Anket maddeleri kaynaştırma eğitimi alanından ve uzman kişilerden 
yararlanılarak, araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmış olup var olan bir 
durum betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nicel ve nitel yöntem birlikte kullanılmıştır. Araştırmaya 2020-
2021 yılında Ankara ilinde bir üniversitede sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 81 kadın 47 erkek olmak 
üzere toplamda 128 lisans öğrencisine uygulanmıştır. Bu katılımcıların da 108'i lisans dördüncü sınıf, 20'si ise 
lisans üçüncü sınıfta öğrenim görmektedir. Araştırmada ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmış olup, ölçüt olarak 
öğrencilerin özel eğitim veya kaynaştırma eğitimi dersi alması ve ayrıca lisans üçüncü veya dördüncü sınıfta 
olması belirlenmiştir. Verilerin analizinde ise aday sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden ve anketten elde edilen 
sayısal verilerden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; aday sınıf öğretmenleri kaynaştırma 
eğitimine yönelik olarak üniversiteden aldığı eğitimin yeterli olduğunu ancak teorik eğitimin yanı sıra pratik 
eğitime de yer verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte aday sınıf öğretmenleri Milli Eğitim 
Bakanlığının kaynaştırma eğitimine yeterli düzeyde önem vermediğini, okul-aile işbirliğinin önemli bir yere sahip 
olduğunu ve kaynaştırma eğitiminde görev alan kişilerin iletişim halinde olmaları gerektiği fikrini de 
savunmuşlardır. Aynı zamanda elde edilen verilere göre, yarı-tam-tersine kaynaştırma eğitimlerinin 
desteklendiği, kaynaştırma öğrencilerinin sosyal-duygusal becerilerinin desteklenmesi gerektiği, sonuç veren bir 
BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) hazırlanması gerektiği, birey-toplum farkındalığının geliştirilmesi 
bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlarda sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitimine 
yönelik olarak yeterli farkındalığa sahip oldukları ancak okullarda bu farkındalığın olmadığı görüşü ifade 
edilmiştir. Ayrıca araştırmada elde edilen önemli sonuçlardan biri de öğretmen-veli-okul-öğrenci iletişimin sürekli 
olması gerektiği olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma eğitimi, Özel eğitim, Öğretmen adayı, Sınıf eğitimi 

Investigation of Primary Teacher Candidates' Awareness of Inclusive 

Education 

Abstract: The main purpose of the study was to examine the awareness of primary school teacher 
candidates towards inclusive education. In this context, a 22-item questionnaire was applied to university 
students who were classroom teacher candidates. The questionnaire items were prepared by the researchers, 
using the field of inclusive education and experts. In the research, the scanning model was used and an existing 
situation was tried to be described. Quantitative and qualitative methods were used together in the research. 
The research was applied to a total of 128 undergraduate students, 81 female and 47 male, studying in the 
classroom teaching department at a university in Ankara in 2020-2021. Of these participants, 108 are in their 
fourth-year undergraduate education and 20 are in their third-year undergraduate education. The criterion 
sampling method was used in the research, and it was determined that the students should take special education 
or inclusive education courses and also be in the third or fourth year of undergraduate education. According to 
the findings obtained from the research, candidate classroom teachers stated that the education they received 
from the university for inclusive education was sufficient, but that practical training should be included in 
addition to theoretical education. However, the candidate classroom teachers also defended the idea that the 
Ministry of National Education does not attach sufficient importance to inclusive education, school-family 
cooperation has an important place and people involved in mainstreaming education should be in contact. At the 
same time, according to the data obtained, it was concluded that full-partial-reverse inclusive educations are 
supported, social-emotional skills of mainstreaming students should be supported, an IEP (Individualized 
Education Program) should be prepared with results, individual-community awareness should be developed. In 
the results obtained in the research, it was stated that the primary school teacher candidates have sufficient 
awareness of inclusive education, but there is no such awareness in schools. In addition, one of the important 
results of the research was that teacher-parent-school-student communication should be continuous. 

Keywords: Inclusive education, Special education, Teacher candidate, Classroom education. 
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İlkokul Yöneticilerinin COVİD-19 Salgını Sürecinde Rehberlik ve 

Psikolojik Danışma Hizmetlerini Yürütmede Karşılaştığı Bazı Sorunlar 

Gülce DEVECİOĞLU, glce.devecioglu@gmail.com, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye 
Prof. Dr. Süleyman CAN, scan@mu.edu.tr, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye 
Ayşegül GÖK, gokaysegul07@gmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 
Merve Nur TEKİN, mervenurtekin06@gmail.com, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Koronavirüs (COVİD-19) Salgını ile uzaktan eğitim sürecine geçilmiş olsa da rehberlik ve psikolojik 
danışma hizmetleri devam etmiştir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verimli bir şekilde devam 
etmesinde psikolojik danışman, öğretmenler, veliler ve öğrenciler kadar okul yöneticilerine de sorumluluk 
düşmektedir. Bu nedenle araştırmanın amacı okul yöneticilerinin COVİD-19 sürecinde öğrenci rehberlik 
hizmetlerini yürütmede karşılaştıkları bazı sorunları tespit edebilmektir. Bu amaç doğrultusunda okul 
yöneticilerinin, uzaktan eğitimde rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaştıkları sorunları, kendi öznel 
durumlarında nasıl deneyimlediklerini betimlenmesi için araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum 
çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında Milli eğitim Bakanlığına 
bağlı ilkokullarda görev yapmakta olan gönüllü 24 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Örneklemin oluşturulmasında 
kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmış ve verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından uzman 
görüşleri doğrultusunda geliştirilen sorular çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi 
tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda 12 okul yöneticisinin Koronavirüs (COVİD-19) Salgını sürecinde 
öğrenci rehberlik hizmetlerini yürütmede hiçbir sorunla karşılaşmadığı görülmüştür. Bunun yanında diğer 12 okul 
yöneticisinin Koronavirüs (COVİD-19) Salgını sürecinde öğrenci rehberlik hizmetlerini yürütmede bazı sorunlarla 
karşılaştıkları görülmüştür. Karşılaşılan bu sorunlar; uzaktan eğitim, aile ilgisizliği/bilinçsizliği, iletişim sorunları, 
maddi imkansızlık ve alt yapı eksikliği, psikolojik danışman/rehber öğretmen olmayışından kaynaklanmaktadır. 
Bu sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin maddi imkansızlıkları da göz önünde bulundurularak internet alt yapısı ve 
teknolojik alet yetersizliği gibi sorunlar çözülebilir. Öğrenci ve veliler ile sürekli iletişim halinde kalmaya daha 
da özen gösterilebilir. Öğrenci velilerinin bilinçlenmesi için çeşitli etkinlikler düzenlenebilir.  

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri, Okul Yöneticisi 

Some Problems Encountered by Primary School Administrators in 

Carrying out Psychological Counseling and Guidance Services during 

the COVID-19 Pandemic 

Abstract: Although the distance education process was started with the Coronavirus (COVİD-19) Epidemic, 
Guidance and psychological counseling services were continued.School administrators have responsibilities as 
well as counselors, teachers, parents and students for the efficient continuation of guidance and psychological 
counseling services. Therefore, the purpose of the study is to identify some problems encountered by school 
administrators in conducting student counseling services during the Covid-19. For this purpose, a case study, one 
of the qualitative research designs, was used to describe how school administrators experience the problems 
they encounter in the conduct of guidance services in distance education in their own subjective situations. The 
volunteer participants consist of 24 school administrators working in primary schools affiliated to the Ministry of 
National Education in the 2020-2021 academic year. The convenience sampling method was benefitted and the 
questions developed by the researchers in line with the expert opinions were applied online in the collection of 
data. The obtained data were analyzed by content analysis technique. As a result of the research, it was observed 
that 12 school administrators did not encounter any problems in carrying out student guidance services during 
the Coronavirus (COVİD-19) Epidemic. However, it was observed that 12 other school administrators faced some 
problems in carrying out student guidance services during the Coronavirus (COVİD-19) Epidemic. The reasons for 
these problems are; distance education, family indifference/unconsciousness, communication problems, 
financial impossibility and lack of infrastructure, lack of psychological counselor/guidance teacher. In line with 
these results, problems such as the lack of internet infrastructure and technological equipment can be solved by 
considering the financial impossibilities of the students. More care can be taken to stay in constant 
communication with students and parents. Various activities can be organized to raise awareness of students' 
parents. 

Keywords: COVID-19, Psychological Counseling and Guidance Services, School Administrator. 
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Covid-19 Döneminde İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrenci Velilerinin 

Uzaktan Eğitim Sürecindeki Motivasyonlarının İncelenmesi 

Merve Nur TEKİN, mervenurtekin06@gmail.com, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye 
Prof. Dr. Süleyman CAN, scan@mu.edu.tr, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye 
Ayşegül GÖK, gokaysegul07@gmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 
Gülce DEVECİOĞLU, glce.devecioglu@gmail.com, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Covid-19 salgınının hayatımıza girmesi ile birlikte hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde sürecin 
kontrol altına alınması adına çeşitli önlemler alınmıştır. Bu önlemlerin başında salgının yayılımını engellemek 
adına okullarda uzaktan eğitim sürecine geçilmesi yer almıştır. Başlangıçta bu değişimin geçici olsa da salgın 
döneminin uzamasıyla eğitim sistemimizdeki bu ani değişim öğrenci velilerinin uzaktan eğitimde gerçekleştirilen 
etkinliklere yüzyüze eğitim sürecinden daha fazla destek vermelerini gerekli kılmıştır. Bu nedenle çalışmanın 
amacı; Covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitime geçilmesiyle ilköğretim dördüncü sınıf öğrenci velilerini motive 
eden ya da motivasyonlarını bozan iç ve dış motivasyon kaynaklarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel 
araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İzmir ili merkezi 
okullarında öğrenim görmekte olan gönüllü 30 dördüncü sınıf öğrencisinin velisi oluşturmaktadır. Veriler Google 
Formlar üzerinde oluşturulan form aracılığıyla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. 
Toplanan veriler nitel veri analiz yaklaşımlarından içerik analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre 
velileri motive eden içsel etmenlerin başında öğretmenlerinin ilgilerinin kendilerinde oluşturduğu memnuniyet 
gelmektedir. Motive eden dışsal etmenlerin ise başında öğretmenlerin bilgilendirme ve uyarıları yer almaktadır. 
Velilerin motivasyonlarını bozan içsel etkenler incelendiğinde en çok çocuğunun eğitiminin verimliliğinden 
duyulan kaygının motivasyonu olumsuz etkilediği görülmüştür. Velilerin motivasyonlarını bozan dışsal etmenler 
arasında ise en çok ekonomik kaygılar gelmektedir. Araştırma sonucunda salgın koşulların devam etmesi halinde 
velilerin sürece yönelik motivasyonlarını yüksek tutmak ya da geliştirmek için belirlenen motivasyon 
kaynaklarından yararlanılması ve motivasyonlarını bozan değişkenlerin engellenmesine yönelik çalışmaların 
yapılması önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, Covid-19, motivasyon, öğrenci velileri 

Investigation of the Primary School Fourth Grade Students’ Parents’ 

Motivation Sources in the Distance Education Process During COVID-

19 

Abstract: With the outbreak of the Covid-19 pandemic in our lives, various measures have been taken to 
control the process both in our country and other countries. One of the first measure was the transition to the 
distance education in schools in order to prevent the spread of the pandemic. Although this change was temporary 
in the beginning, this sudden change in our education system with the prolongation of the pandemic period 
required the parents of the students to support the activities carried out in distance education more than the 
face-to-face education process. Therefore, the aim is to reveal the internal and external motivation sources that 
motivate or demotivate the parents of the fourth grade students with the transition to distance education during 
the Covid-19. Case study, one of the qualitative research designs, was used. The volunteer participants consist 
of the parents of 30 fourth grade students studying in the central schools of the city of İzmir. The data were 
collected using the semi-structured interview technique through the form created on Google Forms. The data 
were analyzed by content analysis, one of the qualitative data analysis approaches. According to the findings, 
the first of the internal factors that motivate parents is the satisfaction created by their teachers' interests. 
Teachers' information and warnings are at the forefront of motivating external factors. When the internal factors 
that disrupt the motivation of the parents are examined, it is seen that the most anxiety about the efficiency of 
their child's education affects the motivation negatively. Among the external factors that disrupt the motivation 
of parents, economic concerns are the most common. It was suggested that if the pandemic conditions persist, 
it was recommended to use the motivation sources determined to keep or improve the motivation of the parents 
towards the process and to conduct studies to prevent the variables that impair their motivation. 

Keywords: Distance education, COVID-19, motivation, students’ parents. 
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Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Eğitsel Oyun Kullanma 

Motivasyonlarının İncelenmesi 

Murat KOÇ, muuraatkooc@hotmail.com, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye 
Prof. Dr. Süleyman CAN, scan@mu.edu.tr, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye 
Öğr. Gör. Dr. Sinan ÇELİKBİLEK, sinancelikbilek@mu.edu.tr, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye 
Osman DALAMAN, osmndalaman@gmail.com, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Oyun öğrenme süreci içerisinde öğrencinin eğlenerek öğrenmesini sağlayacak bir teknik olarak 
düşünülebilir. Ayrıca teknolojinin gelişmesiyle birlikte açığa çıkan dijital oyunlar eğitim odaklı olarak 
yapılandırılarak öğrenme sürecinde öğretmene katkı sağlayacak bir araç olarak yerini almıştır. Bu nedenle 
çalışmanın amacı, öğretmen görüşleri doğrultusunda dijital eğitsel oyunlara yönelik motivasyon kaynaklarını 
belirleyerek, öğrenciye ve derslere katkısını araştırmak, uygulamaya yönelik durumlarının ortaya çıkarılmasını 
sağlamaktır. Çalışmanın örneklem grubunu 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Muğla/Fethiye’de özel bir eğitim 
kurumunun ilkokulunda görev yapan gönüllü 20 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan sınıf 
öğretmenlerinden derinlemesine bilgi toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme 
formu hazırlanmış ve sınıf öğretmenleri ile ayrı ayı belirlenen görüşme takvimleri doğrultusunda gerçekleştirilen 
ziyaretlerle görüşleri alınmıştır. Sınıf öğretmenlerinin vermiş olduğu cevaplar nitel araştırma yöntemlerinden, 
içerik analizi ile yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda öğretmenler dijital eğitsel oyunların 
öğrencilerin gelişimlerine katkı sağladığı ve kurallara uyma becerilerini geliştirdiğini ifade etmişlerdir. 
Öğretmenler derslere katkısı açısından da dijital eğitsel çocuk oyunları ile öğrencilerin derse yönelik odaklanma 
ve motivasyon artırdığı görüşündedirler. Öğretmenlerin sahip olduğu bu olumlu motivasyon kaynaklarına rağmen 
zaman ve malzeme açısından kısıtlı olduklarına yönelik olumsuz motivasyon kaynakları da barındırmaktadırlar. 
Bu sonuçlar doğrultusunda öğretmenlerin dijital eğitsel oyunları kullanmaya yönelik taşıdığı olumsuz motivasyon 
kaynaklarının giderilmesi ve dijital eğitsel oyunların tüm sınıf düzeylerinde ve derslerde kullanımına yönelik 
hizmet içi eğitim almaları önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Oyun, Dijital Eğitsel Oyunlar, Öğretmen, Öğrenci, Motivasyon 

Investigation of Primary School Teachers' Motivations for Using 

Digital Educational Games 

Abstract: Games can be considered as a technique that will enable students to learn while having fun in 
the learning process. In addition, digital games that emerged with the development of technology have been 
structured as education-oriented and have taken their place as a tool that will contribute to the teacher in the 
learning process. For this reason, the aim of the study is to determine the motivation sources for digital 
educational games in line with the opinions of teachers, to investigate their contribution to students and lessons, 
and to reveal their practical situations. The volunteer participants consist of 20 primary school teachers working 
in the primary school of a private educational institution in Muğla/Fethiye in the 2020-2021 academic year. A 
semi-structured interview form was prepared by the researcher in order to collect in-depth information from the 
primary school teachers who participated in the research, and their opinions were obtained through visits made 
with the primary school teachers in line with the scheduled interview schedules. The answers were analyzed 
with the content analysis method, one of the qualitative research methods. As a result of the study, teachers 
stated that digital educational games contribute to the development of students and improve their ability to 
order the rules. Teachers are of the opinion that digital educational children's games increase students' focus 
and motivation towards the lesson in terms of their contribution to the lessons. Despite these positive 
motivational resources that teachers have, they also have negative motivational resources that they are limited 
in terms of time and materials. In line with these results, it has been suggested that teachers should receive in-
service training for the use of digital educational games at all grade levels and classes, and to eliminate the 
negative motivational sources for using digital educational games. 

Keywords: Game, Digital Educational Games, Teacher, Student, Motivation. 
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Köy Okullarında Bulunan Öğrencilerin Kitaplara Erişim Düzeyi 

Deniz YAĞCI BULU, dnzygcii@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 
Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, aysederyaisik@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Okullar, öğrencilere okuma alışkanlığı kazanmada ve öğrencilerin var olan okuma becerilerinin 
geliştirilmesinde önemli etkiye sahiptir. Okuma alışkanlığını yerleştirme ve geliştirme açısından öğrenciler için 
kütüphane türlerinden biri olan okul kütüphaneleri dikkati çekmektedir. Okul kütüphaneleri ile öğrenciler bilgi 
edinmede kolaylık yaşamakta, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda araştırma yapabilmekte, okuma alışkanlığını 
kazanabilmektedir. Okullarda öğrencilerin kitap ihtiyaçlarını okul kütüphaneleri dışında sınıf kitaplıkları da 
sağlamaktadır. Çocuk kitapları türleri, sınıftaki öğrencilerin ilgileri, sınıfın seviyesi gibi etmenlerle sınıf kitaplığı 
oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınıf kitaplıklarından ve okul kütüphanelerinden kitap temin edebilmekte, okul 
kütüphanelerinde kitap okuyabilmekte ve okul dışı ortamlarda da kitap okuma faaliyetini sürdürebilmektedirler. 
Sınıf kitaplıkları ve okul kütüphaneleri, çeşitli nedenlerle kitaplara ulaşamayan öğrenciler için okul aracılığıyla 
imkân sağlamaktadır. Sınıf kitaplığı ve okul kütüphanelerinin öğrenciler için okuma alışkanlığı kazanmalarında 
oldukça etkili rol oynadığı görülmektedir. Bu noktada öğrencilerin sınıf kitaplıklarına ve okul kütüphanelerine 
erişimleri önem kazanmaktadır. 

Bu araştırma ilkokul öğrencilerinin kitaplara erişim düzeyini öğretmenlere yapılacak anket yöntemiyle 
belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini Ağrı ilinde bulunan köy okullarında görev yapmakta olan 
Sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak ‘Köy Okullarında Bulunan Öğrencilerin 
Kitaplara Erişim Düzeyi Anketi’ kullanılacaktır. Toplanan veriler SPSS programı ile analizi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Okuma alışkanlığı, Okul kütüphanesi, Sınıf kitaplığı. 

Access Level Of Students In Vıllage Schools To Books 

Abstract: Schools have a significant impact on students gaining reading habits and improving students' 
existing reading skills. School libraries, which are one of the library types for students, attract attention in terms 
of establishing and developing reading habits. With school libraries, students experience ease in obtaining 
information, can conduct research in line with their wishes and needs, and gain the habit of reading. In addition 
to school libraries, classroom libraries also provide the book needs of students in schools. A classroom library is 
created by factors such as the types of children's books, the interests of the students in the classroom, and the 
level of the class. Students can obtain books from classroom libraries and school libraries, read books in school 
libraries, and continue reading in out-of-school environments. Class libraries and school libraries provide 
opportunities through school for students who cannot access books for various reasons. It is seen that the 
classroom library and school libraries play a very effective role in gaining reading habits for students. At this 
point, it becomes important for students to access classroom libraries and school libraries. 

This research aims to determine the level of primary school students' access to books through a survey 
method to be conducted with teachers. The sample of the study consists of primary school teachers working in 
village schools in Ağrı. In the study, "Access Level Survey of Students in Village Schools" will be used as a data 
collection tool. The collected data will be analyzed with the SPSS program. 

Keywords: Reading habit, School library, Classroom library. 
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Çocuk Kitaplarındaki Matematiksel Kavramlar 

İrem Nursanem OKUDUR, okudursanem@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 
Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, aysederya@bartin.edu.tr, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bu çalışmada çocuk kitaplarında yer alan matematiksel kavramları tespit etmek amaçlanmıştır. 
İncelenen kitaplar İl merkezinde bulunan kütüphanede yer alan kitapların sınıf seviyelerine göre tercih oranlarına 
bakılarak seçilmiştir. 2.sınıf, 3.sınıf ve 4.sınıf seviyesinden içinde onar kitabın yer aldığı bir set ölçüt örnekleme 
yöntemiyle belirlenmiştir. 2.sınıf için seçilen kitap Ünlülerle Bir Gün-1 isimli seridir. 4.sınıf için seçilen kitap 
Kurtuluşun Kahramanları isimli seridir. 3.sınıf kitap setinin bir serisi beş kitaptan oluştuğu için ikinci ve dördüncü 
serileri incelenmiştir. 3.sınıf için seçilen kitap Levent serisinin Türkiye’yi Geziyorum 2 ve Türkiye’yi Geziyorum 
4 isimli serilerdir. 1.sınıf seviyesinde en çok tercih edilen kitaplar ile ilgili bir veri elde edilemediği için basım 
sayısı 5 ve üzeri olan 10 kitap seçilerek toplamda 40 kitap incelenmiştir. 1.sınıf için seçilen kitaplar ise Çağlar’ın 
Maceraları, Elif’in Maceraları ve İnci’nin Maceraları isimli setlerdeki kitaplardan oluşmaktadır. Elde edilen veriler 
betimsel analiz yolu ile çözümlenmiştir. Temalar önce Milli Eğitim Bakanlığı Matematik Öğretim Programında yer 
alan 3 temel öğrenme alanı çerçevesinde oluşturulmuştur. 3 temel öğrenme alanı sayılar ve işlemler, geometri 
ve ölçme temalarından oluşmaktadır. Daha sonra alt temalar oluşturulmuştur Alt temalar ise; uzamsal ilişkiler, 
karşılaştırma, geometrik cisim ve şekiller, sıralama, eşleştirme, sayma, toplama, çıkarma, çarpma, bölme, kesir, 
uzunluk ölçme, sıvı ölçme, tartma, alan ölçme, zaman ölçme ve para şeklinde oluşturulmuştur. Araştırma 
sonucunda çocuk kitaplarında en fazla ölçme kategorisine yönelik kavramlara yer verildiği bunu sayılar ve işlemler 
kategorisinin takip ettiği, en son ise geometri kategorisine yönelik kavramlara yer verildiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Matematik öğretimi, Çocuk kitapları, İlkokul 

Mathematical Concepts in Children's Books 

Abstract: The aim of this study is to to determine the mathematical concepts in children's books. The 
examined books were selected by looking at the preference rates of the books in the library located in the city 
center according to their class levels. A set of ten books from the 2nd grade, 3rd grade and 4th grade levels were 
determined by the criterion sampling method. The book chosen for the 2nd grade is a series called A Day with 
Celebrities-1. The book chosen for the 4th grade is the series named Heroes of Liberation. Because one series of 
the 3rd grade book set consists of five books, the second and fourth series were examined. The books chosen for 
the 3rd grade are I am travelling Turkey 2 and I am travelling Turkey 4 which are belong to Levent series. Since 
no data could be obtained about the most preferred books at the 1st grade level, 10 books with 5 or more editions 
were selected and a total of 40 books were examined. The books chosen for the first grade consist of the books 
in the sets named Çağlar's Adventures, Elif's Adventures and İnci's Adventures. Descriptive analysis was used to 
examine the collected data. Themes were first created within the framework of 3 basic learning areas in the 
Ministry of National Education's Mathematics Teaching Program. The 3 main learning areas consist of numbers 
and operations, geometry and measurement themes. Then sub-themes were created. The sub-themes consist of 
spatial relationships, comparison, sorting, matching, counting, addition, subtraction, multiplication, division, 
fraction, length measurement, liquid measurement, weight, area measurement, time and money. As a result of 
the research, it was determined that the concepts related to the measurement category were included in the 
children's books the most, followed by the numbers and operations category, and lastly, the concepts related to 
the geometry category were included. 

Keywords: Mathematics teaching, Children's books, Primary school. 
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre, Çevre Eğitimi ve Ekoloji 

Kavramlarına İlişkin Algılarının İncelenmesi 

Arş. Gör. Dr. Halil ÇOKÇALIŞKAN, hcokcaliskan@mu.edu.tr, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Günümüzde yaşanılan çevre sorunları bireyin çevre bilincinin yüksek olması gerektiğinin bir 
göstergesidir. Bireyde çevre bilincini geliştirmek için ise çevre eğitimi, öğrenim hayatının ilk kademelerinden 
başlayarak önem verilmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. İlkokul kademesinde sınıf öğretmeninin 
sahip olduğu algıların, öğrencilerinin algıları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu düşünüldüğünde sınıf 
öğretmeni adaylarının çevre eğitimine yönelik algılarının belirlenerek etkili bir çevre eğitimi sağlayabilmeleri için 
çalışmalar gerçekleştirilebilir. Bu nedenle araştırmada, Sınıf Eğitimi Ana bilim Dalında öğrenim gören öğretmen 
adaylarının çevre, ekoloji ve çevre eğitimi kavramlarına yönelik algılarının Kelime İlişkilendirme Testi kullanılarak 
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. 
Araştırma, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Ege Bölgesi’nde bulunan bir üniversitede öğrenim 
gören 55 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Kelime İlişkilendirme Testi kullanılmış olup 
öğrencilere çevre, ekoloji ve çevre eğitimi anahtar kavramları verilerek öğrencilerin bu kavramlar hakkındaki 
çağrışımlarını yazmaları istenmiştir. Ayrıca sonrasında öğretmen adaylarından kavramlarla ilgili bir cümle 
kurmaları istenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmış ve bu kapsamda 
Kelime İlişkilendirme Testi’ne verilen cevaplara yönelik kategori ve kodlar oluşturulmuştur. Öğretmen adaylarının 
çevre ve ekoloji kavramları için doğa, çevre eğitimi kavramı için ise bilinçlenme en fazla oluşturduğu kavramlar 
olarak tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adayları çevre ve ekoloji kavramları için çevre eğitimi kavramından 
daha fazla ifade oluşturmuşlardır. Öğretmen adaylarının gerçekleştirdikleri ilişkilendirmeler niteliksel açıdan 
incelendiğinde ise çevre ve ekoloji kavramlarını eş olarak düşündükleri ve çevre eğitiminin bilişsel boyuta 
algıladıkları görülmektedir. Çevre eğitiminin duyuşsal ve davranışsal çıktılarının tam olarak farkında olmadıkları 
söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Eğitimi, Ekoloji, Kelime İlişkilendirme Testi 

Investigation of Pre-Service Primary School Teachers’ Perceptions 

Regarding Environment, Environmental Education and Ecology 

Concepts 

Abstract: The environmental problems experienced nowadays are an indication that the individual's 
environmental awareness should be high. To develop environmental awareness in the individual, environmental 
education emerges as an area that should be given importance starting from the first stages of education life. 
Considering that the perceptions of the primary school teacher have a significant effect on the perceptions of 
the students, studies can be conducted to determine the perceptions of the pre-service primary school teachers 
towards environmental education and to provide an effective environmental education. Therefore, it was aimed 
to examine the perceptions of pre-service teachers studying in the Department of Primary Education towards the 
concepts of environment, ecology and environmental education. Case study method, one of the qualitative 
research method designs, was used. The research was carried out with 55 pre-service teachers studying at a 
university in the Aegean Region in the 2019-2020 spring term. The Word Association Test was used and the key 
concepts of environment, ecology and environmental education were given to the students. They were asked to 
write their associations about these concepts and to make a sentence about the concepts. Content analysis 
technique was used in the analysis of the data, categories and codes were created for the answers given to the 
Word Association Test. Nature for the concepts of environment and ecology, and awareness for the concept of 
environmental education were determined as the concepts that pre-service teachers created the most. In 
addition, pre-service teachers created more expressions for the concepts of environment and ecology than the 
concept of environmental education. When the associations made by the pre-service teachers are examined in 
terms of quality, it is seen that they think of the concepts of environment and ecology as partners and perceive 
environmental education in the cognitive dimension. It can be said that they are not fully aware of the affective 
and behavioral outcomes of environmental education. 

Keywords: Environment, Environmental Education, Ecology, Word Association Test. 
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İlkokul 1.Sınıf Öğrencilerinin Arkadaş Kavramına Yönelik Algılarının 

Belirlenmesi: Metafor Analizi Çalışması 

Dr. Serap ÇİMŞİR, serapkrc@gmail.com, MEB Ataşehir Ali Nihad Tarlan İlkokulu, Türkiye 
Prof. Dr. Zeliha Nurdan BAYSAL, znbaysal@marmara.edu.tr, Marmara Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Son dönemde yaşanan küresel salgın nedeniyle ilkokullarda uygulanan uzaktan eğitimin, öğrencilerin 
sosyalleşmesi ve arkadaş algısı üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Tüm yaşamı etkileyen kısıtlamalar 
öğrencilerin sosyal gelişiminde büyük rol oynayan okul yaşamını, arkadaş ilişkilerini ve dolayısıyla arkadaş algısını 
etkilemektedir. Bu araştırmanın temel amacı, ilkokul 1.sınıf öğrencilerinin “arkadaş” kavramına ilişkin sahip 
oldukları algıları, metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan 
olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının 
bahar döneminde bir devlet okulundaki 84 ilkokul 1.sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, her 
öğrencinin “arkadaş . . . gibidir; çünkü, . . .” veya “arkadaş . . . benzer; çünkü, . . .” cümlesini tamamlanmasıyla 
elde edilmiştir. Öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek üzere ayrı bir form kullanılmıştır. Verilerin analiz 
edilmesi ve yorumlanmasında, içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler 
incelendiğinde, ilkokul 1.sınıf öğrencilerinin “arkadaş” kavramına yönelik toplam 36 adet geçerli metafor 
ürettikleri belirlenmiştir. Bu metaforlardan en fazla frekansa sahip olanlar “kardeş”, “oyun”, “oyuncak”, “dost” 
ve “kavga” olarak belirlenmiştir. Çalışmada ilkokul 1.sınıf öğrencilerinin pandemi sürecinde kısıtlı zaman 
aralığında iletişime geçtikleri arkadaşlarına yönelik oluşturdukları metaforların sıklıkla olumlu metaforlar olduğu, 
az frekansta olumsuz metaforlara sahip oldukları belirlenmiştir. Katılımcı öğrencilerin ürettikleri metaforlar ortak 
özellikleri bakımından irdelenerek 7 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Araştırma sonuçları, temel 
eğitim öğrencilerinin arkadaş ilişkileri sosyal ihtiyaçları çerçevesinde tartışılmış, uygulayıcılara ve araştırmacılara 
yönelik öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: arkadaş, ilkokul 1.sınıf, metafor 

Determining Primary School 1st Grade Students' Perceptions on the 

Concept of Friends: Metaphor Analysis Study 

Abstract: Due to the recent global epidemic, distance education applied in primary schools is thought to 
be effective on the socialization of students and the perception of friends. Restrictions that affect the whole life 
affect the school life, friendship relations and therefore the perception of friends, which play a major role in 
the social development of students. The main purpose of this research is to reveal the perceptions of primary 
school 1st grade students about the concept of "friend" through metaphors. The phenomenology design, which is 
one of the qualitative research designs, was used in the research. The study group of the research consisted of 
84 primary school first grade students in a public school in the spring semester of the 2020-2021 academic year. 
The data of the research is that each student's "friend . . . like this; because, . . ” or “friend . . . similar; because, 
. . ” obtained by completing the sentence. A separate form was used to determine the demographic 
characteristics of the students. Content analysis technique was used in the analysis and interpretation of the 
data. When the data obtained from the research were examined, it was determined that primary school 1st grade 
students produced a total of 36 valid metaphors for the concept of "friend". Among these metaphors, the ones 
with the highest frequency were determined as "brother", "game", "toy", "friend" and "fight". In the study, it was 
determined that the metaphors created by primary school 1st grade students for their friends with whom they 
contacted in a limited time during the pandemic process were often positive metaphors, and they had negative 
metaphors at a low frequency. The metaphors produced by the participant students were examined in terms of 
their common characteristics and gathered under 7 different conceptual categories. The results of the research 
were discussed within the framework of the social needs of primary education students in friendship relations, 
and suggestions for practitioners and researchers were presented. 

Keywords: friend, primary school 1st, metaphor. 
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İlkokul Öğrencilerinin Tangram Etkinlikleriyle Geometrik Şekiller 

Oluşturma Becerileri 

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

Özet: Öğrencilerin matematiği anlamasının önündeki engellerden birinin matematiğin doğası gereği soyut 
bir ders olmasıdır. Öğrencilerin kavramları anlamasına yardımcı olacak somut materyalleri matematik dersi içinde 
uygun bir şekilde kullanmak önemlidir. Bu çalışmanın amacı, ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin somut materyal olarak 
tangram etkinliğini kullanarak geometrik şekiller oluşturma becerilerini ortaya çıkarmaktır. Bu beceriler ortaya 
çıkarılırken tangram etkinliğinin matematik dersinde nasıl kullanılacağı da belirtilmektedir. Çalışmanın 
katılımcıları seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Çalışmanın 
katılımcıları seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Öncelikle 
çalışmaya katılan öğrenciler ile tavşan, harf ve rakam oluşturmaları istenmiştir. Sonrasında çalışmanın verilerini 
oluşturacak iki, üç, dört, beş ve yedi tangram parçası kullanarak üçgen, yedi tangram parçası kullanarak 
dikdörtgen, paralelkenar, altıgen ve kare geometrik şekillerini elde etmeleri istenmiştir. Bu geometrik şekilleri 
oluştururken öğrencilerin kaç parçayı ne kadar sürede kullandığı kaydedilmiştir. Çalışmanın verileri için 
araştırmacılar tarafından Geometrik Şekilleri Oluşturma Becerisi İçin Kontrol Listesi hazırlanmıştır. Verilerin 
analizi sonucunda, öğrencilere verilen 12 görevden en fazla üç tanesinin yapıldığı gözlenmiştir. Yapılan 
görevlerden en fazla üçgen ve kare şekilleri yapılmıştır. Öğrenciler verilen tüm şekilleri tanımalarına rağmen 
şekilleri oluşturamamışlardır. Öğrencilere şekillerin oluşturma aşamaları gösterilmiştir. Bu durumda öğrencilerin 
şekilleri oluşturmada zorlandıkları ve verilen şekillerin doğru konumlarını bulmada sorun yaşadıkları 
gözlemlenmiştir. Matematiğin somutlaştırılması için kullanılabilecek güzel bir örnek olan tangramın matematik 
derslerinde öğretim materyali olarak kullanılmadığı söylenebilir. Matematik öğretiminde tangram çalışmaları sınıf 
öğretmenleri ile yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: İlkokul öğrencileri, tangram etkinlikleri, geometrik şekiller. 

Composing Geometric Shapes Skills of Primary School Students’ with 

Tangram Activities 

Abstract: One of the obstacles to students' understanding of mathematics is that mathematics is an abstract 
course due to its nature. It is important to use concrete materials that will help students understand concepts 
appropriately in the mathematics lesson. The aim of this study is to reveal the skills of primary school 3rd grade 
students to compose  geometric shapes using the tangram activity. While these skills are being revealed, it is 
also stated how the tangram activity will be used in the mathematics lesson.The case study design, one of the 
qualitative research methods, was used in the study. The participants of the study were selected by criterion 
sampling method, which is one of the non-random sampling methods. First of all, the students participating in 
the study were asked to compose rabbits, letters and numbers. Afterwards, they were asked to obtain triangles 
using two, three, four, five and seven tangram pieces, and rectangle, parallelogram, hexagon and square 
geometric shapes using seven tangram pieces. It was recorded how many pieces and how long it took the students 
to compose these geometric shapes.For the data of the study, a Checklist for the Skill to Compose Geometric 
Shapes was prepared by the researchers. As a result of the analysis of the data, it was observed that at most 
three of the 12 tasks given to the students were completed. Triangle and square shapes were made most of the 
tasks. Although the students recognized all the given shapes, they could not compose  the shapes. Students were 
shown the stages of composing the shapes. In this case, it was observed that the students had difficulties in 
composing the shapes and had problems in finding the correct positions of the given shapes. It can be said that 
tangram, which is a good example that can be used to concretization mathematics, is not used as a teaching 
material in mathematics lessons. Tangram studies in mathematics teaching can be done with primary school 
teachers. 

Keywords: Primary school students, tangram activities, geometric shapes. 
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Öğretmen Görüşlerine Göre COVID-19 Salgını Sürecinde Uzaktan 

Eğitimde İlk Okuma Yazma Öğretimi 

Prof. Dr. Fatma SUSAR KIRMIZI, fatmakirmizi73@gmail.com, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 
Gizem Sultan BÜYÜKDAĞ, gizemsultanb@hotmail.com, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Özet: COVID-19 salgını eğitim kurumlarını büyük ölçüde etkilemiştir. Salgının başlaması ile birlikte 
neredeyse tüm dünya ülkelerinde uzaktan eğitime geçilmiştir. Uzaktan eğitim ülkelerin temel sorunu haline 
gelmiştir. Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte ilk okuma yazma öğretiminin yapıldığı 1. sınıflarda birtakım 
sorunlar ortaya çıkmıştır. Öğretmenler COVID-19 salgınında ilk okuma yazma öğretimi sürecini yönlendirmek için 
büyük bir özveri ortaya koymuştur. Veli desteği ön plana çıkmış, ilgili ebeveynler öğretmenlerin işini 
kolaylaştırmıştır. Bu araştırmanın amacı öğretmen görüşlerine göre uzaktan eğitim sürecinde ilk okuma yazma 
öğretiminde yaşanan sorunları tespit etmek ve sürecin işleyişini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi 
buna bağlı olarak da bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırma, 2020-2021 eğitim öğretim yılının bahar 
döneminde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokulların 1. sınıfında görev yapan öğretmenlerle Denizli’de 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada katılımcıların belirlenmesinde “ölçüt (kriter) örnekleme yöntemi” kullanılmıştır. 
Katılımcılar için iki temel ölçüt belirlenmiştir: 1. Öğretmenlerin düzenli olarak çevrim içi eğitim yapması, 2. 
Öğretmenlerin 1. sınıflarda görev yapıyor olması. Çalışma 14 öğretmenle (kadın=12; erkek=2) gerçekleştirilmiştir. 
Verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan 9 soruluk açık uçlu soru formu kullanılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğretmenlerden elde edilen veriler bilgisayar 
ortamına aktarılmıştır. Veriler her iki araştırmacı tarafından büyük bir duyarlılıkla incelenmiş ve araştırmanın 
kodları çıkarılmıştır. İlişkili olan kodlar bir araya getirilerek temalara ulaşılmıştır. Öğretmen görüşlerine göre 
uzaktan eğitimde ilk okuma yazma öğretimi sürecinde fırsat eşitsizliği sorunu ile karşılaşılmıştır. İlgisiz velilerin 
çocuklarının başarılarının daha düşük olduğu süreç ile ilgili velilerin çocuklarının başarılı olduğu dile getirilmiştir. 
Araştırma sonucunda şu öneriler getirilebilir: COVID-19 salgının etkisinden dolayı uzaktan eğitim devam ettiği 
sürece ekonomik düzeyi iyi olmayan öğrencilere tablet dağıtılmalıdır. Devlet ve özel şirketler aracılığıyla internet 
erişimi probleminin çözülmesi için baz istasyonlarının kurulmalı ve alt yapı sorunun çözülmesi için çaba 
gösterilmelidir. Öğretmenler ilk okuma yazma öğretimi sürecinde görsel materyallerin kullanımına ağırlık 
vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, ilk okuma yazma öğretimi, COVID-19 salgını, ilkokul. 

Öğretmen Görüşlerine Göre COVID-19 Salgını Sürecinde Uzaktan 

Eğitimde İlk Okuma Yazma Öğretimi 

Abstract: COVID-19 salgını eğitim kurumlarını büyük ölçüde etkilemiştir. Salgının başlaması ile birlikte 
neredeyse tüm dünya ülkelerinde uzaktan eğitime geçilmiştir. Uzaktan eğitim ülkelerin temel sorunu haline 
gelmiştir. Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte ilk okuma yazma öğretiminin yapıldığı 1. sınıflarda birtakım 
sorunlar ortaya çıkmıştır. Öğretmenler COVID-19 salgınında ilk okuma yazma öğretimi sürecini yönlendirmek için 
büyük bir özveri ortaya koymuştur. Veli desteği ön plana çıkmış, ilgili ebeveynler öğretmenlerin işini 
kolaylaştırmıştır. Bu araştırmanın amacı öğretmen görüşlerine göre uzaktan eğitim sürecinde ilk okuma yazma 
öğretiminde yaşanan sorunları tespit etmek ve sürecin işleyişini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi 
buna bağlı olarak da bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırma, 2020-2021 eğitim öğretim yılının bahar 
döneminde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokulların 1. sınıfında görev yapan öğretmenlerle Denizli’de 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada katılımcıların belirlenmesinde “ölçüt (kriter) örnekleme yöntemi” kullanılmıştır. 
Katılımcılar için iki temel ölçüt belirlenmiştir: 1. Öğretmenlerin düzenli olarak çevrim içi eğitim yapması, 2. 
Öğretmenlerin 1. sınıflarda görev yapıyor olması. Çalışma 14 öğretmenle (kadın=12; erkek=2) gerçekleştirilmiştir. 
Verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan 9 soruluk açık uçlu soru formu kullanılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğretmenlerden elde edilen veriler bilgisayar 
ortamına aktarılmıştır. Veriler her iki araştırmacı tarafından büyük bir duyarlılıkla incelenmiş ve araştırmanın 
kodları çıkarılmıştır. İlişkili olan kodlar bir araya getirilerek temalara ulaşılmıştır. Öğretmen görüşlerine göre 
uzaktan eğitimde ilk okuma yazma öğretimi sürecinde fırsat eşitsizliği sorunu ile karşılaşılmıştır. İlgisiz velilerin 
çocuklarının başarılarının daha düşük olduğu süreç ile ilgili velilerin çocuklarının başarılı olduğu dile getirilmiştir. 
Araştırma sonucunda şu öneriler getirilebilir: COVID-19 salgının etkisinden dolayı uzaktan eğitim devam ettiği 
sürece ekonomik düzeyi iyi olmayan öğrencilere tablet dağıtılmalıdır. Devlet ve özel şirketler aracılığıyla internet 
erişimi probleminin çözülmesi için baz istasyonlarının kurulmalı ve alt yapı sorunun çözülmesi için çaba 
gösterilmelidir. Öğretmenler ilk okuma yazma öğretimi sürecinde görsel materyallerin kullanımına ağırlık 
vermiştir. 

Keywords: Uzaktan eğitim, ilk okuma yazma öğretimi, COVID-19 salgını, ilkokul. 
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Dil Barometreleri 

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

Özet: Dünyamızda büyük diller arasında yıllardır süren derin ve sessiz bir savaş vardır. Bu savaş önceleri 
“üstün dil olma” iddialarıyla başlamış, ardından eğitim, bilim, ticaret, ekonomi, iletişim ve internet alanına 
yayılmıştır. Son yıllarda ise “dünya dili” olma amacına yönelmiştir. Bu amaçla çok dillilik politikaları geliştirilmiş 
ve okullarda birden fazla dilin öğretilmesi önerilmiştir. Ayrıca kitap, dergi, makale, gazete, film, video, internet, 
web sitesi, e-yayınların artırılması istenmiştir. Son yıllarda ise dil barometreleri gündeme gelmiştir. Dilbilimci 
uzmanlar tarafından yapılan dil barometrelerinde dünyadaki dillerin ağırlıkları belirlenmiştir. İlki 2010, ikincisi 
2012,üçücüsü ise 2017 yılında yapılan dil barometrelerinde toplam 634 dil bazı ölçütlere göre sıralanmıştır. Bunlar 
konuşmacı sayısı, resmi dil olma, entropi, insani gelişme indeksi, doğurganlık oranı, internette yer alma, 
Vikipedi’deki makale sayısı, Nobel Edebiyat Ödülü alma, çeviri oranı, üniversite düzeyinde öğretilmesi gibidir. Bu 
ölçütlere göre her dile 0-10 arasında puanlar verilmiştir. İlk sırayı İngilizce, ikinci Fransızca, üçüncü İspanyolca, 
dördüncü sırayı Almanca almıştır. Böylece dil barometrelerinde ilk sıraları hep batı dilleri almış, bu dillerin önemli 
ve ağırlıklı oldukları ilan edilmiştir. Türkçemiz ise önce 32. sıraya, ardından 12. sıraya, son barometrede ise 25. 
sıraya yerleşmiştir. Dil barometrelerinde ele alınan ölçütler incelendiğinde bunların batı dillerini öne çıkarmaya 
yönelik seçildiği görülmektedir. Bu çalışmada dil barometreleri, uygulanan ölçütler ve dillerin sıralanması 
incelenmekte, Türkçemizin ağırlığı ve üstünlüklerine ilişkin öneriler getirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, dil barometreleri, ölçütler. 

Language Barometers 

Abstract: There has been a deep and silent war between major languages in our world for years. This war 
started with the claims of "being the master language" and then spread to the fields of education, science, 
commerce, economy, communication and internet. In recent years, it has tended towards the aim of being a 
"world language". For this purpose, multilingualism policies have been developed and it has been suggested that 
more than one language should be taught in schools. In addition, an increase in the number of books, magazines, 
articles, newspapers, movies, videos, internet, web sites and e-publications was requested. In recent years, 
language barometers have been on the agenda. The weights of the languages of the world were determined in 
language barometers made by linguists. In the language barometers, the first in 2010, the second in 2012, and 
the third in 2017, a total of 634 languages were listed according to some criteria. These are the number of 
speakers, being an official language, entropy, human development index, fertility rate, being on the internet, 
number of articles on Wikipedia, Nobel Prize in Literature, translation rate, teaching at the university level. 
According to these criteria, scores between 0-10 were given to each language. English ranked first, French 
second, Spanish third, and German fourth. Thus, western languages always took the first place in language 
barometers, and these languages were declared to be important and predominant. Our Turkish, on the other 
hand, ranked 32nd, then 12th, and 25th in the last barometer. When the criteria discussed in language 
barometers are examined, it is seen that they are chosen to highlight western languages. In this study, language 
barometers, the criteria applied and the order of languages are examined, and suggestions are made regarding 
the weight and superiority of our Turkish. 

Keywords: Turkish, language barometers, criteria. 
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Türkçe Derslerinde Metinlerle Eleştirel Düşünme Becerisinin 

Geliştirilmesi Bağlamında İşlevsel Bir Yaklaşım Önerisi: Çocuklar İçin 

Felsefe (P4C) 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep CİN ŞEKER, zeynep.seker@atauni.edu.tr, Atatürk Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bilgiye ulaşma yollarının arttığı günümüzde, bilgiye ulaşma sorunu ortadan kalkmış gibi görünse de bu 
durum başka ihtiyaçları ve sorunları beraberinde getirmiştir. Bir konu hakkında ihtiyaçtan fazla, doğruluğu ve 
güvenirliği belirsiz olan bilgiye ulaşmak, bireylerin eleştirel düşünme, karar verme, tartışma gibi temel 
becerilerinin gelişmesini gerekli kılmıştır. Yaşam içerisinde sürekli gelişen ve değişen bilgi kaynakları eğitim 
anlayışının ve dolayısıyla okulun değişmesini zorunlu hâle getirmiştir. Bilgi ve bilimlerin eğitimi, sonuçta bir 
düşünme eğitimine dönüşmediği ve onunla harmanlanmadığı durumda, verimsiz bir ezber ve salt kendi kendini 
tüketen bir çaba olmaktan öteye geçmez. Eğitim sürecinde, bilgiye ulaşma yollarını sosyal yaşamında da 
deneyimleyen öğrencilere ulaştıkları bilgileri, zihinsel süreçlerden geçirerek işlevsel biçimde kullanmalarını 
sağlayacak düşünme becerilerini kazandırmanın ve geliştirmenin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda 
eğitim ortamında öğrencilerin, genel olarak düşünme özelde ise eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine 
yönelik etkinliklerle karşılaşmalarının önemli olduğu söylenebilir. Alan yazında, eleştirel düşünme becerisinin 
geliştirilmesinde kullanılabilecek fazlaca yöntem ve teknik bulunmaktadır. Çocuklar için felsefe yaklaşımı 
dünyada benimsenen bir yaklaşım olmakla birlikte ülkemizde yeni yeni gelişen ve birçok disiplinle 
ilişkilendirilebilecek bir yaklaşımdır. Dil ve düşünce arasındaki ilişki dikkate alındığından Türkçe derslerinin 
düşünce geliştirme bağlamında önemli bir ortam özelliği gösterdiği ve bu ortamın da eleştirel düşünme ile 
ilişkilendirilmiş etkinlik ve yaklaşımlarla planlanmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın 
öncelikli amacı, çocuklar için felsefe yaklaşımının amaçları ile Türkçe eğitiminin amaçları arasındaki benzerliği 
ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın bir diğer amacı ise Türkçe derslerinde metin işleme sürecinde çocuklar için felsefe 
yaklaşımından nasıl yararlanılabileceği noktasında farkındalık oluşturmaktır. Bu çalışmada tarama modeli 
kullanılmıştır. Araştırmanın verileri doküman incelemesi ile toplanacaktır. Veriler, eleştirel düşünme ve öğretimi, 
Türkçe eğitimi ve eleştirel düşünme ilişkisi, çocuklar için felsefe yaklaşımı konularındaki yerli ve yabancı alan 
yazından elde edilecektir. Veriler öncelikle Türkçe eğitimi ve eleştirel düşünme becerisi arasındaki ilişkiyi ortaya 
koyacak biçimde düzenlenecek ardından çocuklar için felsefe yaklaşımının uygulama süreci ile Türkçe 
derslerindeki metin işleme süreci arasındaki ilişkiler ortaya konarak yorumlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, Eleştirel düşünme, Çocuklar için felsefe, P4C. 

A functional approach proposal in the context of developing critical 

thinking skills with texts in Turkish lessons: Philosophy for children 

(P4C) 

Abstract: Although the problem of access to information seems to have disappeared in our current world, in which 
the ways of accessing information have increased, this situation has brought other needs and problems. Access to 
information about a subject which is more than necessary and whose accuracy and reliability are uncertain, has made 
it necessary for individuals to develop basic skills such as critical thinking, decision-making, and discussing. The 
constantly-developing and changing information sources have made it necessary to change the understanding of 
education and therefore the school. Schools have lost their characteristics of being the only source by which information 
is accessed and learned. education of knowledge and sciences does not go beyond being an inefficient memorization 
and a mere self-consuming effort when it does not ultimately turn into a thinking education and blend with it. In the 
educational process, it is considered important to gain and develop thinking skills, by students, that will allow them, 
who also experience the ways to access knowledge in their social life, to use their knowledge through mental processes 
in a functional way. In this context, it can be suggested that in the educational environment, it is important for students 
to meet the activities aimed at improving their thinking skills in general and critical thinking skills in particular. 
Considering the relationship between language and thought, it is believed that Turkish lessons serve as an important 
environment for development of thoughts, and it is significant to plan this environment with the activities and 
approaches associated with critical thinking. In this context, the primary purpose of this study is to reveal the similarity 
between the aims of the approach of philosophy for children and the aims of Turkish language teaching. Another purpose 
of the study is to raise awareness on how to benefit from the approach of philosophy for children in Turkish lessons. 
This is a descriptive study in scanning model. The data of the research will be collected by document review. The data 
will be obtained from domestic and foreign literature on critical thinking and teaching, Turkish education and the 
relationship of critical thinking, philosophical approach for children. The data will first be arranged to reveal the 
relationship between Turkish education and critical thinking skills, then the relationship between the application 
process of the philosophy approach for children and the text processing process in Turkish lessons will be revealed and 
interpreted. 

Keywords: Turkish education, Critical thinking, Philosophy for children, P4C. 
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Türkçe Eğitiminde Yapay Zekâ 

Doç. Dr. Nevin AKKAYA, nevin.akkaya@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 
Hakan ÇIVĞIN, hakan.civgin59@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Günümüz dünyasında teknoloji hızla gelişmekte ve her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Gelişen 
teknoloji her gün hayatımızda yeni alanlarda varlığını hissettirmektedir. Teknolojik gelişmelerin en fazla 
etkilediği alanlardan biri de eğitimdir. Teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin en önemlilerinden biri yapa zekâ 
alanında yaşanan gelişmelerdir. Bu gelişmeler her alana olduğu gibi Türkçe eğitimi alanında da yaşanmaktadır. 
Ülkemizde 2020 yılı mart ayı itibari ile koronavirüs salgınının önlenmesi kapsamında önce eğitime ara verilmiş 
daha sonra ise eğitimin uzaktan eğitim yolu ile sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda eğitime 
uzun bir süre uzaktan eğitim yolu ile devam edilmiştir. Bu zamana kadar Türkçe derslerinde daha az yer bulan 
teknoloji kullanımı salgının sonuçlarından biri olarak zorunlu bir hale gelmiştir. Yapay zekâ Türkçe eğitiminde 
dört temel dil becerisi ile doğrudan ilişkilendirilebilir. Görsel, işitsel yapılara ev sahipliği yapan yapay zekâ 
uygulamaları ve bu uygulamaların Türkçe eğitimi açısından değerlendirilmesi çalışmanın temelini 
oluşturmaktadır. Bu çalışmada dil işleme süreçlerini doğrudan içeriğinde barındıran yapay zekâ kavramı ve bu 
kavramın Türkçe eğitimi açısından değerlendirilmesine yer verilmiştir. Çalışmada doküman incelemesi yöntemi 
kullanılmıştır.  Özellikle günümüzde eğitim sitemleri içerisinde kendisine doğrudan yer bulan yapay zekâ 
uygulamalarının Türkçe eğitimi açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan çalışmanın gelişen teknolojilerle 
beraber hayatımızın her alanında olduğu gibi Türkçe eğitimi alanında da oldukça önemli bir yere sahip olacağı 
düşünülen yapay zekânın değerlendirilmesinin alana önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, Türkçe eğitimi, Teknoloji 

Artificial Intelligence in Turkish Education 

Abstract: In today's world, technology is developing rapidly and gaining a new dimension every day. 
Developing technology makes its presence felt in new areas of our lives every day. One of the areas most affected 
by technological developments is education. One of the most important developments in the field of technology 
is the developments in the field of artificial intelligence. These developments are experienced in the field of 
Turkish education as in every field. In our country, as of March 2020, within the scope of preventing the 
coronavirus epidemic, education was interrupted first and then it was decided to continue education via distance 
education. In line with this decision, education continued for a long time through distance education. Until now, 
the use of technology, which had less place in Turkish lessons, has become mandatory as one of the consequences 
of the epidemic. Artificial intelligence can be directly associated with four basic language skills in Turkish 
education. Artificial intelligence applications that host visual and auditory structures and the evaluation of these 
applications in terms of Turkish education constitute the basis of the study. In this study, the concept of artificial 
intelligence, which includes language processing processes directly in its content, and its evaluation in terms of 
Turkish education are included. Document analysis method was used in the study. In particular, artificial 
intelligence applications, which are directly included in education systems today, have been evaluated in terms 
of Turkish education. It is thought that the evaluation of artificial intelligence, which is thought to have a very 
important place in the field of Turkish education, as in all areas of our life, with the developing technologies, 
will make a significant contribution to the field. 

Keywords: Artificial intelligence, Turkish education, Technology. 
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Kanada’da Okul Öncesi ve İlkokuma Yazma Döneminde Ana Dili 

Eğitimi: Alberta Eğitim Sistemi Örneği 

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

Özet: Eğitimin uluslararası boyutta ele alınması gerektiği gelişen teknoloji ile birlikte artık bir zorunluluk 
olmuştur. Salgın döneminde verilen uzaktan eğitim neticesinde programlarda yer alan kimi kazanımların dahi 
güncellenmesi gerektiği ya da yeni kazanımlara ihtiyaç duyulduğu gerçeği ortadadır. Farklı ülkelerdeki ana dili 
eğitim programlarında yer alan kazanımların incelenmesi bu bakımdan gereklidir. Program güncellemelerinde, 
gerekirse uzaktan eğitim için ayrı bir program oluşturmada bununla birlikte ders kitabı oluşturmada bu 
incelemelerin sonuçlarından yararlanılabilir. Bu bildiri kapsamında Kanada eğitim sistemi içerisindeki okul öncesi 
ve ilkokuma yazma hususuna genel bakışa yer verildikten sonra Alberta eğitim sistemindeki ana dili eğitimi 
kazanımları bahsedilen hedef kitle düzeyi için ele alınmıştır. 

Araştırma kapsamında doküman incelemesi ile Kanada eğitim sistemine ait bilgiler incelenmiştir. Kanada’nın 
resmi eğitim sitelerinden alınan eğitime dair genel bilgiler ile Kanada eğitim müfredatı kapsamında yapılan 
doküman incelemesinin ardından müfredatta yer alan kazanımlara araştırma kapsamındaki sınıf düzeylerine göre 
yer verilmiştir. Bununla birlikte Kanada için okuryazarlık kavramının anlamı ve ne ifade ettiğine değinilmiştir. 
Araştırmanın bulgularının bundan sonraki çalışmalar için özellikle program ve ders kitabı yazımlarında diğer 
ulusların eğitim programlarından örnekler edinilmesi bağlamında önemli olduğu düşünülmektedir. Sonraki 
çalışmalarda diğer ülkelerin de dil eğitim politikaları ve programları ele alınabilir, karşılaştırmalı çalışmalar 
yapılabilir. Özellikle lisansüstü düzeyde ülkelerin ana dili eğitim programlarının karşılaştırılması çok faydalı 
olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ana dili eğitimi, kazanım, program, ders kitabı. 

Mother Language Education in Preschool and Primary Reading and 

Writing Period in Canada: The Example of Alberta Education System 

Abstract: It has become a necessity with the developing technology that education should be handled 
internationally. As a result of the distance education provided during the epidemic period, it is obvious that even 
some of the gains in the programs need to be updated or new gains are needed. In this respect, it is necessary 
to examine the achievements in mother tongue education programs in different countries. The results of these 
reviews can be used in program updates, if necessary, in creating a separate program for distance education, as 
well as in creating a textbook. Within the scope of this paper, after giving an overview of pre-school and basal 
reading and writing in the Canadian education system, mother tongue education achievements in the Alberta 
education system were discussed for the target audience level.  

Within the scope of the research, information about the Canadian education system was examined with the 
document review. General information about education taken from the official educational websites of Canada 
and the acquisitions in the curriculum after the document review made within the scope of the Canadian 
education curriculum were included according to the grade levels within the scope of the research. In addition, 
the meaning and implications of the concept of literacy for Canada is mentioned. The findings of the research 
are thought to be important for future studies, especially in terms of obtaining examples from other nations' 
educational programs in the writing of programs and textbooks. In subsequent studies, language education 
policies and programs of other countries can be considered and comparative studies can be done. It will be very 
useful to compare native language education programs of countries, especially at the postgraduate level. 

Keywords: Mother language education, acquisition, program, textbook. 
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Dünya Dil Atlasındaki Gelişmeler 

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

Özet: Dünyamızdaki dillerin ses ve şekil özelliklerini, kelimelerini, ülke ve bölgelere yayılma durumunu 
gösteren haritalara dil atlası denilmektedir. Diller hakkında sistemli ve güncel bilgileri içeren bu atlaslar yoğun 
araştırmalar sonucu hazırlanmaktadır. Günümüze kadar çeşitli dil atlasları yayınlanmıştır. Bu konuda ilk ve en 
kapsamlı olanı UNESCO tarafından 2009 yılında yayınlanan dil atlasıdır. Bu Atlasa göre dünyamızda 6 000 civarında 
dil vardır. Bu dillerin % 96 ‘sı dünya nüfusunun % 4’ü tarafından, sadece %3 ‘ü ise dünya nüfusunun % 96’ sı 
tarafından kullanılmaktadır. Dünyada yaygın konuşulan dillerin çeşitli ölçütlere göre bir etkililik sıralaması 
yapılmıştır. Buna göre ilk üç sırayı İngilizce, Fransızca ve İspanyolca almaktır. Bunu Rusça, Arapça, Çince, 
Almanca, Japonca, Portekizce ve Hintçe izlemektedir. UNESCO Dil Atlas’ına göre önümüzdeki yıllarda dünyadaki 
6000 dilin % 50’si yok olacaktır. İkinci büyük dil atlası Jacques Leclerc (2009) tarafından hazırlanmış ve sürekli 
güncellenmiştir. Üçüncü büyük dil atlası ise dilbilim alanında sistemli araştırmalar yapan Ethnologue tarafından 
hazırlanmıştır. Ethnologue 2021 verilerine göre dünyamızda 7.139 dil konuşulmakta ve sadece 200’ü 
yazılmaktadır. Dünyamızdaki 7.139 dilin yaklaşık % 40'ı yani 3.018 ‘si tehlike sınırında bulunmaktadır. Dünya 
nüfusunun yarıdan fazlası ise 20 dili kullanmaktadır. Diller içinde ilk sırayı İngilizce ve Mandarin Çincesi 
almaktadır. Ardından Hintçe, İspanyolca, Arapça, Bengalce, Fransızca, Rusça, Portekizce, Urduca ve 
Endonezya’ca gelmektedir. Bunları Almanca, Japonca, Maratice, Telugça, Türkçe, Tamilce, Yue Çincesi, Wu 
Çincesi ve Korece izlemektedir. Kısaca 7 milyar dünyalının 6 milyar ve daha fazlası 20 dili konuşmaktadır. 
Görüldüğü gibi dil atlasları sürekli güncellenmekte, önceden 6000 denilen dil sayısı 7.139 olarak açıklanmaktadır. 
Konuşmacı sayıları ve tehlike sınırında bulunan dil sayıları değişmektedir. Bildiri bu çerçevede ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dil atlası, konuşmacı sayısı, dillerin yayılması. 

Advances in the World Language Atlas 

Abstract: The maps that show the phonetic and morphological features, words, and the distribution of the 
languages in our world to countries and regions are called language atlas. These atlases, which contain systematic 
and up-to-date information about languages, are prepared as a result of intensive research. Various language 
atlases have been published to date. The first and most comprehensive on this subject is the language atlas 
published by UNESCO in 2009. According to this Atlas, there are around 6,000 languages in our world. 96% of 
these languages are used by 4% of the world population, only 3% by 96% of the world population. An efficiency 
ranking has been made for the languages that are widely spoken in the world according to various criteria. 
Accordingly, the first three places are to take English, French and Spanish. This is followed by Russian, Arabic, 
Chinese, German, Japanese, Portuguese and Hindi. According to the UNESCO Language Atlas, 50% of the 6,000 
languages in the world will disappear in the coming years. The second major language atlas was prepared by 
Jacques Leclerc (2009) and is constantly updated. The third major language atlas was prepared by Ethnologue, 
which conducts systematic research in the field of linguistics. According to Ethnologue 2021 data, 7,139 languages 
are spoken in our world and only 200 of them are written. Approximately 40% of the 7,139 languages in our world, 
ie 3,018, are in danger. More than half of the world's population uses 20 languages. English and Mandarin Chinese 
rank first among languages. It is followed by Hindi, Spanish, Arabic, Bengali, French, Russian, Portuguese, Urdu 
and Indonesia. These are followed by German, Japanese, Marathon, Telugu, Turkish, Tamil, Yue Chinese, Wu 
Chinese and Korean. In short, 6 billion and more of the 7 billion worlds speak 20 languages. As can be seen, 
language atlases are constantly updated, the number of languages previously called 6000 is announced as 7,139. 
The number of speakers and the number of languages in the danger border varies. The declaration will be handled 
within this framework. 

Keywords: Language atlas, number of speakers, spread of languages. 
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Dijital Okuryazarlık Bağlamında Türkçe Öğretim Programı 

Büşra PEHLİVANLI, pehlivanlibusra@gmail.com, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye 
Dr. Öğr. Üyesi Nuray KAYADİBİ, nuraykayadibi@kku.edu.tr, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Teknolojinin hızla geliştiği bu günlerde bireyler bilgiyi edinmek ve yaymak için bilgisayar, tablet ve 
akıllı telefon gibi araçları her alanda daha çok kullanmaya başlamışlardır. Son yetmiş yıldan beri bilişim alnında 
yaşanan gelişmeler, dünyanın değişimi ile bireylerin teknolojik araçları kullanabilme ve çağın ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek becerileri sergileyebilme, dijitalleşen alanlarda bireysel olarak işlemleri yapabilme becerisinin 
varlığı ve yeterliliğinin ne olduğu problemi ortaya çıkmıştır. Bu olağanüstü dönemde eğitim sürecinin aksaması 
ve uzaktan eğitim sürecine geçiş bu alandaki eksikliklerin fark edilmesini sağlamıştır. Bu dönemde teknolojinin 
eğitimdeki yeri ön plana çıkmıştır. Dijital okuryazarlık becerisi eğitim-öğretim sürecinin önemli bir unsuru hâline 
gelmiş ve bu becerinin kazandırılması için kullanılacak araçların niteliği önem kazanmıştır. Dijital okuryazarlık 
dijital teknolojik araçları kullanarak bilgiye ulaşma ve bilgi üretme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Çağımızda 
dijital okuryazarlık önemli bir beceri hâline gelmiştir. Bu süreçte Türkçe dersi dijital yaşamı anlamak ve anlatmak 
için en temel derslerden biridir. Türkçe Öğretim Programında (2019) birçok kazanım bu amaçlar çerçevesinde 
dijital yetkinlik ve okuryazarlığı kazandırmaya yöneliktir. Bu araştırmanın amacı Türkçe Dersi Öğretim 
Programının (2019) dijital okuryazarlık bağlamında incelenmesidir. Araştırmada program, içerik ve kazanımlar 
doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiştir. İncelemenin sonucunda içerik açısından ilgili bölümlerde dijital 
okuryazarlığın bilgiyi, medyayı ve teknoloji bulup okuyup anlayıp değerlendirme, sentezleme, oluşturma, 
uyarlama ve paylaşma yeteneğine değinildiği, kazanımlar açısından her sınıf seviyesinde ilişkili bir kazanım 
bulunduğu, bu kazanımların dağılımının dil becerileri açısından çoktan aza doğru okuma, yazma ve konuşma 
becerileri şeklinde olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Okuryazarlık, Türkçe Öğretim Programı, Kazanım. 

Turkish Curriculum in the Context of Digital Literacy 

Abstract: In these days when technology is developing rapidly, individuals have started to use tools such as 
computers, tablets and smart phones more in every field to obtain and spread information. With the 
developments in the field of informatics for the last seventy years, with the change of the world, the problem 
of the existence and competence of the ability of individuals to use technological tools and to exhibit the skills 
that can meet the needs of the age, to perform transactions individually in digitalized areas has emerged. In this 
extraordinary period, the interruption of the education process and the transition to the distance education 
process made the deficiencies in this field noticed. In this period, the place of technology in education came to 
the fore. Digital literacy skill has become an important element of the education and training process, and the 
quality of the tools to be used to gain this skill has gained importance. It is defined as the ability to reach and 
generate information using digital technological tools. Digital literacy has become an important skill in our age. 
In this process, Turkish lesson is one of the most basic lessons to understand and explain digital life. Many 
acquisitions in the Turkish Education Program are aimed at providing digital competence and literacy within the 
framework of these purposes. The aim of the study is to examine the Turkish Course Curriculum in the context 
of digital literacy. In the research, the program content and achievements were examined by the method of 
document analysis. As a result of the analysis, in terms of content, the ability of digital literacy to find, 
understand, read and understand, synthesize, create, adapt and share information, media and technology is 
mentioned, there is a related achievement at every grade level in terms of gains, the distribution of these gains 
in terms of language skills is high to low in terms of reading and writing. and speaking skills. 

Keywords: Digital Literacy, Turkish Curriculum, Acquisition. 

 

 

 

 

 

 

* Bu çalışma birinci yazarın Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi programında 
hazırladığı “Dijital Okuryazarlık Bağlamında Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi” adlı yüksek lisans 
tezinin bir bölümünden üretilmiştir. 

* This study was produced from a part of the master's thesis titled "Examination of Secondary School Turkish 
Textbooks in the Context of Digital Literacy" prepared by the first author in the Turkish Education program of 
Kırıkkale University Institute of Social Sciences. 



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

89 

 

Dijital Uygulamaların Türkçe Dil Öğrenimine etkileri ve Alandaki 

Gelişmeler 

Öğr. Gör. Dr. Feride HATİBOĞLU, feride@sas.upenn.edu, University of Pennsylvania, USA 

Özet: Günümüzde dijital uygulamalar ve medya ile Türkçe öğrenimi öğrenciler ve bazı eğitmenler tarafından 
kullanılmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bunlar öncelikle Duolingo, Memrise, busuu, Rosetta Stone, Babbel ve 
HelloTalk gibi cep telefonu uygulamaları aracılığıyla alanda ve özel olarak öğreniminde kullanılmaktadır. Bu 
uygulamaların sunduğu öğrenme yöntemi, sınıfta öğrenmenin neler sunabileceği ile karşılaştırılmaya çalışılarak 
hazırlanmış, ancak sorunlara anında yanıt verilmesi ve tamamen esnek bir zaman çizelgesi sayesinde günün 
herhangi bir saatinde herhangi bir süre için pratik yapılmasına olanak tanıması konusunu öne çıkararak kullanıma 
sunulmuştur. Şu anki haliyle, dijital dil öğrenimi, tüm bu uygulamaların önemli bir bileşeni olan kelimeleri, 
cümleleri yabancı dile çevirme alıştırmaları ile öncelikle çeviriye dayanmaktadır. Çeviriye dayalı bu öğrenme 
sistemi, dile ilk kez tanıtıldığında ve özellikle yazı sisteminin özelliklerini ve dilin kök sözcüklerini öğrenirken 
uygundur. Bununla birlikte, Türkçe gibi son derece son ekli bir dille, tek tek kelimeleri, onu oluşturan biçimlerin 
toplamı olarak değil, İngilizce karşıtlarının bütün çevirileri olarak öğrenmek, dilin yapısını belirsizleştirir ve yeni 
başlayan öğrenciyi yanlış yönlendirir. Sonuç olarak, Türkçe gibi oldukça sentetik bir dil, dilin morfolojik yapısını 
tam olarak anlamadan, yapısını İngilizce gibi bir analitik dil ile ilişkilendiremez. Türkçe'ye özel dijital dil öğrenme 
yaklaşımlarının temel hatası, morfolojik yapılar ile morfolojinin temelini oluşturan fonolojik ve fonoteknik 
yapıların eksik öğretilmesidir. Bu sunumda dijital dil öğrenmenin güçlü ve eksik yanlarını tartışılıp bu 
platformların yüz yüze sınıf ortamında Türkçe öğrenimiyle karşılaştırılması tartışmaya açılacak.. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Dil Öğrenimi, Dijital Uygulamalar, Türkçe Dilbilgisi, Öğrenim 
Platformları 

The Effects of Digital Applications on Turkish Language Learning and 

Developments in the Field 

Abstract: Turkish language learning today with digital applications and media are being used by students 
and some instructors and getting popular. These are primarily appealed to the masses through mobile phone apps 
such as Duolingo, Memrise, Busuu, Rosetta Stone, Babbel and HelloTalk. These apps typically offer a web 
interface as well. The method of learning offered by these apps is a subset of what classroom learning can offer 
but at the benefit of immediate response to problems and a completely flexible time schedule – allowing practice 
at any time of day for any duration. In its current state, digital language learning is primarily based on translation, 
with exercises of translating words, phrases, and sentences to and from the foreign language being a major 
component of all of these apps. This system of learning based on translation is appropriate when first being 
introduced to the language and, in particular, learning the specifics of the writing system and the root words of 
the language. However, with a highly agglutinative language like Turkish, learning individual words as whole 
translations of their English counterparts, rather than as the sum of the morphemes that form it, merely obscures 
the structure of the language and misguides the novice student. Ultimately, a highly synthetic language like 
Turkish cannot easily have its structure be associated with that of an analytic language like English without a 
thorough understanding of the morphological structure of the language. The primary fault with the approaches 
of digital language learning, particular to Turkish, is incomplete instruction on the morphological structures as 
well as the phonological and phonotactic structures that form the basis for the morphology. In this presentation 
I will discuss the strengths and missing points of digital language learning and compare these platforms with in-
person classroom setting Turkish learning. 

Keywords: Keywords: Language Learning, Digital Applications, Turkish Grammar, Learning Platforms. 
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Bir Eğitim Ortamı Olarak Müze”ye Yönelik Türkçe Öğretmeni 

Adaylarının Görüşleri 

Dr. Öğr. Üyesi Banu ÖZDEMİR, banu.ozdemir@dpu.edu.tr, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bugün eğitim alanında gözlenen temel sorunlardan biri eğitim sürecinde yer alan faaliyetlerin, 
ortamların ve materyallerin insan yaşamı ile ilişkisinin kurulamayışıdır. Özellikle öğretmen eğitiminde çok yönlü 
ortamların kullanılması gereklidir. Türkçe öğretmeni adaylarının hem mesleki yeterliliğe sahip olabilmesi hem de 
kültür aktarımında büyük rol oynayan dilin tüm yönlerini aktif olarak kullanarak öğrencilerine aktarabilmesi 
oldukça önemlidir. Bu nedenle nasıl ki örgün eğitimde farklı ortam ve yöntemlerin kullanılması faydalıysa aynı 
durum öğretmen yetiştiren programlar içinde geçerlidir. Öğretmen adaylarının farklı ortamları eğitim amaçlı 
kullanmaya yönelik algıları bu süreçte önemli rol oynamaktadır. Eğitim amaçlı kullanılan sınıf dışı ortamların biri 
de müzelerdir. Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim yöntemlerini müze ortamında 
uygulamaya yönelik görüşleri belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseniyle 
yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe öğretmenliği programı 
dördüncü sınıfında öğrenim gören, Özel Öğretim Yöntemleri I-II dersini alan 21 gönüllü öğretmen adayından 
oluşmaktadır. Araştırmanın verileri odak grup görüşmesi yapılarak yarı yapılandırılmış görüşme formuyla 
toplanmıştır. Veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre Türkçe öğretmen 
adayları müze kavramını tarihi eserlerin sergilendiği gezi yeri olarak düşünmekte, öncelikle tarih veya sosyal 
bilgiler dersiyle ilişkilendirmekte olup müze türleriyle ilgili detaylı bilgiye sahip değillerdir. Türkçe öğretmeni 
adayları Türkçe öğretimi sürecinde kültür aktarımı ve becerilere yönelik etkinliklerde müzelerden 
faydalanılabileceğini düşünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen yetiştirme, Müze eğitimi, Türkçe öğretmeni adayı. 

Opinions of Pre-Service Turkish Teachers on The Museum As An 

Educational Environment 

Abstract: One of the main problems observed in the field of education today is the inability to establish a 
relationship between the activities, environments, and materials in the education process with human life. 
Especially in teacher education, it is necessary to use a variety of environments. Pre-service Turkish teachers 
need to transfer the language, which plays a very important role in the development of their professional 
competence and the transfer of the culture, to their students by actively using all aspects of the language. Just 
as it is beneficial to use different environments and methods in formal education, the use of different 
environments and methods in teacher training programs is of great importance. Pre-service teachers’ perceptions 
of using different environments for educational purposes play an important role in this process. One of the out-
of-class environments used for educational purposes is museums. The purpose of the current study is to determine 
the opinions of pre-service Turkish teachers about the application of instructional methods in a museum 
environment. To this end, the study employed a phenomenological design. The participants of the study are 21 
fourth-year pre-service teachers attending the Department of Teaching Turkish and taking the courses of Special 
Teaching Methods I-II in the 2018-2019 academic year. The pre-service teachers participated in the study on a 
volunteer basis. The data of the study were collected by using a semi-structured interview form to conduct focus 
group interviews. The collected data were analyzed by using content analysis. According to the findings of the 
study, the pre-service Turkish teachers think of museums as places where historical artefacts are displayed, they 
primarily associate them with the courses of history and social studies, and they do not have detailed information 
about the types of museums. The pre-service Turkish teachers think that museums can be used for the transfer 
of culture and for the development of skills in the process of teaching Turkish. 

Keywords: Teacher training, Museum education, Preservice Turkish teacher. 
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Çeviri çocuk edebiyatı eserlerinde yer alan iletişim çatışmaları 

örnekleri 

Doç. Dr. Nevin AKKAYA, nevin.akkaya@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 
Esra ÖZDEN, esra136.ez@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 
Buse GÜLLÜ, buse-gullu@hotmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Özet: İletişim, duygu ve düşüncelerin hitap edilen kişi veya kişilere aktarılmasını ifade eden etkileşimli bir 
süreçtir. Bireyler arasında ve toplumda paylaşımın daha verimli hâle gelebilmesi için iletişimde asıl amaç, 
engelleri en az düzeye indirerek iletişimin daha etkili şekilde ilerlemesini sağlamaktır. Etkili iletişimi engelleyen 
noktalardan birisi de iletişim çatışmaları olmaktadır. İletişim çatışmalarını kişi-içi, kişiler arası ve toplum ile olan 
çatışmalar olmak üzere 3 grupta incelemek mümkündür. İletişim becerisi bebeklikten itibaren bireyin çevresinden 
aldığı örneklere göre şekillenmektedir. Bu nedenle aile, okul ve diğer sosyal ortamların iletişim becerisini 
etkilediği söylenebilmektedir. Etkili iletişim için bireylerin bahsedilen toplumsal ortamların yanı sıra edebî 
eserlerden faydalanabilmesi de mümkün görünmektedir. Özellikle çocuk yaştan itibaren birey ile bir araya 
getirilen yazınsal niteliği yüksek eserlerde örtülü şekilde verilen ileti ve becerileri sayesinde iletişim becerisinin 
geliştirilebileceği de söylenebilmektedir. Nitelikli çocuk edebiyatı eserleri bireyi bütünsel olarak geliştirmekte; 
çeşitli iletişim ortamlarını çocuğa somutlaştırarak vermektedir. Bahsedilen bu eserlerde etkili iletişim ve iletişim 
engelleri örneklerine rastlamak mümkün görünmektedir. İletişim becerisi ve çocuk edebiyatı ilişkisi düşünülerek 
hazırlanan bu çalışmada çeviri çocuk edebiyatı eserlerinde yer alan iletişim çatışmalarını tespit etmek 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda rastgele örneklem yöntemiyle çalışmanın kaynak araçları belirlenmiş; 
nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak doküman incelemesinin yapıldığı çalışmada betimsel analiz yöntemi 
kullanılmıştır. Çalışmanın kaynak araçları olarak Marie Desplechin’e ait “Küçük Cadı Yeşil”, Andrew Clements’e 
ait “Bunun Adı Findel”, Erich Kastner’e ait “Hayvanlar Toplantısı” ve Maria Machado’ya ait “İçimdeki Büyükanne” 
eserleri incelenmiştir. İletişim çatışmalarının sınıflandırılmasında ise Harary ve Batell’in çalışmasını Türkçe’ye 
aktaran Üstün Dökmen’e ait “İletişim Çatışmaları ve Empati” adlı eserden yararlanılmıştır. Çalışma tamamlanma 
sürecindedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, İletişim Eğitimi, Etkili İletişim, İletişim Çatışmaları 

Examples of communication conflicts in translated children's 

literature works 

Abstract: Communication is an interactive process that expresses the transfer of feelings and thoughts to 
the person or persons addressed. The main purpose of communication is to ensure that communication progresses 
more effectively by minimizing barriers so that sharing between individuals and society can become more 
efficient. One of the points that hinder effective communication is communication conflicts. It is possible to 
examine communication conflicts in three groups as intrapersonal, interpersonal and social conflicts. 
Communication skills are shaped by the examples that the individual receives from environment since infancy. 
For this reason, it can be said that family, school and other social environments affect communication skills. It 
seems possible for individuals to benefit from literary works as well as the mentioned social environments for 
effective communication. It can also be said that communication skills can be improved thanks to the messages 
and skills implicitly given in the works of high literary quality, which are brought together with the individual 
especially from childhood. Qualified children's literature works develop the individual holistically; provides 
various communication environments to the child by embodying them. It seems possible to come across examples 
of effective communication and communication barriers in these works. In this study, which was prepared 
considering the relationship between communication skills and children's literature, it was aimed to determine 
the communication conflicts in the translated children's literature. For this purpose, the source tools of the study 
were determined by random sampling method; The descriptive analysis method was used in the study in which 
document analysis was carried out in accordance with the qualitative research approach. “Küçük Cadı Yeşil” by 
Marie Desplechin, “Bunun Adı Findel” by Andrew Clements, “Hayvanlar Toplantısı” by Erich Kastner and “İçimdeki 
Büyükanne” by Maria Machado were examined as resource tools of the study. In the classification of 
communication conflicts, the work “İletişim Çatışmaları ve Empati” by Üstün Dökmen, who translated the work 
of Harary and Batell into Turkish, was used. The work is in the process of completion. 

Keywords: Children's literature, Communication education, Effective communication, Communication 
conflicts. 
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Tek Dilli ve İkidilli Öğrencilerin Okuldaki Öğrenme Ortamına İlişkin 

Görüşleri: PISA 2018 Verisine Dayalı bir Karşılaştırma 

Dr. Öğr. Üyesi Cenan İŞCİ, iscicenan@gmail.com, Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ikidilli öğrenciler, iç veya dış göçler ile yer değiştirmiş 
dezavantajlı gruplara mensup bireyler olabilmektedir. Literatürde ülkemizde ikidilli öğrencilerin eğitim-öğretim 
sürecinde karşılaştıkları sorunları inceleyen bilimsel çalışmalar mevcuttur, ancak bu konuda tüm Türkiye’yi temsil 
eden büyük bir örneklemde uygulanmış PISA verisine dayalı çalışmalar yeterli ölçüde yapılmamıştır. Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yürütülen uluslararası bir tarama çalışması olan PISA, tek dilli ve 
ikidilli öğrencilere ilişkin büyük bir veri sunmaktadır. Bu çalışma, tek dilli ve ikidilli öğrencilerin okuldaki eğitim-
öğretim ortamına ilişkin görüşlerini PISA 2018 Türkiye verisine dayalı olarak karşılaştırmayı amaçlamaktadır. 
Çalışma kapsamında öncelikle OECD tarafından yayımlanan PISA 2018 Türkiye verisi elde edilmiş ve analize dahil 
edilecek değişkenler belirlenmiştir. Çalışmanın bağımsız değişkeni öğrencilerin dil durumu, bağımlı değişkenleri 
ise öğrencilerin okuldaki öğrenme etkinliklerine yönelik tutumu, okula aidiyeti, okulda zorbalığa ilişkin algıları, 
Türkçe dersinde öğretmenlerden aldıkları desteğe yönelik algıları ve okuldaki bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
kullanımına ilişkin algılarıdır. Verinin bu bağımlı değişkenlerde normal dağılıp dağılmadığı belirlendikten sonra 
karşılaştırma bağımsız örneklemler T-testi ve Mann-Whitney U-testi ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, 
öğrencilerin okuldaki öğrenme etkinliklerine yönelik tutumları hariç, diğer tüm bağımlı değişkenlerde tek dilli ve 
ikidilli öğrenciler arasında tek dilli öğrencilerin lehine anlamlı fark olduğunu göstermektedir. Öte yandan bulunan 
bu farkların etki büyüklüğü düşük düzeydedir. Elde edilen bu bulgular, ikidilli öğrencilerin tek dilli öğrencilere 
göre okuldaki eğitim-öğretim ortamına ilişkin genel olarak daha olumsuz görüşlere sahip olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu bulgular ışığında, genellikle toplumdaki dezavantajlı gruplara mensup olan ikidilli öğrencilerin 
okula yönelik olumsuz görüşlerinin iyileştirilmesi için öncelikle okullarda ikidillik farkındalığının artırılması 
önerilebilir. Çünkü, duyuşsal değişkenlerdeki olumlu değişimlerin öğrencilerin bilişsel gelişimine önemli ölçüde 
katkı sağladığı bilinmektedir. Ayrıca, dezavantajlı gruplara mensup öğrencilerin ulaşabildiği eğitim-öğretim 
hizmetindeki iyileştirmeler, ülkemizde eğitimde fırsat eşitliğini artıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: İkidillilik, PISA 2018, Okuldaki öğrenme ortamı 

Opinions of Monolingual and Bilingual Students on the Learning 

Environment at School: A Comparison Based on PISA 2018 data 

Abstract: As in many countries, bilingual students in Turkey may be members of disadvantaged groups who 
have been displaced by internal or external migration. In the literature, there are scientific studies examining 
the problems faced by bilingual students in the education process in our country, but studies based on PISA data 
applied in a large sample representing the whole of Turkey have not been done sufficiently. PISA, an international 
survey study conducted by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), provides great 
data on monolingual and bilingual students. This study aims to compare the views of monolingual and bilingual 
students about the educational environment at school based on PISA 2018 Turkey data. Within the scope of the 
study, first PISA 2018 Turkey data published by the OECD were obtained and the variables to be included in the 
analysis were determined. The independent variable of the study is the language status of the students, and the 
dependent variables are the students' attitudes towards learning activities at school, their belonging to the 
school, their perceptions of bullying at school, their perceptions of the support they receive from teachers in 
Turkish lessons, and their perceptions of the use of information and communication technologies at school. After 
it was checked if the data were normally distributed in these dependent variables or not, the comparison was 
made with the independent samples T-test and Mann-Whitney U-test. The findings showed that there is a 
significant difference between monolingual and bilingual students, favoring monolingual students, in all 
dependent variables, except for students' attitudes towards learning activities at school. On the other hand, the 
effect sizes of these differences are low. These findings showed that bilingual students generally have more 
negative views about the educational environment at school than monolingual students. With respect to these 
findings, it can be suggested to increase awareness of bilingualism in schools in order to improve the negative 
opinions of bilingual students, who generally belong to disadvantaged groups in society. Because it is known that 
positive changes in affective variables contribute significantly to the cognitive development of students. In 
addition, improvements in educational services accessible to students from disadvantaged groups will increase 
the equity of educational opportunity in our country. 

Keywords: Bilingualism, PISA 2018, Learning environment in the school. 
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Lisansüstü Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri 

Doç. Dr. Nevin AKKAYA, nevin_akkaya@yahoo.com, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 
Ladin ŞENGÜL, ladn-sngl@hotmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Eğitim, dünyada öngörülemeyen doğal afetler, salgınlar vb. olaylardan en çok etkilenen alanların 
başında gelmektedir. Bugün yaşadığımız COVID-19 pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
uzaktan eğitime geçilmiştir. Beklenmedik ve ani bu geçiş nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerinde çeşitli 
sorunlarla karşılaşılmıştır. Özellikle eğitimi oluşturan temel ögelerden olan öğretmen, akademisyen, öğrenci, 
idareciler, veliler vb. kişiler çeşitli uyum sorunları yaşamaktadır. Uzaktan eğitim kavramı yeni bir kavram 
olmamasına rağmen küresel salgınla beraber önemi artmış ve bu durum eğitimin verimliliğini arttırabilmek için 
çalışmaların gerekliliğini göstermiştir. Lisansüstü eğitim-öğretim danışman ve öğrenci faaliyetlerinin yoğun olarak 
yaşandığı, bilim adına çalışmaların yürütüldüğü bir süreçtir. Bu araştırmada lisansüstü öğrenim görmekte olan 
öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma nitel 
araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması ile yürütülmüştür. Araştırmada amaçlı örneklem yöntemi 
kullanılarak ve gönüllük esasına dayanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği 
anabilim dalında lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile çalışılmıştır. Verilerin toplanmasında 
araştırmacılar tarafından oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler e-mail yoluyla 
elde edilmiş ve verilerin analizinde betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma sonucunda lisansüstü öğrenciler 
uzaktan eğitimi, sunduğu zaman ve mekan esnekliği, bilgiye kolay ulaşma gibi yönlerden avantajlı, etkili iletişim 
kurulamaması, bağlantı- teknik ve donanımsal sorunlar yönünden dezavantajlı buldukları belirlenmiştir. Bu 
araştırma lisansüstü eğitim-öğretim sürecinde uzaktan eğitimin olumlu ya da olumsuz yönlerinin ve yaşanan 
sorunların belirlenmesine ve uzaktan eğitimin etkililiğini arttırabilmek amacıyla yapılacak olan çalışmalara 
yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Lisansüstü öğrenciler, Covid-19 , görüş. 

Postgraduate Students' Opinion on Distance Education 

Abstract: Education is one of the most affected field from unpredictable natural disasters, epidemic etc. 
in the world. Due to the COVID-19 pandemic that we are experiencing today, distance education has been started 
in our country as well as all over the world. Because of the this unexpected and sudden passing , education 
activities have been encountered with various problems. Especially teachers, academicians, administrators, 
parents, etc person , who are among the basic elements of the education, experience various adaptation 
problems. Although distance learning notion is not new notion , its importance has increased with global epidemic 
and this situation has shown the necessity to studies for increase efficiency of education. Postgraduate education 
is a process which advisor and student activities are intensely experienced and studies are carried out on behalf 
of science. At this study, it is aimed to be determined students opinions who is studying postgraduate students 
towards distance education process. With this aim the study was carried out with case study that as one of the 
qualitative research . In the study, the purposeful sampling method was used and on a voluntary basis, it was 
studied with the students studying at the Turkish Language Teaching Department of Dokuz Eylül University, 
Institute of Educational Sciences. At data collect, a semi-structured interview form created by the researchers 
was used . Data has been collected via e- mail and analysis was used descriptive method in data analysis. As a 
result of the research, it was determined that postgraduate students found advantageous in terms of time and 
space flexibility offered by distance education, easy access to information, and disadvantaged in terms of not 
being able to establish effective communication, connection-technical and hardware problems. This study will 
help to determined positive and negatives of distance education and problems experienced in process of 
postgraduate educaiton and and it will help the studies to be carried out to increase the effectiveness of distance 
education. 

Keywords: distance education, postgraduate students, Covid-19, opinion. 
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Dîvan Şiirinde Nazire Geleneği İçinde Necâtî Beg’in Yeri 

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: Nazire, Arapça “nâzir, eş, benzer ”anlamlarına uygun olarak “nazara” bakmak fiilinden türetilmiştir. 
Dar anlamı ile bir şairin başkasının beğenilen bir şiirine şekil, kafiye ve konuda eş (benzer) olarak söylediği şiirdir. 
Halk kültüründe bir başkasının davranışına benzer bir tepki göstererek karşılık vermek şeklinde de düşünülür. 
Bundan hareketle “nazire yapmak” tabiri kullanılır. Bu işi yapmaya şiir dilinde “tanzir” denilmektedir. 

Şiirde nazire geleneği daha çok gazelde görülmektedir. Nazire söyleyen şâir ise nazire-gû, nazire-perdâz 
olarak anılır. Nazire demek, nazire söylemek, nazire yazmak cevap vermektir. Nazire söylemenin temelinde asıl 
alınan şiirin şâirine saygı vardır. Şâir kendinden önce gelen, takdir ettiği bir şâirin şiirine şekil ve muhtevada 
benzer şiir söyler. Elbette bir sanata yeni başlayan çırakların önceki ustaları taklit etmesi doğaldır. Her şâir önce 
bir ustanın izlediğinden yol alır. Bu hususta pek şâire yol açan, şiir yolunda rehberlik eden şâir Necâtî Beg’dir.  

Ancak nazireciliği kuru bir taklit olarak görmemek gerekir. Bu geleneği eskilerin yenilere yol açması şeklinde 
düşünmek gerekir. XV. Yüzyıla gelinceye değin Türk Edebiyatı’nda gazel ve kaside gibi nazım şekillerinin 
gelişmesine zemin hazırlayacak zaruret denilen ortamların olmadığı dikkati çekmektedir. İstanbul’un fethiyle 
birlikte edebiyatın klasik bir unvan kazandığı düşünülebilir. Bu asrın önemli şâirlerinden Necâtî Beg, dili kullanma 
kabiliyeti ve orijinal mazmunlarıyla Türk Şiir kalesinin temel taşlarından biri olmuştur ve kendinden sonra gelen 
pek çok şâiri etkilemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şiir, Gelenek, Nazire, Necâtî Beg. 

The Place of Necati Beg in the Nazire Tradition in Divan Poetry 

Abstract: Nazire is derived from the verb to look at "gaze" in accordance with the Arabic meanings of "nazar, 
spouse, similar". In its narrow meaning, it is a poem in which a poet sings to another's favorite poem in form, 
rhyme and subject (similar). In folk culture, it is also thought of as responding to another's behavior by showing 
a similar reaction. From this point of view, the term "to make a nazire" is used. Doing this work is called “tanzir” 
in the language of poetry. 

The tradition of nazire in poetry is mostly seen in ghazals. The poet who sings nazire is known as nazire-gû, 
nazire-perdâz. To say nazire, to say nazire, to write nazire is to answer. The basis of saying Nazire is respect for 
the poet of the original poem. The poet sings a poem similar in form and content to the poem of a poet who 
came before him and appreciated. Of course, it is natural for apprentices new to an art to imitate previous 
masters. Every poet first proceeds from what a master follows. Poet Necâtî Beg, who led many poets in this 
regard and guided them on the path of poetry. 

However, naziism should not be seen as a dry imitation. It is necessary to think of this tradition as the old 
giving way to the new. XV. It is noteworthy that there were no environments called "necessity" that would prepare 
the ground for the development of verse forms such as ghazal and ode in Turkish Literature until the 19th century. 
It can be thought that literature gained a classical title with the conquest of Istanbul. Necâtî Beg, one of the 
important poets of this century, has been one of the cornerstones of the Turkish Poetry Castle with his ability to 
use language and original mazmuns, and has influenced many poets who came after him. 

Keywords: Poetry, Tradition, Nazire, Necati Beg. 
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Rumeli Yöresine Ait Türkülerdeki Deyim Varlığı 

Öğr. Gör. Dr. Erdost ÖZKAN, erdostozkan@gmail.com, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye 
Öğr. Gör. Dr. Ahmet BAŞKAN, ahmetbaskanturkce@gmail.com, Hitit Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Türküler, bir toplumunun çeşitli özelliklerini, tarihini, örfünü, gelenek ve göreneklerini en güzel 
şekilde yansıtan unsurlardandır. İnsana dair farklı duyguları içeren türküler, aynı zamanda toplumun kültürel ve 
sosyo-ekonomik yaşamını yansıtır, toplumlar hakkında bilgiler verir. Türküler, bir yanıyla da kendine özgü bir 
iletişim aracıdır. Ezgilerin ve sözlerin içinde bulunan mesajlardan yola çıkılarak türkülerin eğitime dönük 
yönünden de bahsedilebilir. Türkülerin geniş halk kitlelerine ulaşmaları da onların önemini ve etki gücünü 
gösteren bir husustur. Türkülerin içindeki söz varlıkları da Türkçenin ifade gücünü ortaya koyan en önemli veriler 
arasında yer alr. Bu bağlamda bu araştırmada, Rumeli yöresine ait türkülerde yer alan ve dilin önemli 
göstergelerinden biri olan deyim varlıklarının ele alınması ve anlamsal bağlamların irdelenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmada TRT Müzik Dairesi Yayınları tarafından basılmış Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Antolojisi I-II kitapları 
incelenmiştir. Rumeli yöresine ait türküler TDK deyimler sözlüğüne göre incelenmiş, türkülerin doküman 
analizleri yapıldıktan sonra araştırmaya konu edilen deyimler sıralanmıştır. Araştırma sonucunda incelenen iki 
yüz otuz bir (231) türküde toplam seksen sekiz (88) deyim varlığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Türkü, deyimler, Rumeli yöresi. 

Rumeli Yöresine Ait Türkülerdeki Deyim Varlığı 

Abstract: Folk songs are among the elements that reflect the various characteristics, history, customs, 
traditions and customs of a society in the best way. Folk songs that contain different feelings about human beings 
also reflect the cultural and socio-economic life of the society and provide information about societies. Folk 
songs are also a unique means of communication. Based on the messages in the melodies and lyrics, the 
educational aspect of the folk songs can also be mentioned. The fact that folk songs reach large masses of people 
is also an issue that shows their importance and power of influence. Vocabulary in folk songs is also among the 
most important data revealing the expressive power of Turkish. In this context, in this research, it is aimed to 
deal with idioms, which are one of the important indicators of the language and take place in the folk songs of 
the Rumeli region, and to examine the semantic contexts. In the research, Turkish Folk Music Oral Works 
Anthology I-II books published by TRT Music Department Publications were examined. The folk songs of the Rumeli 
region were examined according to the TDK idioms dictionary, and after the document analysis of the folk songs, 
the idioms subject to the study were listed. As a result of the research, a total of eighty-eight (88) idioms were 
identified in two hundred thirty-one (231) folk songs. 

Keywords: Folk song, idioms, Rumeli region. 
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İlkokul Türkçe Ders Kitaplarının Atasözleri Açısından 

Değerlendirilmesi 

Dr. Mehmet RAZGATLIOĞLU, mehmetrazgatlioglu@gmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 

Özet: Özet: Ana dili öğretiminin en önemli aracı, ders kitaplarındaki metinlerdir. Metinler de, öğrencilerin 
söz varlığı için son derece önemlidir. Ders kitapları eğitim öğretim sürecinin verimliliğinde büyük bir rol 
oynamaktadır. Öğretmenler ağırlıklı olarak ders kitaplarında yer alan metinleri ve etkinlikleri kullanarak Türkçe 
dersinin hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır. Söz varlığının en önemli bileşenlerinden biri de atasözleridir. 
Öğrencilere, atasözlerinin doğru ve yerinde kullanımının öğretilmesi, öğrencilerin kültürlerini tanımalarının 
sağlanması ve ana dili bilincinin geliştirilmesi; toplumsal değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında büyük 
önem taşımaktadır. Öğrencilerin yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımalarını sağlamak, Türkçe 
Dersi Öğretim Programı’nın genel amaçlarından birisidir. Atasözleri gibi yazılı materyallerin kullanımı öğrenciye 
ulaşılmak istenen hedeflerin kazandırılması yanında çok yönlü düşünme becerisi kazandırmakta, onların analitik 
düşünebilen, inanç ve değerleri inceleyip, olumlu tutum ve değerler geliştirebilen, uyumlu ve etkin bireyler 
olmalarına katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılında kullanılması amacıyla hazırlanan ilkokul Türkçe ders kitaplarında yer alan atasözlerinin hem sınıf seviyesi 
ve temalara göre dağılımı hem de konu ve anlam bakımından durumları incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. 2017-2018 yılında ilkokul 1-4 sınıf düzeyinde Türkçe 
dersinde okutulan 6 ders kitabı araştırma kapsamına alınmıştır. İncelenen ders kitaplarındaki metinlerde iki, 
çalışma etkinliklerinde ise yetmiş iki adet atasözü tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulguların; 
benzer içerikli çalışmaların bulguları için kullanılabileceği, öğretmen-öğrenci etkileşimini desteklemeye zemin 
hazırlayacağı, ders kitabı ve program hazırlayanlara veri sunacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu araştırmada 
ulaşılan bulgu ve sonuçların program hazırlayanlara ve ders kitabı yazarlarına geri bildirim vererek katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Türkçe ders kitabı, söz varlığı, atasözü. 

Evaluation of Primary School Turkish Course Books in Terms of 

Proverbs 

Abstract: Abstract: The most important means of teaching native language are the texts on the lesson 
books. The texts are also too important for the students’ vocable circumstances. Textbooks play a major role in 
the efficiency of the educational process. The teachers try to reach the objectives of the Turkish course by using 
mostly the texts and activities in the textbooks. One of the most important components of vocabulary is proverbs. 
Teaching students the right and proper use of proverbs, ensuring that students learn about their cultures and 
developing their consciousness of their mother tongues, is very significant for our social values to be transmitted 
to future generations. One of the general aims of the Turkish Language Teaching Program is to provide students 
with the knowledge of Turkish culture and global culture with written and oral elements. The usage of written 
materials such as proverbs, besides gaining targets which will be reached, they provide multiple thinking ability, 
and contribute them to be individuals who think analytically, examine beliefs and values and develop positive 
attitude and values, be compatible and active. In this study, the distribution of proverbs in Turkish course books 
for primary schools prepared by the Ministry of National Education for use in the academic year of 2017-2018 has 
been examined both in terms of grade level and themes and in terms of subject and meaning. In the research 
document analysis method which is one of the qualitative research methods was used. 6 textbooks belonging to 
the years 2017-2018 were analyzed and primary school 1-4 class at the level of Turkish courses were included in 
the research. There were two proverbs in the texts in the textbooks examined, and seventy two proverbs in the 
study activities. Findings obtained as a result of the research; it is considered that can be used for the findings 
of studies with similar content, will provide the basis for supporting teacher-student interaction, will provide 
data to course book and program creator. Additionally it is thought that the findings and results obtained in this 
research will contribute by giving feedback to program writers and textbook authors. 

Keywords: Turkish teaching, Turkish course book, vocabulary, proverb. 
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İlkokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Bulmaca Etkinliklerinin Kelime 

Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi 

Dr. Mehmet RAZGATLIOĞLU, mehmetrazgatlioglu@gmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 

Özet: Öğrenci merkezli ve materyal kullanımına yer verilen öğretim yöntemleri diğer yöntemlere göre daha 
etkilidir. Böyle olduğunda öğrenciler yaparak yaşayarak ve kalıcı bir şekilde öğrenmektedirler. Öğrencilerin daha 
fazla dikkatini çeken, öğrencinin aktif rol alabildiği oyun ve etkinlik ağırlıklı yöntem ve tekniklere gerek 
duyulmaktadır. Bu yöntemlerin başında da bulmacalar gelmektedir. Çağımıza uygun bireyler yetiştirmek, etkili 
ve verimli bir eğitim-öğretim süreci sayesinde gerçekleşmektedir. Bu süreçte öğrencinin daha aktif katılım 
sağladığı, öğrenirken eğlendiği, bilgileri uzun süre aklında tutabileceği, kendini rahat hissedip, ifade edebildiği, 
hem bilişsel hem de sosyal yönden gelişimine katkı sağladığı ortamlar oluşturmak oldukça önemlidir. Bulmacaların 
derslere entegre edilmesi, etkili öğrenme ortamlarının oluşturulmasında katkısı bulunmaktadır. Bulmaca Türkçe 
öğretiminde kullanılan önemli materyal türlerinden biridir. Bulmacaların Türkçe öğretimine en büyük katkısı 
kelime öğretimi ve öğretilen konuyu tekrar etmedeki işlevidir. Kelimelerin zihinde kalıcılığını arttırdığı bilinen 
bulmaca etkinliklerinin bu öneminden hareketle Türkçe ders kitaplarındaki bulmaca etkinliklerinin işlevleri, 
çeşitli açılardan incelenmiş ve tartışılmıştır. Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2017-2018 eğitim-
öğretim yılında kullanılması amacıyla hazırlanan ilkokul Türkçe ders kitaplarında yer alan bulmacaların hem sınıf 
seviyesi ve temalara göre dağılımı incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi 
yöntemi kullanılmıştır. 2017-2018 yılında ilkokul 1-4 sınıf düzeyinde Türkçe dersinde okutulan 6 ders kitabı 
araştırma kapsamına alınmıştır. İncelenen ders kitaplarında yirmi beş adet bulmaca tespit edilmiştir. Bulmaca 
gibi eğlenceli sayılabilecek sözcük öğretim yöntemleri ile ilgili etkinliklere daha az yer verilmesi, sürekli olarak 
aynı yöntemlerin tekrar etmesi dersi sıkıcı hâle getirebilir. Bu tarz etkinliklerin kitaplarda fazlalaştırılması 
derslerin eğlenceli geçmesine katkı sağladığı gibi öğrenciyi de sözcük öğrenimine teşvik edeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kelime öğretimi, bulmaca, ders kitabı, Türkçe öğretimi. 

Evaluation of Puzzle Activities in Primary School Turkish Language 

Textbooks in Terms of Vocabulary Teaching 

Abstract: Given in the use of student-centered teaching methods and materials are more effective than 
other methods. When doing so, students, living in a permanent way, and learn. It is essential that methods and 
techniques which contain activities and games be used to attract the attention of students. Puzzles come first 
among these methods. To rise individuals in our time is only possible via effective and proper education process. 
It is vital that student be more participative, have fun while learning, keep what they have learnt for long period, 
feel relax, explain themselves freely and be in an atmosphere where they improve themselves both socially and 
mentally. To integrate puzzle’s into lessons makes great contribution to create effective learning environments. 
Puzzle is one of the important materials used in Turkish teaching. The most important contribution of puzzles to 
Turkish teaching process is its function to help students repeat the topics. Puzzles are also known to improve the 
ability of memorising vocabulary; therefore, the functions of puzzles in Turkish textbook sets for, edited by 
Turks, have been widely studied and discussed. In this study, the distribution of proverbs in Turkish course books 
for puzzles schools prepared by the Ministry of National Education for use in the academic year of 2017-2018 has 
been examined in terms of grade level and themes. In the research document analysis method which is one of 
the qualitative research methods was used. 6 textbooks belonging to the years 2017-2018 were analyzed and 
primary school 1-4 class at the level of Turkish courses were included in the research. Twenty-five puzzles were 
identified in the examined textbooks. Less entertaining activities related to vocabulary teaching methods such 
as puzzles, and the recurrence of the same methods can make the lesson boring. Increasing the number of such 
activities in books contributes to the fun of the lessons and encourages the students to learn vocabulary. 

Keywords: Vocabulary teaching, puzzle, textbook, Turkish teaching. 

 



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

98 

 

İlkokul Türkçe Ders Kitaplarının Deyimler Açısından 

Değerlendirilmesi 

Dr. Mehmet RAZGATLIOĞLU, mehmetrazgatlioglu@gmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 

Özet: Ders kitapları eğitim öğretim sürecinin verimliliğinde büyük bir rol oynamaktadır. Öğretmenler 
ağırlıklı olarak ders kitaplarında yer alan metinleri ve etkinlikleri kullanarak Türkçe dersinin hedeflerine ulaşmaya 
çalışmaktadır. Ana dili öğretiminin en önemli aracı, ders kitaplarındaki metinlerdir. Metinler de, öğrencilerin söz 
varlığı için son derece önemlidir. Söz varlığının en önemli bileşenlerinden biri de deyimlerdir. Deyimler, iki veya 
daha çok kelimeden oluşan, içerikleriyle anlatımı ve ifadeyi daha etkili ve zengin kılan genellikle mecazlı 
sözlerdir. En az iki kelimeden oluşan deyimler, iletilmek istenen düşünceyi daha açık şekilde ifade eder, az sözle 
çok şey anlatır ve konuşmayı daha etkili kılarlar. Öğrencilere, deyimlerin doğru ve yerinde kullanımının 
öğretilmesi, öğrencilerin kültürlerini tanımalarının sağlanması ve ana dili bilincinin geliştirilmesi; toplumsal 
değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin yazılı ve sözlü ürünlerle 
Türk ve dünya kültürünü tanımalarını sağlamak, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın genel amaçlarından birisidir. 
Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında kullanılması amacıyla 
hazırlanan ilkokul Türkçe ders kitaplarında yer alan deyimlerin hem sınıf seviyesi ve temalara göre dağılımı 
incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. 2017-2018 
yılında ilkokul 1-4 sınıf düzeyinde Türkçe dersinde okutulan 6 ders kitabı araştırma kapsamına alınmıştır. 
İncelenen ders kitaplarındaki etkinliklerde altmış bir adet deyim tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde 
edilen bulguların; benzer içerikli çalışmaların bulguları için kullanılabileceği, öğretmen-öğrenci etkileşimini 
desteklemeye zemin hazırlayacağı, ders kitabı ve program hazırlayanlara veri sunacağı düşünülmektedir. Ayrıca 
bu araştırmada ulaşılan bulgu ve sonuçların program hazırlayanlara ve ders kitabı yazarlarına geri bildirim vererek 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Türkçe ders kitabı, söz varlığı, deyim. 

Evaluation of Primary School Turkish Course Books in Terms of 

Idioms 

Abstract: Textbooks play a major role in the efficiency of the educational process. The teachers try to 
reach the objectives of the Turkish course by using mostly the texts and activities in the textbooks. The most 
important means of teaching native language are the texts on the lesson books. The texts are also too important 
for the students’ vocable circumstances. One of the most important components of vocabulary is idioms. Idioms, 
consisting of two or more words, the expression of which makes it more effective and rich in content and 
expression is usually figurative words. Idioms consist at least of two words, they say many things with few words, 
they draw attention and make communication more effective. Teaching students the right and proper use of 
idioms, ensuring that students learn about their cultures and developing their consciousness of their mother 
tongues, is very significant for our social values to be transmitted to future generations. One of the general aims 
of the Turkish Language Teaching Program is to provide students with the knowledge of Turkish culture and 
global culture with written and oral elements. In this study, the distribution of proverbs in Turkish course books 
for idioms schools prepared by the Ministry of National Education for use in the academic year of 2017-2018 has 
been examined in terms of grade level and themes. In the research document analysis method which is one of 
the qualitative research methods was used. 6 textbooks belonging to the years 2017-2018 were analyzed and 
primary school 1-4 class at the level of Turkish courses were included in the research. Sixty-one idioms were 
identified in the activities in the analyzed textbooks. Findings obtained as a result of the research; it is considered 
that can be used for the findings of studies with similar content, will provide the basis for supporting teacher-
student interaction, will provide data to course book and program creator. Additionally it is thought that the 
findings and results obtained in this research will contribute by giving feedback to program writers and textbook 
authors. 

Keywords: Turkish teaching, Turkish course book, vocabulary, idiom. 
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Sesli Kitaplarla Seçici Dinleme Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi: Bir 

Durum Çalışması 

Şeyma İrem SARSIK, seymairemsarsik@posta.mu.edu.tr, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye 
Dr. Öğr. Üyesi Emel GÜVEY AKTAY, emelguveyaktay@mu.edu.tr, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bu araştırmada sesli kitap uygulamasındaki çocuk kitapları kullanılarak dinleme türlerinden olan seçici 
dinlemeye yönelik çalışmaların nasıl yapıldığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde dinleme 
etkinliklerinin nasıl gerçekleştirildiği ve öğrencinin bu konudaki görüşleri ele alınmıştır. Araştırma nitel araştırma 
yaklaşımlarından bütüncül tek durum deseniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Aydın ilindeki bir devlet 
okulunun 2. sınıfında öğrenim gören bir öğrenci katılmıştır. Katılımcıyla sesli kitap uygulaması, Web 2.0 araçları 
ve online eğitim yoluyla seçici dinleme etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Uygulama altı haftalık süreç içinde 
tamamlanmış ve öğrenci velisinin izniyle canlı ders işleme süreci başlatılmıştır. Süreç dinleme öncesi, dinleme 
sırası ve dinleme sonrası aşamaları göz önünde bulundurularak ilerlemiştir. Sesli kitap uygulaması cep telefonu 
üzerinden kullanılabildiği için araştırmacı canlı ders ortamında uygulamayı açmış ve öğrenciye dinletmiştir. 
Süreçte dinleme metinleri, öğrencinin dil seviyesine ve yaşı gereği dikkat süresi düşünülerek seçilmiştir. Veriler 
video kayıtları ve araştırmacı günlüğünün yanı sıra yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşmeler, öğrenciyle uygulamanın sonunda ve etkinliklere ilişkin görüşlerinin alınmasına yönelik 
sorular yoluyla yapılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmış ve veriler, alıntılar ve video 
kayıtlarından kesitlerle desteklenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencinin yapılan seçici dinleme etkinliklerinin 
çoğunu eğlenceli bulduğu, bilgisayarından kaynaklı sorunlar nedeniyle dikkat dağınıklığı yaşadığı, sesli 
kitaplardaki bazı seslendirmeleri hatalı ve bazı metinlerinin hızlı bulduğu ve etkinlikleri tamamlamaktan mutluluk 
duyduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dinleme, Seçici Dinleme, Sesli Kitap, İlkokul 

Performing Selective Listening Activities with Audiobooks: A Case 

Study 

Abstract: In this research, it is aimed to examine how the studies on selective listening, which is one of the 
listening types, are done by using children's books in an audiobook application. For this purpose, how the listening 
activities were carried out and the students' views on this subject were discussed. The research was carried out 
with a holistic single case pattern, one of the qualitative research approaches. A second-year student of a public 
school in Turkey participated in the research. Selective listening activities were carried out with the participant 
through an audiobook application, Web 2.0 tools and online training. The application was completed within a 
six-week period and the live lesson process was started with the permission of the student's parents. The process 
proceeded by considering the pre-listening, during-listening and post-listening phases. Since the audiobook 
application can be used over the mobile phone, the researcher opened the application in the live lesson 
environment and had the students listen to it. In the process, listening texts were chosen considering the 
language level of the students and the attention span due to their age. Data were collected through video 
recordings and researcher diary, as well as semi-structured interviews. Semi-structured interviews were 
conducted with the students at the end of the application and in order to get their views on the activities. 
Descriptive analysis was used in the analysis of the data and the data was supported by excerpts and clips from 
the video recordings. As a result of the research, it was revealed that the students found most of the selective 
listening activities enjoyable, they were distracted due to problems with their computer, they found some of the 
vocalizations in the audiobooks incorrect and some of the texts fast, and they were happy to complete the 
activities. 

Keywords: Listening, Selective Listening, Audiobook, Primary School. 
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Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanma 

Gerekçeleri 

Doç. Dr. Hüseyin ÖZÇAKMAK, h.ozcakmak@mku.edu.tr, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Öğretmen adaylarının özetleme gerekçelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışma, Hatay 
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Türkçe Öğretmenliği Bölümünün 1. ve 2. sınıfında öğrenim 
gören 73 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji (olgu bilim) deseni 
kullanılmıştır. Veriler, öğretmen adaylarına yöneltilen "Özetleme stratejini kullanıyorum, çünkü …” ve “Özetleme 
stratejini kullanmıyorum, çünkü ..." cümle kalıplarıyla toplanmış, yanıtlar içerik analizi ile çözümlenmiştir. 
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre 1. sınıfların 18 tema altında 110 görüş ortaya koydukları, bu görüşlerin 
%92,7’sinin olumlu olduğu; 2. sınıfların 20 tema altında 90 görüş ortaya koydukları ve bu görüşlerin %98,8’inin 
olumlu olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre ise kızların 20 tema altında 117 görüş belirttikleri, bu 
görüşlerin %98,3’ünün olumlu olduğu, erkeklerin ise 19 tema altında 120 görüş belirttikleri ve bu görüşlerin 
92,9’unun olumlu olduğu saptanmıştır. Özetleme gerekçeleri açısından 1. sınıfların “Öz bir anlatım imkânı sunar” 
(%24,5) ve “Zaman kaybını önler” (%16,7) gerekçelerini sıraladıkları; 2. sınıfların ise “Kalıcı öğrenmeyi destekler” 
(%22,5) , “Gereksiz bilgilerden kurtarır” (%11,2) ve “Öz bir anlatım imkânı sunar” (%11,2) gerekçelerini ifade 
ettikleri tespit edilmiştir. Cinsiyet açısından bakıldığında ise, kızlarda “Kalıcı öğrenmeyi destekler” (%21,7) ve 
“Öz bir anlatım imkânı sunar” (%13) gerekçeleri öne çıkarken, erkeklerde “Kalıcı öğrenmeyi destekler” (%30,8) 
ve “Zaman kaybını önler” (%15,4) gerekçeleri ilk sıralarda yer almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Özet, Özetleme Stratejisi, Özetleme Gerekçesi, Türkçe Öğretmeni Adayı. 

Reasons of Turkish Language Teacher Candidates for Using 

Summarizing Strategies 

Abstract: The study, which was carried out to determine the reasons for summarizing the pre-service 
teachers, was conducted with 73 pre-service teachers who were studying in the first and second grade of the 
Department of Turkish Language Teaching in Hatay Mustafa Kemal University Faculty of Education. The 
phenomenology design, one of the qualitative research designs, was used in the study. The data were collected 
with sentence patterns "I use the summarization strategy because…" and "I do not use the summarization strategy 
because ...", and the answers were analyzed by content analysis. According to the results obtained from the 
study, it was determined that 1st graders put forward 110 opinions under 18 themes, 92.7% of these opinions are 
positive; 2nd graders made 90 opinions under 20 themes and 98.8% of these opinions were positive. According to 
the gender variable, it was figured out that the girls stated 117 opinions under 20 themes, 98.3% of these opinions 
were positive, the boys stated 120 opinions under 19 themes and 92.9% of these opinions were positive. In terms 
of summarizing reasons, the first graders listed the reasons for "Providing a basic expression" (24.5%) and 
"Prevents loss of time" (16.7%); second graders, on the other hand, expressed the reasons such as "Supports 
permanent learning" (22.5%), "Saves from unnecessary information" (11.2%) and "Providing a basic expression" 
(11.2%). In terms of gender, while the reasons of "Supports permanent learning" (21.7%) and "Providing a basic 
expression" (13%) come to the fore, for males "Supports permanent learning" (30.8%) and "Prevents loss of time” 
(15.4%) reasons were in the first place. 

Keywords: Summary, Summarizing Strategy, Summarizing Reason, Turkish Language Teacher Candidates. 
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The Impacts of COVID-19 on Language Teacher Education: 

Reflections Based on the Existing Dataset 

Doç. Dr. Saziye YAMAN, Saziye.Yaman@aum.edu.kw, American University of the Middle East 

Özet: COVID-19 salgini gectigimiz 2 yil boyunca tum dunyayi sarsti. Bu salgin, ulkelerde bircok alanda buyuk 
olcekteki nufuslari etkilemekle birlikte ozellikle egitim alanini derinden etkiledi. Diger pekcok sektorde oldugu 
gibi, yuksek ogretim ve diger devlet/ozel sector egitim-ogretimin okullarda kapanmasi ile ogrenci uzerinde buyuk 
etkilere yol acti. Ulkelerin pekcogu sinif ortamlarinda yuzyuze yurutmekte olduklari yuksek ogrenim 
programlarini askiya almak zorunda kaldiklarindan, egitimin bir yandan da kaldigi yerden devam etmesine olanak 
saglayacak Zoom, Teams, Skype, BBB vb gibi uzaktan-video konferans sistemlerini kullanma girisimlerinde 
bulundular. Karsilasilan bu salgin, ulkelerde hale hazirda degisik seviyelerde teknolojik araclarin kullaniliyor 
olmasina ragmen, ogretmen ile yuzyuze gerceklestirilen egitiminde sorunlar yasanmasina neden olurken, evden 
yurutulen uzaktan ogrenme ortamlarinin sinirliliklari, yeter incepratigin yapilamamasi gibi olanaksizliklar buyuk 
oranda guclukler yaratti. Gelecek nesillerin profesyonel hayatlari acisindan ve uzaktan yurutulmekte olan 
egitimin kalitesinin yaratacagi sonuclar ve belirsizlikler ciddi boyutlardadir. Anilan nedenlerle bu calisma, 
salginin yarattigi ortamlarin ogretmen yetistirme uzerindeki etkilerini arastirmayi amaclamistir; tartismalar bize 
elektronik ortamlarda yurutulmekte olan ogretmen yetistirmenin zayif yonlerini varolan basilmis calismalar ve 
yayinlanmis bildiriler isiginda gostermektedir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19 Salgini, Dil Ogretmeni Yetistirme, Uzaktan Egitim, Yuksek Ogrenim. 

Abstract: The COVID-19 pandemic disrupted life around the world in the last two years. The outbreak has 
affected the largest population in many fields; it especially disrupted the education systems almost all over the 
world. As in other sectors, the COVID-19 led to closures of schools, higher institutions and other public/private 
learning spaces with a huge impact on students’ population. Most countries, suspending the traditional higher 
education system either shutting down schools or halting in-person classes and lectures, had to scramble to 
deliver online courses or initiate e-learning platforms through video conferencing services such as Teams, Zoom, 
Skype, BBB so to engage with the students to keep the education ongoing. Faced with the pandemic, although 
countries have supported learning population with high & low- tech instruments, the limited exposure of 
teachers, lack of practice opportunities and conducive climate for learning from home as well as the process of 
moving to online presence were all very challenging. There is considerable uncertainty and consequences about 
the possible negative impacts of pandemic for the future generations’ professional life and quality of education. 
Therefore, this paper explores the impact of pandemic on teacher education delivered during the outbreak; the 
discussions are also to reveal the likely overall weaknesses of e-learning with undergraduate teacher candidates 
under the light of existing dataset, first and second-hand sources. 

Keywords: Covid-19 Pandemic, Language Teacher Education, Online teaching, Higher Education. 
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Teacher Immediacy through the Lenses of Prospective EFL Teachers 

Arş. Gör. Dr. Burcu TURHAN, burcuturhan@mku.edu.tr, Hatay Mustafa Kemal University, Turkey 
Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ, ykirkgoz@gmail.com, Çukurova University, Turkey 

Abstract: This qualitative study first aims to find out the prospective EFL teachers’ familiarity with the 
concept of teacher immediacy. After a brief introductory lecture on teacher immediacy and its components, the 
second purpose of the study is to elicit the prospective EFL teachers’ predictions of the concept of teacher 
immediacy and its connection to some other related concepts. Third, how the prospective EFL teachers 
conceptualize the links among the concepts of learning, motivation, participation and teacher immediacy is 
another concern of the study. The fourth objective is to investigate the prospective EFL teachers’ views toward 
the cruciality of teacher immediacy; and following this, the fifth target is to examine the prospective EFL 
teachers’ opinions on the qualifications of an immediate teacher. To accomplish the aims, a number of focus 
group interviews were conducted with 61 prospective EFL teachers studying at a state university in Turkey. The 
obtained qualitative data were exposed to computer content analysis from an inductive perspective. The findings 
showed that the participants were not familiar with the concept of teacher immediacy. However, after they 
received a theoretical lecture on teacher immediacy, they were found to be able to make associations between 
teacher immediacy, teacher identity, teacher roles and teacher knowledge. Besides, the participants’ simpler, 
one-way as well as more intricate conceptualizations about teacher immediacy were detected. The top 
importance attached to teacher immediacy was determined as its benefits to the professional development of 
the participants. It was also uncovered that an immediate teacher should be able to select attractive tasks in 
professional terms, and should have an understanding attitude in personal terms. In light of these findings, raising 
awareness of teacher immediacy, as the starting step, appears to be essential to help prospective EFL teachers 
develop their own way of being immediate. 

Keywords: Teacher immediacy, prospective EFL teachers, teacher education 
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Evaluating the Self: Immediacy Behaviors of Prospective EFL 

Teachers 

Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ, ykirkgoz@gmail.com, Çukurova University, Turkey 
Arş. Gör. Dr. Burcu TURHAN, burcuturhan@mku.edu.tr, Hatay Mustafa Kemal University, Turkey 

Abstract: The aim of this qualitative research is to delve into the prospective EFL teachers’ self-evaluations 
on the use of teacher immediacy behaviors in their micro-teachings within the scope of a teacher education 
course offered in an ELT department of a state university in Turkey. Following the micro-teachings of the 
participants, in focus group interviews, they were asked to make self-evaluations about the effectiveness of their 
use of immediacy behaviors in a critical manner. They were also encouraged to make peer evaluations in an 
objective and constructive way so that their weaknesses and strengths about teacher immediacy behaviors could 
be revealed. Moreover, they discussed their needs on the way to becoming an immediate EFL teacher. The whole 
qualitative data were analyzed from an inductive content analysis perspective via NVivo. Findings indicated that 
there were several reported strengths and weaknesses regarding verbal and nonverbal behaviors along with the 
combination of these two types of behaviors. It is evident that a specific behavior might be regarded as both a 
strength and weakness by different participants. This was most probably because of the fact that immediacy is 
a matter of perception or the varying capabilities of the participants in the use of immediacy behaviors. They 
also believed that the combination of verbal and nonverbal behaviors as an attempt to establish closeness and 
making empathy with students was vital. Lastly, the top three perceived needs of the participants for being more 
immediate were found to be as making more practices on it, working on it in tandem with the practicum 
experience and an earlier exposure to it rather than becoming familiar with it in the final year of study at 
university. 

Keywords: Immediacy behaviors, prospective EFL teachers, teacher education 
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H5P Etkileşimli İçerik Türlerinin Yabancı Dil Öğretimi Açısından 

Değerlendirilmesi 

Öğr. Gör. Dr. Kerim SARIGÜL, sarigulkerim@gmail.com, Gazi Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Dil öğrenimininim bilişsel süreci aynı kalmakla birlikte dil öğretimini ve öğrenimini desteklemek 
amacıyla kullanılabilecek araçların sayısı her geçen gün artmakta ve sürekli gelişmektedir. Eğitim ve öğretimde 
kullanılabilecek binlerce dijital araç mevcuttur ve bu araçlar içerisinden birçoğu dil öğretiminde okuma, dinleme, 
yazma ve konuşma becerisinin geliştirilmesinde kullanılabilecek özelliklere sahiptir. Doğru araçların seçilmesi ve 
seçilen araçların dil öğretiminde etkin bir şekilde kullanılmasında en önemli görev ise dil öğreticilerine 
düşmektedir. Cambridge Assessment English tarafından geliştirilen “Dil Öğretmenleri İçin Dijital Çerçeve (The 
Digital Framework for Language Teachers)” metni incelendiğinde, öğretmenlerden “Öğrenmeyi Tasarlama”, 
“Öğrenmeyi Sağlama” ve “Öğrenmeyi Değerlendirme” becerilerine sahip olmalarının ve bu konularda kendilerini 
geliştirmelerinin beklendiği görülmektedir. Bildiride; öğretim içeriği tasarlama, derste ve değerlendirmede 
kullanma konusunda dil öğreticilerine yardımcı olacak araçlardan biri olan ve eğitimde en çok kullanılan 100 araç 
listesinde yer alan H5P ele alınacaktır. H5P, HTML5 içeriklerinin herkes tarafından kolayca oluşturulması, 
paylaşılması ve yeniden kullanılması amacıyla geliştirilen ücretsiz ve açık kaynak bir projedir. H5P projesi 
kapsamından 40’tan fazla etkileşimli içerik türü geliştirilmiş ve örnekleriyle birlikte kullanımına sunulmuştur. Bu 
çalışmada H5P projesine ve proje kapsamında geliştirilen etkileşimli içerik türlerine değinilmiş; bu içerik 
türlerinden hangilerinin okuma, dinleme, yazma, konuşma becerilerinin geliştirilmesinde ve kelime öğretiminde 
kullanılabileceği üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim araçları, Yabancı dil öğretimi, Etkileşimli içerik türleri, H5P projesi 

Evaluation of H5P Interactive Content Types in Terms of Foreign 

Language Teaching 

Abstract: Although the cognitive process of language learning remains the same, the number of tools that 
can be used to support language teaching and learning is increasing day by day and constantly developing. There 
are thousands of digital tools that can be used in education and training, and many of these tools have features 
that can be used to improve reading, listening, writing and speaking skills in language teaching. The most 
important task in choosing the right tools and using the selected tools effectively in language teaching falls to 
the language teachers. When the text of "The Digital Framework for Language Teachers" developed by Cambridge 
Assessment English is examined, it is seen that teachers are expected to have the skills of "Designing Learning", 
"Delivering Learning" and "Evaluating Learning" and to improve themselves in these subjects. In this paper; H5P, 
which is one of the tools that will help language teachers in designing instructional content, using it during 
lessons and assessment, and which is on the list of 100 most used tools in education, will be discussed. H5P is a 
free and open-source project developed for the easy creation, sharing and reuse of HTML5 content by anyone. 
More than 40 interactive content types have been developed within the scope of the H5P project and presented 
to use with examples. In this study, the H5P project and the types of interactive content developed within the 
scope of the project are mentioned; It has been emphasized which of these content types can be used in the 
development of reading, listening, writing, speaking skills and in teaching vocabulary. 

Keywords: Educational tools, Foreign language teaching, Interactive content types, H5P project. 
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The Case of L1 in English-medium Universities (EMI) in Turkish 

Higher Education: Policy, Perspectives and Practices 

Doç. Dr. Ali KARAKAŞ, akarakas@mehmetakif.edu.tr, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye 
Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ, ykirkgoz@gmail.com, Çukurova Üniversitesi, Türkiye 
Öğr. Gör. Dr. Vildan İnci KAVAK, vildan_elt@hotmail.com, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye 

Abstract: Recent years have witnessed a dramatic increase in the number of Turkish universities, 
particularly the private ones, and programs that have shifted to offering their courses via the medium of English 
in varied modes, partial or full. Practically, this linguistic shift requires the use of English in all academic 
activities ranging from lectures, seminars, presentations, examinations to thesis defences. Despite this 
monolingual top-down policy, much scholarship in EMI research points to the mismatch between English-only 
policy and bi/multilingual practices in EMI classrooms in that both lecturers and students resort to using their 
L1s for a wide range of purposes in EMI classrooms. In this panel, we would like to address this policy-practice 
divide by first discussing the relevant notions surrounding EMI, then presenting the country profile in terms of 
EMI trend (e.g. the historical trajectory of EMI trend, the current number of EMI programs) and finally discussing 
the findings of previous studies, especially including those of our own studies, into the use of L1 in EMI contexts 
in the Turkish higher education. We would also argue for the ways that can be utilised to align the mismatch 
between EMI policies and practices through good practices that are adopted and proven successful in other EMI 
contexts. 

Keywords: English-medium instruction, L1 use, translanguaging, language policy and planning, perspectives 

Türk Yüksek Öğreniminde İngilizce Dili ile Eğitim (İDE) sunan 

Üniversitelerde Ana Dil Kullanımı Durumu: Politika, Perspektifler ve 

Uygulamalar 

Özet: Son yıllarda, Türk üniversitelerinin, özellikle de özel üniversitelerin, program derslerini kısmen veya 
tamamen İngilizce aracılığıyla çeşitli modlarda sunmaya yönelen program sayısında çarpıcı bir artışa tanık 
olunmuştur. Uygulamada bu dilsel değişim, dersler, seminerler, sunumlar, sınavlardan tez savunmalarına kadar 
tüm akademik faaliyetlerde İngilizce kullanımını gerektirmektedir. Bu tek dilli tepeden inme dil politikasına 
rağmen, İngiliz Dilinde Eğitim (İDE) çalışmalarındaki çoğu araştırma, hem öğretim görevlilerinin hem de 
öğrencilerin İDE sınıflarında ana dil'lerini çok çeşitli amaçlar için kullanmaya başvurmaları nedeniyle, İDE 
sınıflarındaki yalnızca İngilizce ile eğitim politikası ile iki/çok dilli uygulamalar arasındaki uyumsuzluğa işaret 
etmektedir. Bu panelde, önce İDE'yi çevreleyen ilgili kavramları tartışarak, ardından ülke profilini İDE trendi 
açısından sunarak (örneğin, İDE trendinin tarihsel yörüngesi, mevcut İDE program sayısı) ve bu politika-uygulama 
ayrımını ele almayı hedefliyoruz. Son olarak, Türk yüksek öğretiminde İDE bağlamlarında ana dil kullanımına 
ilişkin, özellikle kendi çalışmalarımız da dahil olmak üzere, önceki çalışmaların bulgularını tartışacağız. Ayrıca, 
diğer İDE bağlamlarında benimsenen ve başarılı olduğu kanıtlanmış iyi uygulamalar yoluyla İDE politikaları ve 
uygulamaları arasındaki uyumsuzluğu gidermek için kullanılabilecek yöntemleri da tartışacağız. 

Anahtar Kelimeler: İngilizce ile eğitim, ana dil kullanımı, dil akışı, dil politikası ve planlaması, bakış açıları. 
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Yabancı/İkinci Dil Öğretimi Süreçlerinde Dijital Çizgi Romanların 

İşlevsel Kullanımı 

Öğr. Gör. Ezgi İNAL, ezgiinal1@aydin.edu.tr, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Yabancı/ikinci dil öğretimi, çok yönlü ve farklı bileşenlerden oluşan bir alandır. Yabancı/ikinci dil 
öğretimi süreçlerinde ders materyalleri, öğreticiler, sistem koyucular, öğretim programları, öğretim yöntemleri, 
öğrenici profilleri ve öğrenici ihtiyaçları gibi bileşenlerden söz etmek mümkündür. Bu alanın bileşenlerinden 
önemli biri de ders içi ve ders dışında yapılandırılmış materyallerdir. Bu materyallerin ders içi ve ders dışı 
ortamlarda kazanımlar doğrultusunda kullanılabilmesi oldukça önemlidir. Söz konusu ders materyalleri özellikle 
uzaktan eğitim çerçevesinde zenginleştirilmiş ders kitapları dışında alıştırma sayfaları, dijital araçlarla 
tasarlanmış oyunlar, öğrencilere tavsiye edilebilecek okuma kitapları, dil becerilerine odaklanan görev temelli 
etkinlikler, drama çalışmaları ve bu çerçevede oluşturulan ürünler gibi farklılıklar gösterebilmektedir. Bu 
kapsamda çoğunlukla kısa cümlelerden ve görsellerden oluşan ve aynı zamanda da bir kurgu içinde verilen çizgi 
romanlar, bütün dünyada ilgi uyandıran bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Çizgi romanların aynı anlatı 
sistemiyle bugün, dijital araçlarla ve hatta öğrencilere yönelik olarak kişiselleştirilen örneklerinin hazırlanmasıyla 
yabancı/ikinci dil öğrencilerinin öğrenme süreçlerine yapılandırılması ve kullanılması mümkündür. Bu çalışmada 
yabancı ve ikinci dil öğretimi süreçlerinde gerçekleştirilebilecek dijital materyal tasarımı kapsamında çizgi 
romanlar, dijital versiyonlarıyla ele alınmıştır. Ayrıca yabancı/ikinci dil öğrenen öğrenciler için hazırlanmış dijital 
çizgi roman uygulamaları ile kişiselleştirilmiş ders dışı materyallerin önemi kuramsal çerçeve ve örnek 
tasarımlarla vurgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil, ikinci dil, dijital, çizgi roman 

Functional use of Digital Comics in Foreign/Second Language 

Teaching Processes 

Abstract: Foreign/Second Language Teaching is a multifaceted and diverse field. In foreign/second 
language teaching processes, it is possible to talk about components such as course materials, Instructors, system 
makers, curriculums, teaching methods, learner profiles and learner needs. One of the components of this field 
is structured materials in and out of the course. It is very important that these materials can be used in in-class 
and extracurricular environments in line with the objectives. Apart from the textbooks enriched in distance 
education, the course materials in question may differ such as exercise sheets, games designed with digital tools, 
reading books that can be recommended to students, task-based activities focusing on language skills, drama 
studies and products created within this framework. In this context, comics, consisting mostly of short sentences 
and visuals, and also given in fiction, appear as a genre that arouses interest all over the world. With the same 
narrative system, comics can be structured and used in the learning processes of foreign/second language 
learners today, with digital tools and even with the preparation of personalized examples for students. In this 
study, comics are discussed with digital versions within the scope of digital material design that can be carried 
out in foreign and second language teaching processes. Futhermore, the importance of digital comics applications 
and personalized extracurricular materials prepared for foreign/second language learners was emphasized with 
theoretical framework and sample designs. 

Keywords: Foreign language, second language, digital, comics. 
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7. Sınıf İngilizce Ders Kitabının Eylem Odaklı Yaklaşım Açısından 

İncelenmesi 

Öğr. Gör. Emine TEPE, emine.tepe@istiklal.edu.tr, İstiklal Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (OBM) ile birlikte ortaya çıkan eylem odaklı yaklaşım, 
öğretimden çok öğrenim üzerine odaklanan bir yöntemdir. Bu yönteme göre öğrenicilerin birer sosyal aktör olarak 
diğer öğrenicilerle etkileşim halinde olması ve bireysel çalışma sorumluluğunu yerine getirmesi beklenmektedir. 
Bu yaklaşımla öğrenci yabancı dil öğreniminde bilişsel duyuşsal, devinimsel öğretim kaynakları ile tüm 
yeteneklerini harekete geçirir. Dilin aktif kullanılması bakış açısına sahip olan yaklaşım, dört temel dil becerisinin 
kazandırılması ile etkileşim, işbirliği, iletişim ve eyleme dayalı olarak öğrenim sürecinin hem sınıf içi hem de sınıf 
dışında aktif bir şekilde yürütülmesini hedeflemektedir. Bu çalışmada doküman analizi yapılmıştır. Türkiye’deki 
devlet okullarında kullanılan MEB tarafından hazırlanan yedinci sınıf İngilizce ders kitabındaki eylem odaklı 
yaklaşımın okuma ve konuşma bölümlerinde kullanımının incelenmesi ile ilgili sonuçları sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Eylem Odaklı Yaklaşım, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni, İngilizce ders kitabı. 

Investigation into the 7th Grade English Textbook Regarding Action-

oriented Approach 

Abstract: The action-oriented approach that emerged with the Common European Framework of Reference 
for Languages (CFR) is a method that focuses on learning rather than teaching. According to this method, learners 
are expected to interact with other learners as social actors and fulfill their individual work responsibilities. 
Within this approach, learners activate all their skills with the instructional materials providing cognitive, 
metacognitive and attentive supports in learning a foreign language. The approach, which has the perspective 
of active use of language, aims to provide the four basic language skills and carry out the learning process actively 
both inside and outside the classroom, which is based on interaction, cooperation, communication, and action. 
Document analyses are done in the study. The findings of the study related to examining the use of action-
oriented approach in reading and speaking sections in the seventh grade English textbook prepared by MoNE used 
in public schools in Turkey will be presented. 

Keywords: Action-Oriented Approach, Common European Framework of References, English textbook. 
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kelimelerin Dünyasına 

Kültürdilbilimsel Bir Bakış Önerisi 

Öğr. Gör. Dr. Aslı FİŞEKCİOĞLU, aslifisekcioglu34@gmail.com, Marmara Üniversitesi 

Özet: XX. yüzyılın sonunda oluşmaya başlayan kültürdilbilim dil ve kültür etkileşimini konu alan 
disiplinlerarası bir alandır. Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk kültür bilgisinin 
aktarımı ve Türk toplumsal bilgisinin paylaşılmasının kelime öğretimi sürecinde pekiştirilmesini sağlamaktır. 
Çalışmada öncelikle dil kültür bağlantısından hareketle kültürdilbilim tanımlanmaya çalışılacaktır. 
Kültürdilbilimin alanı, yöntemi ve öğeleri tanıtıldıktan sonra kültürdilbilimin anahtar kavramı olan “konsept” 
yabancı dil öğretimi bağlamında tartışılacaktır. Ardından Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesinin 2018 
yılında yayımlanan genişletilmiş baskısında yer alan kültürle ilgili yeni ölçütler doğrultusunda yabancı dil olarak 
Türkçe öğretiminde kelime öğretiminin yeri değerlendirilecektir. Böylelikle sosyal aktör olarak adlandırılan dil 
kullanıcısının, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sürecinde, kültürel içerikle ilgili gereksinimlerinin de üzerinde 
durulacaktır. Sosyal aktörün yeni gereksinimleri bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kelime 
öğretimi için seçilecek kelimelerin kültür aktarımındaki öneminden bahsedilecektir. Bu sebeple kelime 
öğretiminin kültürdilbilimsel bir bakış açısıyla yapılması önerilecektir. Böylelikle yabancı dil olarak Türkçe 
öğretiminde, kültür bilgisinin öğrenene daha somut bir içerikle aktarılabileceği ve aktarım sürecinin de daha 
kolaylaşacağı örneklerle değerlendirilecektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada doküman analizi 
ve tarama modeli aracılığıyla “ekmek”, “ocak”, “gönül” kelimelerinin taşıdığı nesilden nesile aktarılan kültürel 
değerlerin İstanbul Kitabı A1, A2, B1, B2, C1 dil düzeylerinde hangi anlamlarıyla ele alındığı incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Kültürdilbilim, Kelime öğretimi, Konsept. 

A Cultural-Linguistic Approach to the World of Words in Teaching 

Turkish as a Foreign Language 

Abstract: Cultural Linguistics, which started to emerge at the end of the XX century, is an interdisciplinary 
field that deals with the interaction of language and culture. The aim of this study is to reinforce the transfer of 
Turkish cultural knowledge and the sharing of Turkish social knowledge in the teaching of Turkish as a foreign 
language. In the study, first of all, cultural linguistics will be defined based on language and culture connection. 
After introducing the field, method and elements of cultural linguistics, the key concept of cultural linguistics 
“concept” will be discussed in the context of foreign language teaching. Then, the role of vocabulary teaching 
in teaching Turkish as a foreign language will be evaluated in line with the new culture-related criteria in the 
expanded edition of the European Common Recommendations Framework for Languages published in 2018. Thus, 
the needs of the language user, who is called a social actor, regarding the cultural content in the process of 
teaching Turkish as a foreign language will also be emphasized. In the context of the new needs of the social 
actor, the importance of the words to be chosen for vocabulary teaching in teaching Turkish as a foreign language 
will be discussed. In the context of the new needs of the social actor, the importance of the words to be chosen 
for vocabulary teaching in teaching Turkish as a foreign language will be discussed. For this reason, it will be 
suggested to teach vocabulary from a cultural linguistic perspective. In this way, it will be evaluated with 
examples that cultural knowledge can be transferred to the learner with a more concrete content and the 
transfer process will be easier in teaching Turkish as a foreign language. In the study, in which qualitative 
research method is used, practical examples will be used in the context of transferring the cultural values 
transferred from generation to generation by the words "ekmek", "gönül" and "ocak" through document analysis 
and scanning model, to foreign students in teaching Turkish as a foreign language. The cultural values of these 
words and their meanings in the language levels of Istanbul Book A1, A2, B1, B2, C1 will be examined. 

Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, Cultural-linguistic, Lexical competence, Consept. 
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Mediation Aspect in the Instructional Materials for Teaching Turkish 

as a Foreign Language 

Şükriye Nur ABACIOĞLU, sukriyenur.abacioglu@gmail.com, Çukurova Üniversitesi, TÜRKİYE 
Doç. Dr. Gülden TÜM, guldentum@gmail.com, Çukurova Üniversitesi, TÜRKİYE 

Özet: Instructional materials are one of the most important components of education. In the literature, 
few researches were observed to have been carried out on the instructional materials and their content. There, 
still, seems to be gaps in in-depth explorations of instructional materials for Teaching Turkish as a Foreign 
Language (TFL). Currently, CEFR expands its descriptors, one of which is Mediation. Mediation is “co-construction 
of meaning in interaction and constant movement between the individual and social level in language learning” 
(CEFR, 2020: 36). The study aims to discover the outcomes of Mediation in instructional materials, especially, 
speaking and writing activities in the TFL course books. In this qualitative study, a document analysis was 
performed to shed light on speaking and writing activities in the course books by Gazi University, TÖMER in 
Ankara, Turkey. The mediation scale designed by North and Piccardo (2016) was utilized so as to collect 
qualitative data. Findings reveal that mediation can be found in both speaking and writing activities but there is 
still a lack especially in the writing sections. This study is assumed to contribute to the field as mediation is 
vitally important in order to realize sustainable interaction among interlocutors in all occasions in the 21st 
century. 

Anahtar Kelimeler: Teaching Turkish as a Foreign Language, mediation, foreign language teaching, 
instructional materials. 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Materyallerinin Dilsel Aracılık 

Yönü 

Abstract: Öğretim materyalleri eğitimin en önemli bileşenlerinden biridir. Yabancı dil öğretim materyalleri 
ile ilgili alan yazında, materyal içerikleriyle ilgili çok az araştırmaya rastlanmıştır. Benzer şekilde, Türkçenin 
Yabancı Dil Olarak Öğretimine (TYD) ilişkin öğretim materyallerinin derinlemesine araştırılmasında hala 
eksikliklerin olduğu göze çarpmaktadır. Son zamanlarda, Diller İçin Ortak Başvuru Metni (OBM) içlerinden birisinin 
dilsel aracılık olduğu tanımlayıcılarını genişletmiştir. Dilsel aracılık, “dil öğreniminde bireysel ve sosyal düzey 
arasındaki etkileşim ve sürekli hareket neticesinde anlamın inşası” ile ilgilidir (CEFR, 2020: 36). Bu çalışma, TYD 
ders kitaplarında yer alan konuşma ve yazma etkinliklerindeki dilsel aracılık kazanımlarını ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Bu nitel çalışmada Gazi Üniversitesi TÖMER (2019) tarafından hazırlanan ders kitaplarında yer 
alan konuşma ve yazma etkinliklerindeki betimleyici kazanımlara ışık tutacak doküman analizinden 
yararlanılmıştır. Ayrıca nitel verilerin toplanması için North ve Piccardo (2016) tarafından tasarlanan 
arabuluculuk ölçeği kullanılmıştır. Bulgular, hem konuşma hem de yazma etkinliklerinde dilsel aracılığın 
bulunabildiğini ancak özellikle yazma bölümlerinde hala eksiklikler olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın 
21. Yüzyılda tüm ortamlarda yer alabilecek dilsel aracılığın bireyler arasındaki sürdürebilir etkileşimi 
gerçekleştirebilmeye olanak sağlaması nedeniyle alana önemli katkıda bulunacağı varsayılmaktadır. 

Keywords: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, CEFR, Dilsel Aracılık, yabancı diller eğitimi, öğretim 
materyalleri. 
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Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Biçimsel 

Görünüş, Bilimsel İçerik ve Dil-Anlatım Boyutu 

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

Özet: Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde (TYD) kullanılan ders kitapları, temel dil becerileri, sözcük 
ve dil bilgisi öğretimi gözetilerek hazırlanmaktadır. Kurumsal ya da bireysel çabalarla hazırlanan bu kitaplar, 
öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilse de amaç ve kazanımlar açısından farklılıklar barındırmaktadır. TYD 
kitaplarının, bu bağlamda, uluslararası standartları karşılayacak şekilde yapılandırılması gerekliliği son 
zamanlarda tartışma konusudur. Bu tartışmanın nedeni, öğrenim amaçları, kazanımları ve öğrenimin 
standartlaşması ve kurumsallaştırılması yoluyla uluslararası standartlaşma sağlanabilmesidir. Milli Eğitim 
Bakanlığı ders kitapları yönetmeliğinde de Avrupa Konseyinin geliştirdiği dil öğretimindeki ortak ölçütler 
yaklaşımının temel alınması benimsenmiştir. MEB kitapları Diller İçin Ortak Avrupa Metninin önerileri 
doğrultusunda tasarlanmaktadır. Ayrıca, kitapların standartlaştırılması biçimsel görünüm, bilimsel içerik ile dil, 
anlatım ve üslup boyutları olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, TYD kitaplarını biçim, içerik ve dil boyutları 
açısından değerlendirmektir. Bu boyutların ortaya konması TYD öğreticileri açısından yol gösterici olacağı 
varsayılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, ders kitapları, biçim, içerik, dil 

The Stylistic, Contextual and Linguistic Aspects of Course Books for 

Teaching Turkish to Foreigners 

Abstract: Course books for teaching Turkish as a foreign language (TFL) are designed regarding stylistic, 
scientific and linguistic aspects. Even if these book prepared by individual and institutional endeavors are 
designed to meet learners’ needs, they accomplish differences in terms of their objectives and outcomes. In this 
respect, recently what is debated is that these materials are to be structured so as to meet international 
standards. In fact, the reason of this debate is that these standards could be realized via standardization and 
institutionalization to take into account learning objectives, outcomes, and learning. In the course books 
instructions by the Ministry of National Education (MoNE), the approaches of common scales in language teaching, 
developed by European Council was primarily adopted. The books by MoNE are designed according to the 
suggestions given in Common European Framework of References for Languages. Additionally, standardization is 
determined as stylistic, contextual and linguistic aspects. The aim of the study is to evaluate TFL course books 
from the point of these aspects. It is assumed that putting these aspects into forward would be source of 
inspiration to novice TFL teachers.  

Keywords: teaching Turkish as a foreign language, course books, style, context and language. 
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programları: Standartlaşma 

Yolunda Zorluklar ve Uygulamalar 

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

Özet: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi süreci içinde müfredat programları geliştirme ile ilgili çalışmalar 
son zamanlarda hız kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, belirli dil öğretimi standartlarına göre hazırlanmış öğretim 
programlarını amaç, dil becerileri, kazanım ve değerlendirme boyutlarıyla incelemektir. Yabancı dil öğretiminde, 
dil becerilerinin geliştirilebilmesi ve öğrenimin kalıcı olabilmesi, planlı ve ihtiyacı karşılayan güçlü bir öğretim 
programına bağlıdır. Özellikle, son yıllarda çok dillilik ve çok kültürlülük açısından dil öğretiminin 
gerçekleştirilmesi öğretim programlarının yeniden gözden geçirilerek genişletilmesini zorunlu kılmaktadır. Diller 
için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Tamamlayıcı Kitabı’nda, bu kavramlara daha geniş yer vermiştir. Bunun 
nedeni; tüm dillerin öğretimi, öğrenimi, değerlendirmesi ve materyallerin oluşturulmasında küresel bir ölçeğe 
sahip olmaya çalışmaktır. Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metni’nde yer alan öğretim programı önerisi: 
hem öğretilen dilin özelliklerine göre bir öğretim gerçekleştirme hem de standart ölçütleri yakalama fırsatı 
vermektedir. Buradan hareketle bu çalışmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde var olan öğretim 
programlarındaki amaç, dil becerileri ve kazanım yönleri ortaya konulmuş ve Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler 
Çerçevesi Tamamlayıcı Kitabı (2020) ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Bu çalışma sonuçlarının; bu alanda 
sorumluluğu olan kurumlara, materyal tasarımcılarına ve öğretmenlere katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi 
Tamamlayıcı Kitap, Öğretim programları. 

The Curriculum for Teaching Turkish as a Foreign Language: 

Challenges and Implementations Underway Standardization 

Abstract: Studies conducted on curriculum development in teaching Turkish as a foreign language have 
been accelerated in recent years. The aim of this study is to investigate into the existing language curriculum 
designed on certain language teaching standards, namely, objectives, language skills, outcomes, assessment & 
evaluation. In teaching foreign languages, development of language skills and making learning permanent is up 
to a planned and powerful curriculum to meet needs. Especially, recently, realizing language learning from the 
point of multiculturalism and multilingualism makes it necessary to review the existing curricula. The suggested 
curriculum in the Common European Framework of References for Languages Companion Volume (2020) allows 
for achieving opportunities to reach standard scales in both features of target language and realizing teaching. 
Therefore, in this study the objectives, language skills and outcomes of the curriculum are investigated and 
compared with the CEFR’s expectations. The findings are assumed to contribute the TFL teachers, institutions, 
and material designers in Turkey and abroad.  

Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, Common European Framework of References for 
Languages, Curriculum. 
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Cezayirli Türkoloji Öğrencilerinin 

Yazma Problemleri 

Öğr. Gör. Dr. Önder ÇANGAL, ondercangal@hotmail.com, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Cezayir ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi 16. yüzyıla dayanmakla birlikte ülkede sistemli şekilde 
Türkçenin öğretimi üzerine yapılan çalışmaların son on yılda gerçekleştirildiği görülmektedir. Yunus Emre 
Enstitüsü ile Cezayir 2 Üniversitesi arasında 2012 yılında imzalanan anlaşma ile Cezayir’de Türkoloji bölümlerinin 
açılmasına karar verilmiş; 2013 yılında Cezayir 2 ve Emir Abdülkadir İslami Bilimler Üniversitesinde Türkoloji 
Bölümü açılmıştır.  

Cezayir’de farklı gerekçelerle Türkçe öğrenmek isteyen çok fazla Cezayirli bulunmakta, Türkçe öğrenmeye 
olan talep Türk dizilerinin de etkisiyle günden güne artmaktadır. Türkçe öğrenmek isteyen kitlenin artması 
Türkoloji Bölümlerinin tercih edilirliğine de etki etmekte, iş bulma kaygısı taşıyan Cezayirliler Türkoloji 
Bölümlerini seçmektedir. Ülkede Türkçe uzmanı Türkologların yetiştirilmesi ve bu uzmanların sayılarının artması 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanı için önemli bir gelişmedir. Bununla birlikte yetiştirilecek Türkologların 
Türkçeye iyi derecede hâkim olması ve dili iyi bir şekilde kullanması gerekmektedir. 

Türkoloji öğrencilerinin dil becerileri özelinde yaptıkları hataların tespit edilmesinin öğretim süreçlerinin 
planlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada Cezayir’de yabancı dil olarak Türkçe 
öğrenenlerin yazma hatalarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Tarama modeli kullanılarak hazırlanan çalışma 
kapsamında Emir Abdülkadir İslami Bilimler Üniversitesi Türkoloji Bölümünde okuyan öğrencilerin yazma kâğıtları 
incelenmiş ve öğrencilerin ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi ve yazım hataları tespit edilmiştir. Araştırmada 
öğrenicilerin ana dilleri olan Cezayir Arapçası ile Türkçe arasındaki yapısal farklılıklardan kaynaklanan hataların 
fazla olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Cezayir, Türkoloji, yazma becerisi. 

Writing Problems of Algerian Turcology Students Learning Turkish as 

a Foreign Language 

Abstract: Although the history of relations between Algeria and Turkey dates back to the 16th century, it 
is seen that the studies on the teaching of Turkish have been carried out systematically in the country in the last 
decade. With the agreement signed between Yunus Emre Institute and Algeria 2 University in 2012, it was decided 
to open Turcology departments in Algeria; in 2013, the Department of Turcology was opened in Algeria 2 and 
Emir Abdülkadir Islamic Sciences University. 

There are many Algerians in Algeria who want to learn Turkish for different reasons, and the demand for 
learning Turkish is increasing day by day with the effect of Turkish TV series. As the number of people who want 
to learn Turkish increases, Algerian students who want to find a job as soon as they graduate from university 
prefer Turcology Departments more. The increase in the number of Turcologists in the country is an important 
development for the field of teaching Turkish as a foreign language. However, the Turcologists to be trained 
must speak and write well in Turkish. 

It is thought that determining the mistakes made by Turcology students in terms of language skills will 
contribute to the planning of the teaching processes. For this reason, it is aimed to determine the writing errors 
of those who learn Turkish as a foreign language in Algeria. Within the scope of the study prepared by using the 
scanning model, the writing papers of the students studying at the Department of Turcology at Emir Abdulkadir 
Islamic Sciences University were examined and the students' phonetics, morphology, syntax and spelling errors 
were determined. In the study, it was observed that there were many errors arising from the structural 
differences between the learners' native languages, Algerian Arabic and Turkish. 

Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, Algeria, Turcology, writing skills. 
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Türkiye Türkçesi Öğrenen Kırgız Öğrenicilerin Mektup Aracılığıyla 

Uzaktan Öğretim Hakkındaki Görüşleri 

Dr. Sibel BARCIN, sibel.barcin@manas.edu.kg, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan 

Özet: Covid-19 salgını sebebiyle 2020 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde uzaktan öğretime 
geçildi. Hem öğreticilerin hem de öğrenicilerin bu yeni sürece uyum sağlayabilmeleri için üniversitede çeşitli 
çalışmalar yürütüldü. Bu bağlamda uzaktan öğretim komisyonu oluşturuldu. Sürecin sistemli bir şekilde 
ilerleyebilmesi için Google Meet uygulaması üzerinde öğreticilere rehberlik imkânı sunuldu. Bu sayede öğretici, 
öğrenici, öğrenici çevresindeki kişiler bu yeni koşulu daha kolay benimsediler ve çeşitli tecrübeler kazandılar.  

Bu çalışmada, Kırgız öğrenicilerin uzaktan Türkiye Türkçesi derslerine yönelik görüşlerini tespit etmek 
amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 
bünyesinde 2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören 25 Kırgız öğrenici oluşturur. Çalışma, nitel 
araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile desenlenmiştir. Bu bağlamda Covid-19 salgını süresince uzaktan 
öğrenim yoluyla Türkiye Türkçesi öğrenen Kırgız öğrenicilerin görüşleri öğrenme-öğretme ortamında yazılan 
mektuplar aracılığıyla veri hâline dönüştürülmüştür. Çalışmada uzaktan öğretimin öğreniciler üzerinde hem 
maddi hem de manevi etkileri olduğu tespit edilmiştir. Öğrenicilerin öğrenme-öğretme ortamındayken internet 
kesintisi, teknolojik aletlerinin yetersiz kalması sebebiyle dersten geri kaldıkları, bu sebeple yeterli düzeyde 
dersten verim alamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu bilgilere ek olarak uzaktan öğretim öğrenicilerin göz sağlığını 
da etkilemiştir. Öğrenicilerin pek çoğu süreç içerisinde göz doktoruna gittiğini dile getirmiştir. Çalışma sonucunda 
uzaktan öğretim sürecinin daha iyi hâle gelebilmesi için öğretim yılının başında öğrenicilere öğrenme-öğretme 
ortamından nasıl daha fazla katkı alacakları üzerine bir seminer verilmesinin gerekli olduğu vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 salgını, Uzaktan öğrenme, Çevrim içi öğrenme, Öğrenici görüşü. 

Views of Kyrgyz Students Learning Turkish on Distance Education 

through Letters 

Abstract: Due to the Covid-19 outbreak, distance education was started at Kyrgyz-Turkish Manas University 
in 2020. Various studies were carried out at the university so that both teachers and students could adapt to this 
new process. In this context, a distance education commission was established. Instructions were provided for 
the Google Meet app so that the process can be continued systematically. This made it easier for teachers and 
students to adapt to new conditions and gain different experiences.  

The aim of this study was to determine the views of Kyrgyz students on Turkish lessons on distance 
education. The study sample consists of 25 Kyrgyz students enrolled in the spring semester of the 2020-2021 
academic year at the Faculty of Foreign Languages of the Kyrgyz-Turkish Manas University. Case study, one of 
the qualitative research methods, was used in the study. In this context, the opinions of Kyrgyz students who 
learned Turkish through distance learning during the Covid-19 epidemic have been converted into data through 
letters written in the teaching environment. The study found that distance education has both physical and 
mental impacts on students. It was concluded that the learners lagged behind from the lesson due to internet 
interruption, insufficient technological devices, and therefore they could not get enough efficiency from the 
lesson. In addition to this information, distance learning also affected the eye health of learners. Most of the 
learners stated that they went to ophthalmologists during the process. As a result of the study, it was emphasized 
that a seminar should be given to the learners at the beginning of the academic year on how to get more 
contribution from the learning-teaching environment in order to improve the distance education process. 

Keywords: Covid-19 outbreak, Distance education, Online education, View of student. 
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Uygulanan Kur Sınavlarının 

Madde Yazma İlkeleri Açısından Görünümü 

Doç. Dr. Serpil ÖZDEMİR, serpilozdemir34@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 
Helin EKE, helineke97@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Kur sınavları Türkçe öğrenmek isteyen uluslararası öğrencilerin ilgili düzeyde başarılı olup 
olmadıklarını belirlemek için yapılmaktadır. Bilişsel düzeyde başarıyı ölçmek için sınavın madde yazma ilkeleri 
açısından kusursuz olması beklenir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında ders kitaplarına ve öğretim 
yöntemlerine yönelik araştırmalar artmaktadır, ancak ölçme ve değerlendirmeye yönelik sınırlı sayıda araştırma 
mevcuttur. Bu araştırmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde uygulanan kur sınavlarının madde yazma 
ilkeleri açısından görünümünü betimlemektir. Araştırma doküman incelemesi yöntemiyle yürütülmüştür. 
Araştırmada maksimum çeşitlilik yöntemiyle örneklem alınmıştır. Örneklem kapsamında 8 kuruma ait sınav 
soruları incelenmiştir. Çalışma A1, A2 düzeyi okuma sınavları ile sınırlandırılmıştır. Veriler betimsel analiz yoluyla 
incelenmiştir. Araştırmada “Kurumların kur sınavları madde yazma ilkelerine uygun mudur?”, “Kur sınavlarında 
madde yazma ilkeleri açısından görülen sorunlar nelerdir?” sorularına yanıt aranmıştır. Araştırma sonucunda dört 
kurumun sınavları madde yazma ilkelerine uygun bulunmuştur. Diğer dört kurumun sınavlarında belirlenen bazı 
sorunlar şunlardır: Mümkün olduğu kadar az kelime ile maddelerin yazılmaması (f=38), sorunun tek doğru 
cevabının olmaması (f=11), anlatım bozukluğu yapılması (f=10), Türkçe yazım kurallarına uyulmaması (f=6), 
olumsuz yönergelerin vurgulanmaması (f=6), seçeneklerin homojen olmaması (f=6), yönergelerin anlaşılmaması 
(f=5), bir maddenin diğerine ipucu oluşturması (f=5), bilimsel doğruluğun olmaması (f=5). Bu sonuçlara dayanarak 
alanda çalışanların ölçme ve değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi ve ölçme değerlendirme uzmanları ile 
işbirliği içinde soruların hazırlanması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, kur sınavları, madde yazma ilkeleri, ölçme ve 
değerlendirme 

The View of the Level Exams Applied in Teaching Turkish as a 

Foreign Language in Terms of Item Writing Principles 

Abstract: Level exams are held to determine whether international students who want to learn Turkish are 
successful at the relevant level. In order to measure success at the cognitive level, the exam is expected to be 
perfect in terms of item writing principles. Research on textbooks and teaching methods in the field of teaching 
Turkish as a foreign language is increasing, but there is limited research on measurement and evaluation. The 
aim of this research is to describe the appearance of the language exams applied in teaching Turkish as a foreign 
language in terms of item writing principles. The research was carried out by document analysis method. In the 
study, the sample was taken with the maximum diversity method. Exam questions of 8 institutions were examined 
within the scope of the sample. The study is limited to A1, A2 level reading exams. The data were analyzed 
through descriptive analysis. In the research, answers were sought to the following questions: "Is the exams of 
institutions suitable for the principles of writing items?", "What are the problems in terms of the principles of 
writing items in the exams?". As a result of the research, the exams of four institutions were found to be in 
accordance with the item writing principles. The problems identified in the exams of the other four institutions 
are as follows: “The items are not written with as few words as possible (f=38), there is no single correct answer 
to the question (f=11), expression disorder (f=10), not following the Turkish spelling rules (f=6). ), not 
emphasizing negative instructions (f=6), inhomogeneous options (f=6), incomprehensible instructions (f=5), one 
item hinting at another (f=5), scientific inaccuracy (f=5). Based on these results, it is recommended to develop 
the measurement and evaluation skills of those working in the field and to prepare questions in cooperation with 
measurement and evaluation experts. 

Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, level exams, item writing principles, measurement and 

evaluation. 
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Türkçe Öğrenen Uluslararası Öğrencilerin Türkçeye Maruz Kalmaları 

Üzerine 

Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN, abdsahin25@hotmail.com, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye 
Öğr. Gör. Pınar IŞIK, pinarcal91@gmail.com, Zhejiang International Studies University, CHINA 

Özet: Bu çalışma Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerin Türkçeye ne derece maruz kaldıklarını 
araştırmaktadır. Bu kapsamda tekil tarama modeli kullanılan araştırmada çalışmanın örneklemini İstanbul Aydın 
Üniversitesi Aydın TÖMER’de Covid-19 salgını sebebiyle uzaktan Türkçe öğrenen 74 erkek 68 kadın olmak üzere 
toplam 142 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 122’si Türkiye’den; 20’si ise 20 farklı ülkeden araştırmaya 
katılmışlardır. 

Veri toplama aracı olarak Çobanoğlu Aktan ve İnan (2020)‘ın geliştirdiği “Türkçeye Maruz Kalma Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların demografik bilgilerini toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından eklenen 8 
maddelik bir bölüm bulunmaktadır. Betimsel istatistik ile analiz edilen verilerden elde edilen sonuçlara göre 
öğrencilerin konuşmaya çoğunlukla sınıf ortamı içerisinde maruz kaldıkları; günlük hayatta e-mail, sms ve 
whatsapp gibi yazışmalarda Türkçeyi bazen kullandıkları; internet üzerinden ya da çeşitli dergi, gazete, kitap ve 
karikatür okumadıkları fakat yarısından fazlasının Türkçe şarkı dinleyip, Türkçe dizi ve film izledikleri; Türkçe 
oyun oynamadıkları; bilgisayar programları kullanmadıkları sonucuna ulaşılırken ayrıca Türkçe tablet/telefon 
uygulamaları kullandıkları ve sosyal medya sayfalarını takip ettikleri saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dile maruz kalma, Türkçeye maruz kalma, Türkçe öğretimi, Yabancı dil olarak Türkçe. 

Turkish Language Exposure of International Students Learning 

Turkish 

Abstract: This study explores the degree of Turkish language exposure of international students learning 
Turkish. In this context, in the research using single screening model, the sample of the study consists of 142 
students, 74 males and 68 females, who learn Turkish with distance education at Istanbul Aydın University, Aydın 
TÖMER (Turkish Language Teaching, Application and Research Centre) due to the Covid-19 pandemic. 122 of the 
students were from Turkey and 20 of them participated in the research from 20 different countries.  

The "Turkish Language Exposure Scale" developed by Çobanoğlu Aktan and İnan (2020) was used as the data 
collection tool. In addition, there is an 8-item section added by the researchers to collect demographic 
information of the participants. According to the results obtained from the data analyzed with descriptive 
statistics, it was concluded that the students were exposed to speaking mostly in the classroom environment; 
they sometimes used Turkish in their daily correspondence such as e-mail, SMS and Whatsapp; they did not read 
various magazines, newspapers, books and cartoons over the internet or in written form, but more than half of 
them listened to Turkish songs and watched TV series and movies in Turkish; they did not play Turkish games; 
and they did not use Turkish computer programs. In addition, it was determined that they used Turkish 
tablet/phone applications and followed social media pages. 

Keywords: Exposure to language, Exposure to Turkish, Teaching Turkish, Turkish as a foreign language. 

 



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

118 

 

Yabancı dil olarak Türkçe Eğitiminde Teknolojik Araç, Gereç ve 

Materyal Kullanımının Önemi 

Öğr. Gör. Dr. Düriye GÖKÇEBAĞ, dgokcebag@gmail.com, Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs 

Özet: İnternet teknolojisinde yaşanan gelişmeler, her alanda olduğu gibi, yabancı dil eğitiminde de etkili 
olmaktadır. Yabancı dil eğitim programlarının yanı sıra, eğitimde kullanılan diğer araç gereç ve materyallerin 
çağdaş teknolojik araçlarla donatılması eğitimi daha da verimli hale getirmektedir. Böyle bir gelişim ortamı içinde 
eğitime teknolojik bir nitelik kazandırmak önemli bir gereklilik arz etmektedir. Yalın, dil öğretiminde teknoloji 
ve teknolojik materyal kullanımının gerekliliğinin altını çizerek bunun çoklu öğrenme ortamı sağlayarak 
öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olduğu gibi hatırlamayı da kolaylaştırdığının altını 
çizer (Yalın, 2010: 83).  

Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Kıbrıslı Rum öğrencilerin sınıf içi etkinliklerde 
teknolojik araç, gereç ve materyal kullanımına yönelik tutumlarını ortaya koyarak teknolojinin Türkçe 
öğretimindeki önemine işaret etmek ve aynı zamanda yabancı dil olarak Türkçe eğitimi ve öğretimine bilimsel 
olarak katkı sağlamaktır. 

Bu araştırmanın gerçekleşmesinde anket çalışmasına yer verilmiştir. Öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe 
dersinde teknolojik araç, gereç ve materyal kullanımına yönelik tutumunu ölçmek amacıyla 16 sorudan oluşan 
bir anket hazırlanmıştır. Hazırlanan anket, A1 ve A2 seviyesinde seçmeli ders olarak Türkçe öğrenen toplam 113 
Rum öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 024 programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda 
ortaya çıkan bulgulara göre, öğrencilerin Türkçe dersleri esnasında kullanılan teknolojinin öğrenme süreçlerini 
olumlu yönde etkilediği ve dersleri daha verimli hale getirdiği yönünde görüş bildirdikleri gözlemlenmektedir. 
Teknolojik araç, gereç ve materyal kullanımı, dersi daha zevkli hale getirerek öğrenimi daha etkin kılmaktadır. 
Ayrıca, dersin öğrenci odaklı olmasını sağlayarak öğrencilerin etkin olarak derse katılımını teşvik etmekte ve 
motivasyonlarını artırmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe Eğitimi, Teknolojik araç, gereç ve materyal kullanımı, Öğrenci 
tutumları 

The Importance of Using Technological Tools, Equipment and 

Materials in Teaching Turkish as a Foreign Language 

Abstract: Developments in internet technology applies to all fields, including foreign language education. 
In addition to foreign language education programs, joining tools and materials used in education with modern 
technological tools makes education even more efficient. In such a development environment, it is an important 
necessity to bring a technological quality to education. Yalın underlines the necessity of using technology and 
technological materials in language teaching and states that this helps in meeting the individual needs of students 
by providing multiple learning environments which can also facilitate remembering (Yalın, 2010: 83). 

The aim of this study is to point out the importance of technology in teaching Turkish by revealing the 
attitudes of Greek Cypriot students who learn Turkish as a foreign language towards the use of technological 
tools, equipment and materials in classroom activities and at the same time to contribute scientifically to Turkish 
education and teaching Turkish as a foreign language. 

The study was based on a questionnaire consisting of 16 questions, to measure the attitudes of the students 
towards the use of technological tools, equipment and materials in Turkish as a foreign language. The 
questionnaire was applied to a total of 113 Greek students learning Turkish as an elective course at A1 and A2 
levels. The data obtained was analysed using the SPSS 024 program. According to the findings of the research, it 
is observed that the for the students who used technology during Turkish lessons, this technology positively 
affected their learning process and made the lessons more efficient. The use of technological tools, equipment 
and materials makes the learning more effective by making the lesson more enjoyable. In addition, by ensuring 
that the lesson is student-oriented, it encourages students to participate actively in the lesson and increases 
their motivation. 

Keywords: Turkish Education as a Foreign Language, Technological tools, equipment and material usage, 

Student attitudes. 
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Belçika’nın Flaman Bölgesinde Yetişkinlere Yönelik Yabancı Diller 

Öğretimi Programı İçinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Programı 

Semahat RESMİ CRAHAY, semahatresmi@hotmail.com, PCVO Limburg-Moderne Talen Campus Hasselt, Belçika 

Özet: Başarılı bir yabancı dil öğretiminde, hedef dilin öğretim programı ve öğrenci profillerine göre 
hazırlanmış materyaller yapı taşlarını oluşturur. Bu çalışma, Belçika’nın Flaman Bölgesi’nde, yetişkinlere yönelik 
Yabancı Diller Öğretimi Programı içinde yer alan ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin omurgasını oluşturan 
Türkçe Öğretimi Programı’nın içeriğini; A1 düzeyindeki öğretme, öğrenme, değerlendirme tanımlamalarını ve 
açıklamalarını kapsamaktadır. Çalışmanın amacı; Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’nin, bir üst metin olarak 
ele alınmasıyla oluşturulmuş Belçika’nın Flaman Bölgesi’ndeki yetişkinlere yönelik yabancı dil olarak Türkçe 
Öğretimi Programı’nda yer alan öğretim, öğrenim ve değerlendirmelerle ilgili esasları belirtmek; bu esasların 
nasıl ortak, standart ölçütlerle başarılı bir Türkçe öğretimi sağladığını ve kurumsallaşmanın gerekliliğini ortaya 
koymaktır. Araştırmanın örneklemi, Belçika-Flaman Bölgesi, yetişkinlere yönelik, A1 düzeyi, yabancı dil olarak 
Türkçe Öğretimi Programı’dır. Çalışmada doküman incelemesi yapılmıştır. İncelemede Belçika Flaman 
Bölgesi’ndeki devlete, eyaletlere, belediyelere ve kiliselere bağlı tüm dil merkezlerinde izlenmesi zorunlu Diller 
Öğretimi Programı’nda yer alan yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi Programı’ndaki ayrıntılandırmaların, Türkçe 
öğretimindeki tüm katılımcılara nasıl katkı sağladığıyla ve öğretim programlarında neler bulunması gerektiğiyle 
ilgili sorulara yanıt aranmıştır. İnceleme sonucunda: yetişkinlere yönelik Türkçe Öğretimi Programı’ndaki A1 
düzeyi için bildirişim konularının ve içeriklerinin açıkça belirtilmesinin; kazandırılması gerekli becerilere yönelik 
(Konuşma: sözlü anlatım-karşılıklı konuşma, dinleme, okuma, yazma) ayrıntıların gösterilmesinin; tüm 
becerilerdeki üretimsel metinlerin özelliklerinin ve değerlendirmelerle ilgili bölümlerin, yabancı dil olarak 
Türkçenin öğretiminde, öğreniminde, değerlendirmelerinde ortak, standart ölçütler sağladığı ve tüm 
katılımcılara yol gösterici olma niteliği taşıdığı görülmüştür. Bunun yanı sıra özellikle kurgusal materyaller, eğitsel 
oyunlar oluşturulurken iletişime dayalı işlevsel bir dil öğretiminde bu Türkçe Öğretim Programı’nın önemli ölçüde 
yönlendirici olduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programı oluşturacak 
kurum ve kuruluşlara fikir vermesi açısından katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Türkiye’de, Türk Dil Kurumu ya 
da Milli Eğitim Bakanlığının, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’ni, bir üst metin olarak alıp Yabancı Dil Olarak 
Türkçe Öğretimi Programı oluşturmasının, kurumsallaşmış bir ortamda, tüm katılımcılara yararlı olacağı yönünde 
önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Belçika’da yabancı dil olarak Türkçe, Yetişkinlere yönelik Türkçe öğretimi, Türkçe 
öğretimi programı, Belçika’da yabancı dil olarak Türkçe programı, Türkçe öğretimi müfredatı. 

Turkish Curriculum for Teaching Turkish as a Foreign Language for 

Adults, within Foreign Language Curricula in Flemish Region, 

Belgium 

Abstract: In successful teaching a foreign language, instructional materials prepared according to the 
curriculum and learners’ profiles constitute the cornerstones. This study consists of the content of Turkish 
curriculum that establishes the core of teaching Turkish as a foreign language (TFL) in the foreign language 
teaching curricula for adults in Flemish Region, Belgium and also adopts the descriptive explanations for teaching 
and learning at A1 Level. The aim of the current study is to assert the main principles regarding teaching, 
learning, and assessment of Turkish Curricula for adults in Flemish Region, Belgium and put forward the necessity 
of how these principles are required for common and standard evaluation, and institutionalization for successful 
teaching. The sample of the study is A1 Level part of the Turkish Curricula for adult learners in Flemish Region, 
Belgium. The document analysis is done so as to find answers for how the Turkish curriculum contributes all 
stateholders and what basic components should be found in this curriculum within the frame of foreign language 
teaching program. This program is to be stringently followed by all language centers by governments, 
municipalities, provinces, churches in Flemish Region, Belgium. The findings reveal that underlining clearly all 
the themes and contents of A1 Level of Turkish Curriculum and indicating the details on language skills planned 
as outcomes are important. All the sections related to features of productive discourse in all skills and evaluation 
are observed to accomplish common and standard scales and become guidance to all stakeholders. In addition, 
especially fictional materials are observed to be tremendously important in Turkish Curricula. This study is 
assumed to contribute to institutions and foundations to give insights. Turkish Language Association or Turkish 
Ministry of National Education are suggested referring to the Common European Framework of References for 
Languages as the Metatext to teach Turkish as a foreign language. 

Keywords: Teaching Turkish as a foreign languages in Belgium, teaching Turkish as a foreign language to 

adults, Turkish Curriculum, Turkish Curriculum in Belgium. 
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Türkçe Öğretim Merkezlerinin Ölçme ve Değerlendirme Süreçleri 

Ramazan ÇAVUŞOĞLU, ramazancavusoglu231@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 
Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, aysederyaisik@gmail.com, Bartın Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Ülkelerarası iletişimin gelişen teknolojiyle birlikte artması sonucu pek çok dil gibi Türkçeye olan 
merak da artmıştır. Bugün Türkiye’de üniversiteler bünyesinde yabancı öğrencilere hizmet veren 135 Türkçe 
öğretim merkezi bulunmaktadır. YÖK çatısı altında toplanan ve aynı amaca hizmet eden bu merkezlerin çeşitli 
süreçlerinin de belli standartlar altında yürütülmesi beklenmektedir. Çünkü öğrencilerin dil seviyeleri tespit 
edilip sertifika verilmekte ve öğrenciler bu sertifikalar ile diğer üniversitelere de kayıt yaptırabilmektedir. Bu 
araştırma yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapan merkezlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerini betimleyerek 
kurum türü ve deneyim açısından değişiklik gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırmanın verilerini 
Türkçe öğretim merkezlerinin web siteleri ve sınav yönergeleri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi maksimum 
çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz uygulanmıştır. Analizler 
sonucunda özel üniversiteler ile devlet üniversitelerinin kur bitirme sınavları kriterlerinin ve dil seviye aralıkları 
ile deneyimi yüksek ve düşük Türkçe öğretim merkezlerinin kur bitirme sınavı kriterlerinin ve dil seviye 
aralıklarının farklı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türkçe öğretim merkezi, dil düzeyi, kur bitirme 
kriteri, ölçme ve değerlendirme. 

Assessment And Evaluation Processes of Turkish Teaching Centers 

Abstract: As a result of the increase in international communication with the developing technology, the 
interest in Turkish has increased as in other languages. Today, there are 135 Turkish language teaching centers 
serving foreign students within universities in Turkey. It is expected that various processes of these centers, 
which are gathered under the roof of YÖK and serve the same purpose, will be carried out under certain 
standards. Because the language levels of the students are determined and certificates are issued, and students 
can enroll in other universities with these certificates. This research was carried out in order to describe the 
measurement and evaluation processes of the centers teaching Turkish as a foreign language and to reveal 
whether they differ in terms of institution type and experience. The research was conducted with a case study, 
one of the qualitative research methods. While the data is collected by document analysis method, the data of 
the research consists of the websites of Turkish teaching centers and exam guidelines. The sample of the study 
was determined by the maximum variety sampling method. Descriptive analysis was applied to the data based 
on sub-problems. As a result of the analyzes, it has been concluded that the course completion exam criteria 
and language level ranges of private universities and public universities are different, and that the course 
completion exam criteria and language level ranges of Turkish teaching centers with high and low experience 
are different. 

Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, Turkish teaching center, language level, course 
completion criteria, assessment and evaluation. 
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Yeni İstanbul (A1-A2) Ders Kitaplarındaki Yazma Etkinliklerinin 

Bağdaşıklık, Sözcük Bilgisi Aralığı ve Yaratıcı Yazma Bakımından 

İncelenmesi 

Atakan DOĞAN, atakan.dogan@hotmail.com.tr, Çukurova Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Yabancı dil eğitimde kullanılan ders kitapları çok önemli rol oynamaktadır. Türkçenin yabancı dil 
olarak öğretimi alanında kullanılan birçok kitap bulunmasına rağmen yapılan araştırmalar bu alanda hala eksiklik 
olduğunu göstermektedir. Bu kitaplar incelendiğinde içerik bakımından katkı sunmasına rağmen yazma 
etkinliklerine yönelik (A1 ve A2) çalışmaların öğrenci ürünleri ve sebepleri üzerine olduğu tespit edilmiştir. Bu 
çalışmanın amacı bu sebeplerin kaynağını ortaya koymaktır. Dolayısıyla Diller için Ortak Başvuru Metni (OBM) 
Yazma Değerlendirme Tablosu çerçevesinde vurgulanan bağdaşıklık ve sözcük bilgisi aralığı kavramları ile Yaratıcı 
Yazma tanımlayıcılarının Yeni İstanbul A1 ve A2 seviyesi ders kitaplarının yazma etkinliklerinde ne ölçüde yer 
aldığını tespit etmektir. Bu nedenle, karma araştırma yöntemi ile yapılan çalışma, Türkiye’de ve yurtdışında 
sıklıkla kullanılan ve yakın zamanda güncellenen Yeni İstanbul kitaplarının A1 ve A2 seviyelerinin yazma 
etkinliklerini “bağdaşıklık”, “sözcük bilgisi aralığı” ve “yaratıcı yazma” kavramlarına ışık tutmayı amaçlamıştır. 
Bulgular her iki kitapta bu kavramların dengeli kullanılmadığını göstermektedir. Bu çalışmanın sonuçlarının 
öğretmen, öğrenci ve kitap yazarlarına ufuk açıcı katkıda bulunacağı varsayılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, CEFR, bağdaşıklık, sözcük bilgisi aralığı, yaratıcı 
yazma 

An Investigation into Coherence, Vocabulary Range and Creative 

Writing in Writing Activities Calibrated in Yeni İstanbul Course Books 

(A1-A2) 

Abstract: Course books have a vital role in foreign language teaching. Although there are several course 
books in teaching Turkish as foreign language (TFL), studies conducted on those reveal that there are still points 
to be unearthed in the literature. Upon the evaluations on these books, they apparently contribute in their 
content, yet, mainly about the productions and reasons of beginner learners. The aim of this study is to find out 
the basis of these reasons. Hence, the extent of the descriptors of coherence and range in Writing Assessment 
Grid, and Creative Writing calibrated in the Common European Framework of References (CEFR) to Yeni İstanbul 
course books (A1-A2) is investigated. This mixed-methods study sheds light on “coherence”, “range” and 
“creative writing” found in writing activities of the newly updated Yeni İstanbul course books used in Turkey and 
worldwide. Findings reveal that these concepts are not equally balanced in both books. The findings of this study 
are assumed to provide insights for teachers, students and materials designers. 

Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, CEFR, coherence, vocabulary range, creative writing. 
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Vilnius Üniversitesinde Okutulan Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki 

Etkinliklerin Biçim, İçerik ve Dil Kullanımı Açılarından 

Değerlendirilmesi 

Assoc. Prof. Dr. Galina MİŞKİNİENE, galina.miskiniene@flf.vu.lt, Vilnius University, Litvanya 

Özet: Litvanya’da Türkçe öğrenmek isteyenler Vilnius’ta, Kaunas’ta veya Klaipeda’daki Türk Dili 
kurslarından herhangi birine katılabilirler. Fakat derin bir bilgiye sahip olmak, Türk dili yanında Türk edebiyatını, 
tarihini ve kültürünü öğrenmek isteyenler Vilnius Üniversitesi Filoloji Fakültesindeki ve Felsefe Fakültesindeki iki 
programdan birini seçebilirler. Bunlardan ilki, Vilnius Üniversitesi Filoloji Fakültesinde 2001 yılında açılan ‘Litvan 
Filoloji ve Yabancı Diller (Türkçe)’ programı olup bu sene 20. yıldönümü kutlanmaktadır. Vilnius Üniversitesi 
Felsefe Fakültesi Doğu Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan ‘Asya Araştırmaları - Türkoloji’ adlı program ise 
2008 yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. Litvanya’da Türkçe öğretimi faaliyetlerinin başlangıcından 2014 
yılına kadar ‘Litvan Filoloji ve Yabancı Diller (Türkçe)’ programına öğrenciler dört yılda bir kaydedilmekte; ‘Asya 
Araştırmaları - Türkoloji’ adlı programa ise iki yılda bir kaydedilmekteydi. 2014 yılından itibaren ise iki programa 
da her yıl öğrenci kabul edilmektedir. Vilnius Üniversitesinde bu iki program dışında, öğrencilere seçmeli olarak 
dört yarıyıl Türkçe dersleri önerilmektedir. Dolayısıyla söz konusu iki programda kayıtlı öğrenciler dışında, her 
öğretim yılında seçmeli olarak Türkçe dersini seçen öğrenciler birkaç grup oluşturmaktadır. Bu nedenle Vilnius 
Üniversitesinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi açısından standart olmayan bir program bulunmaktadır. 

Dersler ister seçmeli ister zorunlu olsun ya da hangi öğretim programında yer alırsa alsın, Türk dilini etkili 
ve iyi bir derecede öğrenmek açısından ders ve çalışma kitaplarının büyük rolü bulunmaktadır. Yerel ögelerin yer 
aldığı, Litvanya’ya dair soyut ve somut kültürel unsurların bulunduğu kitaplar ya da diğer yayınlar bunlar arasında 
en etkili olanlarıdır. Fakat bu tür kaynaklar yeterli düzeyde bulunmadığından, başta Türkiye’deki farklı kurumlar 
tarafından hazırlananlar olmak üzere, derslerde Yabancılara Türkçe öğretimi amacıyla hazırlanan kitaplar 
kullanılmaktadır. Bu bildiride yabancılara Türkçe öğretimi setlerinden ‘Hitit’, ‘Türkçe Konuşalım’, ‘İstanbul - 
Yabancılar İçin Türkçe’ ve ‘Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti’ A1 kitapları örneklem olarak seçilmiş ve söz konusu 
kitaplardaki ilk dört ders, biçim, içerik ve dil kullanımı açılarından değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Vilnius Üniversitesi, Türk dili, Türkçe öğretim seti, Dil kullanımı 

An Evaluation of Activities in Turkish Teaching Textbooks at Vilnius 

University in Terms of Form, Content and Language Use 

Abstract: Those who want to learn Turkish in Lithuania can attend any of the Turkish Language courses in 
Vilnius, Kaunas or Klaipeda. However, those who want to have a deep knowledge and learn Turkish literature, 
history and culture besides the Turkish Language can choose one of the two programs at the Faculty of Philology 
and the Faculty of Philosophy at Vilnius University. The first of these is the 'Lithuanian Philology and Foreign 
Languages (Turkish)' program, which was opened in 2001 at the Faculty of Philology at Vilnius University, and its 
20th anniversary is celebrated this year. The program called 'Asian Studies - Turcology' within the body of the 
Institute of Oriental Sciences of the Faculty of Philosophy of Vilnius University has been accepting students since 
2008. From the beginning of Turkish teaching activities in Lithuania until 2014, students are registered to the 
'Lithuanian Philology and Foreign Languages (Turkish)' program every four years; On the other hand, the program 
called "Asian Studies - Turcology" was registered every two years. Since 2014, students are accepted to both 
programs every year. Apart from these two programs at Vilnius University, students are offered elective Turkish 
courses for four semesters. Therefore, apart from the students registered in these two programs, students who 
choose Turkish as an elective every academic year constitute several groups. For this reason, Vilnius University 
has a non-standard program in terms of teaching Turkish as a foreign language. 

Courses and workbooks have a great role in learning the Turkish language effectively and well, regardless 
of whether the courses are optional, compulsory or included in whatever curriculum. Books or other publications 
with local elements, intangible and tangible cultural elements about Lithuania are the most influential among 
them. However, since such sources are not sufficient, books prepared for the purpose of teaching Turkish to 
foreigners are used in the lessons, especially those prepared by different institutions in Turkey. In this paper, 
‘Hitit’, ‘Türkçe Konuşalım’, ‘İstanbul - Yabancılar İçin Türkçe’ ve ‘Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti’ A1 books from 
Turkish teaching books for foreigners were selected as samples and the first four courses in these books were 
evaluated in terms of form, content and language use evaluated. 

Keywords: Vilnius University, Turkish language, Turkish teaching books, Language use. 
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Basın ve Medyada Türkçe Kullanımı 
Metin KABAKÇI, Türkolog, TV58 Program yapımcısı, metinkabakci038@hotmail.com, Türkiye 

Özet: Bilgi ve iletişim çağında yaşıyoruz. Gelişen teknolojiyle birlikte küreselleşmenin hız kazandığı bu 
çağda kültürel değerlerimizin temel taşı olan dilimizde, karşılıklı etkileşimin kaçınılmaz bir sonucu olarak, 
yabancı dillerin etkisi bulunmaktadır. İzlediğiniz televizyon, dinlediğimiz radyo, okuduğunuz gazetede her gün 
artan bir hızla, dil kirlenmesi ve özensiz kullanım ile karşı karşıyayız. Gelecek kuşaklara, kendi değerlerini ve 
kültürünü koruyan, yaşatan bir ülke bırakmak için Türkçemizi doğru kullanmalıyız. Kitle iletişim araçlarında, 
Türk dilinin kullanımı ve alınması gereken önlemler konusunda sık sık dikkat çekilmesine rağmen, hala yanlış 
kullanımlar sürmektedir. Bu çalışmada Türkçenin yanlış kullanımına ilişkin bir araştırma yapılmış, konuyla ilgili 
yazılı ve görsel yayınlardan seçilmiş güncel örnekler toplanmıştır. Bunlar seslendirme yanlışlıkları, harflerin 
okunuşu, yanlış sözcük seçimi, yabancı sözcük kullanma özentisi, kelimelerin yanlış yerde ve anlamda 
kullanılması, tezat kullanımlar, eş anlamlı kelimelerin birlikte kullanımı, nesne eksikliği, argo kullanım, gereksiz 
ek ve bağlaç kullanımı, kısaltmaların yanlış kullanımı, şarkı sözlerindeki yanlış kullanımlar gibi başlıklar altında 
sıralanmıştır. Bu tür yanlış kullanımlarla Türkçe dil estetiğinin ne denli bozulduğuna, yanlışların devam ettiğine 
dikkat çekilmiştir. Bunların önlenmesi için radyo, televizyon kanalları, gazete ve dergiler Türkçe kelimeler 
kullanmaya özen göstermelidir. Radyo ve televizyondaki seslendirme ve sunuculuk görevini üstlenen kişilerin 
Türkçe diksiyon dersi alması, basın-yayın kuruluşlarında dil denetleme ekipleri oluşturulması önerilmiştir. Ayrıca 
çocukların en çok izlediği reklamlarda yabancı kökenli kelimelere yer verilmemesine, çocuk programlarındaki 
kahramanların isimlerinin Türkçe olmasına dikkat edilmelidir. Bilindiği gibi Türkçemiz çok geniş bir coğrafyada 
200 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Gelecek kuşaklara, kendi değerlerini, benliğini ve kültürünü korumuş, 
gelişmiş bir ülke bırakmak için Türkçemizi doğru kullanalım. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, kullanım yanlışlıkları, basın ve yayın 

Use of Turkish in the Press and Media 

Abstract: We live in the age of information and communication. In this age where globalization accelerates 
with the developing technology, foreign languages have an effect on our language, which is the cornerstone of 
our cultural values, as an inevitable result of mutual interaction. The television you watch, the radio you listen 
to, and the newspaper you read are faced with language contamination and sloppy use at an ever-increasing 
pace. We must use our Turkish language correctly in order to leave a country that preserves its own values and 
culture to future generations. Although attention is drawn frequently to the use of the Turkish language and the 
precautions to be taken in the mass media, misuse still persists. In this study, a research was conducted on the 
misuse of Turkish, and current examples selected from written and visual publications on the subject were 
collected. These are vocalization mistakes, pronunciation of letters, wrong word choice, temptation to use 
foreign words, use of words in the wrong place and meaning, use of opposites, use of synonyms, lack of objects, 
use of slang, use of unnecessary affixes and conjunctions, misuse of abbreviations, use of words in the lyrics. 
listed under headings such as misuse. It has been pointed out how much the aesthetics of the Turkish language 
has deteriorated with such misuses and the mistakes continue. In order to prevent these, radio, television 
channels, newspapers and magazines should take care to use Turkish words. It is suggested that people who 
undertake the duties of voice-overs and presenters in radio and television take Turkish diction lessons, and 
language control teams are formed in press and broadcasting organizations. In addition, attention should be paid 
not to include words of foreign origin in the advertisements that children watch most, and that the names of the 
heroes in children's programs are in Turkish. As it is known, our Turkish is spoken by 200 million people in a very 
wide geography. Let's use our Turkish language correctly in order to leave a developed country that has preserved 
its values, identity and culture to future generations. 

Keywords: Turkish, usage errors, press and broadcast. 
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Türkçe Öğretmenlerinin Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim 

Deneyimlerine İlişkin Görüşleri: Buca Örneği 

Doç. Dr. Nevin AKKAYA, nevin_akkaya@yahoo.com, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 
Tolga DEMİR, demir.tolga@yahoo.com, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 
Ladin ŞENGÜL, ladn-sngl@hotmail.com,Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Özet: Bu çalışma, İzmir ili Buca ilçesinde çalışan Türkçe öğretmenlerinin uzaktan eğitim deneyimlerini 
ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerine bağlı kalınarak durum 
yöntemi deseni kullanılmıştır. Çalışmada Buca ilçesinde çalışan 16 Türkçe öğretmeni ile görüşülmüştür. Veriler, 
uzman görüşü alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Görüşme formu, 
3 başlık altında ve toplam 17 sorudan oluşturulmuştur. Elde edilen veriler betimsel analiz ile kodlanmış ve 
katılımcı görüşleri ile desteklenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında Türkçe öğretmenlerinin 
büyük çoğunluğunun uzaktan eğitimde masaüstü bilgisayarı kullanmayı tercih ettiği (f=11), çoğunluğunun 
teknoloji yeterliliği konusunda kendilerini yetersiz ve orta seviyede gördükleri (f=10), yaşanan teknik sorunlara 
bakıldığında öğretmenlerin büyük kısmının internet altyapısının yetersizliği (f=16) ve kullanılan EBA ve diğer 
programlardan kaynaklı(f=5) teknik sıkıntılar yaşadığı görülmüştür. Ders sürelerinin 30 dakikaya düşürülmesi 
kararını ise Türkçe öğretmenlerinin büyük bir kısmının desteklediği görülmüştür (f=13). Türkçe öğretmenlerinin 
canlı derslerde kullandıkları araç ve gereçler konusunda ise bir çeşitliliğin olduğu tespit edilmiştir. Çevrimiçi 
siteler, etkileşimli uygulamalar, hazır sunular, PDF içerikler, sözlükler, çalışma yaprakları ve çoktan seçmeli 
testler, video materyallerinin canlı derslerde kullanıldığı öğretmenler tarafından belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, canlı ders, uzaktan eğitim, pandemi. 

During the Pandemic Process of Turkish Teachers Views on Distance 

Education Experiences: Buca Example 

Abstract: This study was carried out to reveal the distance education experiences of Turkish teachers 
working in Buca, Izmir. In the research, the case method design was used by adhering to qualitative research 
methods. In the study, 16 Turkish teachers working in Buca district were interviewed. The data were obtained 
through a semi-structured interview form prepared by taking expert opinion. The interview form was formed 
under 3 headings and a total of 17 questions. The data obtained were coded with descriptive analysis and 
supported by participant opinions. When we look at the results obtained from the research, the majority of 
Turkish teachers prefer to use desktop computers in distance education (f=11), the majority of them see 
themselves as inadequate and moderate in technology proficiency (f=10), and considering the technical problems 
experienced, most of the teachers have insufficient internet infrastructure (f=11). =16) and technical difficulties 
caused by the EBA and other programs used (f=5). It was observed that a large part of the Turkish teachers 
supported the decision to reduce the course time to 30 minutes (f = 13). It has been determined that there is a 
diversity in the tools and equipment that Turkish teachers use in online lessons. Online sites, interactive 
applications, ready-made presentations, PDF content, dictionaries, worksheets and multiple choice tests, video 
materials were noted by teachers in online lessons. 

Keywords: Turkish education, online lesson, distance education, pandemic. 
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5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 

5th International Symposium of Limitless Education and Research  

(ISLER 2021) 

SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRİSİ 

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

ve Litvanya Vilnius Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Sınırsız Eğitim 

ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021), 5th International Symposium of Limitless 

Education and Research (ISLER 2021), 17-20 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi 

gerçekleştirilmiştir.  

Sempozyumun amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma, 

araştırma ve uygulamaları paylaşmak, bilim okuryazarlığını geliştirmek, alana katkı 

sağlamak, eğitimci, araştırmacı, akademisyen, öğretmen ve öğrenci arasında 

etkileşimi sağlamaktır. Sempozyum ana teması “Eğitim ve Araştırmada Yönelimler” 

olarak belirlenmiştir. Bu amaçla okul öncesi eğitimden başlamak üzere 

yükseköğretime kadar 20’den fazla konu alanına yer verilmiştir. Ayrıca bu konularda 

uzman konuşmacılar davet edilmiştir. Sempozyuma davetli konuşmacı olarak aşağıda 

isimleri sıralanan 11 ülkeden 14 akademisyen katılmıştır.  

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

• Prof. Dr. Ilze IVANOVA, University of Latvia, Latvia 

• 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 

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

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

• Assoc. Prof. Dr. Şaziye YAMAN, American University of the Middle East 

(AUM), Kuwait  

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

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

• Dr. Feride HATİBOĞLU, University of Pennsylvania, USA 

• Dr. Düriye GÖKÇEBAĞ, University of Cyprus, Language Centre, Cyprus  

• Assist. Prof. Dr. Bağdagül MUSSA, University of Jordan, Jordan 

• Semahat RESMİ CRAHAY, PCVO Moderne Talen-Hasselt, Belgium  
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Davetli konuşmacılar kendi alanlarıyla ilgili sunular yapmış, konferans vermiş, 

panelist ve oturum başkanlığı gibi bilimsel etkinliklerde görev almıştır. Böylece 

Sempozyuma yurt içinden ve dışından yoğun katılım olmuştur.  

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunda (USEAS 2021), 

başta Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği üyeleri olmak üzere çeşitli üniversitelerden 

133 akademisyen Bilim Kurulunda, 26 akademisyen ise Düzenleme Kurulunda görev 

almıştır. Sempozyum 17-20 Haziran 2021 tarihlerinde dört gün sürmüş, 45 oturumda 

sözlü bildiriler sunulmuş, ayrıca 10 panel ve bir konferans gerçekleştirilmiştir. 

Sempozyumda sunulan bildirilerin özetleri USEAS 2021 Sempozyum Bilim 

Kurulu üyeleri 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 hakem tarafından 

incelenmiş ve 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. İki hakem değerlendirmesi 

sonucu 70’in üzerinde puan alan bildiriler USEAS 2021 Sempozyum Programına 

alınmıştır. Bildiri ödüllerini değerlendirmede 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 2021 Kapanış Oturumunda ödül alan kişiler, bildiriler ve yazarları 

ilan edilmiştir. 

5.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021), 

akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirme, bilimsel çalışma, uygulama 

ve deneyimleri paylaşma, yeni bakış açıları ve çalışma alanları oluşturma, işbirlikli 

araştırmalara zemin oluşturma açısından önemli bir toplantı olmuştur. Sempozyumda 

Eğitim ve Araştırmada Yönelimler teması çerçevesinde önemli çalışmalar sunulmuş, 

yeni bilgiler paylaşılmış, tartışılmış ve özgün fikirlere ulaşılarak ülkemizdeki 

çalışmalara katkı sağlamaya çalışılmıştır. Sempozyumda Covid-19 küresel salgının 

eğitim ve araştırmaya etkileri, salgın sonrası eğitimin durumu ve yönelimler de ele 

alınmıştır. Özelikle okul öncesi, temel eğitim, Türkçe eğitimi, yabancılara Türkçe 

öğretimi, yabancı dil eğitimi, uzaktan eğitim, bilgisayar teknolojileri, ders kitapları, 

araç-gereç ve materyaller, görsel sanatlar gibi konularda özgün sunumlar yapılmıştır. 

Sempozyumda ortaya çıkan bazı görüşler şöyle özetlenebilir: 

1.Ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve gelecek yüzyıla hazırlanması 

sürecinde eğitime önemli görevler düşmektedir. Eğitim bu gelişmeleri dikkate 

almalı, öğrencileri gelecek yüzyıla hazırlama çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 

Bunun için mevcut eğitim yaklaşım, yöntem ve uygulamaların niteliğini 

artırma, teknolojik yeniliklere uyum sağlama, yüz yüze eğitim sürecinde 
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öğrencilerin dil, zihinsel ve sosyal becerilere ağırlık verme, yeni bilimsel 

araştırmalara yönelme gibi çalışmalara odaklanmalıdır. 

2.Günümüzde bilginin sürekli artması, bilgi teknolojilerinin hızla 

gelişmesi ve değişmesi, bilgi sunumundaki çeşitlilik, öğrenmenin sınırsız 

olması, bilgi toplumuna uyum sağlama gibi nedenler öğrenmeyi öğrenme ve 

sınırsız öğrenmeyi zorunlu hale getirmektedir. Diğer taraftan dünyamız 5.0 

toplumu olma yolunda ilerlemektedir. Bu konulara dikkat çekmek ve 

farkındalık oluşturmak için sürekli yayınlar yapılmalıdır.  

3. Öğrenen toplum, okuryazar bir dünya oluşturabilmek için eğitimin 

önündeki engeller kaldırılmalıdır. Özellikle yer, zaman, araç gereç, süre ve 

ekonomik engelleri aşmak için kalıcı önlemler alınmalıdır. Bu konuya tüm 

eğitim kurumları duyarlı olmalıdır. 

4. Eğitim alanında disiplinler arası çalışmalara ağırlık verilmeli, konuya 

araştırmacıların dikkati çekilmeli, ortam hazırlanmalı, desteklenmeli ve 

yaygınlaştırılmalıdır. 

5. Türkçenin bilim dili olması, dünyada hak ettiği yere gelmesi için 

Türkçe öğretimine, Türkçe öğretim programlarına, Türkçe ders kitapları, yayın 

ve materyal çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Bu çalışmalara yabancılara 

Türkçe öğretimi alanında ayrı bir önem verilmelidir.  

6. Küresel salgın döneminde uzaktan eğitim program, materyal ve araç 

gereç hazırlama, öğretmen ve veli eğitimi, ilkokuma yazma öğretimi, 

öğrencilerde temel becerileri geliştirme gibi konularda yoğun çalışmalar 

yapılmalıdır. Bu çalışmalar salgın sonrası telafi eğitimleriyle desteklenmelidir. 

7. Küresel salgın döneminde öğrencilerin dil, zihinsel, sosyal ve fiziksel 

gelişimleri izlenmeli, öğrencilerde ekran okuma, yazma ve anlama becerilerini 

geliştirme çalışmalarına öncelik verilmelidir. 

8. Önümüzdeki yıl düzenlenecek 6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve 

Araştırma Sempozyumu (USEAS 2022) için farklı ülkelerdeki üniversitelerle iş 

birliği yapılması, yabancı akademisyen katılımının artırılması, Sempozyumun 

bahar aylarında gerçekleştirilmesi, koşulların uygun olması halinde yüz yüze 

yapılması ve sanal sunumlara da yer verilmesi önerilmiştir. Bir başka ifadeyle 

sempozyumda hibrit model uygulanması dile getirilmiştir. 

9. Sempozyumda genç araştırmacıları (lisansüstü eğitime devam eden 

öğretmen ve akademisyenler) bilimsel çalışmalara özendirmek, yeni, özgün ve 

nitelikli araştırmalar yapmaya yönlendirmek amacıyla bildiri ödülü 

uygulamasına devam edilmesi önerilmiştir. 

10. Gelecek yıl yapılacak 6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma 

Sempozyumunda (USEAS 2022) çeşitli tema, panel, atölye çalışması gibi 
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etkinliklere yer verilmesi, her düzeyde görev yapan öğretmen, araştırmacı ve 

eğitimci kitlesine ulaşılması dile getirilmiştir. 
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