
1.ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU  

SONUÇ BİLDİRİSİ 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından düzenlenen1. Uluslararası Sınırsız 

Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, 24-26 Nisan 2017 tarihlerinde Alanya’da 

gerçekleştirilmiştir. 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneğinin amacı, eğitim alanında ulusal ve uluslararası 

düzeyde yapılan çalışma ve araştırmaları desteklemek, niteliğini yükseltmek, elde edilen 

sonuçları uygulamaya aktarmak, her yaş ve düzeydeki öğrencilerin dilsel, zihinsel, fiziksel ve 

sosyal becerilerini geliştirmeye katkı sağlamak, toplumda bilim okuryazarlığını geliştirme ve 

yaygınlaştırma çabalarını desteklemek, eğitimci ve araştırmacılara sınırsız öğrenme ve geniş 

araştırma platformu oluşturmaktır. Bu anlayışla Sempozyum’da okul öncesinden 

yükseköğretime kadar 20’den fazla konu alanına yer verilmiş ve bu alanlardan gelen bildiriler 

kabul edilmiştir. 

1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu’nda, Sınırsız Eğitim ve 

Araştırma Derneği üyeleri ile bilim kurulu üyesi 63 akademisyen ve düzenleme kurulu üyesi 

16 akademisyen görev üstlenmiştir.  Sempozyum’a 45 üniversiteden ve Milli Eğitim 

Bakanlığından 300 akademisyen ile öğretmen katılmıştır. Sempozyum üç gün sürmüş, beş 

ayrı salonda, 40 oturumda, 200 sözlü bildiri sunulmuştur. Ayrıca 3 panel ile 3 resim sergisi 

düzenlenmiştir. 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından düzenlenen bu Sempozyum, 

akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirme, eğitimle ilgili bilimsel çalışma, 

uygulama ve deneyimleri paylaşma, bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarma, yeni 

bakış açıları ve çalışma alanları oluşturma, işbirlikli araştırmalara zemin oluşturma 

bakımından önemli işlevler yerine getirmiştir. 

Sempozyum süresince eğitim alanında güncel bilgiler paylaşılmış, tartışılmış ve özgün 

fikirlere ulaşılarak ülkemizdeki çalışmalara katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Böylece 1. 

Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu eğitim ve araştırma adına önemli bir 

başlangıç olmuştur. 

 

           1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumuna akademisyen, öğretmen, 

eğitimci, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencisi gibi eğitim alanındaki tüm paydaşların 

yoğun ilgisi ve katılımı, bu tür çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu, bilimsel toplantıların sürekli 

düzenlenmesi gerektiğini göstermiştir. Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan 2. Uluslararası 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu’nda örgün, yaygın olmak üzere her düzeyde görev 

yapan geniş bir öğretmen ve eğitimci kitlesine ulaşılmasının önemli olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. 

Sınırsız eğitim ve araştırma konularının farklı alan ve açılardan ele alındığı l. 

Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu’nda ortaya çıkan görüşler şu 

maddeler altında özetlenebilir: 

 



            1. Eğitim dünyayı değiştiren en önemli güçtür. Bu güce ulaşmak, ülkemizin gelişmesi, 

kalkınması ve gelecek yüzyıla hazırlanmasını sağlamak açısından eğitimin kalitesini artırmak 

gerekmektedir. Bunun için eğitim ve araştırma konularında dernek, kurum, kuruluş ve 

üniversiteler tarafından düzenli olarak bilimsel toplantılar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

2. Günümüzde bilginin sürekli artması, bilgi teknolojilerinin hızlı gelişmesi ve 

değişmesi, bilgi sunumundaki çeşitlilik, öğrenmenin sınırsız olması, bilgi toplumuna uyum 

sağlama gibi nedenlerden dolayı sınırsız öğrenme giderek yaygınlaşmaktadır. Bu konulara 

dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için nitelikli yayınlar yapılmalıdır.  

         3. Hiçbir akademik disiplin tek başına yeterli değildir. Bir akademik disiplinin kendisini 

yalnız başına düşünmesi, diğer alanlarla ilgili olmaması, onu sınırlamakta, gelişimini 

engellemekte ve anlamsızlaştırmaktadır. Bu nedenle eğitimde disiplinler arası çalışmalara 

ağırlık verilmelidir. 

        4. Üniversitelerde lisans ve lisansüstü çalışmalarda sınırsız eğitim ve araştırma 

konularına yer verilmelidir. 

        5. Her çocuk, genç ve yetişkin temel öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim 

olanaklarından yararlanmalıdır. Bunlar okuma, yazma,  matematik, problem çözme gibi temel 

ihtiyaçlardan başlamakta, insanların varlıklarını sürdürmek, kapasitelerini sonuna kadar 

geliştirmek, onurlu bir biçimde yaşamak ve çalışmak, kalkınmaya her anlamda katılmak, 

yaşam standartlarını yükseltmek, bilgili kararlar vermek ve öğrenmeyi sürdürmek için gerekli 

eğitimi kapsamaktadır. Bu konuda eğitimcilere ve kurumlara önemli görevler düşmektedir. 

         6. Öğrenen bir dünya oluşturabilmek, geliştirebilmek ve sürdürülebilmek için eğitimin 

önündeki engeller kaldırılmalıdır. Bunlardan özellikle yer, zaman, araç gereç, ekonomik vb. 

engelleri aşmak için acil önlemler alınmalıdır. 

         7. Sempozyumunun ikincisinin, yani 2. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma 

Sempozyumunun 24-26 Nisan 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir. 

         8. Sempozyumun akademisyen, her düzeyde görev yapan öğretmen ve eğitimciler olmak 

üzere daha geniş bir kitleye duyurulması kararlaştırılmıştır. 

          9. Genç araştırmacıları (lisansüstü eğitim görmekte olan öğretmen ve akademisyenleri) 

bilimsel araştırmalara yönlendirmek, içerik ve yöntem açısından özgün, nitelikli ve alana 

katkı getirici çalışmalara özendirmek amacıyla başarılı bildiriler seçilerek, ilk üçe girenlere 

“Genç Katılımcı Ödülü”  verilmesine devam edilmesi kararlaştırılmıştır.  

         10. Öğretim üyelerini nitelikli, özgün ve alana katkı getirici çalışmalara özendirmek 

amacıyla başarılı bildiriler seçilerek, ilk üçe girenlere “Bildiri Ödülü”  verilmesine devam 

edilmesi kararlaştırılmıştır.  

 

 


