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ULUSLARARASI ĠNTERAKTĠF “NĠÇĠN MATEMATĠK?” SERGĠSĠNĠN TÜRKĠYE 
MACERASI VE MATEMATĠĞĠN ÜLKEMĠZDE POPÜLERLEġMESĠNE OLAN 

KATKISI 

 

Abdulkadir ERDOĞAN 

 

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği  

 

Bu sunumda geçen yıl Türkiye‟de sergilenen uluslararası “Niçin Matematik?” sergisinin eğitim-

öğretime ve toplumda bir matematik kültürünün geliĢmesine olan katkısı konu alınacaktır. Bu amaçla 

öncelikle serginin içeriği tanıtılacak, daha sonra ziyaretçilerin izlenimlerine ve değerlendirmelerine yer 

verilecek, en sonunda ise serginin matematik öğretimi için okullarda kolaylıkla kullanılabilir bazı 

materyallerinden örnekler sunulacaktır.  

Uluslararası Ġnteraktif "Niçin Matematik?" Sergisi 2004 yılında UNESCO‟nun inisiyatifiyle ve 

Fransa Centre Bölgesi Bilim Merkezinin tasarımıyla ortaya çıkmıĢ olup bu güne kadar 27 ülkede 

70‟den fazla Ģehirde sergilenmiĢ ve toplam 850.000 kiĢi tarafından ziyaret edilmiĢtir. Amacı her yaĢtan 

herkese matematiğin günlük hayatımızın bir parçası olduğunu eğlenceli ve orijinal bir yaklaĢımla 

göstermek olan sergi 9 ayrı temayı iĢleyen 27 manipüle edilebilecek obje, 8 tane interaktif obje ve 27 

tane panodan oluĢmaktadır. Serginin temaları Ģu baĢlıkları taĢımaktadır: Doğanın düzenini okumak, 

örüntü - süslemeler ve modellemeleri, hacimler, bir çizgi ile birleĢtirme (graf teorisi ve güncel yaĢam 

uygulamaları), sayılar ve güncel hayattaki yerleri, inĢa etme, tahminde bulunma ve öngörme, 

optimizasyon, ispat. 

Serginin Türkiye macerası Anadolu Üniversitesi tarafından Ekim 2009‟da EskiĢehir'e 

getirilmesiyle baĢlamıĢ ve birer ay süreyle Ġzmir ve Ankara‟da devam etmiĢtir. Sergi bu üç ilde üç ay 

içinde 40.000‟den fazla kiĢi tarafından ziyaret edilmiĢtir. Ziyaretçilerin sergi hakkındaki izlenimlerini ve 

değerlendirmelerini almak için EskiĢehir‟de ziyaretçilere bir defter sunulmuĢtur.  

EskiĢehir‟de bir ay boyunca ziyaretçi defteri sayesinde toplanan izlenimler serginin her yaĢ ve 

her kesimden büyük bir kitlenin beğenisini kazandığını göstermektedir. Söz konusu izlenimlerden pek 

çoğu, serginin matematik hakkındaki önyargıları kırmak ve matematiğin bilinmeyen yönleri ile geniĢ bir 

kitleyi tanıĢtırmak için etkili bir araç olduğunu göstermektedir. Ġlköğretim ve lise öğrencileriyle onların 

öğretmenlerinin paylaĢtıkları izlenimler ise eğitim-öğretim açısından ayrıca önemli bilgiler ve dönütler 

içermektedir: Öğrenciler özellikle matematiğin derslerde görmedikleri baĢka bir yüzü ile bu sergi 

sayesinde tanıĢtıklarını; öğretmenler ise, her zaman ve her konu için mümkün olmasa dahi, 

öğrencilerine zevkle matematik yaptırabileceklerini gördüklerini ve bunun için tasarlanmıĢ materyalleri 

keĢfederek sergiden yeni fikirlerle ayrıldıklarını belirtmiĢlerdir. Veliler ve diğer ziyaretçiler ise 

matematiğin kendi öğrencilik dönemlerinde okulda öğrendikleri ile sınırlı olmadığını görmüĢler ve pek 

çoğu bu türden bilimsel etkinliklerin sıklıkla düzenlenmesini arzu ettiklerini belirtmiĢlerdir.  
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAMLARI ĠÇSELLEġTĠRME  
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Matematik öğrenme ve öğretiminin zor oluĢunun genel olarak üç ana nedeni vardır. a) 

Matematikte masal payının olmaması, b) Matematik zekâsının her an çalıĢtırılabilmesinin bir sorun 

oluĢu (KART, 1997) ve c) Matematik öğreticilerinin öğreteceği kavramları yeterince özümsememiĢ 

olmamalarıdır (IġIK, 2004). Son zamanlarda birçok araĢtırmacı kavram öğretimi ve kavram yanılgıları 

üzerine çalıĢmalar yapmaktadır ve bu araĢtırmalarda kavramsal öğrenme ön plana çekilmektedir. 

Matematik öğretiminde esas beklenti öğrenmede kavram kalıcılığıdır. Kalıcı öğrenmenin 

gerçekleĢtirilmesi ancak öğreticilerin öğretecekleri kavramları yeterince özümsemiĢ olmaları ile 

sağlanabileceği düĢüncesinden hareketle 2008–2009 öğretim yılı bahar dönemi sonunda Atatürk 

Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretmen 

adayları ile bir çalıĢma yapılmıĢtır. Bu araĢtırma, bu bölümde öğrenim gören 96 son sınıf öğrencisine 

dört yıl boyunca almıĢ oldukları alan derslerinden geliĢtirilen Kavram Kalıcılığı Testi uygulanarak 

matematik öğretiminde matematiksel kavramların öğrenenler tarafından özümsenip özümsenmediğini 

belirlemek amacıyla yapılan bir durum çalıĢmasıdır. Ayrıca bu çalıĢmada; fakülte baĢarı puanı(Ağırlıklı 

Genel Not Ortalaması-AGNO) değiĢkeni açısından öğrenme kalıcılık düzeyleri incelenmiĢtir. Veriler 

incelendiğinde öğretmen adaylarında kavramların kalıcılık düzeylerinin beklenenden düĢük düzeyde 

olduğu, AGNO değiĢkenlerine göre ise anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  
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SÖZEL PROBLEMLERĠN ÇÖZÜMÜNDE MATEMATĠK ÖĞRETMENLERĠ VE 
ÖĞRENCĠLERĠNĠN GÖRSEL TEMSĠLLERĠ KULLANMA DÜZEYLERĠ 

 

Ahmet IġIK
1
, Tuğrul KAR

1
, Alper ÇĠLTAġ

1
, Gürsel GÜLER

2
 

 

1
Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü 

2
Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü 

 

Matematiksel problemlerin birden fazla çözüm yöntemleri olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin 

tercih edecekleri çözüm yöntemlerine, öğretmenleri tarafından benzer problemlerde izlenen çözüm 

yöntemlerinin önemli ölçüde etki ettiği düĢünülmektedir. Bu amaçla bu çalıĢmada ilköğretim matematik 

öğretmenlerinin sözel problemlerin (Ģekil, resim, grafik ve benzeri bir tasvir içermeyen) çözümünde 

görsel temsilleri kullanma düzeyleri ile öğrencilerinin görsel temsilleri benzer problemlerde kullanma 

düzeyleri arasındaki iliĢkinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır.  

ÇalıĢmaya, 6 matematik öğretmeni ve bu öğretmenlerin derslerine girdiği toplam 121 altıncı 

sınıf öğrencisi katılmıĢtır. AraĢtırmada, Hegarty & Kozhevnikov (1999) tarafından geliĢtirilen The 

Mathematical Processing Instrument(MPI) testi ve güvenirliği (Cronbach alpha) 0.74 olarak bulunan, 

geçerliği konu uzmanları tarafından belirlenen  Likert Tipi bir test kullanılmıĢtır. MPI testindeki sorular  

görsel temsil kullanımına izin verir nitelikte olup öğrencilerin problem çözme ve temsil kullanma 

düzeylerini belirlemeyi, Likert Tipi testteki sorular ise  öğrencilerin sözel problemlerin çözümünde 

görsel temsillerin yararlılığına yönelik inançlarını ve öğretmenlerinin görsel temsil kullanma düzeylerine 

yönelik görüĢlerini belirlemeyi amaçlamıĢtır.  

Sözel problemlerin çözümünde öğretmenler ve öğrencilerinin görsel temsilleri kullanma 

düzeyleri arasında pozitif bir iliĢki bulunmuĢtur. Sözel problem çözme testinde görsel temsilleri 

yaklaĢık olarak  %83, %83, %66, %50, %33, %16 oranında kullanan öğretmenlerin, öğrencilerinin 

görsel temsilleri kullanma yüzdeleri sırasıyla yaklaĢık olarak %49, %47, %33,  %30,  %15 ve  % 9 

Ģeklinde olup, soru soru bakıldığında öğrencilerin baĢarılarının düĢük fakat öğretmenlerin cevapları ile 

bir paralellik görülmektedir. Bu durum sözel matematiksel problemlerin çözümünde görsel temsillerin 

özelliklede problemdeki mantıksal iliĢkilere vurgu yapan Ģematik temsillerin oluĢturulmasına 

öğretmenler tarafından daha fazla vurgu yapılması gerektiğini göstermektedir. Görsel temsiller bilginin 

bir çok alanının en önemli bileĢenidir. Çünkü görsel temsiller sayesinde büyük miktarlarda bilgi bir 

araya getirebilmektedir. Öğrencilerin görsel temsil kullanımına yönelik görüĢleri ve problem çözme ile 

görsel temsil kullanımı arasındaki pozitif iliĢki öğretmenlerin problemlerin çözümünde görsel temsillere 

daha fazla yer vermesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu amaçla sözel matematiksel problemlerin 

çözümünde görsel temsillerden daha verimli bir Ģekilde nasıl yararlanılabileceği ve öğrencilerin 

Ģematik temsilleri oluĢturmaları için yapılacak olan öğretimin niteliklerinin neler olabileceği araĢtırılmalı 

ve öğrencilerin hangi tür temsil kullanımını tercih ettikleri belirlenmelidir. 
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SEVĠYE BELĠRLEME SINAVLARINDA SORULAN MATEMATĠK DERSĠ 
SORULARIYLA ĠLGĠLĠ 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN GÖRÜġLERĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
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Seviye Belirleme Sınavı (SBS); Ġlköğretimin 6., 7. ve 8. sınıflarında öğrencinin derslerden, o yılın 

öğretim programlarında belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin ölçüleceği, Millî Eğitim Bakanlığı 

tarafından her yıl haziran ayında ders bitiminden sonra düzenlenen merkezi sistem sınavlarıdır 

(MEB,2007). Bu araĢtırmada ilköğretimden ortaöğretime geçiĢte, 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin yeni bir 

sınav sistemi olan SBS‟ de sorulan matematik dersi sorularıyla ilgili görüĢleri üzerinde durulmuĢtur. 

AraĢtırma, Kocaeli ilinde Öğretmenlik Uygulaması Dersi kapsamında gönüllülük esasına dayalı olarak 

yapılmıĢtır. 

AraĢtırmanın örneklemini ilköğretim okulu 7. sınıf öğrencilerinden seçilen 102 ve 8. sınıf 

öğrencilerinden seçilen 95 öğrenci olmak üzere toplam 197 öğrenci oluĢturmuĢtur. Öğrencilerin 104‟ ü 

kız, 93‟ ü erkek öğrencilerden oluĢmaktadır. Örnekleme alınan öğrencilere 5 açık uçlu sorudan oluĢan 

bir anket uygulanmıĢtır. Elde edilen verilerde öğrencilerin tümüne göre, sınıf düzeylerine göre ve 

cinsiyet farklılığına göre grafikler oluĢturulmuĢ, yüzde-frekans alınarak bulgular tablolaĢtırılmıĢtır. Bu 

verilerden elde edilen sonuçlar incelendiğinde ise, SBS‟ nin birtakım aksayan yönleri bulunmasına 

karĢın; okullarda belirli bir sistem içerisinde SBS‟ ye yönelik öğretim yapılması, sınavda o yıla ait 

Matematik öğretim programından sorular sorulması, öğrencilerde baĢarıya yönelik bir çalıĢma 

biçiminin uygulanması SBS‟ nin seçme ve yerleĢtirmede güvenilir ve geçerli bir sınav olduğu görüĢünü 

ortayaçıkarmıĢtır.
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ĠLKÖĞRETĠM 7. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN  ORANTISAL AKIL YÜRÜTME 
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Alan yazındaki çalıĢmalar incelendiğinde, matematik baĢarısındaki cinsiyet farklılıklarının 

çoğunlukla genel matematik baĢarısı üzerinden araĢtırıldığı görülmektedir. Matematik baĢarısını 

oluĢturan farklı akıl yürütme becerilerindeki cinsiyet farklılıklarını incelemek, cinsiyetin matematik 

baĢarısındaki etkisinin daha iyi anlaĢılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle, bu araĢtırmada öğrencilerin 

orantısal akıl yürütme becerileri ele alınmıĢ ve cinsiyete göre iki farklı Ģekilde incelenmiĢtir.  Ġlk olarak, 

ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin cinsiyete göre orantısal akıl yürütme problemlerindeki baĢarıları 

arasında bir farklılık olup olmadığı araĢtırılmıĢ, daha sonra öğrencilerin orantısal akıl yürütme yeterlik 

düzeyleri belirlenmiĢ ve bu düzeyler ile cinsiyet arasında bir iliĢki olup olmadığı incelenmiĢtir. 

AraĢtırmanın örneklemini, 2007-2008 öğretim yılında Bolu il merkezinde yer alan 8 ilköğretim 

okulundaki 180 erkek ve 171 kız öğrenci olmak üzere toplam 351 öğrenci oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmada öğrencilerin orantısal akıl yürütme baĢarılarını belirlemek için AkkuĢ ve Duatepe 

Paksu (2006) tarafından oluĢturulmuĢ bir ölçme aracı kullanılmıĢtır. Ayrıca öğrencilerin düzeyleri, bu 

ölçme aracına verdikleri cevaplara göre, AkkuĢ Çıkla ve Duatepe (2002) tarafından düzenlenen 

orantısal akıl yürütme düzeylerine ait sınıflandırma ile belirlenmiĢtir. 

Temel bileĢenler faktör çözümlemesi sonucunda öğrencilerin orantısal akıl yürütme ölçme 

aracına verdikleri cevapların nicel ve nitel akıl yürütme problemleri olmak üzere iki faktör altında 

toplandığı görülmüĢtür. Cinsiyete göre, bu iki problem türündeki baĢarı durumları arasında bir 

farklılığın olup olmadığını belirlemek için MANOVA yöntemi kullanılmıĢtır.  Analiz sonucunda nicel ve 

nitel akıl yürütme problemlerindeki baĢarıda, cinsiyetin istatistiksel olarak anlamlı; fakat az bir etkisinin 

olduğu, her iki problem durumunda da kızların erkeklere göre daha baĢarılı oldukları görülmüĢtür. 

Öğrencilerin orantısal akıl yürütme düzeyleri ile cinsiyet arasında bir iliĢkinin olup olmadığının 

belirlenebilmesi için de Kay-Kare analizinden faydalanılmıĢtır. Analiz sonuçlarına göre, orantısal akıl 

yürütme yeterlik düzeyleri ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢkinin olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Bu sonuç yeterlik düzeylerinde bulunan öğrencilerin yüzdesinin cinsiyete göre 

farklılaĢtığını göstermiĢtir. Ayrıca tanımlanan yeterlik düzeylerindeki öğrenci sayıları incelendiğinde kız 

öğrencilerin daha çok 1.,2. ve 3. düzeylerde, erkek öğrencilerin ise 0. düzeyde olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

ÇalıĢma bulgularına göre; öğrencilerin orantısal akıl yürütme becerilerinde, cinsiyete göre 

farklılıkların olabileceği görülmektedir. Bu sonuçlara göre eğitimcilere ve öğretmenlere öneriler 

sunulmuĢtur. 
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Matematik, birçok insan tarafından sıkıcı algılanıp  matematik dünyası içine girmeyen için de 

pek ilgi çekici olamamaktadır. Aslında matematik hep insanlarladır. Ġnsanlarla yaĢamıĢ, büyümüĢ; 

ancak insanlar ölmüĢ matematik yaĢamaya ve büyümeye devam etmiĢtir. 

4-5 yaĢlarındaki çocukların birçoğu çok rahatlıkla tek basamaklı sayıları toplayabiliyorlar. Hatta 

bazı çocuklar bunu rakamlarla da gösterebiliyor. Ancak bu bugün böyle. Bunun bir geçmiĢi, temeli 

olmalı. Nasıl oldu? Rakamla yazdığımız 1,2,3,... sayılarını, sayı olarak düĢünmediğimizde ne kadar 

ilginç Ģekiller ve bu yazdığımız rakamın kaç olduğunu dünyanın her ülkesinde bilen bu ortak gizemli dil 

nasıl oluĢtu? Mısır‟da baĢladığı bilinen ve yapılan her tanımın yetersiz kaldığı bu serüvenin Mısır‟dan 

daha öncesine gidilmesine arkeolojik kazılarla yapılan çalıĢmalarla devam ediliyor. 

Matematik sözcüğü, ilk kez, M.Ö. 550 civarında Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıĢtır. 

Yazılı literatüre girmesi, Platon‟la(Eflatun) birlikte, M.Ö. 380 civarında olmuĢtur. Kelime manası 

“öğrenilmesi gereken Ģey”, yani, bilgidir. Kaynak olarak yazılı belgeleri alırsak, matematiğin M.Ö. 

3000-2000 yılları arasında Mısır ve Mezopotamya‟da baĢladığını söyleyebiliriz(Ülger, 2003).  

 

Bu çalıĢma, literatürde yer alan matematik ve tarih ile ilgili makalelerin taranmasıyla oluĢturulan 

derleme tipi bir çalıĢmadır. 

Matematik tarihi üzerinde çalıĢmaktaki amaç; matematiği okul sıralarında gören öğrencilere, 

matematik denince akıllarına daha değiĢik düĢüncelerin gelmesini sağlamaktır. 
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 Geometri kelimesi, “dünyayı ölçmek” anlamına gelen Yunan kökenli bir kelimedir. Ġlk çağ 

geometri teknikleri, uygulamaya yönelik ihtiyaçlara paralel olarak ortaya çıkmıĢtır. Örneğin Mısırlılar, 

arazilerin alanlarına bağlı olan bir vergi sistemine sahipti ve yer ölçümleri, Nil nehrinin düzenli 

taĢkınları nedeniyle her yıl tekrarlanmak zorundaydı.  Öklid, ilk cildinde düzlemin (bir çiftçinin soyut 

bahçesi olarak düĢünebiliriz) geometrisini ele aldığı Elemanlar (yaklaĢık M.Ö. 300)  isimli büyük 

eserinde; geometriyi aksiyomatik bir sistem içerisinde derledi ve geliĢtirdi. Bu eser, tarih boyunca en 

uzun süre okutulmuĢ ders kitabı olarak görülebilir ve bugün hala, ilk ve orta öğretimimizdeki matematik 

öğretiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla birlikte, Öklid geometrisi tek olası geometri değildir ve 

Öklid‟in V. Postulatı olan paraleller postulatı üzerine yapılan çalıĢmalar, pek çok farklı geometrinin 

mevcut olduğunu göstermiĢtir. 

 Bu çalıĢmadaki amacımız; bir küre olarak idealize edilen “dünyayı ölçmek” için, küresel 

geometriye kısa bir tur yapmaktır. Bu turumuzda; küresel geometri için geçerli olan sonuçların, 

düzlemsel (Öklid) geometriden tanıdık olduğumuz sonuçlarla olan iliĢkileri de değerlendirilecek ve 

dünya üzerinde yaĢayan bizler için, düzlemsel geometrinin neden Öklid ve çağdaĢlarının sezgilerine 

(ve hatta bizim sezgilerimize) daha yakın olduğu üzerinde de durulacaktır.   
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Ġspat matematikçilerce, matematik alanının ve uygulamasının temeli olarak görülür. Birçok 

öğrenci ise niçin ispat yapmayı öğrenmek zorunda olduklarını gerçekten anlayamamaktadır. 

Trigonometri ortaöğretim matematik müfredatının önemli bir konusudur. Trigonometriyle çalıĢırken 

öğrencilerin çoğu eĢitlikleri ezberlemekte ve bu formülleri rutin alıĢtırmaları çözmek için 

uygulamaktadırlar. Öğrencilerden trigonometride ispat yapmaları istendiğinde, dönüĢüm-ters dönüĢüm 

formüllerinde olduğu gibi eĢitlikleri taraf tarafa toplamayla bağlantılı cebirsel dönüĢümler 

yapmaktadırlar. Trigonometri kavramlarını öğrencilerin daha iyi anlamalarını sağlamak için görsel 

ispatlar yararlı olabilir. Bu çalıĢmada; dönüĢüm-ters dönüĢüm formüllerinin görsel olarak ispat 

edilmesini ve bu sürece öğrencilerin etkin olarak katılmasını amaçlayan çalıĢma yapraklarının 

geliĢtirilmesi ve hazırlanan çalıĢma yapraklarıyla ilgili öğretmen ve öğrenci görüĢlerinin alınması 

amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmada özel durum çalıĢması metodolojisi kullanılmıĢ; veriler yarı yapılandırılmıĢ 

mülakatlar yoluyla toplanmıĢtır. Bu amaçla öncelikle literatür taraması yapılmıĢ ve çalıĢma yaprakları 

hazırlanmıĢtır. Hazırlanan çalıĢma yaprakları beĢ matematik öğretmenine, beĢ üniversitede görev 

yapan öğretim üyesine inceletilmiĢ ve görüĢleri alınmıĢtır. Daha sonra lise 2. sınıflardan bir sınıfta 

uygulama yapılmıĢ ve öğrencilerin görüĢleri alınmıĢtır. Mülakat verilerinin analizi sonucunda, 

öğretmenler ve öğretim üyeleri formüllerin görsel ispatının konuyu anlama açısından yararlı ancak 

zaman alıcı bir süreç olduğu görüĢünde birleĢmiĢlerdir. Öğrenciler yapılan uygulama ile ispatların 

nereden geldiğini daha iyi anladıklarını söylemiĢlerdir. Öğrenciler de zaman sorununu 

vurgulamıĢlardır. Öğrenciler ayrıca görsel çizimlerin düzgün ve anlaĢılır olması gerektiğini 

söylemiĢlerdir.  
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2
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü  

 

 

Matematik; soyut kavramlardan oluĢan, matematikçiler için çok kolay olmakla birlikte 

öğrenciler için anlama ve öğrenme zorlukları yaĢadıkları bir derstir. Günümüzde matematik öğretiminin 

hedefleri incelendiğinde, matematiğin öğrenciler tarafından daha fazla anlaĢılmasını ve güncel hayatla 

iliĢkilendirilmesini hedefleyen bir anlayıĢ göze çarpmaktadır. Bu bağlamda soyut matematik 

kavramlarını somut ve daha anlaĢılır hale getirmede görselleĢtirme bir araç olabilir. Bu çalıĢmada, 

trigonometri kavramlarının öğretiminde görselleĢtirmeye dayalı çalıĢma yapraklarının öğrenci 

baĢarısına ve matematiğe yönelik tutuma etkisinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır. Amasya Anadolu 

Lisesi‟nde 2007-2008 öğretim yılında yürütülen çalıĢmada yarı-deneysel yöntem kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın evreni Amasya‟da öğrenim gören bütün 10. sınıf öğrencileri; örneklemi 26 deney, 24 

kontrol grubu öğrencisidir. ÇalıĢma verileri görsel-uzamsal beceri testi, trigonometri baĢarı testi ve 

matematiğe yönelik tutum anketiyle toplanmıĢ ve SPSS 10.0 ile analiz edilmiĢtir. Yapılan bağımsız 

grup t-testi sonuçları, iki grubun tutum puanları arasındaki farkın anlamlı olduğunu göstermiĢtir. Deney 

grubunun sontest baĢarı ortalaması 74.31 kontrol grubunun 60.83 olarak hesaplanmıĢtır. Aradaki fark 

0.05 düzeyinde anlamlıdır. ÇalıĢmada cinsiyetlere göre de karĢılaĢtırmalar yapılmıĢ ve bulunan 

farkların 0.05 düzeyinde anlamlı olmadığı tespit edilmiĢtir. Bu sonuçlar çerçevesinde, görselleĢtirmeye 

dayalı çalıĢma yapraklarının matematik öğretiminde daha yaygın olarak kullanılması önerilebilir.  
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ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN BAĞINTI BULMA VE SĠSTEMATĠK LĠSTE 
YAPMA STRATEJĠLERĠNĠ KULLANMA DÜZEYLERĠ 

 

Burcu ÇELEBĠOĞLU
1
, Yeliz YAZGAN

2 

 

1
Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

2
Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü 

 

Bu araĢtırmada, ilköğretim öğrencilerinin matematiksel sıra dıĢı problem çözme stratejilerinden 

bağıntı bulma stratejisi ile sistematik liste yapma stratejilerini kullanma düzeyleri ve bu düzeyler 

arasında bir iliĢki olup olmadığı incelenmiĢtir. Bu amaçla, ilköğretim 2. ve 3. sınıf öğrencileri ile 4. ve 5. 

sınıf öğrencileri birer grup olarak düĢünülmüĢ ve her grup için bu iki stratejiye ait dörder problemden 

oluĢan farklı iki test tasarlanmıĢtır. Tasarlanan testler, Bursa ilindeki bir ilköğretim okulu‟ nun 2, 3, 4. ve 

5. sınıflarında okumakta olan toplam 307 öğrenciye uygulanmıĢtır.  

Testlerin uygulanması sonucunda her öğrencinin iki strateji için toplam puanları kullanılarak, 

sınıf düzeyinde ortalamalar ve korelasyon katsayıları hesaplanmıĢtır. Ek olarak, regresyon analizi ve 

bağımsız gruplar için t testi de yapılmıĢtır. Bu analiz sonuçlarına göre, tüm sınıf düzeylerinde bağıntı 

bulma ve sistematik liste yapma stratejilerinin ortalamalarının düĢük olduğu, ancak kullanımları 

arasında olumlu yönde ve anlamlı bir iliĢki olduğu görülmüĢtür.  
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ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN  PROBLEM ÇÖZME VE MATEMATĠK 
BAġARILARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

Dilek KARAOĞLAN
1
, Mine IġIKSAL 

2
,
 
Yusuf KOÇ

3 

 

1
Terakki Vakfı Özel ġiĢli Terakki Ġlköğretim Okulu 

2
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü 

3
Indiana University, Faculty of Education, School of Education 

. 

Bu çalıĢmanın amacı 6. sınıf öğrencilerinin EBOB-EKOK, kümeler ve doğal sayılar konularında 

problem çözmeye dayalı etkinlikler sonrası problem çözme baĢarıları ile matematik baĢarıları 

arasındaki iliĢkinin araĢtırılmasıdır. ÇalıĢma Ġstanbul‟da  özel bir okulda öğrenim gören 170 altıncı sınıf 

öğrencisi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 2007-2008 öğretim yılı boyunca farklı ünitelerde (doğal sayılar, 

kümeler, EBOB-EKOK) problem çözmeyi öğretmek amacıyla; ilköğretim matematik dersi programı 

takip edilerek öğrencilerin aktif katılımlarını sağlayacak yöntemlerin kullanıldığı öğretim tasarımları 

hazırlanmıĢ ve uygulanmıĢtır. ÇalıĢmanın verileri, Problem çözme baĢarı testleri (PSATs) ve 

Matematik baĢarı testleri (MATs) kullanılarak elde edilmiĢtir. Açık uçlu sorulardan oluĢan problem 

çözme baĢarı testleri (PSATs), dereceli puanlama anahtarı kullanılarak problemi anlayalım, plan 

yapalım, planı uygulayalım, kontrol edelim baĢlıklarında ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilmiĢtir. 

Çoktan seçmeli sorulardan oluĢan Matematik baĢarı testlerinin (MATs) değerlendirilmesi optik okuyucu 

yardımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma sorularının incelenmesinde nicel yöntemlerden faydalanılmıĢ 

ve iliĢkisel model kullanılmıĢtır. Ġstatistiksel analiz sonuçları, 6. sınıf öğrencilerinin  EBOB-EKOK, 

kümeler ve doğal sayılar konularında problem çözmeye dayalı etkinlikler sonrası aldıkları problem 

çözme baĢarı puanları ile ortalama matematik baĢarı puanları arasında anlamlı pozitif bir iliĢki 

olduğunu göstermiĢtir. AraĢtırma sonuçları, yeni ilköğretim matematik programında da belirtildiği gibi 

öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliĢmesine önem verilmesi gerektiğini, bunun için somut 

materyaller, hikayeler ve aktivitelerle zenginleĢtirilmiĢ, farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı 

öğrenme ortamlarının hazırlanması gerektiğini göstermiĢtir. 
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6-8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN GRAFĠK ÇĠZME VE OKUMA BECERĠLERĠNĠN 
ĠNCELENMESĠ 

 
Elif Nur AKKAġ, Zülbiye TOLUK UÇAR    

 

Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü 

 

Türkiye ve dünyada son yıllarda yapılan araĢtırmalar istatistik eğitimine verilen önemin gittikçe 

arttığını göstermektedir. Buna paralel olarak okullarda öğrencilere, öğrencilerin temsil biçimlerini daha 

iyi anlamaları ve yorumlamalarına yönelik beceriler kazandıracak uygulamalar yaptırılmaktadır. Bu 

uygulamaların arasında grafik okuma ve grafik çizme becerilerini geliĢtirmeye yönelik uygulamalar 

önemli bir yer tutmaktadır. Yapılan bu çalıĢma ile 6. -8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin grafik okuma ve 

grafik çizme becerileri incelenerek, öğrencilerin bu becerilerde ne düzeyde olduklarının ortaya 

çıkarılması amaçlanmıĢtır. Ayrıca bu becerilerde öğrencilerin gösterdikleri düzeylerin, sınıf seviyelerine 

göre karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır. AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntemi uygulanmıĢ, nitel araĢtırma 

desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıĢtır. AraĢtırmaya Bolu‟da bir ilköğretim okulundan 2008–2009 

eğitim-öğretim yılı güz döneminde, 6. 7. ve 8. sınıf düzeyinde, maksimum çeĢitlilik örneklemesine 

uygun, 30 öğrenci gönüllü katılmıĢtır. Her sınıf düzeyinden onar öğrenci seçilmiĢ, bu öğrencilerin 

seçiminde, öğrencilerin matematik baĢarı durumlarına göre alt, orta ve üst düzey olarak ayrılmalarına 

dikkat edilmiĢtir. Öğrencilerin seçiminde, ders öğretmeninin görüĢlerinden yararlanılmıĢtır. Ders 

öğretmeni öğrenci seçiminde, öğrencilerin sınıfta matematik derslerinde gösterdikleri performans ve 

karnedeki matematik notlarına göre baĢarı düzeylerini belirlemiĢtir. Veri toplama aracı olarak, klinik 

mülakat yöntemi kullanılmıĢtır. Klinik mülakatlarda kullanılan 7 problem Mooney‟den (2002), 

Ġngilizceden Türkçe‟ye araĢtırmacı tarafından uyarlanmıĢtır. Problemlerin Türkçe‟ye uyarlanmasında 

kültürel farklılıklar dikkate alınmıĢ ve problemlerin içeriği Türk öğrencilere göre düzenlenmiĢtir. 

GörüĢmelerde kaydedilen ses kayıtlarının çözümlemesi yapıldıktan sonra öğrencilerin görüĢme 

esnasındaki çözümleri ve çizimleri analizde kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği 

kullanılmıĢtır. Veri analizi sonucunda elde edilen bulgular literatürle uyum göstermektedir. Öğrencilere 

sütun grafiği, alıĢık olmadıkları bir Ģekilde sunulduğunda, öğrencilerin bir kısmı sütun grafiğini 

okumada zorluk yaĢamıĢlardır. GörüĢmelerde sorulan “Ģekil grafiği çizimi” ne yönelik soruda ise 

öğrencilerin neredeyse tamamına yakın bir kısmı Ģekil grafiğini ya tam olarak çizememiĢ, ya da hiç 

çizememiĢtir. Ayrıca öğrencilerden “tabloda yer alan verileri gösteren bir grafik”  çizmeleri istendiğinde, 

öğrenciler genelde sütun grafiği çizmiĢlerdir. Farklı olarak birkaç tane daire grafiği ve çizgi grafiği 

çizimleri de görülmüĢtür. Ancak bu çizimlerin neredeyse hiç birinin grafik özelliklerini tam olarak 

taĢımadıkları görülmüĢtür. Yani öğrenciler grafik çizseler dahi, ya grafiğin eksen adları doğru, fakat 

baĢlığı, ölçeği yoktur, ya da bunun tam tersi olmuĢtur. Benzer zorluklar grafik okumaya yönelik 

sorularda da ortaya çıkmıĢtır. Bulguların tamamı, tartıĢma, sonuç ve öneriler tam metinde 

sunulacaktır.   
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MATEMATĠK EĞĠTĠMĠNDE DĠLSEL ÖĞELER 

 

Elif SEZER 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencisi 

 

Matematik ile doğa dolayısıyla doğa bilimleri arasında güçlü bir iliĢki vardır. Benzer bir iliĢki 

kendini dilbilim ile matematik arasında da göstermektedir.  Matematik ve dil arasında önemli ve ilgi 

çekici bir iliĢki mevcuttur. 

 Dilin içerisinde birtakım matematiksel uygulamalar ve mantık vardır. Bunun yanı sıra 

matematik içerisinde dil yadsınamaz bir biçimde bulunur. Matematik, evrensel bir dildir. Kendisine 

özgü bir alfabesi ve kuralları vardır. Öte yandan dilbilim içerisinde yer alan edebi eserler, yazılan 

yazılar, dilin grameri, dile veya kültüre ait kelimeler vb matematiksel özellikler taĢır.  

 Dilbilim ve matematik arasında kurulan iliĢki matematik eğitimi süresince de kullanılabilir. 

Böylelikle yeni eğitim sistemimize uygun, daha kaliteli ve daha verimli matematik eğitimi 

gerçekleĢtirilebilir.  

Matematik eğitimi öğrenci-öğretmen-matematik arasında gerçekleĢir. Matematik eğitiminin 

gerçekleĢtirilmesinde dile ait birçok faktör vardır. Öğretmenin konuĢması, dersin anlatımı, kullanılan 

tümcelerin yapısı, sınıf içi iletiĢim, matematiğin dili ve dilin matematiği gibi birçok faktörler matematik 

eğitimi esnasında kullanılır. Bu çalıĢmada matematik eğitiminde yer alan dilsel öğeler incelenmektedir. 
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ĠLKÖĞRETĠM  MATEMATĠK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜYLE MATEMATĠK 

 

Emel TOPBAġ TAT, Safure BULUT 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü 

 

Öğretmenlerin matematikle ilgili düĢünce ve tutumları öğrencilerin matematik baĢarı ve 

tutumlarını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Matematiğin resminin çizilmesine yönelik bir çalıĢma 

matematik hakkındaki düĢünceler, matematiğe yönelik tutumlar ve matematiğin günlük yaĢantıda yeri 

hakkındaki görüĢler gibi birçok noktayı yansıtan önemli bir araçtır. ÇalıĢmanın temel amacı, ilköğretim 

matematik öğretmen adaylarının matematik öğretim/öğrenme ortamına yansıtabilecekleri matematik 

algılarını belirlemektir. 

Bu çalıĢma 25 ilköğretim matematik öğretmen adayıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada öğretmen 

adaylarından matematiğin resmini çizmeleri ve çizdikleri resmi açıklamaları istenmiĢtir. ÇalıĢmada 

öğretmen adaylarının resimleri ve açıklamaları iki araĢtırmacı tarafından ayrı ayrı incelenerek ortak 

sonuçlara ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre, öğretmen adayları resimlerini ve açıklamalarını 

matematiğin onlar için ne olduğu ya da günlük hayata yansımaları çerçevesinde ĢekillendirmiĢlerdir. 

Matematiksel semboller, rakamlar ve geometrik Ģekiller kullanarak matematiğin resmini çizenler 

yanında doğadaki matematiği vurgulayan resimler de bulunmaktadır. Ayrıca matematiğin resmini 

benzetmeler kullanarak çizenler de vardır. Örneğin bir öğretmen adayı yıldızları izleyen bir insan resmi 

çizdikten sonra resmini “matematik yıldızları izlemek kadar güzel birĢey, ona daldığında hayatı 

unutursun. Sadece o vardır.” Ģeklinde açıklamıĢtır. Öğretmen adaylarının resimleri matematiğe yönelik 

tutum ve yaklaĢımlarını yansıtacak düzeydedir.   

Bildiride bulgular ayrıntılı olarak tartıĢılacaktır. 
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MATEMATĠK TARĠHĠ VE MATEMATĠK TARĠHĠNĠN MATEMATĠK EĞĠTĠMĠNDE 
KULLANIMI 

 

Emel TÖRER
1
, Elif SEZER

2
 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencisi
1 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği 

Öğrencisi
2 

 

Matematik ile diğer bilim dalları arasında kurulan iliĢkiler ve bu iliĢkilerin matematik eğitiminde 

kullanımı özellikle son yıllarda önem kazanmıĢtır. Tarih ve matematik iliĢkisi matematik tarihi olarak 

kendini gösterir. Ancak ülkemizde bu konuyla ilgili çalıĢmaların sayısı da oldukça azdır. Matematik 

tarihi içerisinde matematiğin ortaya çıkma süreci, matematiğe ait kavramların oluĢumu ve tarihsel 

geliĢimi, zaman içerisinde matematiğin yapılandırılması, geçmiĢteki matematik eğitimi gibi konular 

incelenebilir.  

Matematik tarihinin matematik eğitiminde kullanımını bir çok yönden incelemek mümkündür: 

konunun tarihsel geliĢimi, uygulanıĢı, uluslar arası alanda yapılan araĢtırmalar, uygulanıĢına yönelik 

yapılan araĢtırmalar vb. Aynı zamanda bu kullanım hem olumlu hem olumsuz birçok faktör içerebilir. 

Bunun yanısıra matematik tarihinin matematik eğitiminde kullanımı farklı çalıĢmalar ile 

gerçekleĢtirilebilir; ancak bu yöntemin uygulanıĢına uygun çalıĢmalar oluĢturulması sanıldığından 

zordur. Matematik eğitimi süresince farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmak oldukça önemlidir.  

Bu kullanım farklı strateji, yöntem ve teknik kullanımının da önünü açacaktır. 

Bu çalıĢmada matematik tarihinin anlamı ve matematik tarihinin matematik eğitiminde 

kullanımının birçok yönden incelenmesi yer almaktadır. 
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EXCEL VE VBASIC YARDIMIYLA MATRĠSLER KONUSUNUN ÖĞRETĠMĠ 

 

Erdal ÖZÜSAĞLAM
1
, Efruz MERSĠN

1
, Ali ATALAY

2 

 

1
Aksaray Üniversitesi, Fen Ed. Fakültesi, Matematik Bölümü-AKSARAY 

2
ESOGU, Fen Ed. Fakültesi, Ġstatistik Bölümü-ESKĠġEHĠR 

 

Bilgi teknolojilerinin sürekli geliĢmesi sonucunda öğretim yazılımlarının niteliği artmakta ve 

alternatifler sürekli çoğalmaktadır.  

Bu bağlamda matematik eğitiminde de bu öğretim yazılımlarının etkin bir Ģekilde derslere 

entegre edilerek kullanılması gerekliliği kaçınılmaz olmuĢtur. 

Bu çalıĢmada; Excel ve VBASIC (Visual Basic) programı yardımıyla matematik müfredatında yer alan 

matrisler konusu öğretilmesi amaçlanmıĢtır. Bunun için Matrisler ve Determinatlar konularının 

öğretimine yönelik bilgisayar destekli çalıĢma programcıkları geliĢtirilmiĢtir. Sınıfiçi uygulamalarda bu 

programcıkların öğrenciler tarafından zevkle ve istekle kullanıldığı, yapılan grup çalıĢmaları ile 

bilgilerini yapılandırma fırsatı verdiği ortaya çıkmıĢtır. 
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ETKĠNLĠKLERLE MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠ:  
HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM SEMĠNERĠYLE ĠLGĠLĠ ĠZLENĠMLER  

 

F. Derya YAVUZ
1
, YeĢim SARAÇOĞLU

1
, Erol ÖZSOY

1
, Safure BULUT

2 

 

1
TTKB, Eğitim Öğretim ve Program Dairesi BaĢkanlığı 

2
ODTÜ, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü 

 

Ülkemizde 2003 yılından bu yana matematik dersi öğretim programlarını geliĢtirme çalıĢmaları 

devam etmektedir. Programların 2005–2006 eğitim öğretim yılında ülke genelinde okullarda 

uygulamasına karĢın istenilen düzeyde hayata geçirilmesinde bazı sorunlar yaĢanmaktadır. Bu 

sorunların kaynaklarından bazıları olarak; öğretmenlerin alanda kendilerini yeterince 

yenileyememeleri, programda önerilen öğretim strateji, yöntem, teknikleri ile ders materyallerinin 

kullanımı konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamaları vb. gösterilebilir. 

Bu nedenle,  Milli Eğitim Bakanlığı özellikle ilköğretim matematik dersi öğretim programlarının 

uygulanabilmesi için öğretmenler, idareciler ve müfettiĢlere yönelik hizmet içi eğitim seminerleri 

düzenlenmiĢtir.  Bu çalıĢma, yapılan hizmet içi eğitim seminerinden biriyle ilgili izlenimleri paylaĢmaya 

dönüktür.   

“Etkinliklerle matematik öğretimi” seminerinin amaçlarından birincisi; matematik dersi öğretim 

programlarında ilk defa yer alan öğretim materyallerden yararlanılarak etkinlik hazırlama konusunda 

ilgilileri bilgilendirmek ve deneyim kazanmalarını sağlamak;  ikincisi ise matematik dersi öğretim 

programlarının uygulanmasında sık karĢılaĢılan ve sorun olarak gündeme gelen bazı konular hakkında 

öğretmenleri bilgilendirmektir.  

“Etkinliklerle matematik öğretimi” seminerine Türkiye‟nin farklı illerinde görev yapan 104 

öğretmen ve yönetici katılmıĢtır. Eğitim sürecinde küçük gruplar halinde çalıĢılarak öğretmenlerin 

zihinsel ve fiziksel olarak aktif olmaları sağlanmıĢtır. Birçok öğretmenin matematik dersi öğretim 

programlarında yer alan bazı öğretim materyalleriyle ilk defa karĢılaĢtıkları,  bu öğretim materyalleriyle 

ilgili bilgi ve beceriye sahip olmadıkları gözlemlenmiĢ, süreçte bu öğretmenlerin asgari bilgi ve 

beceriye sahip olmaları sağlanmıĢtır. Seminer süresince bazı öğretmenlerin sahip olduğu 

önyargılarının değiĢtiği de gözlenmiĢtir.  

Bildiride seminerin içeriği ve süreç hakkında daha ayrıntılı bilgi verilecektir. Ayrıca öğretmenlerin 

hazırlamıĢ olduğu etkinliklerden örnekler de verilecektir.  

Sonuç olarak, öğretmenlerin ihtiyaçlarına yönelik ve uygulama yapmalarına olanak sağlayan 

hizmet içi eğitim seminerlerin düzenlenmesi gerektiği söylenebilir. 
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ÖĞRETEREK ÖĞRENME 

 

Fatmagül KARA 

 

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Matematik Eğitimi Bölümü 

 

Matematik eğitimi felsefesinin temel soru (n) larından biri eğitimin amacının ne olduğu ve bu 

amaçların ne tür bir kitleye göre seçildiğidir. Bu amaçlardan biri gerçek bilgiye ulaĢmak olarak kabul 

edilebilir.  

Günümüzün en büyük sorunlarından, “kullan-at” yaĢam tarzının bir sonucu olarak eğitimde 

bilginin kullanılması da "kullan-unut bilgi" olarak zihinlere yerleĢmiĢ ve bilginin elde edilme yollarını 

tıkamıĢtır. Tek bir sınavda en yüksek puanı almayı odak seçen eğitim sisteminin doğal sonucu olarak 

bilgi ezberlenen ve bir kaç yıl içinde unutulacak bir külfet olarak görülmüĢtür. Uygulanan yöntemlerle 

bir kısır döngü oluĢmuĢ ve gerçek amaç ( bilginin gerçek anlamda öğrenilmesi) unutulmuĢtur. Öğrenci 

merkezli olduğu düĢünülen sistemde, aslında öğrenci tamamen saf dıĢı bırakılmıĢtır. Bunu engellemek 

için öğrenme- öğretme sürecine öğrencinin dâhil edilmesini amaçlayan yöntemler ortaya çıkmıĢtır. 

Öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin derse etkin katılımını sağlayan yöntemler arasında 

okullarda yaygın olarak "Tahtada öğrenciye soru çözdürmek" kullanılmaktadır. Oysa bu yöntem 

öğrencilerin derse karĢı geliĢtirdiği ön yargılar, ön yargıların doğurduğu kaygı, topluluk önünde kendini 

ifade edememe gibi nedenlerle özellikle matematik derslerinde baĢarısızlığa uğramaktadır. Teknik 

uygulanmadan önce öğrencinin matematik kaygı düzeyini azaltacak alternatif bir yöntem 

kullanılmasının baĢarı düzeyini artıracağı aĢikârdır. 

ÇalıĢmamızda; uygulanan sınıftaki her öğrencinin “Öğretmen” rolünü üstlenip, bilgiye 

ulaĢmada sorumluluk alarak, kendi öğrenme yöntemini keĢfetmesini sağlayacak ve tahtada soru 

çözmenin ön süreci olarak niteleyebileceğimiz "Öğreterek Öğrenme" yöntemi anlatılacaktır. Sunumda 

yöntemin ortaya çıkıĢ süreci, öğrencilerin baĢarılarını düĢüren etkenler temel alınarak yöntemin analiz 

edilmesi, uygulama Ģekli, benzer yöntemlerle karĢılaĢtırılması ve son olarak yöntemin iyi ve kötü 

yanlarının değerlendirmesinin ardından çözüm önerileri anlatılacaktır. 
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GEOMETRĠK ġEKĠL OLUġTURMA VE PARÇALARINA AYIRMA ĠLE ĠLGĠLĠ 
ETKĠNLĠKLERDE ÖĞRENCĠ DAVRANIġLARI 

 

Funda GÜNDOĞDU ALAYLI, Elif TÜRNÜKLÜ 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği 

Anabilim Dalı 

 

Bireyler, çok küçük yaĢlarda, çevreleriyle ilgilenmeye baĢladıkları andan itibaren geometrik 

Ģekiller ve geometri ile tanıĢmaya baĢlarlar ve zamanla geometri ile ilgili bilgi ve becerileri geliĢir. 

Alanla ilgili çalıĢmalara bakıldığında, bireylerdeki geometrik düĢünme düzeylerinin tanımlanmıĢ olduğu 

görülmektedir. Bu düzeylerin bilinmesi, geometri öğretimi açısından önemli olmuĢtur. Geometrik Ģekil 

oluĢturma, uzamsal yeteneğin, geometrik fikirlerin ve becerilerin geliĢtirilmesinde ve hatta sayıların 

anlaĢılmasında da çok önemli bir yere sahiptir (Clements ve ark, 1997). Geometrik düĢünmenin 

geliĢmesi için Ģekil oluĢturma ve parçalarına ayırma etkinliklerine sınıflarda yer verilmesinin önemi, 

bazı çalıĢmalarca vurgulanmaktadır. Clements, Wilson ve Sarama‟nın (2004) çalıĢmasına göre verilen 

bir Ģekli oluĢturma ve parçalarına ayrıma ile ilgili beceriler, geometrik muhakemenin geliĢmesi ve 

kavramların oluĢturulabilmesi açısından önemlidir. Ancak alan yazına bakıldığında konu ile ilgili 

çalıĢmaların küçük yaĢ gruplarına yönelik olduğu görülmektedir.  

Bu araĢtırmanın amacı ilköğretim 6-8.sınıf öğrencilerine yönelik Ģekil oluĢturma ve parçalarına 

ayırma etkinliklerinde gösterdikleri davranıĢları ortaya koymaktır. Bu amaçla Clements, Wilson ve 

Sarama‟nın (2004), tanımladığı geometrik Ģekil oluĢturma ve parçalarına ayırma beceri düzeyleri 

dikkate alınarak etkinlikler geliĢtirilmiĢtir. AraĢtırma deseni olarak örnek olay çalıĢması seçilmiĢ ve 

matematik baĢarılarına göre seçilen 6-8.sınıf öğrencilerinden 6 kiĢiyle yapılan yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme ve gözlem yoluyla veriler toplanmıĢtır. Elde edilen veriler nitel veri analiz yöntemleri 

kullanılarak analiz edilmiĢ, öğrencilerin gösterdiği davranıĢlar ortaya konulmuĢtur. 
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FUZZY HEDEF PROGRAMLAMANIN VERGĠ OPTĠMĠZASYONU ÜZERĠNE BĠR 
UYGULAMASI 

 

Gamze BUZKAN,  Ahmet ġAHĠNER  

 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü 

 

Bu çalıĢmada çok amaçlı karar verme yönteminin bir dalı olan hedef programlama tekniğinin bir 

baĢka modeli olarak bilinen fuzzy hedef programlamanın bir uygulaması üzerinde durulmuĢtur. 

Yapılan çalıĢmada Isparta Belediyesi‟nin 2008 yılı vergi çeĢidine bağlı olarak elde ettiği gelir dikkate 

alınarak 2009 yılı için toplayacağı vergi miktarını belirten hedefler altında nasıl daha kolay bir Ģekilde 

toplayacağı belirlenmiĢtir. ÇalıĢmamızda fuzzy hedef programlamayı kullanmamızın baĢlıca sebebi 

birbiriyle çeliĢen hedeflerin olması ve hedef değerlerdeki bulanıklıktır. Yapılan çalıĢmada simetrik 

sapmalar kullanılarak sonuç elde edilmiĢtir. Bu sapmalara bağlı olarak üyelik fonksiyonu tanımına göre 

her bir vergi çeĢidi temel alınarak iki adet bulanık hedef oluĢturulmuĢtur. Bunun yanında toplam vergi 

geliri hedefi de dikkate alınarak iki adet bulanık hedef oluĢturulmuĢtur. Yapılan çalıĢmada problemin 

çözümü sonucunda Isparta Belediyesi için vergi çeĢidine göre en uygun vergi miktarları elde edilmiĢtir. 
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 Ġtalyan matematikçi Fibonnacci kitaplarının birisinde, tavĢan çiftliği olan bir arkadaĢıyla ilgili 

olduğunu iddia ettiği bir probleme yer vermiĢtir. Bu probleme göre, arkadaĢının çiftliğindeki tavĢanlar 

doğdukları ilk iki ay yavru yavrulayamamaktadır. Üçüncü aydan itibaren her çiftin her ay bir çift yavrusu 

olmaktadır. Bu problemde tavĢanların hiç ölmedikleri kabul edilmektedir. Buna göre Fibonnacci‟nin 

arkadaĢı bir çift tavĢanla baĢlarsa kaç ay sonra kaç çift tavĢanı olur? TavĢan probleminin Fibonnacci 

serisi ile özdeĢleĢtiği söylenebilir. Fibonnacci serisinde her sayı kendisinden önce gelen iki sayının 

toplamıdır. Bu sayılar 0, 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55, 89, 144, 233…vb Ģeklinde devam eden sayı dizisi ile 

gösterilir. Fibonnacci sayılarının bir baĢka özelliği ise serideki bir sayı kendisinden önceki sayıya 

bölündüğünde birbirine çok yakın değerler elde edilmesidir. Bu seride 13. sırada yer alan sayı 

değerinden sonra bu oranın sabit olduğu görülmektedir ve bu değer altın oran olarak 

isimlendirilmektedir (233 / 144 = 1,618, 377 / 233 = 1,618, 610 / 377 = 1,618, 987 / 610 = 1,618, 1597 

/ 987 = 1,618, 2584 / 1597 = 1,618). 

Doğada ve insan bedeninde altın oranın varlığını gösteren birçok örnek bulunmaktadır. 

Fibonnacci sayılarının ve altın oranın bitki (ayçiçeği, zambak, küpe çiçeği), sebze (karnıbahar, piramit 

karnıbahar) insan vücudu ve elinde görüldüğü örnekler bulunmaktadır. Fibonnacci serisine benzer 

Ģekilde insan vücudunun farklı kısımları arasında var olduğu öne sürülen ve altın oran değerleri 

M/m=1, 618 oranına yakın olduğu belirtilmektedir. Bu poster çalıĢmada, insan vücudunda (parmak 

ucu-dirsek arası / el bileği-dirsek arası, omuz hizasından baĢucuna olan mesafe / kafa boyu, göbek-

baĢucu arası mesafe / omuz hizasından baĢucuna olan mesafe, göbek-diz arası / diz-ayakucu arası), 

insan elinde (baĢparmak dıĢındaki parmaklar için parmağın tam boyunun ilk iki boğuma oranı) ve 

insan yüzünde (yüzün boyu / yüzün geniĢliği, dudak- kaĢların birleĢim yeri arası / burun boyu, yüzün 

boyu / çene ucu-kaĢların birleĢim yeri arası, ağız boyu / burun geniĢliği, burun geniĢliği / burun delikleri 

arası, göz bebekleri arası / kaĢlar arası) arasindaki mesafenin ölçülmesi ile altın oranın varlığını 

keĢfetmeye yönelik bir etkinliğe yer verilecektir.   
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Karar vermek günlük hayatımızın bir parçasıdır. YaĢadığımız dünyada kaynakların azlığı ve 

eldeki bilgilerin yetersizliği nedeniyle güvenilir matematiksel modelleri kurmak çoğu zaman 

olanaksızdır. Bazı hayat problemlerinde toplam karın maksimumu veya toplam zararın minimumu gibi 

tek amaçtan ziyade çok farklı amaçlar üzerine odaklanılır. ĠĢte bu durumlarda çok ölçütlü karar verme 

yaklaĢımı gereklidir. Çok amaçlı karar vermede kayda değer sayıda teknikler geliĢtirilmiĢ olup 

bunlardan en ilgi çekeni hedef programlamadır. Çoklu amaçları doyuran ve hedeflerin gerçekleĢmesini 

sağlayan hedef programlama iĢ dünyasında büyük kolaylık sağlamıĢtır. Bu çalıĢmamızda hedef 

programlama hakkında bilgi verilmiĢ ve günlük hayat problemi olan Isparta Ġlinin en iyi vergi oranının 

hesaplanması problemi incelenmiĢtir. Problemdeki kısıtlar ve hedeflenen değerlerle ilgili öneri ve 

eleĢtiriler yapılmıĢtır. 
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Dans, müzik ,ritim ve matematik kombinasyonu Kinestetik -Bütünsel öğrenciler için öğrenmenin 

kalıcı olmasını sağlıyor.  

Öğrencinin kendi dans modellerini oluĢturmasına fırsat vermek iletiĢim ve eleĢtirisel düĢünme 

yeteneklerini geliĢtiriyor. Konuları anlamakla beraber motivasyonunu artırıyor. Zihin ve beden 

koordinasyonlarını etkili bir biçimde kullanıyor. Zihinsel modeller oluĢturuyor. Eylemleri kendine göre 

yorumlayarak bilgiyi sembolik olarak kullanıyor. Aktif rol alarak bilgiyi fiziksel olarak yapılandırarak 

yaparak öğreniyor. Vücudunu kullanarak soyut matematiksel düĢünceler daha somut ve eğlenceli 

oluyor. 

Sınıf içi uygulamalar paylaĢılacak. 
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Bu çalıĢmada, m-değiĢkenli Bernstein polinomlarının bir genelleĢtirilmesi verilmiĢtir. Bu 

polinomların m-boyutlu sürekli fonksiyon uzaylarında yaklaĢım özellikleri incelenmiĢtir. Ġki ve üç 

boyutlu uzaylarda yaklaĢım ve yaklaĢım hızını gösteren örnekler verilmiĢtir. 
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 Eğitim sisteminin her aĢamasında matematik eğitiminin kalitesini yükseltmek için çeĢitli 

amaçlar belirlenmektedir. Ġlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programının temel amaçlarından olan 

ve her zaman matematik ders programlarının merkezinde bulunan problem çözmenin öğrenciler 

tarafından ne kadar anlaĢıldığı önem arz etmektedir. Bu çalıĢmanın amacı, öğrencilerin problem 

çözme baĢarıları ile problem çözme aĢamalarını kullanmaları arasındaki iliĢkiyi tespit etmektir. Ayrıca, 

problem çözebilen ve çözmekte zorlanan öğrencilerin problem çözme aĢamalarının hangilerinde ne 

kadar baĢarılı olduklarını belirlemektir. 

 ÇalıĢmada “6. Sınıf Problem Soruları”, “7. Sınıf Problem Soruları”, “8. Sınıf Problem Soruları” 

adı altında, öğretim programında yer alan konularla ilgili ders kitabından ve uzmanların hazırlamıĢ 

olduğu sorulardan seçilen problemler yer almaktadır. Problem soruları 2008 – 2009 eğitim öğretim 

yılının sonunda uygulanmıĢtır. ÇalıĢma Elazığ ilinde sosyoekonomik düzeyi iyi olmayan bir yatılı 

ilköğretim bölge okulunda okuyan mevcudu 18 olan 6. sınıf, mevcudu 12 olan 7. sınıf ve mevcudu 24 

olan 8. sınıf öğrencilerine uygulanmıĢtır. Uygulama sonunda elde edilen sonuçlara göre her sınıftan 

“iyi”, “orta” ve “geliĢtirilebilir” öğrenci seviyelerini temsilen üçer öğrenci seçilmiĢ ve bunlarla birebir yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme yapılarak problem çözme aĢamalarını ne kadar bilip uyguladıkları tespit 

edilmiĢtir. 

Öğrencilerle yapılan görüĢmelerden elde edilen sonuçlar problem çözme baĢarısı ile problem 

çözme aĢamalarının iliĢkisini ortaya koymuĢtur. Sonuç olarak; “geliĢtirilebilir” seviyedeki öğrencilerin 

problemin anlaĢılması aĢamasında, “orta” seviyeli öğrencilerin problemin değerlendirilmesi 

aĢamasında zorlandıkları belirlenmiĢtir. “Ġyi” seviyedeki öğrencilerin ise problem çözme aĢamalarının 

hepsinde genel olarak baĢarılı oldukları belirlenmiĢtir. Bu sonuçlar, problem çözme aĢamalarını 

bilmenin ve kullanmanın problem çözme baĢarısını arttırdığını göstermektedir. 
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2004 yılından bu yana yapılandırma sürecinde olan matematik ders programları, öğrencilerin 

somut deneyimlerinden ve sezgilerinden matematiksel anlamlar oluĢturmalarını, soyutlama 

yapabilmelerini amaçlamaktadır. Bu yaklaĢımda, matematiksel kavramların geliĢtirilmesinin yanı sıra, 

problem çözme, iletiĢim kurma, akıl yürütme ve iliĢkilendirme gibi önemli üst düzey becerilerin 

geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Programların yansıması olan ders kitapları (Schmidt, McKnight, Valverde, 

Houang, & Wiley, 1997), matematik içeriği ve pedagojik yaklaĢımlar için temel bir kaynak ve sınıf 

ortamı için önemli bir materyaldir (Haggarty & Pepin, 2002). Bu çalıĢmada, Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından hazırlanan 6., 7. ve 8. sınıf matematik ders kitaplarında “örnek”, “etkinlik”, “uygulama”, 

“konu değerlendirme” ve “ünite değerlendirme” baĢlığı altındaki öğretim durumları biliĢsel istemler 

(cognitive demands) açısından incelenmiĢtir. Ders kitapları içerisinde öğrencilere sunulan öğretim 

durumları “ezberleme”, “iliĢkilendirmeden kavrama”, “iliĢkilendirerek kavrama” ve “matematiksel 

düĢünme” olarak sınıflandırılmıĢ (Smith & Stein, 1998; Stein, Smith, Henningsen, & Silver, 2000) ve 

kitaplarda verilen öğretim durumları bu çerçevede incelenmiĢtir. Ayrıca konu anlatımları sırasında 

verilen öğretim durumları ile ünite değerlendirmesi amacı ile verilen öğretim durumlarının 

karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. 6 ., 7. ve 8. sınıf matematik ders kitaplarında örnek, etkinlik, uygulama ve 

konu değerlendirme baĢlığı altında 1650 tane, ünite değerlendirme baĢlığı altında 887 tane öğretim 

durumu ele alınmıĢtır.  

ÇalıĢmanın bulguları, konu anlatımları sırasında öğrencilere verilen öğretim durumları ile ünite 

değerlendirme amaçlı verilen öğretim durumlarının biliĢsel istemler açısından farklı olduğunu 

göstermektedir. Konu anlatımlarında yer verilen öğretim durumları ile ünite değerlendirmelerinde yer 

verilen öğretim durumları karĢılaĢtırıldığında; üst düzey düĢünme becerileri arasında yer alan 

iliĢkilendirerek kavrama ve matematiksel düĢünme konu anlatımları sırasında sırasıyla % 35,5; %8,2 

yüzdelik değerlere sahipken, bu oran ünite değerlendirme bölümlerinde %28,4 ve %5,4 oranlarına 

gerilemiĢtir. Ünite değerlendirme bölümlerinin ünite bütününe yönelik olarak hazırlanmıĢ olmasından 

dolayı daha fazla üst düzey düĢünme becerilerine hitap etmesi beklenmekte iken çalıĢmanın bulguları 

ünite değerlendirme bölümün içerdiği öğretim durumlarının tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğini 

ortaya çıkarmıĢtır. 
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Bu çalıĢmanın amacı 8. sınıf öğrencileri arasında geometrik akıl yürütme becerileri anlamında 

cinsiyet farklılıkları olup olmadığını araĢtırmaktır. Veriler 2008 bahar dönemi sonunda Ankara‟daki üç 

devlet okulu ve iki özel okulda öğrenim görmekte olan toplam 271 öğrenciden elde edilmiĢtir. Kız ve 

erkek sekizinci sınıf öğrencileri arasında geometrik akıl yürütme becerileri anlamında cinsiyet 

farklılıklarını incelemek üzere Silindir Ġnceleme Envanteri (CET, Merseth, 2003) ölçme aracı olarak 

kullanılmıĢtır. Bu ölçme aracında öğrencilere aynı büyüklükte iki dikdörtgen karton verilmekte ve 

öğrencilerden bu kartonlardan birini kısa, diğerini ise uzun kenar boyunca kıvırmak suretiyle iki silindir 

yapmaları istenmektedir. Ardından, öğrencilerden bu iki silindirin hacimleriyle ilgili olarak akıl 

yürütmeleri beklenmektedir. ÇalıĢma bulguları göstermiĢtir ki, sekizinci sınıf kız ve erkek öğrenciler 

arasında geometrik akıl yürütmeye iliĢkin anlamlı bir fark yoktur. Bu noktadan hareketle cinsiyetin 8. 

sınıf öğrencilerinin geometrik akıl yürütme becerileri üzerinde kritik bir faktör olmadığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Bulgular yorumlanmıĢ ve ileriki çalıĢmalar için öneriler sunulmuĢtur.   
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Bu çalıĢmada ortaöğretim düzeyindeki teknoloji destekli ortamlarda matematik öğretiminin sınıf 

yönetiminin öğrenci özellikleri üzerindeki etkileri deneysel çalıĢma ile araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın 

bağımsız değiĢkeni teknoloji destekli ortamda matematik öğretimidir. Bağımlı değiĢkenleri ise sınıf 

yönetimini etkileyen öğrenci özelliklerinden matematik kaygı düzeyi, matematik ilgi düzeyi, öz-yeterlilik, 

görev yönelimlilik, istenmeyen öğrenci davranıĢ düzeyi ve baĢarı olarak belirlenmiĢtir. Isparta 

merkezde seçilen bir özel okulda yirmiĢer kiĢilik 9. sınıf öğrencilerinden oluĢan deney ve kontrol grubu 

oluĢturulmuĢtur. Hafta sonlarında ikiĢer saat olmak üzere, deney grubuna teknoloji destekli öğretim, 

kontrol grubuna da geleneksel öğretim sekiz hafta süreyle verilmiĢtir. Deney grubuna akıllı tahta, 

projeksiyon cihazı, bilgisayar ve görsel posterlerle desteklenmiĢ sınıfta; kontrol grubuna ise sadece 

geleneksel ders araç ve gereçleri (tahta, cetvel, ders kitabı, ÖSS hazırlık testleri vb.) ile düzenlenmiĢ 

sınıfta öğretim verilmiĢtir. Her iki gruba da araĢtırmada kullanılan bağımlı değiĢkenleri ölçmek 

amacıyla hazırlanmıĢ olan anket ön-test ve son-test olarak uygulanmıĢtır. Grup içi ve gruplar arası test 

sonuçlarını karĢılaĢtırmak amacıyla bağımlı ve bağımsız t-testi analizleri yapılmıĢtır. AraĢtırma 

sonuçlarına göre öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri ve matematiğe karĢı olan ilgilerinde deney 

grubu lehine anlamlı düzeyde farklılıklar bulunmuĢtur. Öz-yeterlik, görev yönelimlilik, istenmeyen 

davranıĢ düzeyi ve baĢarı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır. 
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Çocukların matematik hakkındaki görüĢleri öğrenme ve öğretme sürecinde dikkate alınması 

gereken önemli bir unsurdur. Yapılan araĢtırmalar çocukların matematiği genelde kural ve 

formüllerden oluĢan ezbere dayalı bir alan olarak düĢündüklerini göstermektedir. Bu araĢtırmanın 

amacı 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin kafasındaki matematik algısını ortaya çıkarmaktır. AraĢtırmaya, 

Bolu ilinde bir özel dershaneye giden on iki ve Düzce ilinde bir devlet okuluna giden otuz üç öğrenci 

olmak üzere toplam kırk beĢ 6, 7 ve 8. sınıf öğrencisi gönüllü olarak katılmıĢtır. Öğrencilerle 

görüĢmeler yapılmıĢtır. GörüĢmelerde öğrencilere matematik nedir ve matematiği bir Ģeye benzetmek 

istersen neye benzetirsin soruları sorulmuĢtur. GörüĢme kayıtlarının çözümlemeleri yapılarak analiz 

edilmiĢtir. Analizde içerik analizi yöntemi kullanılmıĢtır. Analizler öğrencilerin, matematiği çoğunlukla 

hesaplama, sayılar ve iĢlemler olarak yorumladığını göstermiĢtir. Buna bağlı olarak öğrenciler 

matematiği hesap makinesi, takvim, saat, kitap, bilgisayar, futbol ve masaya benzetmiĢlerdir. 

Öğrencilerde uyandırdığı duygu açısından kullanılan metaforların; olumlu duygular uyandıran ve 

olumsuz duygular uyandıran metaforlar olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir. Matematiği parfüm, gül, 

oyun ve sevgiye benzeten öğrencilerde matematiğin olumlu duygular uyandırdığı; canavar, ateĢ, kum 

torbası, keskin bıçak ve hayata benzeten öğrencilerde ise olumsuz duygular uyandırdığı 

düĢünülmektedir. Bununla birlikte matematiği; evren, uzay, labirent, karıĢık kablo, dipsiz kuyu, ebruli 

kazak, insan, anahtarsız kapı ve sonsuz çukura benzeten öğrencilerin de matematiğin karıĢık ve 

anlaĢılmaz olduğunu düĢündükleri görülmüĢtür. Sayısı sınırlı olmakla birlikte matematiğin hayati bir 

iĢlevi olduğunu düĢünen öğrenciler de vardır. Bu öğrenciler, matematiğin hayatın anahtarı olduğunu, 

yeme\içme kadar vazgeçilmez olduğunu ve bir insanın kalbi kadar önemli olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Benzer Ģekilde, matematiğin düĢünce geliĢtirdiğine inanan öğrenciler ise matematiği; satranç, zekâ 

oyunu ve eğlenceli bir labirente benzetmiĢlerdir. Ayrıca bazı öğrenciler matematiğin yağmur, aile ve 

fotoğraf albümü gibi birikerek çoğaldığını ve hep geliĢmekte olduğunu belirtmiĢlerdir.  

  



31 

 

 

BABA KAYBI YAġAYAN ÇOCUKLARDA MATEMATĠK BAġARISI ÜZERĠNE 

 

Nilgün ĠPEK BAL 

 

TED Ġstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi  

 

ÇalıĢmaların çoğu  okul baĢarısı düĢük olan çocukların küçükken babalarından yoksun 

kaldıklarını göstermektedir.Ancak ayrılık sebepleri tam olarak aydınlanmamıĢtır.Babanın ani ölümünün 

zararlı etkisi görülmemiĢ ancak uzun süreli hastalıklar sonucu ölüm veya ayrılık nedeniyle babayı 

görmemenin olumsuz etkileri görülmüĢtür. Babanın yokluğu ile birlikte ailedeki stres çocuğu olumsuz 

yönde etkilemektedir. 

Mussen,Conger ve Kagan‟ a göre babasızlığın negatif etkisi oldukça açıktır ve bu kızlar ile 

erkekler arasında farklılıklar gösterir. Erkeklerde daha fazla problem yaĢanır. Babası ölmüĢ erkek 

çocuklarının zekalarının ve okul performanslarının daha düĢük olduğu görülmüĢtür.Özellikle küçük 

yaĢlarda yaĢanmıĢ  kayıplarda erkekler  matematikten çok dil derslerinde baĢarı 

göstermektedirler.Yazım tarzları da kızlarınkine benzemektedir.Babası olan çocuklara göre daha fazla 

duygusal ve sosyal problemleri olmaktadır.Sosyal sorumluluklarını yerine getirmekte güçlük 

çekmektedirler.Bununla birlikte babanın yokluğunun erkek çocukta bıraktığı izlerin kızlara göre çok 

daha fazla olduğu çok açıktır. 

Bir matematik öğretmeni olarak yukarıda yazılanları ilk okuduğumda çok etkilendim ve bu 

konuda yapılmıĢ araĢtırmalar olup olmadığını aradım. Ancak herhangi bir istatistiksel veriye 

ulaĢamayınca böyle bir çalıĢma yapmaya karar verdim.  

4 yaĢ öncesi ve sonrası baba kaybı yaĢamıĢ erkek öğrencilerin matematik baĢarı durumlarını 

aldığı notlara göre sınıflandırdım. Toplanan verilere Pearson Korelasyon ve  Ki-Kare testlerini 

uyguladım. 

Elde ettiğim sonuca göre baba vefat ettiğinde çocuğun kaç yaĢında olduğu ile baĢarı düzeyi 

arasında anlamlı bir pozitif korelasyon vardır. Baba vefat ettiğindeki yaĢ arttıkça baĢarı durumu da 

artıyor. 
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Bu bildirinin amacı, kuramsal olarak yazma ve problem çözme arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak, 

yazma süreci ile problem çözme sürecinin paralel yapılarını belirlemek, bu konuda yapılmıĢ 

çalıĢmaları paylaĢmak ve bu iki süreç gözönünde bulundurularak hazırlanmıĢ matematik muhakeme 

yaklaĢımını (MMY) tanıtmaktır. Problem çözme ile yazma arasındaki iliĢkiyi araĢtıran çalıĢmalar, 

yazmanın öğrencilerin problem çözme davranıĢlarını kontrol ve organize etmeye ve Ģematik bilgilerini 

geliĢtirmeye yardımcı olduğunu göstermiĢtir (Pugalee, 2001; Steele, 2005). Steele öğrencilerin 

problem çözme sırasında yazmayı kullandıklarında Ģematik bilgilerinin her yönünü kullandıklarını ve 

matematiksel yapılarını ve cebirsel düĢünmelerini geliĢtirdiklerini bulmuĢtur. Bu çalıĢmalar 

göstermektedir ki, yazma öğrencilerin problem çözme aktivitelerini desteklemekte ve dolayısıyla 

onların matematiksel bilgi yapılarını güçlendirmektedir. Belki de hepsinden önemlisi, yazma, 

öğrencilerin günlük hayattaki tecrübelerini anlamlandırdıkları günlük dillerini kullanarak matematiksel 

dillerini yapılandırmalarına yardımcı olur. 

Literatür taramasında problem çözme ile yazmanın paralel yapılarını inceleyen AkkuĢ (2007), 

problem çözme ve yazma aĢamalarının lineer veya hiyerarĢik olmadığını, aksine döngüsel bir yapıda 

olduğunu vurgulamıĢtır. Galbraith‟a (1999) göre yazar, kendi bilgi ağı ve ürettiği metin arasında sürekli 

bir diyalog halindedir. Dolayısıyla, yazma süreci hem bölgesel hem de küresel geri bildirim süreçlerini 

içerir. Benzer olarak, Schoenfeld (1985) tarafından da ifade edildiği gibi, kiĢi problem çözme sırasında 

bilgi yapıları (kaynaklar, heuristikler, inanç sistemi vs.) arasında bağlantı kurmaya çalıĢır. Örneğin, 

problemi çözmesine yardımcı olacak ilgili bilgiyi aktif hale getirmek için içsel bilgi ağı ile iletiĢime geçer. 

Dahası, problem çözücü ve yazar, her ikisi de, geriye döner ve problemi yeniden okur; fakat aynı 

okuma aktivitesi bu kez problemin ilk okunduğu zamankinden farklı bir amaca hizmet eder. ġimdiki 

okuma, problemi çözen veya yazıyı yazan kiĢinin bu süreçte hala doğru iz üstünde olup olmadığını 

kontrol etmek içindir. Lester (1982) problemi çözen kiĢinin problemin dilini yorumladığını ve problemin 

temsili sırasında kendine ait bir problem alanı oluĢturduğunu iddia eder. Bu temsil etme süreci, bilgiyi 

ayırt etmek için olduğu kadar problemi anlamak içindir de. 

Bu bildiri, matematik muhakeme yaklaĢımının nasıl kullanılacağına iliĢkin tavsiyeler ve 

örneklerle son bulacaktır. 
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 Matematik öğretiminde, eğitim-öğretim sürecimizdeki karmaĢık içerik yapılanması ve 

geliĢtirilmesi gereken öğretim yöntem ve teknikleri nedeniyle, güncel hayatta matematiğin ne iĢe 

yaradığı düĢüncesi öğrencilerin zihninde beliren soruların baĢında gelmektedir. Yüksek öğretimde 

Nümerik Matematik Teknikleri, bu tür soruların net cevap bulduğu bir çalıĢma ve uygulama sahasına 

sahiptir. Bu yöntemlerde incelenen problemler, bu problemlerin çözüm yöntemleri ve uygulamaları, 

çeĢitli üretim alanlarında yeni teknolojik açılımlar sağlaması bakımından da önemlidir. 

 Nümerik Matematik Tekniklerinin öğrencilere en iyi bir biçimde aktarılması, kavratılması da en 

az içeriği kadar önem arz etmektedir. 

 Bu çalıĢmada, Nümerik Matematik Tekniklerinin bazı problemleri ve çözüm yöntemleri, 

etkileĢimli bir biçimde, öğrencinin kavramaya yönelik muhtemel tepkileri göz önünde bulundurularak 

algoritmik bir öğretim anlayıĢıyla sunum haline getirilmiĢtir. Yöntemlerin aĢamaları ve bu aĢamalar 

esnasında karĢılaĢılabilecek özel durumlar detaylandırılmıĢ ve adım adım prensibi ile düzenlenmiĢtir. 

Yöntemler Matlab programı ile kodlanmıĢ, aynı verilerle farklı yöntem kıyaslamalarının  yapılmasına 

olanak sağlanmıĢtır. Ayrıca bu özellikle, öğrencilerin Matlab programı ile çalıĢmaları sağlanmıĢtır. 

 Sonuç olarak, YaĢar Üniversitesi‟nin Matematik, Ġstatistik ve Bilgisayar Mühendisliği 

bölümlerinde verilen Nümerik Matematik Tekniklerinde uygulanan ve görsel öğelerle desteklenen bu 

yöntem ile dersler daha ilgi çekici hale getirilmiĢ, öğrencinin derse aktif katılım oranı yükseltilmiĢ ve 

problemlerin çözüm yöntemleriyle ilgili muhakeme isteklerinin ve yeteneklerinin arttığı gözlemlenmiĢtir. 

Bu artıĢ aynı zamanda derslerde incelenen ilgili uygulamaların geliĢtirilmesine, daha iyilenmesine 

yönelik araĢtırma yapma isteğini de arttırmıĢtır. 
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Öğretmenlerin geometriyi niçin öğrendikleri ve niçin öğretecekleri hakkındaki düĢünceleri onların 

geometri öğretimine yönelik yaklaĢımlarını etkileyebilmektedir.  Bu yüzden öğretmen adaylarının bu 

konulardaki düĢüncelerini bilmek, onlarda bu konu hakkında farkındalık yaratmak ve olumsuzlukları 

ortadan kaldırmaya yönelik çalıĢmalar gerçekleĢtirmek açısından oldukça önemlidir. Bu çalıĢmanın 

amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının geometri öğrenme ve öğretme nedenleri ile ilgili 

düĢüncelerini belirlemektir. 

ÇalıĢma 55 ilköğretim matematik öğretmen adayıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Öğretmen adaylarına 

yöneltilen “niçin geometri öğreniyoruz?” ve “niçin geometri öğretiyoruz?” sorularına verilen yanıtlar 

çalıĢmanın verilerini oluĢturmaktadır . Verilerin analizi için öğretmen adaylarının bu sorulara verdikleri 

yanıtlar iki araĢtırmacı tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek ortak sonuçlara varılmıĢtır.  

Değerlendirme sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının geometri öğrenme ve öğretilmesindeki 

nedenler hakkındaki düĢüncelerini 6 ana baĢlık altında toplamak mümkündür. Bunları günlük hayatta 

farkındalık sağlaması, hayatı kolaylaĢtırması, farklı bakıĢ açısı kazandırması, zihinsel geliĢimi 

desteklemesi, mesleki ve bilimsel gereklilik açısından ve estetik ve düzen sağlaması olarak 

adlandırabiliriz. Ancak dikkat çeken önemli bir husus öğretmen adaylarının “niçin geometri 

öğreniyoruz?” sorusuna yaklaĢımları ile “niçin geometri öğretiyoruz?” sorusuna yaklaĢımlarının yer yer 

farklılık göstermiĢ olmasıdır. Bu farkın özellikle “niçin geometri öğreniyoruz?” sorusunda öğretmen 

adaylarının geometrinin kendilerine katkılarını ve “niçin geometri öğretiyoruz?” sorusuna da 

öğrencilere muhtemel katkılarını gözönünde bulundurmuĢ olmalarından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir.  

Bulgular hakkında ayrıntılı bilgi bildiride verilecektir. 
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YÜKSEK MERTEBEDEN DĠFERENSĠYEL DENKLEMLERĠN ÇÖZÜMÜNE  
FARKLI YAKLAġIMLAR 
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, Yıldıray KESKĠN

2
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1
 Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

2 
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü 

 

Uygulamalı matematik ve birçok mühendislik problemlerinde karĢımıza çıkan, analitik çözümleri 

olmayan veya çözümleri oldukça zor ve zaman alıcı olan diferansiyel denklemlerin çözümleri için, 

algoritmaya dayalı ve çabuk sonuca götüren nümerik yöntemler önem kazanmıĢtır. Söz konusu 

yöntemler yardımıyla karĢılaĢılan karmaĢık durumları gidermek ve diğer mühendislik problemlerinin 

çözümünü elde etmek mümkündür. 

Bu çalıĢmada diferansiyel dönüĢüm yönteminin, Adomian yönteminin ve Taylor sıralama 

yönteminin tanımları ve yöntemlere ait iĢlemler verilerek, yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin 

bahsi geçen yöntemlerle sonuçları elde edilecek ve elde edilen sonuçlar birbiriyle karĢılaĢtırılacaktır. 
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ORTAÖĞRETĠM MATEMATĠK EĞĠTĠMĠNDE HATAYA DAYALI SINAV SORUSU 
SEÇĠMĠ SÜRECĠNDE ESNEK KARAR VERME METODU  

KULLANILMASI ÜZERĠNE 

 

Sibel PAġALI ATMACA, Ömer AKGÜLLER 

 

Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü 

 

Esnek kümeler kuramı, bir kümenin elemanının kümeye ne kadar ait olup olmadığı hakkındaki 

belirsizlik durumlarını ele almak üzere ortaya atılmıĢ genel bir matematik aracıdır. Bulanık kümeler 

kuramına paralel olarak geliĢtirilen esnek kümeler kuramı, belirsizlik durumlarını parametre atamaları 

ile incelemektedir. Esnek kümeler üzerinde çeĢitli fonksiyonlar yardımı ile farklı karar verme iĢlemleri 

yapılabilmektedir ve bunlar esnek karar verme Ģeklinde adlandırılmaktadır.    

Bu çalıĢmamızda, ortaöğretim seviyesinde matematik eğitimi ölçme değerlendirme uygulaması 

olarak sınav sorusu seçim süreci ele alınmıĢtır. Öğrencinin yapabileceği genel hatalar sınav soruları 

kümesi üzerinde parametrelendirilerek, soru seçim süreci için karar verme iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Karar verme aĢamasında esnek karar verme metotlarından uni-int ve max-min karar verme kullanılmıĢ 

ve bunların sonuçları karĢılaĢtırılmıĢtır. 
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MATEMATĠKSEL BĠLGĠNĠN OLUġTURULMASINDA ARAÇ  
VE GEREÇLERĠN KULLANIMI 

 

Sibel YEġĠLDERE 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü 

 

Ġlköğretim matematik öğretim programı, yapılan son değiĢikliklerle yeni bir kuramsal çerçeveye 

oturtulmuĢtur. Öğretim programında matematiğin sadece kurallar, semboller, Ģekiller ve iĢlemlerden 

değil, içinde anlam bütünlüğü olan düzenler ve iliĢkiler ağından oluĢtuğuna dikkat çekilmektedir.  

Ayrıca matematik ile diğer disiplinler ve yaĢam arasındaki iliĢkiler vurgulanmakta ve bu iliĢkilerin 

kullanılması için oluĢturulan ortamların, daha rahat ve daha anlamlı öğrenmeyi sağlayacağının altı 

çizilmektedir. Bu vizyon paralelinde öğretim programı matematik araç ve gereçlerinin anlayarak 

öğrenmeyi destekleyeceğine iĢaret etmektedir. Literatür incelendiğinde de matematik araç ve 

gereçlerinin derslerde kullanımına yönelik çok sayıda araĢtırma yapıldığı görülmektedir. Bu 

araĢtırmalarda matematiksel araç ve gereçleri kullanarak öğrenen öğrencilerin soyut kavramları 

gerçek yaĢam durumlarına uygulayabilmede daha baĢarılı oldukları ifade edilmektedir. Bununla birlikte 

öğrenme sürecine geliĢigüzel, plansız olarak katıldığında ve öğretmen sürece uygun rehberlik 

yapamadığında, araç ve gereçlerin kullanımının öğrenciler için kafa karıĢtırıcı olabildiği belirtilmektedir. 

Bu çalıĢmanın amacı matematiksel bilginin oluĢturulmasında araç ve gereçlerin seçiminin ve derslere 

entegre edilme Ģekillerinin önemini vurgulamaktır. Bu bağlamda araç ve gereçlerin matematiksel 

bilginin oluĢturulması sürecinde kullanımına iliĢkin literatürde yer alan araĢtırma bulguları örnek 

durumlarla tartıĢılmakta ve öğretim programında iĢaret edilen öğrenme yaklaĢımına uygun olarak araç 

ve gereçlerin kullanımı ele alınmaktadır. ÇalıĢma, öğretmenlerin matematik derslerinde araç ve 

gereçlerin kullanımına yönelik literatürdeki bulgulardan haberdar olmalarını sağlama ve araç ve 

gereçlerin pedagojik kullanımına yönelik farkındalık yaratma açısından önemlidir. 
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Örüntü kavramı ilköğretim matematik öğretim programında son dört yıldır yer almaktadır.  

Öğretim programında matematiğin örüntülerin bilimi olduğu görüĢü dikkate alınmıĢ, kavramların ve 

nesnelerin onları içeren yapılarıyla yani örüntülerle ilgilendiği yaklaĢımı göz önünde tutulmuĢtur. Bu 

yüzden örüntü kavramı öğretim programında gerek problem çözme ve iliĢkilendirme gibi kimi 

matematiksel becerilerin içinde, gerekse bir alt öğrenme alanı olarak tek baĢına ayrıntılı Ģekilde ele 

alınmıĢtır. Öğretim programında ağırlıklı olarak yer verilerek önemi vurgulanan örüntüler, pek çok 

matematik eğitimi araĢtırmasına da konu olmuĢtur. Bunlardan biri örüntülerin öğrenilmesinde yaĢanan 

öğrenci güçlükleridir. Yapılan araĢtırmalar öğrencilerin örüntüyü görmede değil, bunu cebirsel olarak 

ifade etmede sorun yaĢadığını göstermektedir. Öğrenciler verilen bir örüntüde, istenen bir terimi 

bulabilmelerine karĢın, örüntünün genel yapısını ortaya koyan genelleme sürecinde sorun 

yaĢamaktadır.  

Bu araĢtırmanın amacı matematik öğretmenlerinin kendi akademik yaĢantıları sürecinde 

karĢılaĢmadıkları bir konu olan örüntülerle ilgili öğrenci güçlüklerini incelemektir. Ġnceleme literatürde 

yer alan araĢtırmalardan hareketle yapılmıĢ ve örnek durumlarla söz konusu öğrenci güçlükleri 

somutlaĢtırılmıĢtır. Literatürde yer alan araĢtırmalara dayanarak çözüm önerileri sunulmuĢtur. ÇalıĢma 

Türkiye‟deki matematik eğitimi araĢtırmaları için yeni bir konu olan örüntülere iliĢkin literatürde yer alan 

araĢtırma bulgularını sunmanın ötesinde örüntülerin ortaöğretim düzeyinde fonksiyon ve türev 

kavramları ile iliĢkisini somut bir biçimde ortaya koyan örnekler sunacaktır.     
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 Sayıların, değiĢkenlerin veya parametrelerin oluĢturduğu dikdörtgen biçimindeki tabloya matris 

denir. Bir matrisi oluĢturan nesnelere o matrisin elemanları denir. Yatay çizgiler üzerinde yer alan 

matris elemanlarına matrisin satırları, düĢey çizgiler üzerinde yer alan matrisin elemanlara matrisin 

sütunları denir. 

ÇalıĢmada matrislerin kısa bir tarihçesi verilerek, gerçek hayatta nerelerde ve nasıl 

kullanılabildiği ve kullanıĢlı olabildiği örneklerle gösterilmiĢtir. 

Matrisler M.Ö. 2. yüzyılın sonlarına doğru bulunmuĢtur. Ancak M.Ö. 17. yüzyılın sonlarına kadar 

hiç kullanılmamıĢ veya unutulmuĢtur. Mısırlılar M.Ö. 300‟lerde matrislerle ilgili bir problem elde 

etmiĢlerdir. Çinliler M.Ö. 200‟ler boyunca matrisler ile ilgili çalıĢmıĢlardır. 

Dünyada matrisler birçok alanda farklı özellikleriyle kullanılmaktadır. Örneğin internet 

fonksiyonları Ģifreleme olmadan fonksiyonlarını yerine getiremez, Ģifreleme iĢini de bir programcı 

matrisler ve matris terslerini kullanarak yapabilir, günümüzde özel ve hassas veri iletimi için yine 

matrisler kullanılmaktadır. Ayrıca matrisler istatistik, ekonomi, jeoloji, fizik, elektronik ve daha birçok 

alanda kullanılmaktadır.  

Gerçek hayat problemlerini çözmede matrisler acaba nasıl kullanılabilir? Bunun için bir örnek 

verelim. A ve B öğrencilerini dikkate alalım. Her ay iki öğrencinin yiyecek, eğlence, barınma v.b. 

harcamaları bulunmakta. Bu verileri nasıl bir araya getirebiliriz? Bunun için birçok yol var fakat  verileri 

en uygun biçimde birleĢtirelim ki üzerinde iĢlem yapmak kolay olsun. Gerçekten verileri aĢağıdaki gibi 

yerleĢtirelim; 

Ay= 

öğrenci yemek eğlence barınma

A a b c

B d e f

 
 
 
 
 

. 

Bunu aĢağıdaki Ģekilde de yazabiliriz; 

 Ay= 
a b c

d e f

 
 
 

. 

ġimdi Ekim, Kasım, Aralık ayları için öğrencilerin harcamalarını aĢağıdaki gibi varsayalım; 

E= 
100 50 200

120 75 150

 
 
 

, K= 
115 40 200

125 75 150

 
 
 

, A= 
95 45 200

100 75 150

 
 
 

. 

OluĢturduğumuz matrislerden A öğrencisinin yemek için Kasım ayında 115.00.- TL, B 

öğrencisinin Aralık ayı boyunca  barınmaya harcadığı miktarın 150.00.- TL olduğunu görebiliriz ve bu 

öğrencilerin üç ay boyunca yemek, eğlence ve barınmayla ilgili harcamaları üzerindeki iĢlemlerimizi 

matrisler sayesinde rahatlıkla gerçekleĢtirebiliriz. 
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Veli TOPTAġ 

 

Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü 

 

Öğrencinin öğrenmesinde etkili olan diğer bir unsur da öğretmen tarafından sorulan soru sayısı, 

soruların niteliği ve dersin ne kadar süresini aldığıdır.  Galton ve diğerlerinin (1999) çalıĢması ise bir 

ders saatinin yaklaĢık  % 16‟sının öğretmenlerin soru sorması ile geçtiğini göstermektedir. Gall‟in 

(1970) okullardaki soru sormayı inceleyen araĢtırması, sorulan soruların yaklaĢık % 60‟ı gerçeğin 

hatırlanmasını, % 20‟si öğrencilerin düĢünmesini ve kalan % 20‟sinin ise yargılamaya yönelik olduğunu 

tespit etmiĢtir (Akt: Harrop ve Swinson, 2003). Öğretmen, öğrencinin öğrenmesinin keĢfederek ve 

anlamlı öğrenmesinde dersin iĢleniĢi sürecinde sormuĢ olduğu soruların niteliği çok önemli olduğu 

anlaĢılmaktadır. Sorunun niteliğine göre öğrenci düĢünüp yargılayacaktır. Bununla birlikte öğrenciye 

sorulan sorularla öğrencinin aktifliği ön plana çıkartılacaktır.  Ayrıca yeni programda öğrencinin aktifliği 

öğretmenin yol gösterici ve rehberliği içermektedir. Öğretmen dersin iĢleniĢinde sorular sorarak yol 

gösterip rehberlik etmesi için iyi soru sorma sanatını bilmesi gerekmektedir. Kenneth (1995; s. 187–

188), iyi soru sormanın bir sanat olduğunu belirtmektedir.  

ġuan sınıflarda görev yapan öğretmenler acaba öğrencilere nasıl sorular soruyorlar? Bu soruya 

cevap vermek durumundayız. Çünkü öğrenciyi düĢündüren ve yargılayan biri haline mi getiriyor yoksa 

sadece gerçeğimi hatırlatıyorlar. Bu neden den dolayı çalıĢma, sınıf içi ders iĢleniĢ sürecinde 

öğrencinin öğrenmesinde önemli bir etkisi olduğu bilinene soru sormanın nasıl olduğunu tespit 

edilmesi amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmada nitel araĢtırma yönteminde kullanılan gözlemle veri 

toplama tekniklerinden Video kaydından yararlanılmıĢtır. ÇalıĢmanın katılımcılarını 10 sınıf öğretmeni 

oluĢturmaktadır. 

  



41 
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Ülkemizde, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki birçok öğrenci matematiğin kendileri için 

öğrenilmesi zor bir ders olduğu inancını taĢımaktadır. Öğrencilerin bu inançları, onların öğrenmelerini 

engelleyen temel duyuĢsal özellikler arasında yer alır. Bu halde matematik dersi öğreniminde bazı 

öğrenciler güçlük yaĢamazken diğer bazı öğrencilerin güçlük yaĢaması öğrencilerin herhangi bir 

öğrenme alanına yönelik tutum, inanç veya kaygı gibi duyuĢsal özellikleri arasındaki farka bağlanabilir. 

Dolayısıyla, matematiğe yönelik olumsuz duyuĢsal özelliklere sahip öğrencilerin matematik dersi 

öğrenme güçlükleri farklı öğretme yaklaĢımlarıyla aĢılmalıdır. 

Baykul (1999), matematik öğretiminde keĢfetme ve yaratma sürecinin önemli olduğuna vurgu 

yaparak bu süreçte sezgiden ve tahminden yararlanılması gerekliğini dile getirir. Matematiğin yapısı 

açısından matematik öğretiminde yer alması gereken baĢlıca unsurları: (a) matematikteki prensiplerin 

öğrenciler tarafından görülmesi ve sezilmesi, (b) problemlerin bu sezgi ve görüĢ yoluyla çözülmesi, (c) 

çözümden çok bu çözümdeki sürecin geliĢtirilmesi, Ģeklinde sıralar. Bu anlamda matematik 

öğretiminde buluĢ ve kılavuzlanmıĢ sunuĢ yollarıyla öğretim yapılması gerektiğini savunur.  

Bu çalıĢma, Baykul‟ un yukarıda bahsedilen matematik öğretimi görüĢleri temel alınarak 

matematik dersi öğretiminde kılavuzlanmıĢ sunuĢ yolunun iĢe koĢulması yoluyla sınıf tekrarı yapan 

yirmi 9.sınıf öğrencisi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma grubu öğrencileri, araĢtırmacının gözlemlerine 

göre matematik öğrenme ilgisi az ve matematiğe yönelik tutumları olumsuz olan ayrıca bir önceki yıl 

matematik dersinden baĢarısız sayılmıĢ öğrencilerdir. Öğrencilerin bahsedilen nitelikleri çalıĢma 

grubunu belirlemede etkili olmuĢ ve çalıĢmada, bu öğrencilerde matematiğe karĢı ilgi uyandırarak 

onların öğrenmelerini sağlamak hedeflenmiĢtir. Üç aĢamalı olarak yürütülen çalıĢmanın ilk 

aĢamasında öğrenciler 4‟er kiĢilik gruplara ayrılmıĢ ve her bir gruba, Ortaöğretim Matematik 9. Sınıf 

Ders Kitabı‟ndaki (2007) bir etkinlikten (s.70) uyarlanan gerçek yaĢam durumu problemi sunulmuĢtur. 

Problem, öğrencilerin fonksiyon kavramını yapılandırmalarını ve fonksiyon olmayan durumları 

irdelemelerini sağlayan sorular içermektedir. Ġkinci aĢamada öğretmen ve bütün öğrenciler problem 

durumuyla ilgili tartıĢmalardır. Bu tartıĢmalarda öğrencilerin problem durumu hakkında neler 

düĢündükleri, neye göre çözüm geliĢtirdikleri ve neleri yapılandırdıkları sorgulanmıĢ ayrıca konu 

kazanımları özetlenmiĢtir. Üçüncü aĢamada öğrencilere benzer kazanımları içeren baĢka bir problem 

durumu sunulmuĢ ve her bir öğrenciden kendi bakıĢ açısıyla problem durumuna çözümler üretmesi 

istenmiĢtir. Öğrencilerin problem durumuna ürettikleri çözümlerin kendi sezgi ve görüĢlerini yansıtan 

oldukça yaratıcı ve içerikli çözümler olduğu görülmüĢtür. 

Sonuç olarak çalıĢmada, öğrenciler ortaöğretim programında önemli bir yeri olan fonksiyon 

kavramını kılavuzlanmıĢ sunuĢ yoluyla anlamlandırarak ve ilgiyle edinmiĢler; matematik öğrenirken 

heyecan duymuĢlar ve matematiksel kavramlara değer verme davranıĢı eğilimi göstermiĢlerdir. 
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Güler ve Akman‟ a (2006) göre: “bilginin hızla geliĢip çoğalma özelliği, beraberinde bilimi 

öğretme yöntemlerinin de sürekli yenilenmesi gerekliliğini getirmiĢ” ve geliĢmiĢ ülkelerde bu konuda 

çeĢitli çalıĢmalarla (projeler geliĢtirme, öğretmen ve bilim adamlarının yakın iĢbirliği vb.) öğrencilere 

bilim aktiviteleri yaptırılarak bu sayede onların sahip oldukları bilimsel görüĢün geliĢtirilmesi 

hedeflenmiĢtir. Ülkemizde ise bu yönde ilköğretim ve ortaöğretim programında yapılan yeni 

düzenlemelerle ders kitapları yeni öğrenme yaklaĢımlarına göre hazırlanmıĢtır. Kitaplarda ilgili bilim 

dalını gerçek yaĢam ve diğer bilim dallarıyla iliĢkilendiren etkinliklere, renkli karikatürlere, tarihteki ünlü 

bilim adamlarının hayat hikâyelerine ve onların bilime yönelik bakıĢ açılarını dile getirdikleri özlü 

sözlerine yer verilmiĢtir. Bu sayede öğrencilerin ilgili bilim dalını gerçek yaĢamla iliĢkili olarak ve 

yapılandırarak öğrenmelerini sağlamak ayrıca öğrencilerde o bilim dalına değer verme ve onu takdir 

etme davranıĢını geliĢtirmek hedeflenmiĢtir. Dolayısıyla, okullarda bu ders kitaplarıyla yapılan eğitim 

çerçevesinde öğrencilerin davranıĢlarını, düĢüncelerini ve algılarını belirleyen çalıĢmalar yapılmalıdır.   

Öğrencilerin bilimi ve bilim insanını nasıl algıladıklarını belirlemek 1950‟li yıllarda önem 

kazanmıĢ ve 1990‟lı yıllardan itibaren Chamber (1983) tarafından geliĢtirilen, “Draw-A-Scientist Test 

(DAST)” kullanılarak öğrencilerin inanç ve algılarını belirlemeye yönelik araĢtırmalar (Symington ve 

Spurling, 1990; Barman, 1997;Güler ve Akman, 2006; Buldu, 2006; Türkmen, 2007) artıĢ göstermiĢtir. 

Matematiğin diğer bilim dallarıyla olan tartıĢmasız iliĢkisinden dolayı öğrencilerin matematikçileri nasıl 

algıladıkları da alan yazınında oldukça önemli olmuĢtur (Rock ve Shaw, 2000; Picker ve Berry, 2000; 

Blake ve Lesser, 2004). Bu çalıĢmalarda ise yine DAST‟ in bir sürümü olan “Draw-A-Mathematician 

Test (DAMT)” kullanılmıĢtır. Ancak bu alandaki ilk araĢtırmalardan biri olan Margaret Mead ve Phinda 

Metraux (1957), tarafından yapılan çalıĢmada öğrencilerin bilim ve bilim insanı algıları, 35.000 lise 

öğrencisine bilim insanını tasvir eden bir kompozisyon yazma uygulamasıyla belirlenmiĢtir. Finson‟ a 

(2002), göre bu araĢtırmanın bulgularına bundan 50 yıl sonraki çalıĢmalarda da sıklıkla rastlanılmıĢtır. 

 

Şekil 1: Uygulama 
 

Bu çalıĢmada endüstri meslek lisesi 9.sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik düĢünceleri 

Margaret Mead ve Phinda Metraux‟ in (1957), çalıĢmasına dayanarak bir kompozisyon yazma 

uygulaması ile belirlenmiĢtir. Bunun için Ortaöğretim Matematik 10. Sınıf Ders Kitabı‟ndaki (2007) 

farklı kiĢilere ait 6 özlü söz matematik bölümünde sergilenmiĢ, öğrencilerden bunlardan biri hakkında 

bir kompozisyon yazmaları istenmiĢtir. 75 öğrenciyle yapılan uygulama sonucunda öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun, matematikte zekâdan önce sabır geldiği düĢüncesine sahip olduğu görülmüĢtür.  
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Üç boyutlu yapıların farklı açılardan görünümlerinin anlaĢılması birçok mühendislik alanı için 

gerekli ve önemli bir uzamsal yetenektir. Üç boyutlu Ģekillerin resimle gösteriminin anlaĢılabilmesi ve 

buna bağlı olarak uzamsal yeteneğin geliĢtirilebilmesi, ilköğretimin ilk yıllarında baĢlayan ve uzun 

zaman alan bir öğretim gerektirmektedir. Bu çalıĢmanın amacı bilgisayar kullanımının ilköğretim 

öğrencilerinin üç boyutlu yapıları algılamalarındaki etkisini incelemektir.  

ÇalıĢmaya, Türkiye ve Amerika‟daki 6. Sınıf öğrencilerinden toplam 87 öğrenci katılmıĢtır. 

ÇalıĢmada kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıĢtır. Her bir ülkede biri deney diğeri kontrol 

grubunu oluĢturan iki sınıfla çalıĢılmıĢtır.  Öncelikle öğrencilere farklı uzamsal yetenek testleri olan 

Mental Rotation (MRT), Differential Aptitude  (DAT) ve Spatial Visualization (SV) testleri uygulanarak 

öğrencilerin ön baĢarı seviyeleri belirlenmiĢtir. Daha sonra deney grubuna üç boyutlu Ģekilleri 

algılamalarına yönelik hazırlanan etkinliklerle, bilgisayar sınıfında ders iĢlenmiĢtir. Bu amaçla Google 

SketchUp programı kullanılmıĢtır. Kontrol grubundaki öğrenciler ise herhangi bir müdahale olmadan 

konuyu ders kitabına göre iĢlemiĢlerdir. Ders sonunda MRT, DAT ve SV testleri öğrencilerin tamamına 

sontest olarak uygulanmıĢtır.  

Elde edilen verilerin analizi yapılmıĢ ve her iki ülke öğrencilerinde de Google SketchUp 

programı ile yapılan etkinlikler sonucunda uzamsal yeteneğin geliĢtiği görülmüĢtür. Türkiye‟deki MRT 

(p=.013) ve SV (p=.002) testlerinde öntest-sontest arasında deney grubu lehine anlamlı farklılıklar 

bulunurken, USA öğrencilerinde MRT (p=.004) testinde öntest-sontest arasında deney grubu lehine 

anlamlı farklılık bulunmuĢtur. AraĢtırma sonucunda Google SketchUp gibi bir bilgisayar programının 

her iki ülkedeki çalıĢmaya katılan öğrencilerin zihinden döndürme yeteneklerini geliĢtirdiği söylenebilir. 

Ġki ülke arasındaki kültürel farklıklar ve deneyimin de araĢtırma sonucunu etkilediği düĢünülebilir. 

Bulguların geometri öğretimi için önemli sonuçlar doğurduğu düĢünülmektedir. 
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Bir ülkenin geliĢiminde ve kalkınmasında eğitim kurumlarının çok büyük bir önemi vardır. 

Ülkelerin kendi kültür ve medeniyetlerini bir sonraki nesillere aktarmada ve devamlılığını sağlamada bu 

kurumlarda verilen eğitimin gereksinimi göz ardı edilemeyecek düzeydedir. Türk eğitiminin tarihi 

sürecine bakıldığında 19. yüzyılda Osmanlı düĢünürleri ve yöneticileri Tanzimat Döneminde eğitimin 

üzerinde durmuĢlar ve bu konuda birçok yenilik yapma gereği duymuĢlardır. Daha önceden kurulan ve 

eğitim iĢlevlerine devam eden sıbyan mekteplerinin modernize edilmesi ve sadece memur 

yetiĢtirmekle kalmayıp, Mühendishane, Harbiye, Tıbbiye gibi askeri ve sivil yüksek öğretim okullarına 

da öğrenci hazırlamak amacı ile 1838 yılında yeni okullar açılması planlanmıĢtır. II. Mahmut bu 

okullara “RüĢdiye” isminin konulmasını istemiĢtir. 1841 yılında Sultan Ahmet Camii içinde “Mekteb-i 

Maarif-i Adli” adıyla ilk rüĢtiye açılmıĢtır.  

Bu çalıĢmamızda, genelde Tanzimat Dönemi sonrası ve II. MeĢrutiyet Dönemi Osmanlı Eğitim 

sisteminin ilköğretim kısmının ana hatlarına bakılırken, özel anlamda ise rüĢdiyelerin tüm iĢlevleri ve 

içerikleri incelenmiĢtir. KuruluĢ gerekçeleri, öğrenci ve öğretici profilleri, iĢleyiĢ biçimi, ders içerikleri, 

derslerin değerlendirme süreci ve puanlama kıstasları, açılma koĢulları ve açıldıkları iller, durumlarına 

ve koĢullarına göre rüĢdiyelerin ilerleme süreci ve bazı kız rüĢdiyelerinin kuruluĢ tarihi ve yerleri detaylı 

olarak ortaya konulmuĢtur. 
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Fikirler ve düĢünceler yolu ile iletiĢim kurmamıza yardımcı olan dilimiz; sözcüklerden oluĢur, 

sözcükler ise kavramların ve fikirlerin birer etiketidirler. Dolayısıyla dil ve öğrenmeyi birbirinden ayrı 

düĢünemeyiz.  Bunun dıĢında dilin sosyal bir boyutu vardır, bu ise sınıf içinde iletiĢim ortamında 

oluĢur. Vygotsky (1978)‟de dilin geliĢiminde toplumsal etkileĢimin rolüne vurgu yapılmıĢtır. Matematik 

eğitiminde ise dil faktörü diğer faktörlerle birleĢir. Bunlar, sosyal, biliĢsel, kültürel, dilbilimsel ve 

duyuĢsal faktörleri içerir. Bu faktörler matematik derslerinde çok farklı iletiĢim yollarının geliĢmesini 

sağlamıĢtır (Ellerton ve Clarkson ). 

Matematiği öğrenirken de öğretirken de dili kullanarak, kavramları matematiği kendi terimleri 

üzerine oturturuz. Bu terimleri kullanırken zihnimizde oluĢan fikirlerle dinleyenlerin zihninde oluĢan 

fikirlerin aynı olduğunu düĢünür yada varsayarız. Ancak bunun her zaman böyle olmadığını yapılan 

ölçme ve değerlendirmede görürüz. Bu tip terimlere örnek olarak   „Sonsuz, sayılabilir sonsuz elemanlı 

küme, sayılamayan sonsuz elemanlı küme ,…‟  kavramlarını verilebiliriz. 

Sonsuzluk düĢüncesinin insanı klasik uygarlıktan modern zamanlara dek büyülediği bilinen bir 

gerçektir. Kimileri için kaos ve terörün, kimileri içinse Tanrının varlığına dönük delaletin doğrudan 

göstergesi kabul edilmiĢtir. „sonsuz‟ kelimesine matematik dilinde ise örneğin; „paralel iki doğru 

sonsuzda kesiĢir‟, „bir sayının sıfır ile bölümü sonsuza eĢittir‟, A, sayılabilir sonsuz elemanlı küme 

olsun.‟,… gibi ifadelerde rastlarız. O halde matematikte sonsuz terimi ile anlatılmak istenen Ģey nedir?     

Bu çalıĢmada, literatürde yer alan sonsuz, sayılamayan sonsuz elemanlı küme, sayılabilir 

sonsuz elemanlı küme ile ilgili yapılmıĢ olan bilimsel çalıĢmalar incelenmiĢtir. Ġncelenen çalıĢmalarda 

söz konusu kavramların birçok öğretmen ve öğrenciler tarafından anlaĢılmadığı ifade edilmiĢ ve konu 

ile ilgili kavram yanılgıları ortaya konulmuĢtur.  Ġfade edilen kavram yanılgıları özelliklerine göre 

sınıflandırılmıĢ ve çeĢitli okullarda görev yapan öğretmenler ile birebir görüĢmeler yapılmıĢtır. Elde 

edilen bulgular doğrultusunda kavram yanılgılarını ortadan kaldırabilecek çeĢitli yöntem ve stratejiler 

geliĢtirilmiĢtir. Bu stratejiler dil ve matematiği aynı anda algılayabilme becerisi üzerine oturtulmuĢtur. 

Aynı zamanda öğrencinin algılama düzeyine iliĢkin olarak her bir öğretim stratejisine uygun 

modellemeler tanımlanmıĢtır. ÇalıĢma öğretmenlerle tekrar paylaĢılarak görüĢleri alınmıĢtır. Elde 

edilen sonuçlar detaylı bir Ģekilde tartıĢılmıĢtır.  
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Günümüzde bireylerden, bilgi tüketmekten çok bilgi üretmeleri beklenmektedir. ÇağdaĢ 

dünyanın kabul ettiği birey, kendisine aktarılan bilgileri aynen kabul eden, yönlendirilmeyi ve 

biçimlendirilmeyi bekleyen değil, bilgiyi yorumlayarak anlamın yaratılması sürecine etkin olarak 

katılanlardır (Yıldırım ve ġimĢek, 1999). 

Bilgiyi anlamlandırmada ise yapılandırmacı öğrenmenin rolü oldukça büyük görülmektedir. 

Yapılandırmacı öğrenme ortamının temel öğesi öğrenendir. Öğreneni motive etmek ve öğrenenlerin 

konuya ilgisini çekmek için de klasik ders anlatımından sıyrılıp yaĢam boyu kullanacakları bilgileri 

oluĢturmak adına etkinlikler düzenlemek gerekmektedir. 

Etkinlikler programın kazanımına ulaĢma amacıyla öğrenme öğretme sürecini zenginleĢtiren ve 

öğrenmelerin kalıcılığını artıran sınıf içi-dıĢı faaliyetlerdir (ġahan, 2000). Bu bildirinin amacı 

yapılandırmacı anlayıĢa göre geliĢtirdiğimiz ve akıllı tahta uygulamalarından yararlanan bir öğretim 

tekniğini açıklamak, uygulama sonucunda elde ettiğimiz deneyimleri paylaĢmaktır. AĢağıda özeti 

verilen öğretim uygulaması trigonometrik fonksiyonların grafiği konusuna geliĢtirdiğimiz etkinliklere 

örnek teĢkil etmektedir.  

Powerpoint olarak hazırlanan konuya “Neden Trigonometrik Fonksiyonlar” sorusuyla baĢlayarak 

öğrencilerin dikkatini toplamak amaçlanıyor.  

Trigonometrik fonksiyonların kullanıldığı alanlar yine powerpointte örneklendirilip periyot 

konusunu kısaca tekrar etmek amaçlı 27 saniyelik bir video izlettiriliyor.  

Daha sonra ise java applette çizilmiĢ sinüs ve cosinüs grafikleri gösteriliyor. Bu grafikler 

sayesinde asinx, asinbx ve  asin(bx+c) gibi değiĢen sinüs ve cosinüs grafiklerinin temel farklılıkları 

örneklendiriliyor.  

Tahtada öğrenciye birkaç örnek daha çizdirdikten sonra ise yaklaĢık beĢ dakikalık kısa bir video 

ile dersi bitiyor ve bir proje ödevi veriliyor.  

Proje ödevi ile sinüs grafiğini günlük hayatta kullanıp çizebilmeleri amaçlanıyor. Her öğrenciden 

seçtiği farklı bir ilin aylara göre sıcaklığını ölçmeleri ve bunu sinüs grafiğini kullanarak modellemeleri 

sonra da hem sınıfta diğer arkadaĢlarına hem de rapor Ģeklinde öğretmenine sunmaları isteniyor. 

Raporlarda kullanılan kaynaklar baĢta olmak üzere sıcaklık verilerinin bir tablosu, yüksek ve alçak 

sıcaklıkların açık ve net birer grafiği ve iki sinüs denklemi görülmek isteniyor..  
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Matematik eğitimi alanında yeteri derecede çalıĢmanın yer almadığı konulardan birisi etkinlik 

geliĢtirme ve etkinlik geliĢtirmeye dair prensiplerin belirlenmesi olduğu belirtilmektedir (Monaghan ve 

Ozmantar, 2006). Söz konusu materyal geliĢtirme sırasında öğrencilerin var olan bilgileri arasında 

somut iliĢkiler kurabilmeleri konusuna özellikle dikkat edilmiĢtir. Eğitim alanında çalıĢmalar yapanlar 

farklı zekâ alanlarına hitap eden öğretim materyalleri kullanmanın önemini sıklıkla dile getirmektedirler 

(Demirel, 2002). Özellikle daha küçük yaĢtaki öğrencilerin bilgilerin somut modellerle temsil edildiği 

öğrenme ortamlarında daha anlamlı öğrendikleri ve buradan hareketle matematik öğretiminde somut 

modellerin kullanılmasının önemi de ilköğretim seviyesinde değiĢtirilen yeni programda da 

belirtilmektedir (MEB 2005) 

Ġlköğretim birinci kademe de değiĢen programa paralel olarak hazırlanan ders kitapları ve resmi 

dokümanlar incelendiğine ilköğretim 1.–5. sınıflar için belirlenen hemen her konuda; rakamların ilk kez 

tanıĢtırılmasında, ritmik saymalarda, basamak ve sayı değerlerinde, toplama ve çıkarma iĢlemelerinde 

vb. konuları da birim küplerden yararlanılmaktadır. Fakat bu konuların ele alındığı ders kitapları 

incelendiğinde (MEB Yayınları, Buhan Yayıncılık, Özgün Yayıncılık) karĢılaĢılan sorun bu birim 

küplerin boyut olarak 2 boyutta kalması ve canlılığını yitirmesi, tüm konuların birbiriyle iliĢkilerini ortaya 

koyacak bütünlükte gösterilmesi konusunda zorluklar olması ve bu küplerin birbirinden bağımsız 

olması derste öğrenciler için bir etkinlik yapıldığında bir grup oluĢturulamaması olarak belirtilebilir.  

Teorik çerçeve ve doküman analizi sonucunda fark edilen eksiklikler sonucunda geliĢtirilen 

materyal vücudu sıralı küplerden oluĢan, renkli ve esneyebilen yapıda bir tırtıldır. Ġsmi “Hüsnü” olan bu 

tırtıl vücudunun birim küplerden oluĢması özelliğiyle konunun bir bütün içerisinde daha kolay 

anlaĢılabilmesinde ders boyunca kılavuzluk yapacaktır. Bu materyalle hedeflenen öğretmen ile öğrenci 

arasında bir köprü görevi görmesi hedeflenmektedir. Ayrıca katlanarak değiĢik ebatlarda küpler ve 

prizmalar oluĢturabilmektedir. Öğrencilerin birim karelerden oluĢan küp ve prizmaların oluĢum 

aĢamasını ve oluĢan Ģekli görmesi hatta kendilerinin oluĢturması kavramsal anlamayı teĢvik edip 

anlatılan kavramlar arasında iliĢki kurarak öğrenimin daha kalıcı gerçekleĢmesi ve bunu yaparken 

anlatımı kolaylaĢtırma potansiyeline sahip olması bu materyalin vurgulanması gereken önemli 

özelliklerindendir.  

Ayrıca yaratılan Hüsnü karakteri 3 boyutlu vücudu küplerden oluĢan renkli ve sevimli yüzlü bir 

karakter olmasıyla görsel alana, mizaha dayalı anlatım gücüyle sözel alana, tümevarım ve tümden 

gelim yöntemleriyle ders anlatabilmesi ve soyut kavramları vücudunu Ģekillendirerek soyut yapıları 

tanıtması açısından mantıksal matematiksel alana, eğitim materyali olarak öğrencinin dokunarak ve 

materyalin vücudunu Ģekillere sokarak, fiziksel nesneleri kontrol etmeyi ve yorumlamayı sağlatması 

açısından kinestetik alana ve materyalin anlatılan konu ile ilgili öğrencileri birlikte konuĢmaya ve 

olayları birlikte yorumlamaya tetiklemesi açısındansa sosyal zekâ alanlarına hitap etmektedir. Bu 

poster çalıĢmasında burada tasarım prensipleri ve kendisi kısaca tanıtılan materyalin kullanım 

alanlarına dair örnekler verilip oluĢturabileceği öğrenme imkânları katılımcılarla paylaĢılacaktır.  
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Açık kaynak kodlu yazılımların (Open Source Software) eğitim alanında kullanılması hızla 

yaygınlaĢmaktadır. ÇalıĢmamızda ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim amaçlı kullanılan lisans 

ücretleri yüksek programlara alternatif olarak kullanabileceğimiz Açık Kaynak Kodlu Yazılımların 

matematik eğitiminde kullanılması için rehber oluĢturmaktır. Burada Açık Kaynak Kodlu Yazılımların 

öğretmen ve öğrencilere eğitsel araçlar sunan, tamamı ücretsiz ve kullanıcıların programlama bilgisine 

bağlı olarak çeĢitli kaynak kodlarını düzenlebileceği, ihtiyaçlarını karĢılayabilecekleri programların 

eğitimde bir temel araç olarak nasıl kullanılabileceği açıklanacaktır. 
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Her Ģey, Benoit Mandelbrot‟un kafasında oluĢan ve basit gibi görünen bir soru ile baĢladı: 

İngiltere’nin kıyı uzunluğu ne kadardır? 

Yanıtı bulmak için yapılabilecek ilk Ģey;Ölçeği belli bir harita bulduktan sonra, buradan kıyı 

Ģeridinin uzunluğunu, sözgelimi bir iple ölçmek ve sonucu haritanın ölçeğiyle çarparak, kıyı 

uzunluğunu hesaplamak olabilir. Peki, kıyı Ģeridinin uzunluğu „gerçekte‟ ne kadardır? Kıyı Ģeridinin 

uçaktan çekilmiĢ bir dizi fotoğrafı ile daha doğru bir ölçüm yapabilirsiniz; Ģüphesiz bu değer, harita 

üzerinde hesaplanandan biraz daha büyük çıkacaktır 

Biraz daha ileri gidip, tüm kıyıyı adım adım ölçtüğünüzü düĢünelim; bu durumda    ne kadarlık 

bir uzunluk hesaplayabilirsiniz? Peki ya tüm uzunluğu milimetrik bir cetvelle ölçebildiğinizi düĢünün; 

hatta moleküler boyutlara kadar uzanan hassas bir uzunluk ölçümü yapabildiğinizi... Sonuçta, 

ölçümlerinizi hassaslaĢtırdıkça, kıyı uzunluğunun sonsuza gittiğini farkedeceksiniz. Sonlu bir kara 

parçasının sınırları, aslında sonsuz uzunluktadır! 

Bu basit ve çarpıcı sonuç, Benoit Mandelbrot gibi bir matematikçinin elinde, ‘fraktal geometri’ 

dediğimiz yeni bir matematik dalının temellerinin atılmasını sağladı. Mandelbrot, tabiattaki biçimlerin 

matematiğini keĢfeden ve buna latince „kırıklı‟ anlamına gelen „fractus‟ sözünden türettiği „fractal’ 

adını veren kiĢidir. 

Fraktalların bir  çarpıcı özelliği, doğada çokça rastladığımız „kendine benzeme’ (self similarity) 

özelliğidir. Herhangi bir iterasyon dizgesi ile oluĢturulan bir fraktal biçim, aynı matematiksel formül 

çekirdeğinin defalarca üst üste tekrarlanması ile ortaya çıktığından, ana kümenin Ģekli, küme 

kenarlarının mikroskobik detaylarında dahi benzer görünüm ve biçimlerde tekrarlanır.Kendi kendini 

tekrar eden ama sonsuza kadar küçülen Ģekilleri  kendine benzer bir cisimde cismi oluĢturan parçalar 

ya da bileĢenler cismin bütününü inceler. Düzensiz ayrıntılar ya da desenler giderek küçülen 

ölçeklerde yinelenir ve tümüyle soyut nesnelerde sonsuza kadar sürebilir; tam tersi de her parçanın 

her bir parçası büyütüldüğünde  gene cismin bütününe benzemesi olayıdır. 

Tabiatta da bu durumla sık sık karĢılaĢırız: Örneğin ağaçların bir çok tipinde, dal ve köklerdeki 

saçaklanma biçimleriyle; dalların yan dallara ayrılma biçimlerinin, yaprakların çıkıĢ noktalarının ve 

yapraklar üzerindeki damarların dallanıĢ biçimlerinin hep birbirine benzer bir kalıp izlediğine belki de 

daha önce dikkat etmiĢsinizdir. Bunlardan en çok bilinenleri kar tanesidir, bunların yanında canlıların 

bazı bölümlerinde, çeĢitli virüs ve bakterilerde,çeĢitli bitkilerde,bazı kristal yapılarda ve yıldırım 

oluĢumunda fraktal yapıya rastlanır. 

Etrafımızda var ola gelen ama bizim yakın zamana kadar görmesini bilmediğimiz geometrik 

gerçeklerden biri de fraktallar; “öyle bir cisim olsun ki hangi noktasını alırsak alalım büyütüp 

baktığımızda yine baĢlangıçtaki Ģekille karĢılaĢalım ve bu iĢleme ne kadar devam edersek edelim aynı 

olay tekrarlansın,” iĢte fraktal, yani kendine benzerlik kavramının tanımı bu.  
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Özel Sanko Okulları, Ġlköğretim Matematik Bölümü 

 

Binet ve Weschler zekayı; doğuĢtan kazanılan sabit ve bu nedenle de asla değiĢtirilemez belli 

zeka testleri ile ölçülebilir olarak tanımlamıĢtır. Sonraki yıllarda Piaget, Vygotsky, Feuerstein yaptıkları 

araĢtırmalar sonucunda zekanın sabit olmadığını ispatlayarak  Binet ve Weschler in bulgularını 

gölgelemiĢlerdir. Harvard üniversitesinden Howard Gardner “sıfır projesi” adlı biliĢsel araĢtırmasında 

çoklu zeka teorisini geliĢtirmiĢtir. Howard Gardner “Frames of Mind” kitabında ortaya koyduğu bu 

teoriyle o zamana kadar gelen zeka teorilerini yıkarak yeni bir akım baĢlatmıĢtır.Gardner‟ın ortaya 

koyduğu bu yeni akım yüzyılın eğitim anlayıĢında köklü değiĢiklikler vaad etmiĢtir.  Geleneksel 

eğitimde Öğrenci dersi sürekli dinleyen öğretmen ise sürekli anlatan kiĢi konumundadır. Öğretmenin 

amacı hazır bilgi vermek değil, bilgiyi yoğurarak, güncel hayatla iliĢkilendirmek ve öğrenciye bilgiyi 

hayata yansıtma becerisini kazandırmaktır.Çoklu zeka kuramına uyarlanan derslerde öğrenci merkez 

kabul edildiğinden derse ilgi, öğrenmeye istek artmaktadır.Çoklu zeka kuramı öğrencilerin zeka 

alanlarını belirleyip,onların farklı ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak öğrenim görmelerini 

amaçlamaktadır.Bir çok eğitimcinin desteğini alan çoklu zeka teorisini destekleyecek bir deneysel 

araĢtırma yapılmıĢtır.  

“Öğrencinin sahip olduğu zeka alanlarından en yükseğine hitap ederek öğrencilerin matematik 

dersindeki baĢarıları arttırılabilir mi ?” sorusuna cevap aranmıĢtır. Gaziantep ilinde  dört ayrı devlet 

okulunda öğrenim görmekte olan 58 öğrenci deney grubu ve kontrol grubu olarak ikiye ayrıldı .Bu 

araĢtırmada 6. sınıf olasılık konusunun öğretiminde çoklu zeka kuramının uygulanması hedeflenmiĢtir. 

Deney grubunda uygulamaya baĢlamadan önce öğrencilerin zeka alanları hazır bir ölçek ile 

belirlenmiĢ ve öğrencilerin ön bilgilerini ölçmek üzere   ön test uygulanmıĢtır. Sonrasında deney 

grubunda çoklu zeka teorisine uygun ders iĢlenmiĢtir(ders sonu uygulamaları  ve ders içi aktiviteler 

bildiride sunulacaktır.)Kontrol grubunda ise ön testin ardından klasik yöntemle ders iĢlenmiĢtir. Konu 

bitiminde her iki grupta da son test uygulanıp konuyu öğrenme yeterlilikleri ölçülmüĢtür. Bu çalıĢmanın 

sonuçları SPSS 15 versiyonunda   değerlendirilip  iki model arasındaki farklar Mann-Whitney U testi 

kullanılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Test sonucuna göre(p<0,50) deney grubu kontrol grubuna göre daha 

baĢarılı çıkmıĢtır. Bu bulgu ile çoklu zeka yöntemine göre yapılandırılan matematik öğretiminde 

öğrencilerin daha baĢarılı olduğu sonucuna varılmıĢtır.  

Deney grubunda yer alan ve ön test analizlerinde baĢarısız sayılan öğrencilerin son test 

baĢarılarının yüksek olduğu saptanmıĢtır. Analizler sonucunda çoklu zeka teorisine dayalı matematik 

öğretiminin öğrenci baĢarısı üzerine olumlu etkisi olduğu görülmüĢtür. Kontrol ve deney gruplarının 

baĢarıları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca çoklu zeka teorisi ile gün ıĢığına 

çıkan “baĢarısız öğrenci yoktur” bulgusu desteklenmiĢtir. 
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Matematik eğitimi alanında yeteri derecede çalıĢmanın yer almadığı konulardan birisi etkinlik 

geliĢtirme ve etkinlik geliĢtirmeye dair prensiplerin belirlenmesi olduğu belirtilmektedir (Monaghan ve 

Ozmantar, 2006). Söz konusu materyal geliĢtirme sırasında öğrencilerin var olan bilgileri arasında 

somut iliĢkiler kurabilmeleri konusuna özellikle dikkat edilmiĢtir. Eğitim alanında çalıĢmalar yapanlar 

farklı zekâ alanlarına hitap eden öğretim materyalleri kullanmanın önemini sıklıkla dile getirmektedirler 

(Demirel, 2002). Özellikle daha küçük yaĢtaki öğrencilerin bilgilerin somut modellerle temsil edildiği 

öğrenme ortamlarında daha anlamlı öğrendikleri ve buradan hareketle matematik öğretiminde somut 

modellerin kullanılmasının önemi de ilköğretim seviyesinde değiĢtirilen yeni programda da 

belirtilmektedir (MEB 2005) 

Ġlköğretim birinci kademe de değiĢen programa paralel olarak hazırlanan ders kitapları ve resmi 

dokümanlar incelendiğine ilköğretim 1.–5. sınıflar için belirlenen hemen her konuda; rakamların ilk kez 

tanıĢtırılmasında, ritmik saymalarda, basamak ve sayı değerlerinde, toplama ve çıkarma iĢlemelerinde 

vb. konuları da birim küplerden yararlanılmaktadır. Fakat bu konuların ele alındığı ders kitapları 

incelendiğinde (MEB Yayınları, Buhan Yayıncılık, Özgün Yayıncılık) karĢılaĢılan sorun bu birim 

küplerin boyut olarak 2 boyutta kalması ve canlılığını yitirmesi, tüm konuların birbiriyle iliĢkilerini ortaya 

koyacak bütünlükte gösterilmesi konusunda zorluklar olması ve bu küplerin birbirinden bağımsız 

olması derste öğrenciler için bir etkinlik yapıldığında bir grup oluĢturulamaması olarak belirtilebilir.  

Teorik çerçeve ve doküman analizi sonucunda fark edilen eksiklikler sonucunda geliĢtirilen 

materyal vücudu sıralı küplerden oluĢan, renkli ve esneyebilen yapıda bir tırtıldır. Ġsmi “Hüsnü” olan bu 

tırtıl vücudunun birim küplerden oluĢması özelliğiyle konunun bir bütün içerisinde daha kolay 

anlaĢılabilmesinde ders boyunca kılavuzluk yapacaktır. Bu materyalle hedeflenen öğretmen ile öğrenci 

arasında bir köprü görevi görmesi hedeflenmektedir. Ayrıca katlanarak değiĢik ebatlarda küpler ve 

prizmalar oluĢturabilmektedir. Öğrencilerin birim karelerden oluĢan küp ve prizmaların oluĢum 

aĢamasını ve oluĢan Ģekli görmesi hatta kendilerinin oluĢturması kavramsal anlamayı teĢvik edip 

anlatılan kavramlar arasında iliĢki kurarak öğrenimin daha kalıcı gerçekleĢmesi ve bunu yaparken 

anlatımı kolaylaĢtırma potansiyeline sahip olması bu materyalin vurgulanması gereken önemli 

özelliklerindendir.  

Ayrıca yaratılan Hüsnü karakteri 3 boyutlu vücudu küplerden oluĢan renkli ve sevimli yüzlü bir 

karakter olmasıyla görsel alana, mizaha dayalı anlatım gücüyle sözel alana, tümevarım ve tümden 

gelim yöntemleriyle ders anlatabilmesi ve soyut kavramları vücudunu Ģekillendirerek soyut yapıları 

tanıtması açısından mantıksal matematiksel alana, eğitim materyali olarak öğrencinin dokunarak ve 

materyalin vücudunu Ģekillere sokarak, fiziksel nesneleri kontrol etmeyi ve yorumlamayı sağlatması 

açısından kinestetik alana ve materyalin anlatılan konu ile ilgili öğrencileri birlikte konuĢmaya ve 

olayları birlikte yorumlamaya tetiklemesi açısındansa sosyal zekâ alanlarına hitap etmektedir. Bu 

poster çalıĢmasında burada tasarım prensipleri ve kendisi kısaca tanıtılan materyalin kullanım 

alanlarına dair örnekler verilip oluĢturabileceği öğrenme imkânları katılımcılarla paylaĢılacaktır.  
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Cebir genellikle aritmetiğin genelleĢtirilmesi olarak tanımlanmasına rağmen, cebirin tanımında 

araĢtırmacılar tarafından farklı görüĢlere yer verilmektedir. Usiskin (1988), cebiri tanımlarken bazı 

kavramlarların üzerinde önemle durmuĢtur. Usiskin (1988)‟ göre, cebir aritmetiğin genelleĢtirmesinin 

yanında, bazı çeĢit problemlerin çözümü için bir araç aynı zamanda da çokluklar arsındaki iliĢkileri ve 

matematiksel yapıyı tanımlayan bir çalıĢmadır.  

Matematik dersinin alt öğrenme alanlarından biri olan cebir, matematik müfredatında oldukça 

önemli bir yer teĢkil etmektedir. Cebir alanındaki literatür incelendiğinde, öğrencilerin denklem kurma 

ve çözme sürecinde, özellikle aritmetik iĢlemlemleri yaparken güçlüklerle karĢılaĢtıkları görülmektedir. 

Denklemler konusunun soyut olması, öğrencilere belli kurallar ve formüller çerçevesinde sunulması ve 

günlük hayatla yeterli derecede iliĢkilendirilmemesinden dolayı, öğrenciler denklem kurma ve çözme 

sürecini yeterince anlamlandıramamaktadırlar ve bu öğrenme sürecinde karĢılaĢtıkları problemler 

matematiğin diğer alanlarındaki öğrenmelerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Öğrencilere iyi bir 

matematik bilgisi kazandırmanın temel amaçlarından biride öğrencilerin karĢılaĢtıkları güçlüklerin 

nedenlerini bulmak, bunları gidermenin yollarını aramak ve öğrenme sürecine yardımcı olmaktır. 

Bu çalıĢmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin, cebirin öğreniminde önemli bir yer teĢkil eden 

denklem kurma ve çözümlerine ulaĢmada karĢılaĢtıkları problemleri ve yaptıkları genel hataları tespit 

ederek, bunların giderilmesi için gerekli çözümleri araĢtırmaktır. Bu çalıĢma 9 ve 10. sınıf düzeyinde 

üç farklı sınıf ile yapılmıĢtır. Öğrencilerin zorlandıkları yerleri ve yaptıkları temel hataları tespit etmek 

için, ilgili literatür ve lise müfredatı göz önüne alınarak, 10 tane açık uçlu sorudan oluĢan bir test 

hazırlanmıĢtır. Elde edilen veriler analiz edilerek, öğrencilerin cebirsel ifadeleri kavrama ve 

denklemlerin çözümündeki karĢılaĢtıklaktıkları zorluklar ve yaptıkları hatalar belirlenerek bildiri 

metninde ayrıntılı Ģekilde sunulacaktır. 
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Geometri soyut kavramlar içeren bir ders olduğu için öğrencilerin bu derste gördükleri konuları 

çabuk kavramaları ve zihinlerinde tutabilmeleri zordur. Origami yaparken öğrenciler sürekli geometrik 

Ģekillerle karĢılaĢırlar. Origami onların çabuk öğrenmelerine ve soyut kavramları görselleĢtirmesine 

yardımcı olur. BaĢarılı bir Origami çalıĢması, geometri ve üç boyutlu düĢünme yeteneğinin yüksek 

seviyede olmasını gerektirir. 

Origaminin kâğıt katlayarak Ģekiller oluĢturma sanatı olmasından dolayı geometride Ģekillerin 

kavranmasında kullanılabilecek iyi bir yöntemdir. Özellikle katlanarak oluĢturulan 3 boyutlu geometrik 

Ģekillerin her açıdan incelenebilir olduğundan öğrencilerin Ģekli kavraması kolaylaĢmaktadır. Ayrıca 3 

boyutlu cisimlerinde geometrik Ģekillerin birleĢmesiyle ortaya çıktığı öğrencilerin gözleri önüne 

serilmektedir. Bu da geometrinin bir bütün olduğunu ortaya çıkarmakla birlikte yöntemin tümevarım 

yöntemiyle öğrencilerin basitten karmaĢığa gidiĢ aĢamasını zevkli ve kolay hale getirmektedir. Böylece 

öğrencinin geometri korkusu yıkılmaktadır. 

ÇalıĢmamızda doküman analizi tekniği kullanılıp ulaĢabildiğimiz tüm makaleler, elektronik 

kaynaklar ve kitaplar incelenmiĢtir. Elde ettiğimiz bulgulara göre, öğrencilerin origami sayesinde 

anlatılan konuları daha kolay ve kalıcı öğrendiği öğrencinin geometrik Ģekillerle örüntü oluĢturarak yeni 

Ģekiller elde edebileceğini gördüğü bunların sonucunda da öğrencinin derse katılımının arttığı ve 

öğrencinin el- göz koordinasyonu ile dikkatini arttırdığına yer verilmiĢtir 
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KÜRENĠN HACĠM FORMÜLÜNE ULAġTIRAN BĠR MATERYAL HAZIRLAMA 

 
Melike TARHAN 

 

Safranbolu Türk Telekom Çok Programlı Lisesi 

 
 21. yüzyılda bilim, teknoloji ve iletiĢimde çok hızlı geliĢmeler yaĢanmaktadır. Bu nedenle eğitime 

dâhil olan kiĢilerin toplumsal geliĢmelere uyum sağlayan, sorgulayan, yeniliklere açık, gözlem ve 

verilere dayalı olarak doğru kararlar alıp eleĢtirel düĢünebilen yapıda yetiĢtirilmeleri gereklidir. Lise 

öğrencilerinin birçoğunun algılamakta zorluk çektikleri için ilgi alanlarının dıĢına çıkardıkları konulardan 

birisi de geometri dersinde anlatılan katı cisimlerdir. Öğrencilerin var olan bilgilerini pekiĢtirmek ve 3 

boyutlu cisimlerin özelliklerini daha rahat kavramalarını sağlamak niyetiyle  “kürenin hacim formülünü 

açıklamaya yarayan bir materyal hazırlanabilir mi?” sorusuna bu çalıĢmayla yanıt aranmıĢtır.  

 Katı cisimler konusundaki hacim formüllerinin öğrenciler tarafından daha kolay anlaĢılmasını 

sağlamak, ezberci eğitim yerine yaparak-yaĢayarak öğrenmeyi oluĢturmak ayrıca günlük hayatımızda 

fizik ya da matematiksel yasaların çokça kullanıldığını öğrencilere hissettirmek amacıyla materyal 

hazırlama çalıĢması baĢlatılmıĢtır. Bu doğrultudaki alt problemlerimiz Ģu Ģekildedir:  

 Kürenin hacim formülünü açıklamaya yarayan bir materyal oluĢturulabilir mi? 

 Kürenin hacmini buldurmaya yarayan diğer cisimlerin hacimleri arasındaki iliĢki nasıldır ve 

gösterimi anlaĢılabilir mi? 

 Hazırlanan materyal geometri dersinde öğrencilerden beklenen ilgiyi yakalar mı? 

 Bu çalıĢmada yüksekliği, yarıçapının 2 katı olan silindir, silindirin yükseklik ve yarıçap 

ölçülerinde bir koni, yarıçap ölçüsü diğer cisimlerdeki gibi olan bir küre; aynı maddeden yapılmak 

Ģartıyla biçimlendirilmiĢtir. Terazinin bir tarafına silindir, diğer tarafına koni ve küre yerleĢtirilerek fizik 

yasaları gereği eĢit kollu terazilerde bulunan kütle eĢitliğinden yararlanılmıĢtır. Gerekli matematiksel 

hesaplamaların ardından koninin hacim formülüne ulaĢılmıĢtır. 

 

Hazırlanan düzenek sayesinde katı cisimlerin bir kısmının biçim, hacim gibi özelliklerinin 

anlaĢılması kolaylaĢtırılmıĢtır. Orta öğretim öğrencilerine benzeri yapıların hazırlatılması, hazırlanan 

yapıların ders anlatımında kullanılması soyut olan ifadelerin daha rahat algılanmasını sağlayarak 

konuya duyulan ilgiyi yükseltebileceği düĢünülmektedir. 
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Bilindiği üzere biz insanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik tabii ki de ezberleme ya 

da taklit etme değil, düĢünme ya da düĢündüğünü kavrayabilmedir. Hayatımızın her alanında olan ve 

soyut gibi görünse de kesinlikle somut olan gerçek bir bilgi türüdür kavramlar. Öğrenme dediğimiz 

olayın olmazsa olmazı ise elbette ki düĢünülen veya öğrenildiği farz edilen durumun tekrar tekrar 

hatırlanmasıdır. Bu durumu da sağlayacak en önemli temsilciler kavramlardır. 

Ġstendik davranıĢ değiĢikliği tanımından yola çıkarak eğitim ile kavramların ne kadar ayrılmaz 

birer parça olduklarını görmemek ise tamamiyle “kavram” kavramına yapılmıĢ çok büyük bir 

haksızlıktır.Eğitim sürecinin temel yapı taĢı olan istendik davranıĢlar ise yapıları bakımından biz 

öğretmenlerin vazgeçilmez unsurlarındandır. Çünkü biz öğretmenler istenilen yani doğru davranıĢları 

öğrencilere gösteren birer rehberiz. Daha somut örneklendirmek gerekirse biz öğretmenler sadece 

birer pusulayız. Öğrencilerimiz ise bu önemli geminin kaptanları. Okulda gösterilen dersler birer tayfa; 

öğretilen kavramlar, olgular ise geminin yakıtı.Bir düĢünün… 

Pusulası olmayan bir gemi her zaman batmaya ya da kaybolmaya mahkum değil midir?  Ya 

da tayfasız bir gemiye ne demeli?Ya denizin ortasında gitmekte olan bir geminin yakıtı biterse ne 

yapar onca insan?  

Kısa, yaĢanmıĢ ve araĢtırılmıĢ örnekler vermek gerekirse; öğrencilere “fark” kavramını 

öğretirken, birçok okuldaki öğretmenin farkı her zaman “çıkarma iĢlemi” ile bağdaĢtırdığını 

gözlemledik. Oysaki bu durumun ezberden hiçbir farkı yoktur.Bu durumda öğrenciler her “fark” 

kavramını gördüğünde soruyu anlamadan çıkarma iĢlemine yöneleceklerdir. Aslında “fark” kavramı 

sadece çıkarma iĢleminde kullanılmamaktadır. Örneğin; öğrencilere sorulan  “15 sayısının 3 farkı 

kaçtır?” sorusunun iki tane bakıĢ açısı vardır. Bunlardan birincisi öğrencilerin ezberlediği, daha 

doğrusu ezberletildiği yol olan doğrudan çıkarma iĢlemi yani  15-3=12‟dir. Ġkincisi ise biraz 

düĢündükten sonra bulabilecekleri 15+3=18‟dir. Ġkinci çözümde toplama iĢleminin yapılmasının sebebi; 

“15 sayısının 3 farkı kaçtır?” sorusunun içinde gizlidir.Gerçekte 15 sayısının 3 farkı önünde ve 

gerisinde olmak kaydıyla iki tanedir… 



57 

 

 

MATEMATĠĞĠ KEġFEDELĠM 

 
ġebnem ÇELĠK  

 

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Lisesi, Ġzmir 

 

Öğretmenler olarak öğrencilerin matematiğin kendisinden çok, matematik öğretiminden 

yakındıklarının hepimiz farkına varmıĢızdır. Aslında ülkemizdeki matematik öğretiminin ezberci, 

bellemeye yönelik olduğunu düĢündüğümüzde böyle bir tepkiyi yadırgamamalıyız. Öğrencilerimize 

derslerde matematiği bağıntılar yığını olarak vermek yerine günlük hayatımızda matematiği nasıl 

kullandığımıza dair örnekler vermeli, matematik tarihinden bahsetmeli, matematiği keĢfetmelerine ve 

heyecan duymalarına yardım etmeliyiz.  

Ġlk çağlara dönüp baktığımızda matematik, nasıl bir ihtiyaca karĢılık varlığını insan bilincinde 

göstermiĢtir? Bu çağlarda insan, kendi varlığını sorgularken felsefeyi, doğayı sorgularken astronomiyi 

keĢfetmiĢtir. Ġnsanın belki yaĢamı sürdürmesinde değil, ama yaĢamı sorgulamasında ihtiyaç duyduğu 

soyutlama gücü de matematiği var etmiĢtir. Matematiğin uygulanmadığı hiçbir teknik alan yoktur... 

Matematik yalnızca çağdaĢ bilim ve tekniğin temel aracı değildir... Tıp, sosyal, siyasal, ekonomi, 

iĢletme, yönetim v.b. bilimler de matematiksel yöntemlere dayanmak zorundadır. Kısaca matematik, 

insan aklının yarattığı en büyük ortak değerdir. Evrenselliği onun gücüdür. Çağları aĢarak bize 

ulaĢmıĢtır, çağları aĢarak yeni kuĢaklara ulaĢacaktır. Büyüyerek, geliĢerek, insanlığa hizmet edecek; 

her zaman taze ve doğru kalacaktır. ĠĢte bu nedenledir ki, matematik öğretimi bütün dünya ülkelerinde 

özel bir önem ve önceliğe sahiptir.  

Bu çalıĢma da matematik öğrenmenin insan hayatında ne gibi değiĢiklikler yarattığı anlatılmıĢ, 

hayatımızın değiĢik kesitlerinden örnekler verilmiĢtir. Öğrencilerimize matematiğin sadece lise 

hayatının sonuna kadar görmek zorunda oldukları bir dersten çok hayatlarının içinde olduğunu 

keĢfetmeleri hedeflenmiĢtir.  
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BULANIK MANTIK (FUZZY LOGIC) KULLANILARAK MATEMATĠKSEL 
MODELLEME 

 
ġebnem ÇELĠK, Mert GEREK, Murat Can GÜÇÜK 

 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Fen Lisesi, Ġzmir 

 

Bu konuyu ele alırken amacımız Klasik Aristo mantığının ortaya koyduğu siyah ve beyaz 

tercihlerin aksine grinin çeĢitli derecelerinin varlığını bilimsel olarak ifade eden Bulanık Mantığın 

varlığının fark edilmesini, öğrenilmesini sağlamak, günlük hayatımızdaki önemini ve matematiksel 

modellemede nasıl kullanıldığını araĢtırmaktır.  

Günlük yaĢantımızda, kesin olduğunu düĢündüğümüz ancak gerçekte kesin olmayan durumlarla 

karĢılaĢırız. Bu durumların sistematik bir biçimde öngörülebilmesi ancak bazı kabullerin yapılmasından 

sonra mümkün olmaktadır. Birçok sosyal, ekonomik ve teknik olayda da belirsizlik ve dolayısıyla 

karmaĢıklık bulunmaktadır. Bu belirsizliklerin analiz edilmesi Zadeh tarafından geliĢtirilen bulanık 

mantık teorisi kapsamında mümkündür. Bu nedenle geleneksel matematiğin belirlilik ile sınırlı 

dünyasını, derecelendirme mekanizması ile belirsizliğe doğru geniĢleten özellikle Uzak Doğu‟ dan 

yoğun bir ilgi gören ve baĢarılı uygulamaları sayesinde tüm dünyaya yayılan, karar vericiye daha geniĢ 

bir hareket alanı sağlayan Bulanık Mantık Teorisi araĢtırılmıĢtır.  

Öncelikle Bulanık Mantık Teorisi tanıtılmıĢ, Aristo mantığı ile arasındaki farklara değinilmiĢ, 

teorinin temel kavram ve iĢlemleri anlatılmıĢtır. Günlük hayatımızın içinde yer alan örneklerine yer 

verilmiĢtir.  

Gerçek dünyanın deneysel olarak ele alınmasında zorlukların olduğu her durumda sistemlerin 

nasıl davranacağını öngörebilmek amacıyla kullanılan Matematiksel Modellemenin ne olduğu, tarihte 

ilk kez modellemeyle nerede karĢılaĢıldığı anlatılmıĢtır. Ġyi bir modelleme yapılabilmesinin Ģartları 

araĢtırılmıĢtır. Ayrıca matematiksel modellemenin diğer bilimlerdeki önemine değinilmiĢtir.  

Son olarak günümüz teknolojisinin bu iki önemli kavramı birlikte ele alınmıĢ ve bulanık mantık 

teorisi kullanılarak bir üretim modelleme örneğine yer verilmiĢ, bulanık mantık kullanılarak yapılan 

modelleme ile klasik modelleme sonuçları arasındaki farklar ortaya konulmuĢtur.  

AraĢtırma sonucunda; Bulanık Mantık Teorisinin uygulama alanlarıyla, günlük hayatımızda 

aslında ne kadar çok karĢılaĢıldığı görülmüĢtür. Bu teorinin insan düĢünce sisteminin yakınlığının, bu 

nedenle de öğrenilmesinin kolaylığının farkına varılmıĢtır. Matematiksel modellemenin, gerçek 

dünyadaki her durumun deneysel olarak ele alınmasının zor olması nedeniyle, bilimin ilerlemesindeki 

yararı tespit edilmiĢtir. Bulanık Mantık Teorisi kullanılarak matematiksel modelleme yapılmasının klasik 

modellemeye göre çok daha karlı sonuçlar getirdiği verilen üretim modelleme örneğinde görülmüĢtür.  
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GRAFLARLA DÖRT RENK TEOREMĠ 

 
ġebnem ÇELĠK, Mert KAPAR 

 

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Lisesi, Ġzmir 

 

Bu çalıĢmada graf teorisinin; günlük hayatımızda karĢılaĢabileceğimiz problemlere nasıl 

çözümler getirdiğini göstermek, dört renk problemini tanıtmak ve Türkiye haritasını, her rengin bir 

maddi değerinin olduğunu düĢünerek en düĢük fiyata ve sadece dört renk kullanarak boyamaya 

çalıĢmak amaçlanmıĢtır.   

Graf teorisinin uygulamaları modern hayatın karmaĢık ve geniĢ kapsamlı birçok probleminin 

çözümü için kullanılmaktadır. Bu uygulamalar; ekonomi, yönetim bilimi, satıĢ, pazarlama, bilgi iletimi, 

taĢıma planlaması gibi alanları kapsamaktadır. Graf teorisi, problemleri tanımlama ve yapısal olarak 

iliĢkileri belirlemekte de faydalıdır. Bilgisayar ağlarının da konumlandırılmasında büyük önem taĢıyan 

graf kavramının ne olduğu, çeĢitleri araĢtırılmıĢ, graf teorisinin kullanıldığı bazı problemlere yer 

verilmiĢtir.  

Graf teorisinin önemli ve hala elle çözümü yapılamamıĢ, matematikçilerin bilgisayarla yapılan 

çözümünden ikna olmadıkları Dört Renk Probleminin tarihçesi araĢtırılmıĢtır. Türkiye haritasını dört 

renkle boyama çalıĢmalarına yer verilmiĢ, ülkemizin graf haritası çıkarılmıĢtır.  Ayrıca her rengin bir 

maddi değerinin olduğu düĢünülerek en düĢük fiyata ülkemiz haritasının nasıl boyanabileceği 

hakkında denemeler yapılmıĢtır.  

AraĢtırmanın sonucunda günlük hayattaki pek çok probleminin çözümünün graf teorisi 

kullanılarak yapılabileceği, özellikle optimizasyon problemlerinde sonuçlarının ne kadar etkili olduğu 

görülmüĢtür.  

Bir graf teorisi problemi olan Dört Renk Probleminin tarihçesi araĢtırılmıĢ, ülkemiz haritasının 

dört renkle boyanıp boyanmayacağına dair denemeler yapılmıĢtır. Eğer mavi renk kullanılması zorunlu 

tutulursa, ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması nedeniyle kıyılarda mavi renk 

kullanılamaması, iç kısımlarda komĢulukları fazla olan Ģehirlerimiz nedeniyle beĢinci bir rengi 

kullanmamızı gerektirmiĢtir. Ülkemiz graf haritası çıkarılarak komĢuluk sayısı fazla olan illerin daha iyi 

gözükmesi sağlanmıĢtır. Çevredeki denizlerin varlığını saymazsak yine mavi renk kullanma koĢuluyla 

ülkemiz haritasının dört renkle boyanabileceği gösterilmiĢtir. Her rengin bir maliyeti olduğu 

düĢünülerek en ucuz boyamanın yapılabilmesinin; dört renk kullanmak ve bu dört renkten pahalı olanı, 

komĢulukları fazla olan Ģehirler için kullanmak ile olduğu gösterilmiĢtir. 
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FIBONACCI SAYILARINDA GENEL ÇÖZÜM VE GAZALE FORMÜLLERĠ 

 
Tuna BATU 

 
Adapazarı Özel Enka Koleji 

 

n. Fibonacci sayısının genel formülünü bulmaya yönelik birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu 

yöntemlerden biriside tekrarlı bağıntı yöntemidir. Bilindiği gibi, Fibonacci sayıları tekrarlı bağıntı olma 

özelliğine sahip bir sayı dizisi oluĢturur. Dolayısıyla, tekrarlı bağıntı yöntemi kullanılarak  n. Fibonacci 

sayısının genel formülü bu sayede kolay bir Ģekilde bulunabilir. Ayrıca, aynı yöntemle  m. mertebeden 

Fibonacci sayıları için de genel formül çıkartılabilir. Bu formüller, Mısırlı matematikçi Midhat Gazale 

tarafından elde edilmiĢtir. Bundan dolayı Gazale formülleri olarak isimlendirilirler. 

Sunuda  genel hatlarıyla tekrarlı bağıntı yöntemi ve Fibonacci sayı dizisi için uygulamaları 

irdelendi. Ek olarak, m. mertebeden altın orana bağlı olarak farklı bağıntılar elde edildi. 
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MATEMATĠK EĞĠTĠMĠNDE ZEKÂ OYUNLARI 

 
Serhan BÜYÜKKEÇECĠ 

 

Atlas Koleji, Kayseri 

 

Ġnsanlar, hayatlarının her döneminde beyninin emrindedir. Beyin, eğer iyi eğitilmiĢ ve geliĢtirilmiĢ 

ise, hata yapma riski azalır. Nasıl ki bir vücut kasını geliĢtirmek için o kası zorlamak ve dayanma 

gücünün sınırlarını aĢmaya çalıĢmak gerekiyorsa, beyin için de aynı Ģey geçerlidir. Zekâ oyunları ile 

uğraĢmak, beyin hücrelerini zorlayan en eğlenceli yoldur. Sağlıklı bir vücut için spor Ģarttır. Beynimiz 

ise bilmecelerle spor yapar.  

Matematik eğitiminde de sıkça zekâ oyunlarından ve bilmecelerden faydalanırız. Bu oyunlar, 

özellikle derse ilgisiz veya önyargılı öğrencilerin dikkatini çekmek için kullandığımız en önemli 

araçlardır. Kullanılan zekâ oyunlarının bir özelliği de insanlar üzerinde yüzyıllarca aynı etkiyi sağlaması 

ve her zaman matematik öğrenme arzusunu arttırmıĢ olmasıdır.  

Birkaç örnek: 

 Bir kalemle silginin toplam fiyatı 110 lira. Kalem, silgiden 100 lira daha pahalı olduğuna göre 

her birinin fiyatı nedir? (Ġki bilinmeyenli denklemler) 

 Bir iĢareti değiĢtirerek eĢitliği sağlayın: 2 + 3 + 4 = 247 (Farklı düĢünme teknikleri) 

 Cebimde bir miktar para var. Bu paranın yarısı, onun yarısı ve onun da yarısı kadar daha 

olsaydı 75 liram olacaktı. Cebimde kaç lira var? (Rasyonel denklem kurma) 

 Bu harflerden hangisi diğerlerinden farklıdır? :  C – E – X – A – D – K (Simetri bilgisi) 

 3 ve 5 litrelik iki ölçek yardımı ile bir musluktan tam “dört” litre suyu nasıl alabiliriz? (Hacim 

hesapları) 

 Bir küpü, düz bir kesiĢle iki parçaya ayıralım. Kestiğimiz yüzey, en fazla kaç kenarlı bir 

geometrik Ģekil oluĢturabilir? (Katı cisimler - Geometri) 

 Bir adam “daire” Ģeklindeki tarlaya herhangi bir kenarından giriyor. Düz bir Ģekilde 60 metre 

yürüdükten sonra tarla sınırına geliyor. 90
0
  içeriye doğru dönüp 80 metre daha gidiyor. Tekrar 

sınıra geldiğine göre tarlanın alanı kaç m
2
‟dir? (Çap-yarıçap bilgisi)           

Ayrıca derslerimizde tüm zekâ grupları için farklı sorular kullanılmaktadır… (Sözel–Dilsel, 

Mantıksal–Matematiksel, Görsel–Mekânsal, Bedensel–Kinestetik, Müziksel–Ritmik, KiĢisel-

Ġçsel, KiĢilerarası–Sosyal, Doğa–VaroluĢçu) 
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KLĠNOMETRE 

 
Nilgün ĠPEK BAL 

 
TED Ġstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi 

 

Uzunluğunu elimize metre alıp ölçemeyeceğimiz yükseklikleri ölçmek istiyoruz. Yapılabilir 

olduğundan eminiz ancak nasıl yapacağımızı bilmiyoruz.  

AraĢtırmalarımız sonunda klinometre yapmaya karar verdik. Yükseklik yerine bulunduğumuz 

noktadan uzunluğunu ölçeceğimiz yüksekliğe olan mesafeyi bulmak daha kolaydı. Biz dik üçgende her 

açıya karĢılık gelen yüksekliği hazır bir veri verilmeden bulamayacağımız için ikizkenar dik üçgenden 

yararlanmaya karar verdik. Ġlk klinometremizle kütüphanemizin kolon uzunluğunu ölçtük. Elde ettiğimiz 

sonuç sevindiriciydi. 

Bu çalıĢma ile öğrencilerim matematiğin ve geometrinin bir uygulama alanını ve daha geliĢmiĢ 

biçimiyle mühendislerin kullandığı bir aleti tanımıĢ ve kullanmıĢ oldular. 

Bu deneyimlerimizi ve klinometrenin nasıl yapıldığını meslektaĢlarımız ve diğer merak 

edenlerimizle paylaĢmak isterim. 

Klinometremiz 

  

 

Göz ile B arası uzunluk = AB  

Kule Uzunluğu = AB   +      Gözden ayak ucuna kadar olan mesafe 

 

 

Göz hizası ile kule arası 
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II.KADEMEDE PROPERET 

 

H. Gülay TEZCAN 

 

HEV Okulları, Ġlköğretim Bölümü, Matematik Öğretmeni  

Matematik dersi sadece okulda derste öğrenilen ve kitaplardan takip edilerek geliĢtirilen bir 

ders olmamalıdır. Matematik, günlük hayatta çevremizde her yerdedir. Öğrencilere kaynaklık 

edecek bilgiler farklı kullanımlı eğitim materyalleri ile zenginleĢtirilebilir. Performans görevi ve proje 

ödevi tabanlı çalıĢmalar ile öğrencilerin kendilerine güveni artmakta, derse olan ilgileri olumlu 

yönde etkilenmekte, çalıĢmalara katılmayan diğer sınıf arkadaĢları üzerinde özendirici, teĢvik edici 

bir hava yaratılmaktadır. Bu çalıĢmalar öğrenilen bilginin pekiĢtirilmesi, interaktif öğrenme ortamının 

oluĢması, farkındalığın artması ve edinilen bilginin kalıcılığının sağlanması adına son derece 

yararlıdır. 

Bu sunum yeni müfredat  programına uygun ders konularının paralelinde ilköğretim 6.,7.,8. 

sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan performans görevi ve proje ödevi çalıĢmalarından örnekler 

içermektedir. Öğrencilerimizin hazırladığı ürünler ve bu ürünlerin yapım aĢamasındaki süreç bir 

powerpoint sunumu eĢliğinde, ortaya çıkan eğitim materyalleri ile beraber izleyicilere 

aktarılmaktadır.  

Sunumun ikinci bölümü sınıf ortamında tüm katılımcılarla aynı anda yapılacak olan bir takım 

aktivitelerden oluĢmaktadır. Her bir aktivitenin içeriği ve kullanılacak malzemeler sizlere verilecektir. 
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