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Değerli Araştırmacılar, 
 
Dergimizin 28(3) sayısını yayınlama mutluluğunu 
sizlerle paylaşmaktan dolayı büyük onur duyuyorum. 
Bu sayı aynı zamanda 2013 yılının dördüncü ve son 
sayısıdır. Araştırmacılara değerli makalelerini 
dergimize gönderdikleri için çok teşekkür ederim. 
Ayrıca dergimize gönderilen nitelikli çalışmaların 
eğitim alanına katkısını göz önüne aldığımızda, 
hakemlik yapan akademisyenlerin de en az yazarlar 
kadar titiz davrandıklarını söylemek mümkündür. Bu 
nedenle onlara da teşekkürlerimi sunarım. 
 
Dergimizin bu sayısında 34 makale yer almaktadır. 
Makaleler incelendiğinde eğitimin çeşitli alt 
alanlarında çalışmalar yapıldığı görülecektir. Bunun 
eğitim alanına ve dergimize farklı bir katkı 
getirmesini umuyorum. Araştırmacılar ve hakemlik 
yapanlar kadar sürecin yönetilmesindeki dikkatli ve 
özverili çalışmaları nedeniyle Yayın Kurulu’muza ve 
aynı zamanda teknik takip ve düzenlemeler için de 
dergi çalışanlarımıza teşekkür ederim.  
 
Bu vesileyle yeni yılda dergimizin dört sayı olarak 
basılacağını bir kez daha hatırlatır, çalışmalarınızı 
beklediğimizi belirtir ve akademik çalışmalarınızda 
başarılar dilerim. 
 
 

Prof. Dr. Celal BAYRAK 

Eğitim Fakültesi Dekanı  

 

 Dear valuable researchers, 

 

I am happy to announce the publication of volume 
28 Issue 3 of our journal. This is the fourth and the 
last issue of 2013. First of all, I would like to thank 
our authors for their submissions. It is also obvious 
that the referees also deserve credit for this issue as 
we consider the contributions of these high quality 
papers to the field of education.  
 
In this issue, we are publishing 34 articles. Once you 
go through the table of contents, you will realize that 
it reflects studies on various sub-fields of education. 
I expect this diversity to bring important 
contributions to the field of education and to our 
journal. In addition to the researchers and the 
referees, I am also grateful to our editorial board for 
their dedication and to the journal staff for their 
work on the technical issues.  
 
We hereby remind you that our journal will be 
published four times a year. We look forward to 
receiving your manuscripts and wish you success in 
your academic studies. 
 
 
 
 

 

Prof. Dr. Celal BAYRAK 

Dean of the Faculty of Education 

 

 
 


