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Fen Öğretiminde Karşılaşılan Matematik Temelli Sıkıntılar: Fen ve Teknoloji 
Öğretmenlerinin Tecrübelerinden Yansımalar 1 

SSuupphhii  ÖÖnnddeerr  BBÜÜTTÜÜNNEERR  

KKTTÜÜ  EEğğiittiimm  BBiilliimmlleerrii  EEnnssttiittüüssüü  İİllkkööğğrreettiimm  BBööllüümmüü  DDookkttoorraa  ÖÖğğrreenncciissii    
oonnddeerrbbuuttuunneerr@@mmyynneett..ccoomm  

  
SSaalliihh  UUZZUUNN  

KKTTÜÜ  EEğğiittiimm  BBiilliimmlleerrii  EEnnssttiittüüssüü    OOFFMMAAEE  DDookkttoorraa  ÖÖğğrreenncciissii  

  ssaalliihhuuzzuunn2288@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

  

ÖÖzzeett  
BBuu  ççaallıışşmmaa,,  iillkkööğğrreettiimm  FFeenn  vvee  TTeekknnoolloojjii  ddeerrssiinnddeekkii  ööğğrreenncciilleerriinn  mmaatteemmaattiikksseell  bbiillggiilleerriinniinn  ffeenn  kkoonnuullaarrıınnıınn  

ööğğrreettiimmiinnee  yyöönneelliikk  eettkkiilleerriinnii  FFeenn  vvee  TTeekknnoolloojjii  ddeerrssii  ööğğrreettmmeennlleerriinniinn  tteeccrrüübbeelleerrii  ddooğğrruullttuussuunnddaa  oorrttaayyaa  kkooyymmaakk  
aammaaccııyyllaa  yyaappııllmmıışşttıırr..  ÇÇaallıışşmmaaddaa,,  vvaarr  oollaann  dduurruummuu  oorrttaayyaa  kkooyymmaayyaa  yyöönneelliikk  oollaarraakk  ttaarraammaa  mmooddeelliinnee  ddaayyaallıı  bbeettiimmsseell   
yyöönntteemm  kkuullllaannııllmmıışşttıırr..  ÇÇaallıışşmmaaddaa,,  vveerrii  ttooppllaammaa  aarraaccıı  oollaarraakk  44  ssoorruuddaann  oolluuşşaann  bbiirr  yyaazzııllıı  mmüüllaakkaatt  ffoorrmmuu  kkuullllaannııllmmıışş,,  
22000099––22001100  eeğğiittiimm  ööğğrreettiimm  yyııllıınnddaa  TTrraabbzzoonn  iilliinnddeekkii  sseekkiizz  ffaarrkkllıı  ddeevvlleett  iillkkööğğrreettiimm  ookkuulluunnddaakkii  ttooppllaamm  1111  ööğğrreettmmeennee  
uuyygguullaannmmıışşttıırr..  ÇÇaallıışşmmaaddaa  iillkkööğğrreettiimm  FFeenn  vvee  TTeekknnoolloojjii  ddeerrssii  ööğğrreettmmeennlleerriinniinn  kkaarrşşııllaaşşttıığğıı  pprroobblleemmlleerr;;  ssııkkıınnttıı  yyaaşşaannaann  
ffeenn  kkoonnuullaarrıı,,  ssııkkıınnttıınnıınn  yyaaşşaannmmaassıınnaa  nneeddeenn  oollaann  mmaatteemmaattiikksseell  bbiillggii  eekkssiikklliiğğii,,  ssııkkıınnttııllaarrıınn  ffeenn  ööğğrreettiimmiinnee  yyaannssıımmaallaarrıı   
vvee  ssoorruunnllaarrıınn  ççöözzüümmüünnee  yyöönneelliikk  ööğğrreettmmeenn  öönneerriilleerrii  tteemmaallaarrıınnddaa  ddeeğğeerrlleennddiirriillmmiişşttiirr..  VVeerriilleerriinn  aannaalliizziinnddee  nniicceell  vveerrii  
ççöözzüümmlleemmee  tteekknniikklleerrii  ddee  kkuullllaannııllmmıışşttıırr..  NNiitteell  şşeekkiillddee  aannaalliizz  eeddiilleenn  vveerriilleerrddeenn  eellddee  eeddiilleenn  bbuullgguullaarr,,  ööğğrreenncciilleerriinn  
yyeetteerrssiizz  mmaatteemmaattiikksseell  ggeeççmmiişşlleerriinniinn  ffeenn  ööğğrreettiimmii  vvee  ööğğrreenniimmiinnee  oolluummssuuzz  eettkkiilleerrii  oolldduuğğuunnuu  oorrttaayyaa  kkooyymmuuşşttuurr..  FFeenn  
ööğğrreettiimmii  ssıırraassıınnddaa  mmaatteemmaattiikk  tteemmeellllii  ssııkkıınnttııllaarrıınn  eenn  ffaazzllaa  kkuuvvvveett  vvee  hhaarreekkeett  üünniitteessiinnddee  yyaaşşaannddıığğıı,,  bbuu  ssııkkıınnttııllaarrıınn  
ööğğrreenncciilleerriinn  oorraann--oorraannttıı  kkoonnuussuunnddaakkii  bbiillggii  eekkssiikklliiğğiinnddeenn  kkaayynnaakkllaannddıığğıı  tteessppiitt  eeddiillmmiişşttiirr..  ÇÇaallıışşmmaayyaa  kkaattııllaann  
ööğğrreettmmeennlleerr,,  FFeenn  vvee  TTeekknnoolloojjii  ddeerrssii  ööğğrreettiimmii  ssıırraassıınnddaa  yyaaşşaannaann  mmaatteemmaattiikk  tteemmeellllii  ssııkkıınnttııllaarrıınn;;  zzaammaann  kkaayybbıınnaa,,  
ppeerrffoorrmmaannss  vvee  mmoottiivvaassyyoonn  ddüüşşüükkllüüğğüünnee  yyooll  aaççttıığğıınnıı  iiffaaddee  eettmmiişşlleerrddiirr..  
AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  ffeenn  vvee  tteekknnoolloojjii,,  mmaatteemmaattiikksseell  ssııkkıınnttııllaarr,,  ffeenn  ööğğrreettiimmii..  
  

MMaatthheemmaattiiccaall  DDiiffffiiccuullttiieess  iinn  TTeeaacchhiinngg  PPrriimmaarryy  SScchhooooll  SScciieennccee::  RReefflleeccttiioonnss  ooff  SScciieennccee  aanndd  
TTeecchhnnoollooggyy  TTeeaacchheerrss’’  EExxppeerriieenncceess  

  
  

AAbbssttrraacctt  
TThhiiss  ssttuuddyy  aaiimmeedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhaatt  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  pprriimmaarryy  sscciieennccee  ssttuuddeennttss’’  mmaatthheemmaattiiccaall  bbaacckkggrroouunndd  oonn  

tteeaacchhiinngg  sscciieennccee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  tteeaacchheerrss’’  eexxppeerriieenncceess..  IInn  tthhee  ssttuuddyy,,  qquuaalliittaattiivvee  pprroocceedduurree  bbaasseedd  
oonn  ssccaann--bbaasseedd  mmooddeell  iiss  uusseedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  eexxppllaaiinn  tthhee  pprreesseenntt  ddaattaa..  AA  wwrriitttteenn  iinntteerrvviieeww  ffoorrmm  tthhaatt  ccoonnssiisstt  ooff  44  qquueessttiioonnss  
wwaass  uusseedd  aass  aa  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  ttooooll  aanndd  iitt  wwaass  ccoonndduucctteedd  wwiitthh  1111  sscciieennccee  tteeaacchheerrss  iinn  88  ddiiffffeerreenntt  ppuubblliicc  pprriimmaarryy  sscchhoooollss   
ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  ppaarrttss  ooff  TTrraabbzzoonn  iinn  tthhee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  22000099--22001100..  TThhee  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  pprriimmaarryy  sscchhooooll  sscciieennccee  
tteeaacchheerrss  eennccoouunntteerreedd  iinn  sscciieennccee  tteeaacchhiinngg  wweerree  eexxaammiinneedd  uunnddeerr  tthheessee  tthheemmeess::  SScciieennccee  ssuubbjjeeccttss  tthhaatt  ccaauussee  pprroobblleemmss,,  
tthhee  llaacckk  ooff  mmaatthheemmaattiiccaall  kknnoowwlleeddggee  tthhaatt  ccaauusseess  pprroobblleemmss,,  rreefflleeccttiioonnss  ooff  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  sscciieennccee  tteeaacchhiinngg  aanndd  
tteeaacchheerr  ssuuggggeessttiioonnss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssoollvvee  pprroobblleemmss..  AAllssoo  qquuaannttiittaattiivvee  aannaallyyssiiss  tteecchhnniiqquueess  wweerree  uusseedd  ffoorr  ddaattaa  aannaallyyssiiss..   
TThhee  ddaattaa,,  aannaallyyzzeedd  qquuaalliittaattiivveellyy,,  rreevveeaalleedd  tthhaatt  ssttuuddeennttss’’  iinnssuuffffiicciieenntt  mmaatthheemmaattiiccaall  bbaacckkggrroouunndd  aaffffeecctt  oonn  sscciieennccee  
tteeaacchhiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  nneeggaattiivveellyy..  TThhee  ssttuuddyy  rreevveeaalleedd  tthhee  mmoosstt  ooff  tthhee  mmaatthheemmaattiiccaall  ddiiffffiiccuullttiieess  aappppeeaarr  dduurriinngg  tthhee  uunniitt  
ooff  ffoorrccee  aanndd  mmoottiioonn  iinn  sscciieennccee  tteeaacchhiinngg..  IInn  aaddddiittiioonn,,  ffiinnddiinnggss  ooff  tthhee  ssttuuddyy  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  ssttuuddeennttss’’  llaacckk  ooff  rraattiioo--
pprrooppoorrttiioonn  ssuubbjjeecctt  kknnoowwlleeddggee  iiss  tthhee  mmoosstt  pprroobblleemm  aaffffeecctt  oonn  sscciieennccee  tteeaacchhiinngg..  AAllssoo,,  tthhee  tteeaacchheerrss  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  

                                                                                                      
11  BBuu  mmaakkaallee,,  99..  UUlluussaall  FFeenn  BBiilliimmlleerrii  vvee  MMaatteemmaattiikk  EEğğiittiimmii  KKoonnggrreessiinnddee  ((2233--2255  EEyyllüüll  22001100))  ssuunnuullaann  ppoosstteerr  bbiillddiirriinniinn  ggeenniişşlleettiillmmiişş  hhaalliiddiirr..  
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pprroobblleemmss  bbaasseedd  oonn  mmaatthheemmaattiiccss  rreevveeaall  ttiimmee  lloossss,,  llooww  ppeerrffoorrmmaanncceess,,  aanndd  llooww  mmoottiivvaattiioonnss  iinn  tteeaacchhiinngg  pprriimmaarryy  sscchhooooll  
sscciieennccee..  
KKeeyywwoorrddss::  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy,,  mmaatthheemmaattiiccaall  ddiiffffiiccuullttiieess,,  sscciieennccee  tteeaacchhiinngg  
  
  
  
GGİİRRİİŞŞ  

  
FFeenn  bbiilliimmlleerriinniinn  öözzeelllliikkllee  ffiizziikk  vvee  kkiimmyyaa  aalltt  ddiissiipplliinnlleerriinnee  iilliişşkkiinn  kkoonnuullaarrıınnıı  ööğğrreennmmeeddee,,  

kkoonnuunnuunn  ggeerreekkttiirrddiiğğii  tteemmeell  mmaatteemmaattiikk  bbiillggii  vvee  bbeecceerriilleerriinnee  ssaahhiipp  oolluunnmmaassıınnıınn  öönneemmllii  oolldduuğğuu  
bbiilliinnmmeekktteeddiirr..  GGaalliilleeoo’’nnuunn  ““DDooğğaa  ((eevvrreenn))  mmaatteemmaattiikksseell  ddiill  kkuullllaannııllaarraakk  yyaazzııllddıı””  ((YYııllddıırrıımm,,  
22000055::ss..8844))  iiffaaddeessii  ddee  mmaatteemmaattiiğğiinn,,  ddooğğaayyıı  aaççııkkllaammaayyaa  ççaallıışşaann  ffeenn  bbiilliimmlleerrii  iiççiinn  öönneemmiinnii  aaççııkkççaa  
oorrttaayyaa  kkooyymmaakkttaaddıırr..  

MMaatteemmaattiikk  ööğğrreettiimmiinnddee  iissee  bbiirr  ttaakkıımm  zzoorrlluukkllaarrıınn  yyaaşşaannddıığğıı  bbiilliinneenn  bbiirr  ggeerrççeekkttiirr  ((YYeenniillmmeezz,,  
22000077;;  TTuuttaakk,,  GGüünn  vvee  EEmmüüll,,  22001100))  vvee  bbuu  dduurruummuunn  FFeenn  bbiilliimmlleerrii  bbaaşşttaa  oollmmaakk  üüzzeerree  mmaatteemmaattiikk  
bbiillggii--bbeecceerriissiinnii  ggeerreekkttiirreenn  ddiiğğeerr  ddiissiipplliinnlleerrddee  yyaappııllaann  ööğğrreettiimmii  eettkkiilleeyyeecceeğğii  oorrttaaddaaddıırr..  UUlluussllaarraarraassıı  
kkaarrşşııllaaşşttıırrmmaa  ssıınnaavvllaarrıınnddaann  bbiirrii  oollaann  TTIIMMSSSS’’ddeenn  eellddee  eeddiilleenn  bbuullgguullaarr,,  TTüürrkkiiyyee  vvee  bbaaşşaarrıı  
ssıırraallaammaassıınnddaa  iillkk  bbeeşş  iiççiinnddee  bbuulluunnaann  üüllkkeelleerriinn  FFeenn  BBiilliimmlleerrii  vvee  MMaatteemmaattiikk  ddeerrsslleerriinnee  yyöönneelliikk  
bbaaşşaarrııllaarrıı  aarraassıınnddaa  bbiirr  ppaarraalleelllliikk  oolldduuğğuunnuu  ggöösstteerrmmeekktteeddiirr  ((UUzzuunn,,  BBüüttüünneerr  vvee  YYiiğğiitt,,  22001100))..  BBeennzzeerr  
şşeekkiillddee  aallaannyyaazzıınnddaa  ddaa,,  FFeenn  BBiilliimmlleerrii  vvee  MMaatteemmaattiikk  ddeerrsslleerriinnee  yyöönneelliikk  bbaaşşaarrııllaarr  aarraassıınnddaa  oolluummlluu  
yyöönnddee  yyüükksseekk  bbiirr  kkoorreellaassyyoonnuunn  oolldduuğğuu  oorrttaayyaa  kkoonnuullmmaakkttaaddıırr  ((GGüülleeçç  vvee  AAllkkıışş,,  22000033;;  WWaanngg,,  
22000055))..  WWaanngg  ((22000055)),,  TTIIMMSSSS’’ee  kkaattııllaann  üüllkkeelleerriinn  ööğğrreenncciilleerriinniinn  ffeenn  bbiilliimmlleerriinnddee  ddee  ggeerreekkllii  vvee  
öönneemmllii  oollaann  tteemmeell  mmaatteemmaattiikksseell  bbeecceerriilleerree  aaiitt  bbaazzıı  ssoorruullaarrıı,,  ddüüşşüükk  ddüüzzeeyyddee  cceevvaappllaammaallaarrıınnıınn,,  
eeğğiittiimmcciilleerree  ööğğrreenncciilleerriinn  bbaaşşaarrııllaarrıınnıı  aarrttttıırrmmaakk  iiççiinn  bbuu  iikkii  aallaannıınn  mmüüşştteerreekk  oollaarraakk  eellee  aallıınnmmaassıı  
ggeerreekklliilliiğğiinnii  ggöösstteerrddiiğğiinnii  iiffaaddee  eettmmeekktteeddiirr..  BBeennzzeerr  şşeekkiillddee  FFeenn  ddeerrsslleerriinnddee  oorrttaayyaa  ççııkkaann  
pprroobblleemmlleerriinn  bbiirr  kkııssmmıınnıınn  mmaatteemmaattiikk  ddaayyaannaakkllıı  oolldduuğğuu  ççaallıışşmmaallaarrddaa  ddaa  ddiillee  ggeettiirriillmmiişşttiirr  ((ÇÇaavvaaşş,,  
22000022  AAkktt::  DDeevveeccii,,  22001100;;  HHoowwee,,  NNuunneess  vvee  BBrryyaanntt,,  22001100))..  

FFeenn  bbiilliimmlleerrii  ddeerrsslleerriinnee  aaiitt  kkoonnuullaarrıınn  ööğğrreettiimmiinnddee,,  ööğğrreenncciilleerriinn  ssaahhiipp  oollmmaassıı  ggeerreekkeenn  tteemmeell  
mmaatteemmaattiikk  bbiillggiilleerriinn  eekkssiikklliiğğiinnddee,,  ööğğrreettmmeennlleerr  ööğğrreenncciilleerrddeekkii  mmaatteemmaattiikksseell  bbiillggii  vvee  bbeecceerrii  
eekkssiikklliiğğiinnii  tteellaaffii  eeddeecceekk  şşeekkiillddee  ddeerrsslleerriinnii  ddüüzzeennlleeyyeebbiillmmeekktteeddiirrlleerr..      KKoonnuunnuunn  ööğğrreettiillmmeessii  iiççiinn  
ggeerreekkllii  oollaann  mmaatteemmaattiiğğii  kkııssaa  ssüürreeddee  ööğğrreettmmee,,  mmaatteemmaattiikk  ddeerrsslleerriinnddee  kkoonnuunnuunn  ööğğrreettiillmmeessii  iiççiinn  
ggeerreekkllii  bbiillggiilleerr  vveerriilleennee  kkaaddaarr,,  oo  kkoonnuunnuunn  ööğğrreettiillmmeessiinnii  eerrtteelleemmee,,  mmaatteemmaattiikktteenn  kkaaççıınnaarraakk  iillggiillii  
ffeenn  kkoonnuussuunnuu  ööğğrreettmmeeyyee  ççaallıışşmmaa  ööğğrreettmmeennlleerriinn  kkuullllaannaabbiilleecceekklleerrii  yyaakkllaaşşıımmllaarr  oollaarraakk  iiffaaddee  
eeddiillmmeekkttee  vvee  bbuu  üüçç  yyaakkllaaşşıımmıınnddaa  pprroobblleemmlleerr  ddooğğuurrdduuğğuu  bbeelliirrttiillmmeekktteeddiirr  ((BBeeaauuffoorrdd  vvee  HHeerrnnaannddeezz,,  
22000055))..  

YYuukkaarrııddaa  bbeelliirrttiilleennlleerr  ıışşıığğıınnddaa,,  FFeenn  vvee  MMaatteemmaattiikk  aallaannllaarrıınnaa  yyöönneelliikk  bbaaşşaarrıı  vveeyyaa  
bbaaşşaarrııssıızzllıığğıınn  nneeddeennlleerriinnddeenn  bbiirriinniinn  bbuu  iikkii  aallaannıınn  bbiirrbbiirrlleerriiyyllee  oollaann  iilliişşkkiilleerriinnddeenn  kkaayynnaakkllıı  
oollaabbiilleecceeğğii  ddüüşşüünnüülleebbiilliirr..  ÖÖzzeelllliikkllee  ddee  FFeenn  bbiilliimmlleerrii  ddeerrsslleerriinnee  aaiitt  kkoonnuullaarrıınn  ööğğrreettiimmiinnddee  ggeerreekkllii  
oollaann  tteemmeell  mmaatteemmaattiikk  bbiillggii--bbeecceerriissiinniinn,,  ööğğrreenncciilleerrddee  yyeetteerrssiizz  oollmmaassıınnıınn,,  ööğğrreettmmeennlleerree  vvee  
ööğğrreenncciilleerree  ffeenn  bbiilliimmlleerriinnii  aannllaattmmaaddaa//aannllaammaaddaa  ssııkkıınnttııllaarr  yyaarraattaaccaağğıı  vvee  bbuunnuunn  bbaaşşaarrııyyaa  
yyaannssııyyaaccaağğıı  aaççııkkttıırr..  BBuu  ddooğğrruullttuuddaa,,  ffeenn  bbiilliimmlleerrii  ddeerrsslleerriinniinn  ööğğrreettiillmmeessii  ssıırraassıınnddaa  oorrttaayyaa  ççııkkaann  
mmaatteemmaattiikk  tteemmeellllii  ssııkkıınnttııllaarrıınn  yyaaşşaannddıığğıı  kkoonnuullaarrıınn,,  bbuu  ssııkkıınnttııllaarrıınn  yyaaşşaannmmaassıınnaa  nneeddeenn  oollaann  
mmaatteemmaattiikksseell  bbiillggii--bbeecceerrii  eekkssiikklliikklleerriinniinn  vvee  bbuu  mmaatteemmaattiikk  tteemmeellllii  ssııkkıınnttııllaarrıınn  ffeenn  bbiilliimmlleerrii  
ööğğrreettiimmii  üüzzeerriinnddeekkii  yyaannssıımmaallaarrıınnıınn  oorrttaayyaa  kkoonnuullmmaassıınnıınn  öönneemm  ttaaşşııddıığğıı  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  BBuu  nneeddeennllee  
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ççaallıışşmmaa,,  iillkkööğğrreettiimm  FFeenn  vvee  TTeekknnoolloojjii  ddeerrssiinnddeekkii  ööğğrreenncciilleerriinn  mmaatteemmaattiikksseell  bbiillggiilleerriinniinn  ffeenn  
kkoonnuullaarrıınnıınn  ööğğrreettiimmiinnee  yyöönneelliikk  eettkkiilleerriinnii  FFeenn  vvee  TTeekknnoolloojjii  ddeerrssii  ööğğrreettmmeennlleerriinniinn  tteeccrrüübbeelleerrii  
ddooğğrruullttuussuunnddaa  oorrttaayyaa  kkooyymmaayyıı  aammaaççllaammıışşttıırr..  ÖÖğğrreettmmeennlleerriinn  kkeennddii  ssıınnııff  uuyygguullaammaallaarrıınnaa  yyöönneelliikk  
yyaannssıımmaallaarrıınnıınn,,  ööğğrreettiimm  pprrooggrraammllaarrıınnıı  ddaahhaa  iiyyii  hhaallee  ggeettiirrmmeenniinn  bbiirr  yyoolluu  oolldduuğğuu  iiffaaddee  
eeddiillmmeekktteeddiirr  ((GGiillllaarrdd,,  11998888;;  SSaabbaann,,  11999955))..  BBuu  ddooğğrruullttuuddaa  vvaarr  oollaann  ssoorruunnllaarrıınn  ööğğrreettiimm  
pprrooggrraammllaarrıınnıınn  uuyygguullaayyııccııllaarrıı  oollaann  ööğğrreettmmeennlleerr  ttaarraaffıınnddaann  oorrttaayyaa  kkoonnuullmmaassıı,,  pprrooggrraamm  ggeelliişşttiirrmmee  
uuzzmmaannllaarrıınnaa,,  aarraaşşttıırrmmaaccııllaarraa  vvee  ddiiğğeerr  yyeettkkiilliilleerree  FFeenn  vvee  tteekknnoolloojjii  ddeerrssiinnddeekkii  mmaatteemmaattiikk  tteemmeellllii  
ssııkkıınnttııllaarrıı  bbiirriinnccii  kkaayynnaakkttaann  ggöörrmmeelleerriinnee  oollaannaakk  ttaannııyyaarraakk,,  vvaarr  oollaann  ssoorruunnllaarrıınn  ççöözzüüllmmeessii  ssüürreecciinnee  
kkaattkkıı  ssaağğllaayyaabbiilleecceeğğii  ddüüşşüünnüüllmmeekktteeddiirr..  

YYÖÖNNTTEEMM  

AArraaşşttıırrmmaaddaa  bbeettiimmsseell  bbiirr  yyöönntteemm  kkuullllaannııllmmıışşttıırr..  BBeettiimmlleemmeellii  ççaallıışşmmaallaarr  ggeenneellddee  vveerriilleenn  bbiirr  
dduurruummuu  aayyddıınnllaattmmaakk,,  ssttaannddaarrttllaarr  ddooğğrruullttuussuunnddaa  ddeeğğeerrlleennddiirrmmeelleerr  yyaappmmaakk  vvee  oollaayyllaarr  aarraassıınnddaa  
oollaassıı  iilliişşkkiilleerrii  oorrttaayyaa  ççııkkaarrmmaakk  iiççiinn  yyüürrüüttüüllmmeekktteeddiirr  ((ÇÇeeppnnii,,  22000077))..    BBuu  kkııssıımmddaa  öörrnneekklleemm,,  vveerrii  
ttooppllaammaa  aarraaççllaarrıı  vvee  vveerrii  aannaalliizz  ssüürreeccii  ttaannııttııllmmıışşttıırr..  

ÖÖrrnneekklleemm  

AArraaşşttıırrmmaannıınn  öörrnneekklleemmii,,  TTrraabbzzoonn  iill  mmeerrkkeezziinnddeekkii  88  ffaarrkkllıı  ddeevvlleett  iillkkööğğrreettiimm  ookkuulluunnddaa  ggöörreevv  
yyaappaann  1111  FFeenn  vvee  TTeekknnoolloojjii  ddeerrssii  ööğğrreettmmeenniiddiirr..  KKaattııllıımmccıı  ööğğrreettmmeennlleerr  rraassttggeellee  sseeççiillmmiişş  vvee  
ggöönnüüllllüüllüükk  eessaassıı  ddiikkkkaattee  aallıınnmmıışşttıırr..  ÖÖğğrreettmmeennlleerriinn  iissiimmlleerrii  vvee  ggöörreevv  yyaappttııkkllaarrıı  ookkuullllaarr  
bbeelliirrttiillmmeemmiişş  oolluupp,,  ööğğrreettmmeennlleerr  ÖÖ11,,  ÖÖ22,,  ÖÖ33  vvbb..  şşeekklliinnddee  ööğğrreettmmeenn  ssaayyııssıı  ddiikkkkaattee  aallıınnaarraakk  
kkooddllaannmmıışşttıırr..  UUyygguullaammaa  yyaappııllaann  ööğğrreettmmeennlleerriinn  ddeemmooggrraaffiikk  öözzeelllliikklleerrii  TTaabblloo  11’’ddee  vveerriillmmiişşttiirr..  

TTaabblloo  11..  ÖÖğğrreettmmeennlleerriinn  DDeemmooggrraaffiikk  ÖÖzzeelllliikklleerrii  

ÖÖğğrreettmmeenn  CCiinnssiiyyeett  KKııddeemm  ÖÖğğrreettmmeenn  CCiinnssiiyyeett  KKııddeemm  

ÖÖ11  BBaayyaann  1122  ÖÖ77  BBaayy  2211  

ÖÖ22  BBaayyaann  55  ÖÖ88  BBaayy  77  

ÖÖ33  BBaayy  1111  ÖÖ99  BBaayyaann  1133  

ÖÖ44  BBaayy  1199  ÖÖ1100  BBaayy  1166  

ÖÖ55  BBaayyaann  99  ÖÖ1111  BBaayy  44  

ÖÖ66  BBaayy  2288        

VVeerrii  TTooppllaammaa  AArraaççllaarrıı    

ÇÇaallıışşmmaaddaa  FFeenn  vvee  TTeekknnoolloojjii  ddeerrssii  ööğğrreettmmeennlleerriinniinn  ffeenn  kkoonnuullaarrıınnıınn  ööğğrreettiimmii  ssıırraassıınnddaa  
ddeerrsslleerriinnddee  kkaarrşşııllaaşşttııkkllaarrıı  mmaatteemmaattiikk  kkaayynnaakkllıı  ssııkkıınnttııllaarrıınn  oolluupp  oollmmaaddıığğıı,,  vvaarrssaa  ssııkkıınnttıı  yyaaşşaannaann  
kkoonnuullaarrıı,,  ssııkkıınnttııllaarrıınn  mmaatteemmaattiikksseell  ddaayyaannaağğıı//kkaayynnaağğıı  vvee  bbuu  ssııkkıınnttııllaarrıınn  ççöözzüümmüünnee  yyöönneelliikk  
ööğğrreettmmeenn  öönneerriilleerriinnii  oorrttaayyaa  kkooyymmaakk  aammaaccııyyllaa  44  ssoorruuddaann  oolluuşşaann  yyaazzııllıı  bbiirr  mmüüllaakkaatt  ffoorrmmuu  
uuyygguullaannmmıışşttıırr..  SSoorruullaarrddaann  bbiirr  ttaanneessii  ööğğrreettmmeenniinn  ffeenn  kkoonnuullaarrıınnıı  ööğğrreettiirrkkeenn  ööğğrreenncciilleerrddee  oorrttaayyaa  
ççııkkttıığğıınnıı  ddüüşşüünnddüüğğüü  mmaatteemmaattiikk  kkaayynnaakkllıı  ssııkkıınnttııllaarr  iillee  ssııkkıınnttıı  oorrttaayyaa  ççııkkaann  ffeenn  kkoonnuullaarrıınnıı  
iilliişşkkiilleennddiirrmmeessiinnee  oollaannaakk  ssaağğllaayyaaccaakk  şşeekkiillddee  ttaabblloo  ffoorrmmaattıınnddaa  hhaazzıırrllaannmmıışşttıırr..  
  

FFeenn  KKoonnuussuu  MMaatteemmaattiikk  KKoonnuussuu  
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ÖÖrrnneeğğiinn;;  xx  kkoonnuussuu  ÖÖğğrreenncciilleerrddee  …………………………………………  bbeecceerriissiinniinn  ggeelliişşmmeemmiişş  oollmmaassıı  xx  
kkoonnuussuunnuu  ööğğrreennmmeelleerriinnddee  ssııkkıınnttıı  yyaarraattmmaakkttaaddıırr..  

  
  
  
  
FFeenn  vvee  TTeekknnoolloojjii  ddeerrssii  ööğğrreettmmeennlleerriinnee  yyöönneellttiilleenn  ssoorruullaarr  aaşşaağğııddaa  ssuunnuullmmuuşşttuurr..  
11..  FFeenn  kkoonnuullaarrıınnıınn  ööğğrreettiimmii  ssıırraassıınnddaa  ööğğrreenncciilleerriinn  mmaatteemmaattiikk  tteemmeellllii  yyeetteerrssiizz  bbiillggiilleerriinnddeenn  

kkaayynnaakkllıı  yyaaşşaannııllaann  ssııkkıınnttııllaarr  mmeevvccuutt  mmuudduurr??  
22..  ÖÖğğrreenncciilleerr,,  FFeenn  vvee  TTeekknnoolloojjii  ddeerrssiinnddee  hhaannggii  kkoonnuullaarrıınn  ööğğrreettiimmii  ssıırraassıınnddaa  mmaatteemmaattiikk  

kkaayynnaakkllıı  ssııkkıınnttııllaarr  yyaaşşaammaakkttaaddıırrllaarr??  ÖÖğğrreenncciilleerriinn  yyaaşşaaddııkkllaarrıı  mmaatteemmaattiikk  tteemmeellllii  ssııkkıınnttııllaarr  
nneelleerrddiirr??  

33..  FFeenn  vvee  tteekknnoolloojjii  ddeerrsslleerriinniinn  yyüürrüüttüüllmmeessii  ssıırraassıınnddaa  ööğğrreenncciilleerriinn  yyaaşşaaddııkkllaarrıı  mmaatteemmaattiikk  
tteemmeellllii  ssııkkıınnttııllaarrıınn  ffeenn  ööğğrreettiimmiinnee  yyaannssıımmaallaarrıı  nneelleerrddiirr??  

44..  ÖÖğğrreenncciilleerriinn  mmaatteemmaattiikk  bbiillggii  eekkssiikklliiğğiinnee  ddaayyaallıı  oollaarraakk  oorrttaayyaa  ççııkkttıığğıınnıı  ddüüşşüünnddüüğğüünnüüzz  
ssııkkıınnttııllaarrıınn  oorrttaaddaann  kkaallddıırrııllmmaassıınnaa  yyöönneelliikk  öönneerriilleerriinniizz  nneelleerrddiirr??  

VVeerriilleerriinn  AAnnaalliizzii    

ÖÖğğrreettmmeennlleerree  yyöönneellttiilleenn  ssoorruullaarrddaann  eellddee  eeddiilleenn  vveerriilleerr  bbeettiimmsseell  aannaalliizz  yyöönntteemmii  kkuullllaannııllaarraakk  
ddeeğğeerrlleennddiirriillmmiişş  vvee  ööğğrreettmmeennlleerriinn  iiffaaddeelleerrii  ssoorruullaann  ssoorruullaarr  ddiikkkkaattee  aallıınnaarraakk  ssııkkıınnttıı  yyaaşşaannaann  ffeenn  
kkoonnuullaarrıı,,  ssııkkıınnttıınnıınn  yyaaşşaannmmaassıınnaa  nneeddeenn  oollaann  mmaatteemmaattiikksseell  bbiillggii  eekkssiikklliiğğii,,  ssııkkıınnttııllaarrıınn  ffeenn  
ööğğrreettiimmiinnee  yyaannssıımmaallaarrıı  vvee  ssoorruunnllaarrıınn  ççöözzüümmüünnee  yyöönneelliikk  ööğğrreettmmeenn  öönneerriilleerrii  kkaatteeggoorriilleerrii  ddiikkkkaattee  
aallıınnaarraakk  ttaabblloollaaşşttıırrııllmmıışşttıırr..  AAyyrrııccaa  bbuullgguullaarrıınn  ssuunnuummuunnddaa,,  ööğğrreettmmeennlleerriinn  bbeelliirrttttiikklleerrii  iiffaaddeelleerrddee  
tteemmeell  ddüüşşüünncceelleerrii  öözzeettlleeyyeenn  aallıınnttııllaarrddaann  ffaayyddaallaannııllmmıışşttıırr..  

BBUULLGGUULLAARR  

FFeenn  vvee  TTeekknnoolloojjii  ddeerrssii  ööğğrreettmmeennlleerriinniinn  ffeenn  kkoonnuullaarrıınnıınn  ööğğrreettiimmii  ssıırraassıınnddaa  kkaarrşşııllaaşşttııkkllaarrıı  
mmaatteemmaattiikk  kkaayynnaakkllıı  ssııkkıınnttıı  yyaaşşaannaann  kkoonnuullaarr,,  ssııkkıınnttııllaarrıınn  mmaatteemmaattiikksseell  ddaayyaannaağğıı//kkaayynnaağğıı,,  
ssııkkıınnttııllaarrıınn  ffeenn  ööğğrreettiimmiinnee  yyaannssıımmaallaarrıı  vvee  bbuu  ssııkkıınnttııllaarrıınn  ççöözzüümmüünnee  yyöönneelliikk  ööğğrreettmmeenn  öönneerriilleerrii  
TTaabblloo  22’’ddee  ssuunnuullmmuuşşttuurr..  
  
TTaabblloo  22..  FFeenn  ÖÖğğrreettiimmii  SSıırraassıınnddaa  KKaarrşşııllaaşşııllaann  MMaatteemmaattiikk  TTeemmeellllii  SSııkkıınnttııllaarr,,  ÖÖğğrreettiimm  ÜÜzzeerriinnddeekkii  

YYaannssıımmaallaarrıı  vvee  SSııkkıınnttııllaarrıınn  ÇÇöözzüümmüünnee  YYöönneelliikk  ÖÖnneerriilleerr  

ÖÖğğrrtt  
SSııkkıınnttıı  

YYaaşşaannaann  
FFeenn  KKoonnuullaarrıı  

SSııkkıınnttıınnıınn  YYaaşşaannmmaassıınnaa  
NNeeddeenn  oollaann  

MMaatteemmaattiikksseell  BBiillggii  vvee  
BBeecceerrii  EEkkssiikklliiğğii  

SSııkkıınnttııllaarrıınn  FFeenn  
ÖÖğğrreettiimmii  

ÜÜzzeerriinnddeekkii  
YYaannssıımmaallaarrıı  

SSoorruunnllaarrıınn  
ÇÇöözzüümmüünnee  YYöönneelliikk    
ÖÖğğrreettmmeenn  öönneerriilleerrii  

11  **SSüürraatt    
****KKaallııttıımm  

**BBiirriimmlleerr  aarraassıı  ddöönnüüşşttüürrmmee  
((UUzzuunnlluukk  vvee  zzaammaann  bbiirriimmlleerrii))  
****OOrraann--oorraannttıı  ((yyüüzzddee  
hheessaappllaammaallaarrıı))  

--KKoonnuunnuunn  
aannllaaşşııllmmaassıınnddaa  zzoorrlluukk  
--ZZaammaann  kkaayybbıı  
--PPeerrffoorrmmaannss  ddüüşşüükkllüüğğüü  

--MMaatteemmaattiikk  ööğğrreettmmeennlleerriiyyllee  
iişşbbiirrlliiğğii  
--FFeenn  vvee  tteekknnoolloojjii  ddeerrssiinnddee  
mmaatteemmaattiikk  bbeecceerriissii  iisstteeyyeenn  
kkoonnuullaarrıınn  bbeelliirrlleenneerreekk  bbuu  
kkoonnuullaarr  üüzzeerriinnddee  dduurruullmmaassıı    
--KKoonnuullaarr  aarraassıınnddaakkii  
ppaarraalleelllliikk  
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22  

**KKuuvvvveett--HHaarreekkeett,,  
IIssıı--SSııccaakkllııkk  
****İİşş--ggüüçç--eenneerrjjii  
******BBaassıınnçç--
KKaallddıırrmmaa  KKuuvvvveettii  

**GGrraaffiikk  ççiizzmmee,,  ggrraaffiikkttee  vveerrii  
ookkuummaa  vvee  ffoorrmmüüllddee  yyeerriinnee  
kkooyymmaa  
****BBiirriimmlleerr  aarraassıı  ddöönnüüşşttüürrmmee,,  
bbiirriimm  vvee  sseemmbbooll  aarraassıınnddaakkii  
ffaarrkk,,  ffoorrmmüüllddee  yyeerriinnee  kkooyymmaa    
******OOrraann--oorraannttıı,,  bbiirriimm  
ddöönnüüşşttüürrmmee  

ZZaammaann  kkaayybbıı  
FFeenn  vvee  mmaatteemmaattiikk  
kkoonnuullaarrıınnıınn  aayynnıı  
ppaarraalleelllliikkttee  yyüürrüüttüüllmmeessii  

33  **KKuuvvvveett--hhaarreekkeett  
****MMaaddddee  yyaappııssıı  

**OOrraann--oorraannttıı,,  cceebbiirrsseell  
eeşşiittlliikklleerr  
****TTeeppkkiimmee  eeşşiittlliikklleerrii  vvee  
ddeennkklleeşşttiirrmmee  

KKoonnuunnuunn  
aannllaaşşııllmmaassıınnddaa  zzoorrlluukk  

OOkkuull  aaiillee  ççeevvrree  ööğğrreennccii  
iişşbbiirrlliiğğii  

44  

**KKuuvvvveett--HHaarreekkeett,,  
iişş--ggüüçç--eenneerrjjii  
****KKaallddıırrmmaa  
kkuuvvvveettii  
****  BBaassıınnçç  

**BBaassiitt  ddöörrtt  iişşlleemm,,  oorraann  vvee  
oorraannttıı,,  ggrraaffiikk  ççiizzmmee  vvee  
yyoorruummllaammaa--eeşşiittlliikk  kkaavvrraammıı    
****RRaassyyoonneell  ssaayyııllaarrddaa  ddöörrtt  
iişşlleemm,,  oorraann  oorraannttıı,,  ggrraaffiikk  
ççiizzmmee  vvee  yyoorruummllaammaa  

KKoonnuunnuunn  
aannllaaşşııllmmaassıınnddaa  zzoorrlluukk  

TTeemmeell  mmaatteemmaattiikk  
bbiillggiilleerriinniinn  bbiirriinnccii  
kkaaddeemmeeddee  iiyyii  ddeerreecceeddee  
kkaazzaannddıırrııllmmaassıı    

55  
**HHaarreekkeett  
****BBaassiitt  MMaakkiinneelleerr  
******KKaallııttıımm  

**GGrraaffiikk  ookkuummaa,,  eeğğiimm  
kkoonnuussuunnddaa  bbiillggii  yyeetteerrssiizzlliiğğii  
****DDooğğrruu  oorraannttıı  vvee  tteerrss  oorraannttıı    
******OOllaassııllııkk  ((yyüüzzddee  
hheessaappllaammaallaarrıı))  

--KKoonnuunnuunn  
aannllaaşşııllmmaassıınnddaa  zzoorrlluukk  
--ZZaammaann  kkaayybbıı  

FFeenn  vvee  TTeekknnoolloojjii  ddeerrssiinniinn  
iillkk  üünniitteessii  ffeenn  kkoonnuullaarrıınnaa  
aaiitt  ggeerreekkllii  mmaatteemmaattiikksseell  
bbeecceerriilleerrii  kkaazzaannddıırrmmaayyaa  
yyöönneelliikk  oollmmaallıı    

66  

**HHaarreekkeett,,  OOhhmm  
KKaannuunnuu,,  BBaassiitt  
MMaakkiinnee  
****SSüürraatt    
******KKuuvvvveett  vvee  
bbiilleeşşkkee  ççiizziimmii  

**OOrraann  vvee  oorraannttıı  
****BBiirriimmlleerr  aarraassıı  ddöönnüüşşttüürrmmee  
((UUzzuunnlluukk,,  yyüüzzeeyy,,  hhaacciimm,,  
zzaammaann  ööllççüülleerrii))  
******DDooğğrruullttuu,,  yyöönn  vvee  ööllççeekk    

--YYaannllıışş  ssoonnuuccaa  uullaaşşmmaa  
--ZZaammaann  kkaayybbıı  
--SSıınnaavvllaarrddaa  bbaaşşaarrııssıızz  
oollmmaa  
--KKoonnuuyyuu  bbüüttüünnllüükk  
iiççiinnddee  kkaavvrraayyaammaammaa  
--GGüünnllüükk  ssoorruunn  ççöözzeerrkkeenn  
pprraattiikk  ççöözzüümm  bbuullaammaammaa  

--ZZeekkaa  ggeelliişşttiirriiccii  ooyyuunnllaarr  
--BBiilliimmsseell  ddeerrggiilleerr  vvee  
hhaabbeerrlleerr  
--SSııkkııccıı  oollmmaayyaann  mmüüffrreeddaatt  

77  
**SSüürraatt    
****BBaassiitt  mmaakkiinneelleerr,,  
kkaallddıırrmmaa  kkuuvvvveettii  
******KKuuvvvveett  hhaarreekkeett  

**BBiirriimmlleerr  aarraassıı  ddöönnüüşşttüürrmmee  
((mm//ss,,  kkmm//hh  vvbb..)),,  oorraannttııddaa  
iisstteenneennii  bbuullmmaa  
****OOrraannttııddaa  iisstteenneennii  bbuullmmaa  
******GGrraaffiikk  ççiizzmmee  

--MMaatteemmaattiikk  aannllaattmmaa  
((zzaammaann  kkaayybbıı))  
--KKoonnuunnuunn  
aannllaaşşııllaammaammaassıı  

11..  kkaaddeemmeeddee  tteemmeell  
mmaatteemmaattiikk  eeğğiittiimmii  
FFeenn  vvee  MMaatteemmaattiikk  
kkoonnuullaarrıınnddaa  ppaarraalleelllliikk  

88  
**OOhhmm  KKaannuunnuu,,  
SSüürraatt  vvee  kkuuvvvveett    
****BBaassiitt  mmaakkiinneelleerr,,  
IIssıı  

**RRaassyyoonneell  ssaayyııllaarrddaa  ddöörrtt  
iişşlleemm,,  bbaağğıınnttııddaa  yyeerriinnee  kkooyymmaa,,  
bbiirriimmlleerr  aarraassıı  ddöönnüüşşttüürrmmee,,  
ggrraaffiikk  ookkuummaa    
****OOrraann--oorraannttıı,,  ggrraaffiikk  ookkuummaa  

--MMaatteemmaattiikk  aannllaattmmaa  
--ZZaammaann  kkaayybbıı  
--VVeerriimm  ddüüşşüükkllüüğğüü  
--KKoonnuunnuunn  
aannllaaşşııllmmaammaassıı  

--FFMM  kkoonnuullaarrıınnddaa  ppaarraalleelllliikk  
--MMaatteemmaattiikk  
ööğğrreettmmeennlleerriinniinn  uuyyaarrııllaarrıı  
--AAççııkkllaayyııccıı  bbiillggii  

99  
**KKuuvvvveett  hhaarreekkeett,,  
ssüürraatt  
****YYaayyllaarr,,  ııssıı  

**PPrroobblleemmii  aannllaammaa  vvee  ççöözzmmee  
****GGrraaffiikk  ççiizzmmee  vvee  yyoorruummllaammaa  

--KKoonnuunnuunn  
aannllaaşşııllmmaassıınnddaa  zzoorrlluukk  
--TTeemmeell  bbiillggii  eekkssiikklliiğğii  
--SSiisstteemm  ssoorruunnssaallıı  
--ZZaammaann  kkaayybbıı  

--PPrroobblleemm  ççöözzmmeeyyee  ddaayyaallıı  
eettkkiinnlliikklleerr  
--FFMM  pprrooggrraamm  ppaarraalleelllliiğğii  

1100  

**SSüürraatt    
****BBaassiitt  mmaakkiinneelleerr  
vvee  OOhhmm  kkaannuunnuu    
******KKaallddıırrmmaa  
kkuuvvvveettii  vvee  BBaassıınnçç  

**BBiirriimmlleerr  aarraassıı  ddöönnüüşşttüürrmmee,,  
ttaamm  ssaayyııllaarrıı  oonnddaallııkk  ssaayyııllaarraa  
bbööllmmee  
****OOrraann--oorraannttıı  
******FFoorrmmüüllddee  yyeerriinnee  kkooyymmaa  vvee  
iişşlleemm  yyaappmmaa  

--ZZaammaann  kkaayybbıı  
--GGeelliişşiimm  yyaavvaaşşllıığğıı  

--HHaazzıırrllııkk  ççaallıışşmmaallaarrıı  
--ÖÖğğrreettmmeennlleerr  aarraassıı  iişşbbiirrlliiğğii  
--TTaakkvviiyyee  ççaallıışşmmaallaarrıı  

1111  

**BBaassiitt  mmaakkiinneelleerr  
****SSüürraatt  
******KKuuvvvveett--
hhaarreekkeett,,  KKaallddıırrmmaa  
kkuuvvvveettii,,  bbaassıınnçç  

**OOrraann--oorraannttıı,,  ffoorrmmüüllddee  yyeerriinnee  
kkooyymmaa  
****OOrraann--oorraannttıı,,  ggrraaffiikk,,  
ffoorrmmüüllddee  yyeerriinnee  kkooyymmaa,,  
bbiirriimmlleerr  aarraassıı  ddöönnüüşşttüürrmmee  
******OOrraann--oorraannttıı,,  ffoorrmmüüllddee  
yyeerriinnee  kkooyymmaa  vvee  yyoorruumm  
yyaappmmaa  

--ZZaammaann  kkaayybbıı  
--MMoottiivvaassyyoonn  bboozzuukklluuğğuu  

--BBiirriinnccii  kkaaddeemmeeddee  tteemmeell  
mmaatteemmaattiikk  eeğğiittiimmii  
--FFoorrmmüülllleerrddeenn  iibbaarreett  
oollmmaammaa  
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TTaabblloo  22’’ddee  ggöörrüüllddüüğğüü  ggiibbii,,  uuyygguullaammaayyaa  kkaattııllaann  ööğğrreettmmeennlleerr,,  ööğğrreenncciilleerriinniinn  ““kkuuvvvveett--
hhaarreekkeett,,  ssüürraatt,,  bbaassiitt  mmaakkiinneelleerr,,  kkaallddıırrmmaa  kkuuvvvveettii,,  bbaassıınnçç,,  ııssıı--ssııccaakkllııkk,,  OOhhmm  kkaannuunnuu,,  iişş--ggüüçç  eenneerrjjii,,  
kkaallııttıımm,,  mmaaddddee  yyaappııssıı,,  yyaayyllaarr  vvee  kkuuvvvveett--bbiilleeşşkkee  ççiizziimmii””  kkoonnuullaarrıınnddaa  mmaatteemmaattiikk  kkaayynnaakkllıı  ssııkkıınnttııllaarr  
yyaaşşaaddııkkllaarrıınnıı  iiffaaddee  eettmmiişşlleerrddiirr..  MMaatteemmaattiikk  kkaayynnaakkllıı  ssııkkıınnttıı  yyaaşşaannaann  ffeenn  kkoonnuullaarrıınnıınn  yyüüzzddeelleerrii  
ŞŞeekkiill  11’’ddee  ggöösstteerriillmmiişşttiirr..      
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ŞŞeekkiill  11 ..  MMaatteemmaattiikk  kkaayynnaakkllıı  ssııkkıınnttıı  yyaaşşaannaann  ffeenn  kkoonnuullaarrıı  vvee  yyüüzzddeelleerrii  

  

ŞŞeekkiill  11’’ee  ggöörree  ööğğrreettmmeennlleerriinn  ççooğğuu  ttaarraaffıınnddaann  vvuurrgguullaannaann  mmaatteemmaattiikk  kkaayynnaakkllıı  ssııkkıınnttıı  
yyaaşşaannaann  ffeenn  kkoonnuullaarrıınnıınn  kkuuvvvveett--hhaarreekkeett,,  ssüürraatt  vvee  bbaassiitt  mmaakkiinneelleerr  oolldduuğğuu  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  
ÖÖğğrreenncciilleerr,,  ffeenn  ööğğrreettiimmii  ssıırraassıınnddaa  aağğıırrllııkkllıı  oollaarraakk  oorraann--oorraannttıı  kkoonnuussuunnddaa  iiççlleerr  ddıışşllaarr  ççaarrppıımmıı  
yyaappaarraakk  bbiilliinnmmeeyyeennii  bbuullmmaa,,  bbiirriimmlleerr  aarraassıınnddaa  ddöönnüüşşttüürrmmeelleerrii  yyaappmmaa,,  ggrraaffiikk  ççiizzmmee  vvee  ggrraaffiikkttee  
vveerrii  ookkuummaa  vvee  mmaatteemmaattiikksseell  iişşlleemmlleerrii  ddooğğrruu  oollaarraakk  yyaappmmaa  ggiibbii  mmaatteemmaattiikk  tteemmeellllii  ssııkkıınnttııllaarr  
yyaaşşaammaakkttaaddıırrllaarr..  ÖÖğğrreenncciilleerriinn,,  öözzeelllliikkllee  kkuuvvvveett--hhaarreekkeett  vvee  bbaassiitt  mmaakkiinneelleerr  kkoonnuussuunnddaa  yyaaşşaaddıığğıı  
mmaatteemmaattiikk  kkaayynnaakkllıı  ssııkkıınnttııllaarrıınn,,  oorraann  vvee  oorraannttııddaa  bbiilliinnmmeeyyeennii  bbuullmmaayyaa,,  ggrraaffiikk  ççiizzmmee  vvee  ookkuummaayyaa,,  
ssüürraatt  kkoonnuussuunnddaa  yyaaşşaannaann  mmaatteemmaattiikk  tteemmeellllii  ssııkkıınnttıınnıınn  iissee  bbiirriimmlleerr  aarraassıı  ddöönnüüşşüümmlleerree  ((mm//ss,,  kkmm//hh  
vvbb..))  ddaayyaallıı  oolldduuğğuu  ööğğrreettmmeennlleerr  ttaarraaffıınnddaann  iiffaaddee  eeddiillmmiişşttiirr..    

FFeenn  kkoonnuullaarrıınnıınn  ööğğrreettiimmiinnddee  mmaatteemmaattiikk  kkaayynnaakkllıı  oorrttaayyaa  ççııkkaann  vvee  bbiirrddeenn  ffaazzllaa  ööğğrreettmmeenn  
ttaarraaffıınnddaann  vvuurrgguullaannaann  ssııkkıınnttııllaarrıınn  tteekkrraarrllaannmmaa  ssııkkllııkkllaarrıı  vvee  bbuunnaa  iilliişşkkiinn  yyüüzzddee  ddeeğğeerrlleerrii  ŞŞeekkiill  22’’ddee  
vveerriillmmiişşttiirr..  
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ŞŞeekkiill  22..  ÖÖğğrreettmmeennlleerr  ttaarraaffıınnddaann  iiffaaddee  eeddiilleenn  mmaatteemmaattiikk  kkaayynnaakkllıı  ssııkkıınnttııllaarr  vvee  yyüüzzddeessii  

  

ŞŞeekkiill  22’’ddee  ggöörrüüllddüüğğüü  ggiibbii,,  kkaattııllıımmccıı  ööğğrreettmmeennlleerrddeenn  1100’’uu  ((%%9911))  oorraann--oorraannttıı,,  77’’ssii  ((%%6644))  
bbiirriimm  ddöönnüüşşüümmlleerrii,,  77’’ssii  ((%%6644))  ggrraaffiikksseell  iişşlleemmlleerr  vvee  55’’ii  ((%%4455))  ffoorrmmüüllddee  yyeerriinnee  kkooyymmaa  vvee  
mmaatteemmaattiikksseell  iişşlleemmlleerrii  yyaappmmaayyaa  yyöönneelliikk  bbiillggii  vvee  bbeecceerrii  eekkssiikklliiğğiinniinn  ffeenn  kkoonnuullaarrıınnıınn  ööğğrreettiimmiinnddee  
ssııkkıınnttııllaarraa  nneeddeenn  oolldduuğğuunnuu  bbeelliirrttmmiişşlleerrddiirr..  TTaabblloo  11’’ddeenn  ggöörrüülleebbiilleecceeğğii  ggiibbii  ööğğrreettmmeennlleerr,,  ffeenn  
ööğğrreettiimmiinnddee  yyaaşşaannaann  mmaatteemmaattiikk  tteemmeellllii  ssııkkıınnttııllaarrıınn,,  zzaammaann  kkaayybbıınnaa,,  ppeerrffoorrmmaannss  ddüüşşüükkllüüğğüünnee,,  
iillggiillii  ffeenn  kkoonnuullaarrıınnıınn  aannllaaşşııllaammaammaassıınnaa  vvee  mmoottiivvaassyyoonn  ddüüşşüükkllüüğğüünnee  yyooll  aaççttıığğıınnıı  iiffaaddee  eettmmiişşlleerrddiirr..  
ÖÖğğrreettmmeennlleerriinn  mmaatteemmaattiikk  tteemmeellllii  yyaaşşaannaann  ssııkkıınnttııllaarrıınn,,  ööğğrreettiimm  üüzzeerriinnddeekkii  yyaannssıımmaallaarrıınnıı  oorrttaayyaa  
kkooyyaann  ggöörrüüşşlleerrii  aaşşaağğııddaa  vveerriillmmiişşttiirr..  

  
ÖÖ22::  ““ÖÖnncceelliikkllee  mmaatteemmaattiikk  bbeecceerriilleerriinnii  ggeelliişşttiirrmmeeyyee  ççaallıışşııyyoorruuzz..  YYaannii  öönncceelliikkllee  mmaatteemmaattiikksseell  
bbooyyuuttuunnuu  vveerriiyyoorruuzz..  SSoonnrraa  ffeenn  kkoonnuussuunnaa  ggeeççiiyyoorruuzz..  BBuu  ddaa  kkoonnuuyyaa  ççookk  zzaammaann  aayyıırrmmaammıızzaa  nneeddeenn  
oolluuyyoorr..  PPrrooggrraammıınn  ggeerriissiinnddee  kkaallııyyoorruuzz..  HHıızzllıı  ggeeççmmeeyyee  kkaallkkaarrssaakk  ttaa  kkoonnuu  ööğğrreenniillmmeemmiişş  oolluuyyoorr..  
ÖÖğğrreennccii  kkaarrşşııssıınnaa  ggeelleenn  ssoorruuyyuu  ççöözzeemmiiyyoorr..  AAyyrrııccaa  kkoonnuuyyuu  ööğğrreenncciiyyee  sseevvddiirrmmeekkttee  zzoorrllaannııyyoorruuzz..””  

ÖÖ77::  ““SSoonnuuccaa  uullaaşşmmaa  bbaakkıımmıınnddaann,,  mmaatteemmaattiikk  iişşlleemmlleerriinniinn  ddooğğrruu  bbiirr  şşeekkiillddee  yyaappııllmmaassıı  ggeerreekkiiyyoorr..  
KKoonnuunnuunn  ssöözzeell  kkııssmmıı  aannllaattııllddııkkttaann  ssoonnrraa  ssoonnuuçç  kkııssmmıınnaa  uullaaşşııllaammııyyoorrssaa,,  kkoonnuu  aannllaaşşııllmmaammıışş  
ddeemmeekkttiirr..    BBuurraaddaa  aarrttııkk  ffeennii  bbıırraakkııpp,,  mmaatteemmaattiikk  aannllaattmmaayyaa  bbaaşşllııyyoorruuzz..””  

ÖÖ99::  ““SSıınnııff  iiççeerriissiinnddee  kkoonnuu  ttaamm  kkaavvrraannaammııyyoorr..  KKoonnuuyyuu  ööğğrreenneennlleerrddee  eezzbbeerree  ddaayyaallıı  bbiirr  ööğğrreennmmee  
ggeerrççeekklleeşşttiirriiyyoorr..  ÖÖzzeelllliikkllee  pprroobblleemmii  aannllaammaayyaa  ddaayyaallıı  ssoorruullaarrddaa  ddeeğğiişşkkeenn  ddeeğğiişşttiirriillddiiğğiinnddee  
pprroobblleemm  yyaaşşaannııyyoorr..  ÖÖğğrreenncciilleerriinn  bbiirrççooğğuu  ddöörrtt  iişşlleemm  kkoonnuussuunnddaa  ççookk  yyaavvaaşş..  88..  ssıınnııff  ööğğrreenncciissiinniinn  
ççaarrppıımm  ttaabblloossuunnuu  bbiillmmeemmeessii  pprroobblleemmiinn  ççöözzüümmüünnüü  ggeecciikkttiirriiyyoorr..””  

ÖÖ1111::  ““TTüümm  mmaatteemmaattiikksseell  iişşlleemmlleerrii  yyaappaarraakk  zzaammaann  kkaayybbeeddiiyyoorruuzz..  BBiillhhaassssaa  oorraann  vvee  oorraannttıı,,  ggrraaffiikk  
kkoonnuussuunnddaa  ööğğrreenncciilleerrii  bbiillggiilleennddiirrddiiğğiimmiizz  iiççiinn  mmüüffrreeddaattıınn  ggeerriissiinnddee  kkaallııyyoorruuzz  vvee  bbuu  dduurruumm  
mmoottiivvaassyyoonn  ddüüşşüükkllüüğğüünnee  nneeddeenn  oolluuyyoorr..””  
  

TTaabblloo  11’’ddee  ddee  ggöörrüülleebbiilleecceeğğii  ggiibbii,,  yyuukkaarrııddaa  iiffaaddee  eeddiilleenn  ssoorruunnllaarrıınn  ççöözzüümmüünnee  yyöönneelliikk  
oollaarraakk  ööğğrreettmmeennlleerriinn  öönneerriilleerrii,,  ööğğrreenncciilleerriinn  bbiirriinnccii  kkaaddeemmeeddee  tteemmeell  mmaatteemmaattiikk  bbiillggii  vvee  bbeecceerriissiinnee  
ssaahhiipp  oollaarraakk  iikkiinnccii  kkaaddeemmeeyyee  ggeellmmeelleerrii  vvee  ffeenn--mmaatteemmaattiikk  kkoonnuullaarrıınnıınn  aayynnıı  ppaarraalleelllliikkttee  
yyüürrüüttüüllmmeessii  şşeekklliinnddee  oollmmuuşşttuurr..  BBuunnuunn  yyaannıınnddaa,,  ööğğrreettmmeennlleerr  aarraassıınnddaa  iişşbbiirrlliiğğii  yyaappııllmmaassıınnıınn  
ggeerreekkllii  oolldduuğğuunnuu  bbeelliirrttmmiişşlleerrddiirr..  ÖÖğğrreettmmeennlleerriinn,,  ççöözzüümm  öönneerriilleerriinnee  ddaayyaallıı  oollaarraakk  iiffaaddeelleerriinnddeenn  
aallıınnttııllaarr  aaşşaağğııddaa  vveerriillmmiişşttiirr..  
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ÖÖ88::  ““FFeenn  vvee  mmaatteemmaattiikk  kkoonnuullaarrıı  iişşlleenniişş  ssıırraassıı  yyöönnüünnddeenn  uuyyuummlluu  oollmmaallııddıırr..  MMaatteemmaattiikk  
ööğğrreettmmeennlleerrii  kkoonnuuyyuu  iişşlleerrkkeenn  ‘‘’’ffeenn  ddeerrssiinnddee  ddee  ……  kkoonnuullaarrddaa  ööğğrreennddiikklleerriinniizzii  uuyygguullaayyaaccaakkssıınnıızz’’’’  
şşeekklliinnddee  uuyyaarrııddaa  bbuulluunnaabbiilliirrlleerr..  MMaatteemmaattiikk  kkiittaappllaarrıınnddaa  ffeenn  kkoonnuullaarrıı  iillee  iillggiillii  aaççııkkllaayyııccıı  bbiillggii  
vveerriilleebbiilliirr..””  

ÖÖ99::  ““İİllkk  kkaaddeemmeeddee  22..  ssıınnııffttaann  iittiibbaarreenn  ççooccuukkllaarraa  ssaaddeeccee  mmaatteemmaattiikk  ddeeğğiill,,  ttüümm  ddeerrsslleerrddee  pprroobblleemm  
ççöözzüümmüünnee  yyöönneelliikk  eettkkiinnlliikklleerr  yyaappttıırrııllmmaallıı..  AAyyrrııccaa  ffeenn  ddeerrsslleerriinnddee  oorraann--oorraannttıınnıınn  ggrraaffiikk  ççiizziimmiinniinn  
eellee  aallıınnddıığğıı  kkoonnuullaarr  mmaatteemmaattiikk  mmüüffrreeddaattııyyllaa  uuyyuummlluu  oollmmaallıı..  ÇÇooccuukkllaarr  yyuukkaarrııddaa  bbeelliirrttttiiğğiimm  
kkoonnuullaarrıı  ffeennddeenn  bbiirriinnccii  ddöönneemmddee,,  mmaatteemmaattiikktteenn  iikkiinnccii  ddöönneemmddee  iişşlliiyyoorr..””  

ÖÖ1100::  ““İİllggiillii  kkoonnuu  iiççiinn  hhaazzıırrllııkk  ççaallıışşmmaassıı  yyaappııllmmaallıı..  BBuu  hhaazzıırrllııkk  ççaallıışşmmaassıınnddaa  ööğğrreenncciilleerriinn  oorraann  
oorraannttıı,,  ddöörrtt  iişşlleemm,,  kkeessiirrllii  ssaayyııllaarr  vvee  oonnddaallııkk  ssaayyııllaarrddaa  ddöörrtt  iişşlleemmllee  iillggiillii  bbiillggii  vvee  bbeecceerrii  ddüüzzeeyylleerrii  
tteessppiitt  eeddiillmmeellii..  MMaatteemmaattiikk  ddeerrssii  ööğğrreettmmeennlleerriiyyllee  iişşbbiirrlliiğğii  yyaappııllııpp  ggeerreekkllii  ttaakkvviiyyee  ççaallıışşmmaallaarrıınnıınn  
ddüüzzeennlleennmmeessii  yyaa  ddaa  bbuu  ççaallıışşmmaallaarraa  öözzeell  zzaammaann  aayyrrııllmmaallıı..  TTaabbii  kkii  bbuu  kkoonnuullaarrddaakkii  ssııkkıınnttııllaarrıınn  sseennee  
bbaaşşıınnddaa  yyııllllııkk  ppllaannllaarr  hhaazzıırrllaannıırrkkeenn  ggöörrüüşşüüllüüpp,,  ddeeğğeerrlleennddiirrmmeelleerrddee  bbuulluunnuullmmaallıı..””  

ÖÖ1111::  ““İİllkkööğğrreettiimmddee  bbrraannşşllaaşşmmaa  44..  ssıınnııffttaann  iittiibbaarreenn  yyaappııllaarraakk  bbiillhhaassssaa  mmaatteemmaattiikk  vvee  ffeenn  bbiillggiissii  
kkoonnuullaarrıınnıınn  bbrraannşş  ööğğrreettmmeennlleerriinnccee  kkaavvrraattııllmmaassıı  ssaağğllaannmmaallııddıırr..””  

TTAARRTTIIŞŞMMAA,,  SSOONNUUÇÇ  VVEE  ÖÖNNEERRİİLLEERR  
  

BBuu  ççaallıışşmmaa,,  iillkkööğğrreettiimm  FFeenn  vvee  TTeekknnoolloojjii  ddeerrssiinnddeekkii  ööğğrreenncciilleerriinn  yyeetteerrssiizz  ddüüzzeeyyddeekkii  
mmaatteemmaattiikksseell  bbiillggiilleerriinniinn  ffeenn  kkoonnuullaarrıınnıınn  ööğğrreettiimmiinnee  yyöönneelliikk  eettkkiilleerriinnii  FFeenn  vvee  TTeekknnoolloojjii  ddeerrssii  
ööğğrreettmmeennlleerriinniinn  tteeccrrüübbeelleerrii  ddooğğrruullttuussuunnddaa  oorrttaayyaa  kkooyymmaakk  aammaaccııyyllaa  yyaappııllmmıışşttıırr..  ÇÇaallıışşmmaayyaa  
kkaattııllaann  FFeenn  vvee  TTeekknnoolloojjii  ddeerrssii  ööğğrreettmmeennlleerrii,,  ööğğrreenncciilleerriinn  öözzeelllliikkllee  kkuuvvvveett--hhaarreekkeett,,  bbaassiitt  
mmaakkiinneelleerr  vvee  ssüürraatt  kkoonnuullaarrıınnddaa  mmaatteemmaattiikk  tteemmeellllii  ssııkkıınnttııllaarrıınnıınn  oolldduuğğuunnuu  bbeelliirrttmmiişşlleerrddiirr..  
ÖÖğğrreenncciilleerriinn  yyuukkaarrııddaa  bbeelliirrttiilleenn  ffeenn  kkoonnuullaarrıınnddaa,,  aağğıırrllııkkllıı  oollaarraakk  oorraann--oorraannttıı  kkoonnuussuunnddaa  iiççlleerr  
ddıışşllaarr  ççaarrppıımmıı  yyaappaarraakk  bbiilliinnmmeeyyeennii  bbuullmmaa,,  bbiirriimmlleerr  aarraassıınnddaa  ddöönnüüşşttüürrmmeelleerrii  yyaappmmaa,,  ggrraaffiikk  ççiizzmmee  
vvee  ggrraaffiikkttee  vveerrii  ookkuummaa  vvee  mmaatteemmaattiikksseell  iişşlleemmlleerrii  ddooğğrruu  oollaarraakk  yyaappmmaa  ggiibbii  mmaatteemmaattiikk  tteemmeellllii  
ssııkkıınnttııllaarr  yyaaşşaaddııkkllaarrıı  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  BBeennzzeerr  şşeekkiillddee  ÇÇaavvaaşş  ((22000022)),,  ffeenn  kkoonnuullaarrıınnıınn  ööğğrreettiimmiinnddee,,  
ööğğrreenncciilleerriinn  ggrraaffiikk  ççiizzmmee,,  ookkuummaa  vvee  yyoorruummllaammaa,,  oorraann--oorraannttıı,,  vveerriilleerrii  ffoorrmmüüllddee  ddooğğrruu  oollaarraakk  
yyeerriinnee  kkooyymmaa,,  yyeerr  ddeeğğiişşttiirrmmee,,  yyöönn,,  ddooğğrruullttuu  kkoonnuullaarrıınnddaa  mmaatteemmaattiikk  bbiillggii  vvee  bbeecceerrii  eekkssiikklliiğğiinnee  
ddaayyaallıı  ssııkkıınnttııllaarr  yyaaşşaaddııkkllaarrıınnıı  tteessppiitt  eettmmiişşttiirr  ((aakktt;;  DDeevveeccii,,  22001100))..  ÖÖğğrreenncciilleerriinn  oorraann  vvee  oorraannttıı  
kkoonnuussuunnddaa  ((BBoooomm,,  HHooiijjttiinnkk  &&  KKuunnnneenn,,  22000011;;  DDoollee  vvee  SShhiieelldd,,  22000088)),,  ggrraaffiikklleerrddeekkii  vveerriilleerrii  
ookkuummaaddaa,,  ööllççeekklleemmee  yyaappmmaaddaa  vvee  bbuu  ggrraaffiikklleerrddeenn  ssoonnuuçç  ççııkkaarrmmaaddaa  ((RRootthh  vvee  BBoowweenn,,  11999999;;  
DDeemmiirrccii  vvee  UUyyaannııkk,,  22000099)),,  bbiirriimm  ddöönnüüşşüümmlleerriinnddee  ((KKooccaaooğğlluu  vvee  YYeenniillmmeezz,,  22001100))  ssııkkıınnttııllaarr  
yyaaşşaaddııkkllaarrıı  aallaannyyaazzıınnddaa  ddaa  bbeelliirrttiillmmeekktteeddiirr..  BBuu  ddooğğrruullttuuddaa  mmaatteemmaattiikk  ööğğrreettiimmiinnddee  oorrttaayyaa  ççııkkaann  
bbuu  ssııkkıınnttııllaarrıınn  ffeenn  ööğğrreettiimmiinnii  ddee  eettkkiilleeyyeebbiilleecceeğğii  ddüüşşüünnüülleebbiilliirr..  BBuu  nneeddeennllee  ffeenn  bbiilliimmlleerrii  
ööğğrreettiimmiinnddee  ddee  ggeerreekkllii  oollaann  tteemmeell  mmaatteemmaattiikksseell  bbeecceerrii  vvee  bbiillggiilleerriinn  öözzeelllliikkllee  mmaatteemmaattiikk  
ddeerrsslleerriinnddee  ddiikkkkaatt  eeddiillmmeessiinniinn  ggeerreekklliilliiğğii  oorrttaayyaa  ççııkkmmaakkttaaddıırr..  

AArraaşşttıırrmmaa  bbuullgguullaarrıı  ddiikkkkaattee  aallıınnddıığğıınnddaa,,  ööğğrreettmmeennlleerriinn  öözzeelllliikkllee  ffiizziikk  aallaannıınnaa  aaiitt  kkoonnuullaarrıınn  
ööğğrreettiimmii  ssıırraassıınnddaa,,  ööğğrreenncciilleerriinn  mmaatteemmaattiikksseell  bbiillggii  vvee  bbeecceerrii  eekkssiikklliiğğiinnee  ddaayyaallıı  ssoorruunnllaarr  
yyaaşşaaddııkkllaarrıınnıı  bbeelliirrttttiikklleerrii  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  FFiizziiğğiinn  mmaatteemmaattiikksseell  ddiilliinn  eenn  ççookk  kkuullllaannııllddıığğıı  ddiissiipplliinn  
oolldduuğğuu  ddüüşşüünnüüllüürrssee    ((OOrrttoonn  vvee  RRooppeerr,,  22000000;;  FFuurrnneerr  vvee  KKuummaarr,,  22000077)),,  ööğğrreettmmeennlleerriinn  ffeenn  
ööğğrreettiimmiinnddee  ööğğrreenncciilleerriinn  mmaatteemmaattiikk  tteemmeellllii  ssııkkıınnttıı  yyaaşşaaddııkkllaarrıı  kkoonnuullaarrıınn  bbüüyyüükk  bbiirr  ççooğğuunnlluuğğuunnuunn  
bbuu  aallaannaa  aaiitt  oolldduuğğuunnuu  bbeelliirrttmmeelleerrii  şşaaşşıırrttııccıı  ddeeğğiillddiirr..  ÖÖğğrreettmmeennlleerr,,  ffeenn  ööğğrreettiimmiinnddee  yyaaşşaannaann  
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mmaatteemmaattiikk  tteemmeellllii  ssııkkıınnttııllaarrıınn,,  zzaammaann  kkaayybbıınnaa,,  ppeerrffoorrmmaannss  ddüüşşüükkllüüğğüünnee,,  iillggiillii  ffeenn  kkoonnuullaarrıınnıınn  
aannllaaşşııllaammaammaassıınnaa  vvee  mmoottiivvaassyyoonn  ddüüşşüükkllüüğğüünnee  yyooll  aaççttıığğıınnıı  iiffaaddee  eettmmiişşlleerrddiirr..  KKaarraaeerr  ((22000066)),,  
iillkkööğğrreettiimm  iikkiinnccii  kkaaddeemmee  ffeenn  bbiillggiissii  ööğğrreettiimmii  hhaakkkkıınnddaa,,  ffeenn  bbiillggiissii  ööğğrreettmmeennlleerriinniinn  ggöörrüüşşlleerriinnii  
aallddıığğıı  ççaallıışşmmaassıınnddaa,,  bbaazzıı  ööğğrreenncciilleerriinn  mmaatteemmaattiikk  bbiillggiilleerriinniinn  yyeetteerrllii  oollmmaammaassıınnddaann  ddoollaayyıı,,  ffeenn  
ddeerrssiinnii  sseevvmmeeddiikklleerrii  vvee  mmoottiivvaassyyoonn  ddüüşşüükkllüüğğüü  yyaaşşaaddııkkllaarrıı  ssoonnuuccuunnaa  uullaaşşmmıışşttıırr..  ÇÇaallıışşmmaayyaa  
kkaattııllaann  ööğğrreettmmeennlleerriinn  bbuu  ssııkkıınnttııllaarrıınn  ççöözzüümmüünnee  yyöönneelliikk  oollaarraakk  oorrttaayyaa  kkooyydduukkllaarrıı  ççöözzüümm  öönneerriilleerrii,,  
ööğğrreenncciilleerriinn  bbiirriinnccii  kkaaddeemmeeddee  tteemmeell  mmaatteemmaattiikk  bbiillggii  vvee  bbeecceerriissiinnee  ssaahhiipp  oollaarraakk  iikkiinnccii  kkaaddeemmeeyyee  
ggeellmmeelleerrii,,  ffeenn--mmaatteemmaattiikk  kkoonnuullaarrıınnıınn  aayynnıı  ppaarraalleelllliikkttee  yyüürrüüttüüllmmeessii  vvee  ffeenn--mmaatteemmaattiikk  
ööğğrreettmmeennlleerrii  aarraassıınnddaa  iişşbbiirrlliiğğii  yyaappııllmmaassıı  şşeekklliinnddee  oollmmuuşşttuurr..  BBeennzzeerr  şşeekkiillddee,,  ÇÇaavvaaşş  ((22000022))’’nniinn  
ççaallıışşmmaassıınnaa  kkaattııllaann  ööğğrreettmmeennlleerriinn  oorrttaayyaa  kkooyydduukkllaarrıı  ççöözzüümm  öönneerriilleerrii,,  iillkkööğğrreettiimm  ffeenn  vvee  
mmaatteemmaattiikk  mmüüffrreeddaatt  pprrooggrraammllaarrıı  hhaazzıırrllaannıırrkkeenn  ffeenn  vvee  mmaatteemmaattiikk  eenntteeggrraassyyoonnuunnuunn  ggöözz  öönnüünnddee  
ttuuttuullmmaassıı  vvee  bbiirrbbiirriiyyllee  iilliişşkkiillii  oollaann  kkoonnuullaarrıınn  aayynnıı  ppaarraalleelllliikkttee  aannllaattııllmmaassıı  şşeekklliinnddee  oollmmuuşşttuurr..  
BBaaşşkkaann,,  AAlleevv  vvee  KKaarraall  ((22001100))’’ıınn  ççaallıışşmmaallaarrıınnddaa  iissee  kkaattııllıımmccıı  ööğğrreettmmeennlleerr,,  ffiizziikk  vvee  mmaatteemmaattiikk  
ööğğrreettmmeennlleerriinniinn  iişşbbiirrlliiğğii  iiççeerriissiinnddee  ççaallıışşmmaallaarrıı  ggeerreekkttiiğğiinnii  iiffaaddee  eettmmiişşlleerrddiirr..  

UUyygguullaammaayyaa  kkaattııllaann  ööğğrreettmmeennlleerriinn,,  iikkii  aallaannıınn  ppaarraalleell  oollaarraakk  yyüürrüüttüüllmmeessii  öönneerriissii  ddiikkkkaattee  
aallıınnddıığğıınnddaa,,  aallttıınnccıı  ssıınnııff  FFeenn  vvee  TTeekknnoolloojjii  ÖÖğğrreettiimm  pprrooggrraammıınnddaa  kkuuvvvveett--hhaarreekkeett  üünniitteessiinniinn,,  bbiirriinnccii  
ddöönneemmddee  vveerriillmmeessii  ggeerreekkeenn  üünniitteelleerr  aarraassıınnddaa  oolldduuğğuu  ddiikkkkaatt  ççeekkmmeekktteeddiirr..  FFeenn  vvee  TTeekknnoolloojjii  DDeerrssii  
ÖÖğğrreettiimm  pprrooggrraammıı  iinncceelleennddiiğğiinnddee,,  kkuuvvvveett--hhaarreekkeett  üünniitteessii  iiççeerriissiinnddee  ööğğrreenncciilleerriinn,,  oorraann--oorraannttıı  
((ddooğğrruu  vvee  tteerrss  oorraannttııllıı  ççookklluukkllaarr)),,  oorraannttııddaa  bbiilliinnmmeeyyeennii  bbuullmmaa,,  ggrraaffiikk  ççiizzmmee,,  ggrraaffiiğğii  ookkuummaa  vvee  
yyoorruummllaammaa,,  bbiirriimm  ddöönnüüşşttüürrmmeelleerrii  yyaappmmaa  ggiibbii  bbiirrççookk  mmaatteemmaattiikksseell  bbiillggii  bbeecceerriiyyii  kkuullllaannmmaallaarrıı  
ggeerreekkttiiğğii  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr  ((TTTTKKBB,,22000066aa))..  AAllttıınnccıı  ssıınnııff  mmaatteemmaattiikk  pprrooggrraammıı  iinncceelleennddiiğğiinnddee  iissee  
oorraann--oorraannttıı  vvee  bbiirriimm  ddöönnüüşşttüürrmmeelleerr  kkoonnuullaarrıınnıınn  iikkiinnccii  ddöönneemm  ööğğrreettiilleecceekk  kkoonnuullaarr  aarraassıınnddaa  oolldduuğğuu  
ggöörrüüllmmeekktteeddiirr  ((TTTTKKBB,,  22000066bb))..  ÇÇeekkeenn  vvee  AAyyaass  ((22001100)),,  FFeenn  vvee  TTeekknnoolloojjii  ddeerrssii  aaççııssıınnddaann  oorraann  vvee  
oorraannttıı  kkaavvrraammıınnaa,,  mmaatteemmaattiikk  ddeerrssiinnddeenn  öönnccee  yyeerr  vveerriillmmeessiinniinn,,  eeğğiittiimm  pprrooggrraammllaarrıınnddaakkii  
eeşşggüüddüümmüünn  ssaağğllaannmmaassıı  aaççııssıınnddaann  tteezzaatt  bbiirr  dduurruumm  tteeşşkkiill  eettttiiğğiinnii  iiffaaddee  eettmmiişşlleerrddiirr..  BBuu  dduurruumm  
aallttıınnccıı  ssıınnııff  kkuuvvvveett  vvee  hhaarreekkeett  üünniitteessiinniinn  iiççeerriissiinnddee  kkuullllaannııllmmaassıı  ggeerreekkeenn  mmaatteemmaattiikksseell  kkaavvrraamm,,  
bbiillggii  vvee  bbeecceerriilleerriinn,,  iillkkööğğrreettiimm  bbiirriinnccii  kkaaddeemmeeddee  eettkkiillii  şşeekkiillddee  ((kkaavvrraammssaall  aannllaammaa))  ööğğrreenncciilleerree  
ööğğrreettiillmmeessiinnii  ggeerreekkllii  kkııllmmaakkttaaddıırr..  

FFeenn  ööğğrreettiimmiinnddee  ööğğrreenncciilleerriinn  mmaatteemmaattiikk  tteemmeellllii  ssııkkıınnttııllaarr  yyaaşşııyyoorr  oollmmaallaarrıı,,  ööğğrreenncciilleerriinn  
ssoorruunn  yyaaşşaaddııkkllaarrıı  mmaatteemmaattiikk  kkoonnuullaarrıı  ddiikkkkaattee  aallıınnmmaakk  kkooşşuulluuyyllaa,,  ffeenn  vvee  mmaatteemmaattiikk  
eenntteeggrraassyyoonnuunnaa  ddaayyaallıı  ööğğrreettiimmiinn  öönneemmllii  vvee  ggeerreekkllii  oolldduuğğuunnuu  ddaa  oorrttaayyaa  kkooyymmaakkttaaddıırr..  BBuu  iikkii  
aallaannıınn  eenntteeggrraassyyoonnuunn  oolluummlluu  ssoonnuuççllaarr  vveerriipp,,  ööğğrreennccii  bbaaşşaarrııssıınnıı  aarrttttıırraabbiilleecceeğğii  ççeeşşiittllii  ççaallıışşmmaallaarrllaa  
ddiillee  ggeettiirriillmmiişşttiirr  ((BBaassssoonn,,  22000022;;  KKaayyaa,,  AAkkppıınnaarr  vvee  GGöökkkkuurrtt,,  22000066;;  FFuurrnneerr  &&  KKuummaarr,,  22000077;;  
RRooggeerrss,,  VVoollkkmmaannnn  vvee  AAbbeellll,,  22000077;;  KKıırraayy,,  22001100))..  AAnnccaakk  lliitteerraattüürrddee,,  ffeenn  vvee  mmaatteemmaattiikk  
eenntteeggrraassyyoonnuunn  uuyygguullaammaassıı  bbooyyuuttuunnddaa  bbiirr  ttaakkıımm  eennggeelllleerr  oolldduuğğuu  ddaa  oorrttaayyaa  kkooyyuullmmaakkttaaddıırr..  
LLeehhmmaann  ((11999944)),,  iikkii  yyüüzz  yyiirrmmii  bbiirr  ööğğrreettmmeenn  vvee  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyıı  üüzzeerriinnddee  yyüürrüüttttüüğğüü  ççaallıışşmmaassıınnddaa,,  
ööğğrreettmmeennlleerriinn  yyaarrııssıınnddaann  aazz  kkııssmmıınnıınn,,  ffeenn  vvee  mmaatteemmaattiikk  eenntteeggrraassyyoonnuunnuunn  uuyygguullaannmmaassıı  
bbooyyuuttuunnddaa  yyeetteerrllii  aalltt  yyaappııyyaa  ssaahhiipp  oolldduukkllaarrıınnıı  oorrttaayyaa  kkooyymmuuşşttuurr..  BBeennzzeerr  şşeekkiillddee  BBaaşşkkaann,,  AAlleevv  vvee  
KKaarraall  ((22001100))  ççaallıışşmmaallaarrıınnddaa,,  ööğğrreettmmeennlleerriinn  ffeenn  vvee  mmaatteemmaattiikk  eenntteeggrraassyyoonnuunnaa  ddaayyaallıı  ööğğrreettiimmiinn  
kkuullllaannıışşllıı  bbuulldduukkllaarrıı  aannccaakk  iikkii  aallaann  aarraassıınnddaakkii  eenntteeggrraassyyoonnuu  nnaassııll  yyaappaaccaakkllaarrıı  kkoonnuussuunnddaa  yyeetteerrllii  
bbiillggiilleerriinniinn  oollmmaaddıığğıınnıı  oorrttaayyaa  kkooyymmuuşşllaarrddıırr..  YYuukkaarrııddaa  bbeelliirrttiilleennlleerr,,  ffeenn  vvee  mmaatteemmaattiikk  
eenntteeggrraassyyoonnuunnuunn  ööğğrreettiimm  oorrttaammllaarrıınnddaa  eettkkiillii  şşeekkiillddee  uuyygguullaannmmaassıınnddaa,,  iikkii  aallaannıınnıınn  iilliişşkkiissiinnii  
oorrttaayyaa  kkooyyaann  eettkkiinnlliikklleerriinn  ggeelliişşttiirriillmmeessiinnee  vvee  ööğğrreettmmeenn  eeğğiittiimmiinniinn  öönneemmiinnee  ddiikkkkaatt  ççeekkmmeekktteeddiirr..  
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