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ÖZET 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

 

ĠLKÖĞRETĠM 7. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN 

GELENEKSEL ÖĞRENME YAKLAġIMI ĠLE SORGULAYICI PROBLEM 

ÇÖZME VE ÖĞRENME YAKLAġIMINA ĠLĠġKĠN ALGILARI 

 

Veysel AKÇAKIN 

 

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 

DanıĢman: Prof. Dr. Halil ARDAHAN 

        2010, 101 sayfa 

                 Jüri: 

Prof. Dr. Halil ARDAHAN 

Yrd. Doç. Dr. Erhan ERTEKĠN 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERDOĞAN 

 

Bu araĢtırmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik 

derslerinde, Geleneksel Öğrenme YaklaĢımı ile Sorgulayıcı Problem Çözme ve 

Öğrenme Modeline ĠliĢkin algılarını belirlemektir. 

AraĢtırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Vali Necati Çetinkaya Ġlköğretim 

Okulunun II. kademesinden 138 öğrenci ile gerçekleĢtirildi. Bu araĢtırma deneysel 

bir araĢtırmadır. AraĢtırmanın baĢlangıcında deney ve kontrol grupları random olarak 

seçildi. Öğrencilerin Sorgulayıcı Problem Çözme ve Öğrenme (SPÇÖ) Modeli ile 

Geleneksel Öğrenme yaklaĢımına yönelik algılarını belirlemek için her iki gruba da 

ön test uygulandı. Ġki grubun algılarını karĢılaĢtırmak için t testi kullanıldı. 

AraĢtırmanın sonunda, deney ve kontrol grupları karĢılaĢtırıldı ve öğrencilerin 

algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu 

görüldü. 

 

SPÇÖ modeli yapılandırmacı yaklaĢımı destekleyen ve yapılandırmacı 

yaklaĢımın içerisinde yer alan yenilikçi bir öğrenme süreç tasarım modelidir. 

Anahtar Kelimeler: Matematik Öğretimi, Problem Çözme, Sorgulayıcı 

Problem Çözme ve Öğrenme Modeli, Heuristik Öğrenme, Öğrenme Süreç Tasarımı. 
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The aim of this research is to determine the 7
th

 grade students’ perceptions 

towards traditional learning approach and inquiry problem solving and learning 

model in maths classes. 

 

The research was applied on 138 second level Primary  School students 

attending Vali Necati Çetinkaya Primary School in 2009- 2010 academic year. This 

is an experimental research. At the beginning of the research, experimental and 

control groups were chosen randomly. A pre-test was applied to the students in order 

to determine their perceptions towards traditional learning approach and inquiry 

problem solving and learning (IPSL) Model. It was used the t test to compare the 

perceptions of both groups. 

 

At the end of the research, it was compared the experimental and control 

groups and found out that there was a statistically significant difference between the 

perception levels of the students in favor of the experimental group. 

  

SPÇÖ Model is the model that supports constructive approach and takes place 

inside of it is as an innovative learning process design model. 

 

Key Words: Teaching Mathematics, Problem Solving, Inquiry Problem 

Solving and Learning Model, Heuristik Learning, Learning Process Design. 
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BÖLÜM I 

 
 
 

1.1. GĠRĠġ 

 

 

Atatürk “Bugünün küçükleri yarının büyükleridir” diyerek; bizlere, hızla 

geliĢen dünyamızda söz sahibi olmak için bugünün küçükleri, yarının büyükleri 

olacak olan öğrencilerimize kaliteli bir eğitim vermek zorunda olduğumuzu 

belirtmeye çalıĢmıĢtır. Kaliteli eğitim ile belirtilmek istenen; öğrencilerin çağın 

gerektirdiği donanımları kazanmaları, matematiksel düĢünce sistemini öğrenmeleri, 

temel matematiksel becerileri ve bu becerilere dayalı yetenekleri gerçek hayat 

problemlerine uygulamalarını sağlamaktır. MEB’in (2005) yılında pilot 

uygulamasını yaptığı ve daha sonra kabul ettiği ortaöğretim matematik dersi öğretim 

programında ise değiĢen dünyamızda, matematikten anlayan ve matematik ile 

ilgilenenlerin geleceği Ģekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olduğu 

belirtilmiĢtir. 

 

Günümüzde teknoloji hızla ilerlemekte buna bağlı olarak da matematikteki 

öğretmen ve öğrencilerin rolleri sürekli değiĢmektedir. Matematik iĢlemleri önceleri 

çok uzun uğraĢlar sonucunda yapılırken teknolojinin geliĢmesiyle bu iĢlemlerin 

sonucu saniyeler içinde bulunabilir duruma gelmiĢtir. Bundan dolayı günümüzde 

matematiksel iĢlemleri çok iyi yapabilen bireylere ihtiyaç azalmaktayken, problem 

çözme becerisi, araĢtırma ve sorgulama becerisi geliĢmiĢ, akıl yürütebilen, iletiĢim 

kurabilen, iliĢkileri kavrayabilen, eleĢtirel ve yaratıcı düĢünebilen bireylere ihtiyaç 

artmaktadır. Yeni Matematik Programına uygun matematik öğretimi yapmak için 

öğretmenlerin öğretim ortamını ve öğrenme sürecini öyle tasarlamaları gerekiyor ki 

öğrenci kendi baĢına kendi bilgisini oluĢtursun. Bunun içinde en önemli etkenlerden 

birisi teknolojinin etkili kullanımı ve öğretmenlerin bilgi çağının standartlarına 

uygun ders tasarımı yapmalarıdır. Öğretme öğrenme sürecinde öğrencilerin aktif 

olacakları yöntemlerin öğretmenler tarafından kullanılması gerekmektedir. Çünkü 

günümüzde hazır bilgiyi almak değil ona giden yolları bizzat bireyin kendisinin 

bulması önemlidir. DüĢünme becerisi geliĢmiĢ bireyler öğrenmeleri için gerekli olan 

bilgilere giden yolları kendileri bulabilen daha açık olarak öğrenmeyi öğrenmiĢ 
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bireylerdir. DüĢünme becerisi düĢünmeyi sağlayabilecek ortamlarda oluĢur ve geliĢir. 

Hiçbir sorunun olmadığı ortamlarda düĢünmeye ihtiyaç olmadığından düĢünmeyi 

sağlayacak ortamlar problemler ile baĢlar.  

 

Matematik öğretimi sürecinde öğrencilere, matematiğin soyut ve sembolik dil 

yapısını, ardıĢık ve yığmalı bilgi birikimi özelliğini ve hayata ait objelerin arasındaki 

iliĢkilerden daha ileri iliĢkiler keĢfetme süreci olduğunun fark ettirilmesi gerekir 

(Ardahan 2002). 

 

Jaworski’ye (1995) göre, matematiksel bilginin oluĢturulması sürecinde 

öğrenciler, algılayan varlıklardır. Von Glasersfeld’in iddiasına göre, öğrenciler 

kendilerinin dıĢında, öğretmenin zihninde oluĢan bilginin soyut yapısını 

keĢfedemezler, daha çok kendi deneyim dünyasındaki bildiklerine adapte ederek 

öğrenirler (Ardahan 2002). Bu yüzden öğrencilerin soyut bilgilerin yapısını 

keĢfetmelerine yardımcı olabilecek yöntem ve stratejilerin eğitim öğretim 

faaliyetlerine adapte edilmesi gerekmektedir. Günümüzde ise buna en uygun olduğu 

düĢünülen yaklaĢım yapılandırmacı yaklaĢımdır. 

 

 

1.1.1. Yapılandırmacılık ve Yapılandırmacı Öğrenme 

 

 

Günümüzde davranıĢçı, biliĢsel ve yapılandırmacı olmak üzere üç çeĢit 

öğrenme yaklaĢımı vardır. Birbirlerine alternatif olarak ortaya çıkan davranıĢçı, 

biliĢsel ve yapılandırmacı öğrenme yaklaĢımlarının öğrenmeye ve öğretime yönelik 

bakıĢ açıları birbirinden farklı olmasına rağmen birbirlerinin varsayımlarını tümüyle 

reddetmemektedirler ve birbirlerinin eksikliklerini tamamlamaktadırlar (Gültekin ve 

ark. 2007). 

 

DavranıĢçı yaklaĢıma bağlı olarak yapılan araĢtırmalar doğrudan öğretim 

yönteminin eğitimde uygulanabilirliği üzerinde durmuĢlardır. Her öğretim 

yönteminin dezavantaj ve sınırlılıkları olduğu gibi direk öğretim yönteminin de bazı 

dezavantajları ve sınırlılıkları vardır. Direk öğretim yöntemi öğrencilerin bir takım 

kesin bilgileri ve çok iyi tanımlanmıĢ becerileri kazanmaları ve kendilerinden 

istenildiğinde bu bilgileri ve becerileri aynen tekrar etmelerinin amaçlandığı 
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durumlarda baĢarılıdır.  Oysaki günümüzde, sadece birtakım temel bilgi ve becerileri 

kazanmıĢ insanların yanında, düĢünebilen, bilgiyi uygulayabilen, üretebilen ve 

problem çözebilen bireylere daha çok gereksinim olduğu gerçeği göz önünde 

bulundurulduğunda, öğretmenin sınıfta direk öğretimden farklı öğretim yaklaĢımları 

da uygulamaları gerekmektedir (Saban 2005). 

 

Ġnsanlar çevrelerinde oluĢan uyarıcılardan hangisine tepki göstereceğini 

seçebilir ve bu uyarıcılara kendisince anlamlı bulduğu bir tepki gösterebilir. Bu 

açıdan bakıldığında yapılandırmacı kuram, davranıĢçıların öne sürdüğü uyarıcı-tepki-

pekiĢtireç iliĢkisini uyarıcı-zihin-tepki olarak yeniden formüle etmiĢlerdir (Saban 

2005). McAuliffe ve ark.’na (1998) göre, yapılandırmacılıkta bireyler dıĢsal 

gerçekliğin pasif alıcısı değil; deneyimlerin etkin düzenleyicisi olarak görülmektedir 

(Gültekin ve ark. 2007). Buradan diyebiliriz ki her bireyin kendine özgü bir öğrenme 

Ģekli vardır çünkü öğrenme herkes için aynı Ģey değildir (Seifert 1999). 

 

Yapılandırmacı öğrenme kuramı birçok alanda olduğu gibi matematik 

öğretiminde de kabul görmektedir. Yapılandırmacı öğrenmeye göre bilgi, dıĢ 

dünyada bireyden bağımsız olarak gerçekleĢmez; bizzat birey tarafından zihninde 

yapılandırılır. Bu kurama göre sunuĢ yoluyla iĢlenen derslerde bile bireylerin bilgiyi 

yapılandırarak öğrendiği gerçeği vardır. Bireylerin öğrendiği her bilgi, birey 

tarafından yapılandırılarak öğrenilmektedir (Altun 2006). 

 

Yapılandırmacılık, öğrencilerin daha önceki bilgileri ile yeni öğrendikleri 

bilgileri aktif bir Ģekilde oluĢturduklarını vurgular (Baylor ve ark. 2009). Yine aynı 

Ģekilde Olkun ve Uçar (2007) yapılandırmacı öğrenmede iki önemli öğrenme 

unsurunun aktif öğrenme ve öğrenilen bilgilerin daha önceki bilgiler ile 

iliĢkilendirilmesi Ģeklinde olduğunu belirtmiĢlerdir (Olkun ve Uçar 2007).  

Yapılandırmacılık, bilginin öğrenci tarafından yapılandırılması ifade eder. 

Yapılandırmacı yaklaĢım, öğrencilerin sahip oldukları bilgiler ile yeni öğrenecekleri 

bilgiler arasında iliĢki kurmayı gerektirir. Yapılandırmacı yaklaĢımda öğrenciler 

birbirleriyle, öğrenme ortamları ve öğretmenle etkileĢim içindedirler (Özden 2005, 

Turan ve Sayek 2006, Baylor ve ark. 2009).  
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Yapılandırmacılığın kullanıldığı eğitim kavramları onların öğrenmeye nasıl 

baktıklarını açıklar. Yaygın olarak kullanılan kavramlar; anlamlı öğrenme, 

keĢfederek öğrenme, bağlamsal öğrenme, düĢünmeyi düĢünme, araĢtırma, keĢfetme 

ve problem çözme Ģeklindedir (Özden 2005). 

 

Neo ve ark.’na (2002) göre, yapılandırmacılık, öğrenmeyi gerçek yasamla ilgili 

problem çözme ve özgün görevler üstlenme kadar, sosyal ve iĢbirliğine dayalı bir 

çaba olarak görür. Bu nedenle öğretim, ne kadar öğrenildiğinden çok öğrencilerin 

nasıl öğrendiği ile öğrenme ve düĢünme stratejileri geliĢtirmeleri üzerine odaklanır 

(Gültekin ve ark. 2007).  

 

Yapılandırmacı yaklaĢımda bilgi kiĢisel anlama sahiptir. Bireylerin etkileĢimde 

oldukları çevreleri birbirinden farklı olduğundan bilgileri yapılandırmaları da farklı 

olur. Bundan dolayı her birey bilgiye kendine özgü bir anlam yükleyerek 

yapılandırır. Böylece öğrenciler kendi bilgilerini oluĢtururlar ve önceki öğrenmeleri 

ile iliĢkilendirerek yorumlarlar. Yapılandırmacı yaklaĢımda baĢarı ise öğrencilerin 

kavramsal anlamayı gösterebilmelerine bağlıdır (Özden 2005). 

 

Sonuç olarak yapılandırmacı öğretim uygulamaları, karmaĢık ve gerçek dünya 

problemleri temelinde, iĢbirliğine dayalı öğrenme etkinlikleri yoluyla problemlerin 

çözümü için öğrencinin bilgiye ulaĢması, bilgiyi alması, analiz etmesi, düzenlemesi 

ve kullanmasını gerektiren zengin ve etkileĢimli bir öğrenme ortamı öngörmektedir. 

Öğrenme sürecinde öğrencinin araĢtırması, kararlar alması, iĢbirliği yapması, üst 

düzey düĢünme becerileri ve yaratıcılığını kullanması ve ürün ortaya koyması 

beklenmektedir (Gültekin ve ark. 2007). 

 

Yapılandırmacı yaklaĢım öğrenen merkezli yaklaĢımların Ģemsiyesi gibi 

düĢünülebilir. Öğrenci merkezli eğitimin etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirebilmesi için 

öğrencilerin gerçek hayatta karĢılaĢtıkları problem durumlarından yola çıkarak, bu 

durumlar ile matematiği iliĢkilendirerek öğrencilerin matematiği sezgisel olarak 

öğrenmeleri sağlanmalıdır. Böylece insan doğasına uygun bir Ģekilde ezberin 

olmadığı aktif bir öğrenme ortamı oluĢur. Bilgiye kendi bilgi ve becerileri sayesinde 

ulaĢabilen öğrencilerin, matematiğe karĢı öz güvenleri geliĢecek ve matematiğe karĢı 

olumlu tutum geliĢtirebileceklerdir. 
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1.1.2. Problem Tabanlı Öğrenme 

 

 

Problem tabanlı öğrenme yaklaĢımı Ġngilizcede, “problem based learning” 

Ģeklinde ifade edilmektedir. Türkçede ise problem temelli öğrenme, probleme dayalı 

öğrenme, problem tabanlı öğrenme Ģekillerinde ifade edilmektedir. Bu çalıĢmada 

problem tabanlı öğrenme ifadesi kullanılacaktır. 

 

Gün boyu karmakarıĢık problemler ile karĢılaĢırız. Bu karĢı karĢıya kaldığımız 

durumları çözmeye çalıĢmamız kiĢisel ve toplumsal geliĢimimizi sağlar. Bu ise bizim 

nasıl öğrendiğimizin göstergesidir.  Günümüzde birçok eğitimci öğrencilerin bu tür 

öğrenmelerinin farkına varmaya baĢlamıĢtır (Torp 1997). 

  

Kozadan Kelebeğe 

Kozadan kelebeğe hikâyesini bilmeyenimiz yoktur. Adamın biri kırlarda 

gezerken küçük bir kozanın varlığını fark eder. Meraklı bir şekilde kozadan 

kelebeğin çıkmasını beklemeye başlar. Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen 

kozanın dışarıya çıkamaması adamı sabırsızlaştırmaya başlamıştır. Kelebeğin 

elinden geleni yaptığını dışarı çıkamayacağını düşünür. Cebinden çakısını 

çıkarır ve kozanın deliğini büyütür ve kelebek dışarı çıkar. Fakat kelebeğin 

bedeni kuru ve küçücük, kanatları ise buruşuktur. Tekrar sabırsız bir şekilde 

kelebeğin uçmasını bekler fakat kelebeğin uçamadığı fark eder. Gelişimini 

tamamlayamayan koza hayatının geri kalan kısmını yerlerde sürünerek geçirir 

(Boran ve Aslaner 2008). 

 

Hayatta ihtiyaç duyduğumuz Ģeylerden biride çabadır. GeliĢimin sağlıklı 

olabilmesi için bireylerin karĢılarına çıkan engelleri kendi çabaları ile aĢmasını ve bu 

süreç içinde de kendi kendilerine, yaparak yaĢayarak öğrenmeleri gerekmektedir. 

Aksi taktirde geliĢimi tamamlayamamıĢ bireyler olurlar ve baĢkalarına bağımlı bir 

Ģekilde yaĢarlar.  Eğitim açısından ise öğretmenlerin öğrencilerin aktif rol alabileceği 

yöntemleri kullanması ve bu süreçte öğrencilerin öğrenmesini sabırla beklemesi çok 

önemlidir (Boran ve Aslaner 2008). 

 

Artık her Ģeyi bilmek çağımızda önemini yitirmektedir. Çünkü günümüzde 

bilgi çok hızlı bir Ģekilde artmakta ve teknolojik geliĢmeler sayesinde ise çok hızlı bir 

Ģekilde dağılmaktadır (ġenocak ve TaĢkesenligil 2005). Bundan dolayı günümüzde 

tüm bilgileri öğrenmek imkânsızlaĢmaktadır. Bu nedenle öğrenmede daha aktif olma 

ve öğrenmeye özyönetimli öğrenme (kendini yönlendirerek öğrenme) özelliğinin 
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kazandırılması gerekmektedir. Bunu sağlayacak yöntemlerden biriside problem 

tabanlı öğrenmedir. 

 

Problem tabanlı öğrenme, hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaĢmak için 

problemlerin kullanıldığı bir program yaklaĢımıdır (Torp 1997) ve bu yöntemde 

bireyler ilk önce bir problem durumu ile karĢı karĢıya gelir ve öğrenme, söz konusu 

olan problemin araĢtırılması ve bir çözüme kavuĢturulması sonucunda gerçekleĢir 

(Sünbül 2007). 

 

Problem tabanlı öğrenmede problemler konu bitiminden sonra alıĢtırma ya da 

uygulama amacıyla kullanılmaz (Açıkgöz 2005). Öğrenciler problemde rol alarak 

bilgiler toplayıp uygular ve uygulanabilir çözüm bulmak için kaynakları araĢtırırlar. 

Bu süreçte öğrenciler okul öğrenmesi ile gerçek yaĢam öğrenmesi arasında anlamlı 

bir iliĢki kurarlar. Problemin sahibiymiĢ gibi bir bakıĢ açısıyla probleme yaklaĢırlar. 

Bu yolla problemli durumun içine girerler ve problemi aktif bir Ģekilde öğrenirler 

(Torp 1997). 

 

 

1.1.2.1. Problem tabanlı öğrenmenin amaçları 

 

 

Problem tabanlı öğrenmede bir problem durumundan yola çıkılır ve problemin 

çözüm aĢamasında gereksinim duyulan temel bilgiler öğrenme hedefi yapılır ve bu 

öğrenme hedeflerinin öğrenciler tarafından aktif bir Ģekilde araĢtırılması gerekir. 

Problem tabanlı öğrenmede amaç sadece belli bir konunun çözümlenmesi değil, 

kullanılan problem aracılığı ile yeni öğrenme hedeflerinin oluĢturulması ve problem 

çözme yöntemi ile sorgulama, araĢtırma, tartıĢma gibi becerilerin kazanılmasıdır. 

Ayrıca problemin merak uyandırıcı yapısından yararlanılarak içsel bir motivasyon 

kazanılır ve öğrenci kendi kendini yönlendirerek öğrenme sürecine girer (Yılmaz 

2009). 

 

Problem tabanlı öğrenme yaklaĢımının amacı, anlamlı bir öğrenme 

sağlamaktır. Öğrenciler bilgi oluĢturma arayıĢ sürecinde iken bilgiyi 

anlamlandırmalarını sağlayan eğitim etkinlikleri içinde yer almalıdırlar (Sünbül 

2007). 
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Kahney’e (1993) göre, problem tabanlı öğrenme, bir problem durumu ile bu 

problemle karsı karsıya kalan birey arasındaki etkileĢimi açıklayan bir problem 

çözme yaklaĢımının geliĢtirilmesini amaçlar (Gültekin ve ark. 2007). 

 

Torp’a (1997) göre, problem tabanlı öğrenmenin amaçları; 

 

 GeliĢmeye açık öğrencilerin çalıĢtıkları konu ile ilgili problemlerin doğal 

olarak farkında olmalarına ve onları araĢtırmalarını sağlar 

 Öğrencilerin kendi kendilerine araĢtırmalarına, karar verme ve 

yapılandırılmamıĢ problemle çalıĢmalarına açıktır. 

 

 Problem tabanlı öğrenmenin temel amacı öğrencilerin öğrenmeyi 

öğrenmesidir. Jacobsen ve ark. (2002) problem tabanlı öğrenmenin üç temel 

amacının olduğunu belirtmiĢtir. 

 

1. Öğrencinin bir problemi ya da bir soruyu sistemli bir biçimde araĢtırma 

yeteneğini geliĢtirmektir. Öğrencilerin yapılandırılmıĢ problem tabanlı 

öğrenme etkinliklerine katılarak, benzer problemlere sistemli bir biçimde 

nasıl yaklaĢacaklarını öğrenmelerini sağlamaktadır. 

2. Öğrencinin kendi öğrenmesini yönlendirme becerisini geliĢtirmektir. 

3. Öğrencilerin kendi öğrenmesi için sorumluluk alarak öğrenmelerini 

düzenleme ve kontrol etmelerini sağlamaktır (Gültekin ve ark. 2007).  

 

 

1.1.2.2. Problem tabanlı öğrenmenin faydaları 

 

 

Chun (2004) problem tabanlı öğrenmenin, öğrencilerin problem çözme, 

motivasyon, kendi kendine öğrenme, bağımsız öğrenme gibi özeliklerinin 

geliĢtirdiğini belirtmiĢtir (Kılınç 2007).  

 

Problem tabanlı öğrenme öğrencilerin anlama düzeylerini yükseltmek ve 

onların kolay öğrenmelerini sağlamak için gerçek yaĢam sorunlarını derinlemesine 

araĢtırma ve öğrencilerin düĢünmelerini sağlayacak öğrenme ortamlarını yaratmaya 

yardım eder (Torp 1997). 
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Hmela’ya (2004) göre, problem tabanlı öğrenmenin faydaları 

 

 Bilgiyi anlamlandırmayı kolaylaĢtırır. 

 Etkili problem çözme becerisini geliĢtirir. 

 Öğrenmeyi öğretir 

 YaĢam boyu öğrenme becerisi kazandırır 

 ĠĢbirliğini geliĢtirir 

 Üretken bireyler yetiĢtirir (Kılınç 2007). 

 

Ramsey’e (2007) göre, problem tabanlı öğrenme Bloom (1956) tarafından 

tanımlanan öğrenmenin üç alanını; biliĢsel (akıl ve zihinsel beceriler), duyuĢsal 

(duygular ve tutumlar) ve psikomotor (motor ve fiziksel) becerileri geliĢtirir ve 

birleĢtirir (Özgen ve Pesen 2008). 

 

Barrows’a (1986) göre, problem tabanlı öğrenmenin temelindeki felsefe, 

öğrencilerin bilim adamı gibi çalıĢmalarıdır. Bu bağlamda öğrencilere bilimsel 

çalıĢmaların nasıl yapıldığı ile ilgili eğitim verilmelidir. Bilgiyi direk olarak 

öğrencilere vermek öğrencilerin pasif kalmasına ve böylece ezbere öğrenmelerine 

sebep olur. Bunun yerine problem durumları oluĢturulup öğrencilerden çözüm 

üretmeleri istenebilir (Boran ve Aslaner 2008). Böylece öğrencilerin düĢünme 

becerileri de geliĢmiĢ olur. 

 

 

1.1.2.3. Problem tabanlı öğrenme ve yapılandırmacılık 

 

 

Ronis’e (2001) göre, problem tabanlı öğrenme yapılandırmacı bir öğrenmedir 

çünkü öğrenciler problem tabanlı öğrenmede bilgilerini aktif bir Ģekilde oluĢtururlar 

(Günhan ve BaĢer 2008). 

 

Problem tabanlı öğrenme, yapılandırmacı öğrenme anlayıĢının en önemli 

uygulamalarından birini temsil eder. Yapılandırmacı felsefeye göre bilgi, insan 

zihninde yine insanların kendileri tarafından yapılandırılır. Tıpkı bir anahtarın bir 

kilide uyması gibi, her insanın bilgisi de dıĢ dünyaya uymamaktadır. Dolayısıyla, her 
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birey dıĢ dünya hakkında kendi zihninde anlam kurarak, kendi anahtarını yine 

kendisi inĢa etmelidir (Saban 2005). 

 

 

1.1.3. Problem Çözmenin Öğrenmeye Etkisi 

 

 

Hayatımızın her anında çözmek zorunda kaldığımız problemler vardır. Bu 

problemlerin büyük kısmında çaresiz kalırız. Çünkü toplumun büyük çoğunluğunun 

problem çözme becerisi yeteri kadar geliĢmemiĢtir. Hayatımızın dört bir yanını saran 

bu problemlerden kaçma Ģansımız olmadığına göre onlar ile yüzleĢmekten 

korkmamamız gerekmektedir. Yapılması gereken problemler ile baĢ edebilme 

yöntemlerini öğrenmek ve bunları geliĢtirerek; güçlük, dengesizlik, uyumsuzluk, 

belirsizlik, gerginlik, kararsızlık, rahatsızlık ve engel gibi durumlardan kurtulmayı 

baĢarabilmektir.  

 

 

1.1.3.1. Problem nedir? 

 

 

Eğitim terimleri sözlüğünde problem; çözümü, yaratıcı düĢünmeyi gerektiren 

önemli ve güç durum olarak tanımlanmakla beraber bir soru ya da bir dizi soru 

aracılığıyla kiĢiyi soruların nedenleri ile sonuçlarını araĢtırmaya yönelten durum 

olarak da tanımlanmaktadır (Oğuzkan 1974). 

 

“Problem sözcüğü, Grekçede Problema sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcükte 

Proballo öne çıkan engel sözcüğünden türetilmiĢtir” (Sungur 1997). Bu Ģekilde 

problemi istenilen hedefe ulaĢmayı zorlaĢtıran engel olarak tanımlayabiliriz. 

Bingham (1983) de buna benzer bir Ģekilde problemi bir kimsenin, istenilen bir 

amaca varmak maksadıyla topladığı mevcut güçlerinin karĢısına dikilen engel olarak 

tanımlamıĢtır (Bingham 1983). 

 

Fisher (1987) problemin tanımını bir formül içinde sunmaktadır: 

 

Problem nedir? 

  
PROBLEM=HEDEF+ENGEL’DİR 
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Formüle göre problem hedef ve engelin birlikte karĢımızda bulunmasıdır. Bu 

anlamda Ģu iki temel soru önemlidir; 

Ne yapmak istiyorum? (hedef) 

Yapmak istediklerimi engelleyen faktörler neler? (engel) (Çakmak ve Tertemiz 

2002). 

 

Problem; gerginlik, dengesizlik, uyumsuzluk, belirsizlik durumudur (Kalaycı 

2001). 

 

Problem; organizmanın hazırdaki tepkilerle çözemediği durumlara denir 

(Açıkgöz 2008). 

 

Problem, kiĢinin bir Ģey istediği ve bu istediği Ģeye ulaĢmak için ne yapacağını 

hemen bilemediği bir durumu içerir (Reys 1998). 

 

Problem bir Ģeyin olması gerektiği durum ile Ģu anda olan durum arasındaki 

fark veya olayların Ģu anda bulunduğu yeri ile onların olmasını istediğimiz yer 

arasındaki farktır (Kneeland 2001). 

 

Chi ve Glazer’e (1985) göre, problem, bazı amaçlara ulaĢmak için çaba 

harcadığımız ve bu amaçlara ulaĢmak için de araçlar bulmamız gereken durumdur 

(Senemoğlu 2005). 

 

Problem birey için yeni ve bilinmeyen yönleri olan bir güçlük durumudur. 

Aynı zamanda öğrenme süreci içinde yer alan bir olgudur (Güven 2000). 

 

Çözüm yolu önceden bilinen alıĢtırma ve sorular problem değildir. Çünkü bir 

matematiksel durumun problem olabilmesi için farklı birkaç bilgi becerilerin birlikte 

kullanılmasına ihtiyaç duyulmalı ve alıĢagelmiĢ çözüm yolu olmamalıdır. 

Öğrencilerin kazandıkları matematiksel bilgi ve becerilerin daha anlamlı olması için 

problemin, öğrenci yaĢantısıyla ilgili olması, ilgi çekmesi ve ihtiyaç hissettirmesi 

gereklidir (Meb 2008). 

 

Yapılan bu tanımları incelediğimiz zaman bir problem içerisinde var olan 

durumları;  
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 Güçlük, 

 Dengesizlik, 

 Uyumsuzluk, 

 Belirsizlik, 

 Gerginlik, 

 Kararsızlık, 

 Rahatsızlık, 

 Engel 

olarak sayabiliriz. Bunların bir ya da bir kaçı ile karĢılaĢılması o durumun problem 

olmasını belirtmez ayrıca karĢılaĢılan bu durumun bireyin yaĢantısı ile ilgili olması, 

ilgisini çekmesi, çözme arzusu uyandırması gereklidir. Son olarak da çözümün açık 

olmaması, birden çok çözüm yolu olması ve bireyin bilgi ve deneyimleri ile 

çözülebilecek bir durum olması gereklidir. 

 

 

1.1.3.2. Problem çözme nedir? 

 

 

NCTM’nin (2000) standartları problem çözmeyi matematiği öğrenmek için 

araç olarak ve amaç olarak kapsamaktadır. 

 

Anaokulundan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler aĢağıdakilere ulaĢmalıdır. 

 

1. Problem çözme aracılığı ile yeni matematiksel bilgiler oluĢturma, 

2. Matematik ve diğer genel durumlarda meydana gelen problemleri çözme, 

3. Problem için uygun olan stratejiyi uyarlamak ve uygulamak, 

4. Matematiksel problem çözmede derinlemesine düĢünme ve izleme (Krulik 

ve ark. 2003). 

 

Problem çözme, her hangi bir problemi çözüme ulaĢtırmak için belli mantıksal 

ardıllığı olan adımların bilinçli olarak izlendiği biliĢsel davranıĢsal bir süreç olarak 

tanımlanabilir (Kalaycı 2001). 
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Problem çözme, yeni olay ya da durumlar karĢısında var olan iliĢkileri ortaya 

çıkarma, yeni iliĢkiler kurma ve güdülen amaca göre belli bir sonuç elde etme iĢidir 

(Pesen 2003). 

 

Problem çözme, kavram öğrenme, prensipleri öğrenme, iliĢkiler kurma ile 

birlikte var olan bir süreçtir (Güven 2000). 

 

 

1.1.3.3. Problem çözmenin önemi 
 
 

Problem çözme yeteneği belki de insan neslinin varlığını sürdürebilmesi için 

gerekli en temel yetenektir. Ġnsanların toplum hayatında ne zaman, ne tür güçlüklerle 

karĢılaĢılacağı ya da ne tür ihtiyaçların doğacağı önceden bilinmediği için, çağdaĢ 

eğitim kendi kendine güçlüklerin üstesinden gelebilen insanı yetiĢtirmeyi 

hedeflemektedir. Bilgi yalnız baĢına problem çözmemektedir (Altun 2007). 

 

Problem çözmenin öğretimi için iki büyük nedenimiz vardır. Bunlardan 

birincisi problem çözme öğrencilerin her zaman karĢılaĢtığı bir durumdur. Ġkincisi ise 

çocuklara düĢünmeyi öğretmenin ya da akıl yürütmeyi öğretmenin yolu problem 

çözme yönteminden geçer (Krulik ve ark. 2003). Bundan dolayı problem çözme her 

birey için çok önemlidir. 

 

Problem çözme matematiğin odak noktasıdır denilebilir. ġöyle ki; matematiğin 

tarihi geliĢimine bakıldığında matematiğin insanların gündelik hayatta karĢılaĢtıkları 

sorunları çözme isteğinden doğduğu görülmektedir. Örneğin sayma, hesaplama 

sorunları, güneĢin, ayın, yerin hareketleri ve bunlardaki düzenlilik, alan, hacim ve 

boyut ölçümleri, cisimleri Ģekilleri ile açıklama, bunların hepsi bir ihtiyaç sonucunda 

doğmuĢ ve matematiğin geliĢimine katkıda bulunmuĢ çaba ve etkinliklerdir (Olkun 

ve Toluk 2007). 

 

Gagne’ye (1985) göre, eğitim programlarının nihai amacı; öğrencilere gerek 

ilgili konu alanlarında gerekse tüm yaĢamında kullanabileceği problemleri çözmeyi 

öğretmek olmalıdır (Senemoğlu 2005). 
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Bilen (1996) problem çözmeyi üst düzey zihinsel etkinliklerin kazanılmasında 

iĢe koĢulan bir teknik olarak ele almaktadır. Problem çözmeyi hedefin biliĢsel alan 

basamaklarından bilgi ve kavrama düzeyine dayalı bir uygulama düzeyi etkinliği 

olarak görür. Yaratıcı, kritik ve analitik düĢünebilen, karĢılaĢtığı değiĢik problemleri 

çözebilen kiĢilerin yetiĢmesinin bu tekniğin uygulanmasına bağlı olduğunu ileri 

sürerek bu tekniğin öğretiminin ilköğretim yıllarında iĢe koĢulması gerektiğini 

belirtmektedir (Yıldızlar 2001). 

 

Problem çözme, istenilen hedefe varabilmek için etkili ve yararlı olan araç ve 

davranıĢları türlü olanaklar arasından seçme ve kullanmadır. Daha çok araĢtırma 

yoluyla öğretme yaklaĢımında biliĢsel alanın bilgi ve kavrama düzeyindeki 

hedeflerin kazandırılmasından sonra uygulama düzeyindeki hedeflerin 

kazandırılmasında ve bu alanın analiz ve sentez özelliklerini geliĢtirmede, problem 

çözme yöntemi kullanılır (Demirel 2000). Problem çözme yöntemi, öğretmenin 

otoritesine dayanan bir öğretimi temel alan geleneksel sınıf ortamındaki yöntemden 

özde farklıdır (Pesen 2003). 

 

Öğretmen, problem çözme sürecinde bir taraftan öğrencilerin problem çözme 

için gerekli olan adımları geliĢtirmelerine yardımcı olurken; diğer taraftan onlara 

karmaĢık, onlar için yeni bir durum olan problemi vermeli ve böylelikle matematiğin 

doğasında bulunan bilgilere ihtiyaç duymalarını sağlamalıdır. Böyle olunca, 

öğrenciler bir Ģeyler karaladıklarında daha dikkatli düĢünmeye ihtiyaç duyacaklar ve 

kendi hipotezlerini kurmaya baĢlayacaklardır. Öğretmenler belirli adımlarla bir 

problemi çözüp, öğrencilerden farklı sorular için bunu kullanmalarını istediklerinde 

önemli olan adımların nasıl kullanılacağından çok, problemin çözümü için hangi 

stratejilerin kullanılacağıdır. Öğrenciler problemleri çözdüklerinde, öğretmen farklı 

stratejilerin aynı problemde nasıl kullanılacağını anlamalarına yardımcı olabilir ve 

onlara yol gösterebilir. Bu süreçte öğretmen problem çözme adımlarını öğrencilere 

kazandırarak sadece öğrencilerin daha doğru düĢünmelerine rehberlik etmeye 

çalıĢmalıdır (Tertemiz ve Çakmak 2002).  

 

Problem çözme becerisi, bireyin yaĢamında ortaya çıkan sorunların 

aĢılmasında kullanılır ve böylece bireyin yaĢadığı ortama uyum sağlamasını sağlar. 
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Problem çözme geniĢ kapsamlıdır ve sadece matematiksel problem ile sınırlı 

değildir. Bundan dolayı problem çözme becerisi disiplinler arası bir beceri olarak ele 

alınmalıdır. 

 
 

1.1.3.4. Problem çözmenin özellikleri 

 

 

Orlickh ve ark.’na (1990) göre, problem çözmenin özellikleri aĢağıdaki gibidir. 

 

 Analitik özelliğe sahiptir ( cebir ve cebirsel ifadelere bağlı çözüm), 

 Ampiriktir(Bir kurama değil de yalnızca gözleme dayalı, deneye dayalı), 

 Sistematiktir, 

 Heuristikleri kullanır, 

 AkıĢ Ģemalarını kullanır, 

 Yakınsak bir noktaya yönelmiĢtir, 

 Doğrusaldır, artarak gider (Kalaycı 2001). 

 

 

1.1.3.5. Problem çözme ve matematiksel düĢünme becerisi 

 
 

DüĢünme zihnin bir konuyla ilgili bilgileri karĢılaĢtırarak, aralarındaki 

bağlantıları inceleyerek bir yargıya ya da karara varma etkinliğidir (Oğuzkan 1974). 

 

DüĢünme bir olgu üzerinde uzun uzun, enine boyuna kafa yorma demektir 

(Dura 2005). 

 

Özden’e (2005) göre ise düĢünme; gözlemi tecrübe, sezgi, akıl yürütme ve 

diğer kanallarla elde edilen malumatı yoğurup Ģekillendirmenin disipline edilmiĢ 

Ģeklidir. 

 

Hiçbir Ģey yok iken insan düĢünemez. Problemler bireyleri düĢünmeye 

sevk eder ve düĢüncenin varacağı hedefi gösterir. Bu hedef de düĢünmenin 

yönünü tayin eder (Sünbül 2007). 
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Chaffee’ye (2000) göre, baĢarılı bir düĢünme karĢılaĢtığımız problemleri 

çözmemizi, iyi kararlar almamızı sağlar ve hayatımızı anlamlı kılacak olan 

hedeflerimize ulaĢmamızı sağlar (YeĢil 2004). 

 

DüĢünmelerin çoğu problem çözmeye yöneliktir. DüĢünmenin farklı 

biliĢsel tarzları vardır. Tümevarım, tümdengelim, nicel düĢünme, sezgisel 

düĢünme, analitik düĢünme vb. Beynin bütünsel çalıĢması, beynin iki yarım 

küresinin eĢit bir Ģekilde çalıĢması ile olur. Beynin iki yarım küresinin eĢit bir 

Ģekilde çalıĢması ise düĢünme tarzlarının eĢit bir Ģekilde kullanılmasıyla olur. 

Geleneksel eğitim sistemi bu özelliği köreltir. Ezbercilik ve problemlerin 

bilinen yöntemler ile çözülmesi beynin bütünsel çalıĢmasını engeller. Bunun 

yerine düĢünmede çocukların özgür bırakılması ve onları öğrenmeye istekli 

kılacak yöntemlerin kullanılması gerekir (Güven 2000). 

 

Matematikte keĢfetme, mantıksal iliĢkileri bulma ve matematiksel terimlerle 

ifade etme süreci, matematiksel düĢünmenin temelini oluĢturur. Öğretimin her 

kademesinde öğrencilerde, keĢfetme sürecinin geliĢtirilmesi, matematik derslerinin 

önemli hedefleri arasında yer almalıdır. Bu sürecin geliĢtirilmesi için gayret 

gösterilmelidir. KeĢfetme sürecinde sezgiden ve tahminden yararlanmanın yolları 

geliĢtirilmelidir (Meb 2005). 

 

Matematikte iĢlem ve kavramlar arasındaki iliĢkilerin öğrenciler tarafından 

sezilmesi ve görülmesi; problemlerin, öğrenciler tarafından görüĢ ve seziĢ yoluyla 

çözülmesi, problemlerin çözümünde, düĢünme yolunun geliĢtirilmesi, matematik 

öğretiminde, matematiğin doğası gereği göz önüne alınacak en önemli yaklaĢımlar 

arasında yer almalıdır (Meb 2008) 

 

Öğrencilerde; keĢfetme sürecinin geliĢtirilmesi, onların her birini birer 

matematikçi olarak yetiĢtirmek değil, aksine öğrencilere matematiğin doğasını ve 

sistematik bilgiyi kavramalarına rehberlik yapılması gerekir. Öğrenme-öğretme 

sürecinde hazır matematiksel kuralların verilip ezberletilmesi yerine, onları 

kendilerinin bulmalarını sağlayacak bir öğretim yöntemine baĢvurulması 

matematiksel düĢünme becerisini geliĢtirir. Bu yolla, öğretimin her basamağında 
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matematikteki iĢlem, kavram ve kavramsal yapılar arasındaki iliĢkileri; görebilme, bu 

iliĢkileri kurabilme, ifade edebilme, sınıflandırabilme, genelleĢtirebilme, hayatla 

iliĢkilendirebilme ve sonuç çıkarabilme becerilerinin zihinsel geliĢimi normal olan 

her öğrenciye kazandırılmasını hızlandıracaktır (Meb 2005) 

 

 Zihinsel etkinliklerin en üst düzeyi olan akıl yürütmedir (Voss 1991) ve akıl 

yürütme yaĢam biçimlerimizi birbirinden ayırır. DüĢünme yöntemi sürekli devam 

eden süreçtir ve aĢağıda Ģekilde gösterildiği gibi dört aĢamadan oluĢur. 

 

1.  Hatırlama 

 

Bu düĢünce yetiĢkinler için bilinçli düĢünce gerektirmez. Örneğin 2+2’nin 

toplamı sorulduğunda beklemeden 4 cevabını verebilir. Bu aslında hatırlamadır. 

Ġsmin, adresin, telefon numarası gibi daha birçok bu gibi örnekler hatırlama 

düzeyinde düĢünmeye girer. 

 

2. Temel düĢünme 

 

Bu düĢünme bir sonraki aĢamadır ve düĢünmenin en yaygın biçimidir. Göreceli 

olarak temel ya da doğru kararlar temel düĢünce ile oluĢmuĢtur. Her biri 4 kuruĢtan 5 

tane çubuklu Ģeker kaç kuruĢ eder diye sorulduğunda bunun çarpma veya bölme 

yapılarak bulunana bilineceğini bilmek temel düĢünmedir. 

 

Bundan sonraki iki adım eleĢtirel ve yaratıcı düĢünme daha yüksek düzey 

düĢünme becerileridir. 

 

3. EleĢtirel düĢünme 

 

Bir problemi analiz etme kabiliyetidir.  

 

 Problemi çözmek için yeterli bilginin olup olmadığını belirleme, 

 Gereksiz bilginin olup olmadığını belirleme, 

 Durumu analiz etmek. 

 

Bu tür düĢünme tutarlı ve tutarsız bilgilerin farkına varmayı ve bilgileri 

düzenleyerek karar verebilmeyi içerir. 
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4. Yaratıcı düĢünme 

 

Öğrencilerin bir probleme ve çözümüne algoritmik olmayan tarzlarda 

yaklaĢması yaratıcı düĢünmeyi gösterir. Yaratıcı düĢünmede sıra dıĢı, emsalsiz ya da 

farklı bir çözüm vardır. Bu düĢünmeye dayalı bulunan sonuçlar umulandan tamamen 

farklıdır (Krulik ve ark. 2003). 

 

Problem çözme metodu, John Dewey’in düĢünme iĢini çözümlemesinden 

sonra geliĢmeye baĢlamıĢ bir metottur. Bu metoda göre konular hayattan seçilir ve 

problem Ģekline konulur. Öğretim faaliyeti; bu problemlerin çözülmesine tahsis 

edilir (Yılmaz ve Sünbül 2004). Bundan dolayı problem, öğrenme sürecinde var olan 

bir olgudur (Güven 2000). 

 

1980 de NCTM’nin faaliyet gündeminde yer alan ilk konu problem çözmenin 

1980’lerde okul matematiğinin odağında olmasıdır. NCTM’nin 1989 standartlarında 

matematik programında vurgulanan dört yöntem olarak  

 

 Problem çözme 

 Akıl yürütme 

 ĠletiĢim 

 ĠliĢkilendirme vardır (Krulik ve ark. 2003). 

 

 

1.1.3.6. Problem çözmede heuristik ve algoritma 

 

 

Belli bir durumdan baĢlayarak sonlu sayıda adımda belli bir sonucu elde 

etmenin yöntemini tarif eden (well-defined) kurallar kümesine algoritma denir. 

Dolayısıyla algoritma, bir sonucun bulunmasını kolaylaĢtıran ve deneme yanılma ve 

sezgisel çözümlemeye karĢıt olan yöntemdir (Wikipedia 2009). Ayrıca algoritmayı 

problemleri çözmek için kullanılan kurallar bütünü olarak da kabul edebiliriz 

(Babylon 2000). 

 

Heuristik ise bireylerin bilgiyi kendi kendilerine keĢfetmelerini ve 

öğrenmelerini sağlayan metottur (Babylon 2000, Oxford 2005). Heuristik bir süreçtir 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Algoritma%202009
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ya da çeĢitli durumlara uygulanacak olan kurallar bütünüdür. Heuristikler 

algoritmalarda olduğu gibi baĢarılı bir sonucu garanti etmezler (Carson 2007). 

 

Bu tanımlara baktığımız zaman problem çözmede iki genel metot olduğu 

görülmektedir. Fakat bazı problem tanımlarına göre de problem çözmenin algoritma 

olmadığı belirtilmiĢtir. Krullik ve Rudnick’in (1980) belirttiğine göre problemin 

hazır bir çözümü olmamalıdır. Buna göre bir problem önceden öğrenilmiĢ bir 

algoritma ile çözülüyorsa problem olarak tanımlanmaz (Carson 2007). 

 

Bir problemin çözümü, önceden çözülmüĢ genel bir probleme özel veriler 

yerleĢtirilerek ya da hiçbir yenilik yaratmaksızın iyice bilinen bir örneği adım adım 

izleyerek çözülebiliyorsa rutin bir problemdir. Rutin problemler öğrencilerin hemen 

cevaplayabileceği problem türlerindendir (Polya 1990). Algoritmik problem çözme 

metodunda izlenilecek yol bellidir ve alternatifler yoktur. Heuristik problem çözme 

metodunda ise izlenilecek her hangi bir yol yoktur çözüm yolu açık değildir ama 

çözüme ulaĢmayı kolaylaĢtırıcı adımlar vardır. Buradan Rutin problemlerin 

çözümünde algoritmaların, rutin olmayan problemlerin çözümünde ise heuristiklerin 

kullanıldığı sonucunu çıkarabiliriz. 

 

Kalaycı’nın (2001) belirttiğine göre problemler Simon’a (1974) göre, 

yapılandırılmıĢ problemler ve yapılandırılmamıĢ problemler olmak üzere ikiye 

ayrılır. YapılandırılmıĢ problemlerin genellikle tek bir yanıtı vardır ve belli stratejiler 

bu doğru yanıtı bulmayı sağlar. YapılandırılmamıĢ problemler ise, çok boyutludur ve 

farklı konu alanlarından bilgiyi gerektiren disiplinler arası bir problemdir. Günlük 

yaĢamdaki problemler bu gruba girer. Bu problemlerde farlılıklar söz konusudur. 

Çünkü yaratıcı fikirlerle problemin çözümü değiĢiklik göstermektedir (Kalaycı 

2001). Yaman’a (2003) göre, iyi yapılandırılmamıĢ problemlerin çözümlerinin 

amacı, problem çözmenin mantığını ve doğasını kavrama, bir problemle 

karĢılaĢıldığında uygun stratejiyi seçme, kullanma ve sonuçları yorumlama 

yeteneklerini geliĢtirmektir (Akay 2006). Bu problem çeĢitlerinde ise algoritmaların 

yapılandırılmıĢ problemler için heuristiklerin ise yapılandırılmamıĢ problemleri 

çözmek için uygun olduğunu söyleyebiliriz. 
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Heuristik problem çözme yöntemi, geleneksel problem çözme yöntemine göre 

daha etkilidir (Robert ve Bruce 2002).  Aynı zamanda Polya (1973) matematiği 

anlamayı artırmak için eğitimcilerin heuristik eğitime (keĢfe dayalı) daha fazla önem 

vermeleri gerektiğini belirtmiĢtir (Robert ve Bruce 2002). 

 

Problem çözmeyi savunanlar algoritmanın düĢünmenin bir alt basamağı 

olduğunu belirtirler. Çünkü algoritma yüksek düĢünce gerektirmez kavram ya da 

problemi derinlemesine anlamayı da gerektirmez. Algoritmalar hafıza ve rutin 

uygulamaları gerektirir. Algoritmalar yeni problemleri çözmek için uygun değildir 

(Carson 2007). 

 

Birçok araĢtırmacı problem çözme metotlarının özelliklede heuristik 

yöntemlerin, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliĢtirdiğini bulmuĢlardır (Fan 

ve Zhu 2007). Heuristik problem çözme, öğrenci merkezli eğitim okullarda ve 

üniversitelerdeki matematik programında çok geçerli bir konumdadır. Matematik 

eğitiminde Polya’nın heuristik yaklaĢımı buna öncülük etmiĢtir (Passmore 2009). 

Eğitimcilerin öğrencilere bulunmuĢ algoritmayı direk öğretmeleri yerine o 

algoritmaya giden yolun heuristikler yardımıyla keĢfetmelerini sağlayarak, 

matematiksel bilgi ve kavramları ezberlemeden, anlamlı bir Ģekilde öğrenmelerini 

sağlamaları daha iyi bir öğrenme ortamı oluĢturur. 

 

 

1.1.3.7. Problem çözme yaklaĢımları 

 

 

Problemlerin ve problem çözmenin öğretim tekniği olarak kullanılması 

öğrencileri araĢtırma yapmaya, kaynakları tamamlamaya, öğrendiklerini birbirleriyle 

paylaĢmaya yönlendirecektir. Her Ģeyden önemlisi, öğrenciye kendi öğrenmesinin 

sorumluluğunu taĢıma ve sonunda problemi çözerek bir Ģey elde etmiĢ olma fırsatı 

verilmiĢ olacaktır (Açıkgöz 2005). 

 

Problem çözme için güvenilir bir yaklaĢımın olmaması önemli bir engeldir. 

Problem çözme, güvenli ve tutarlı bir yaklaĢım içinde öğrencilerin; 
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 Sunulan yeni kavramları kullanmalarını, 

 Problem çözümlerini çalıĢabilmelerini, 

 Konuyu tam olarak kavramaları ile iliĢkilidir (Çakmak ve Tertemiz 2002). 

 

 

1.1.3.7.1. John Dewey’in problem çözme yaklaĢımı 

 

 

John Dewey (1933) nasıl düĢünürüz adlı eserinde problem çözmenin bu 

adımlarını açıklamıĢtır. Bunlar; 

 

1.  Problemle karĢılaĢmak (Confront problem), 

2. Problemi tanımlamak-teĢhis etmek(Diagnose or define problem), 

3. Çözüm üretme(Inventory Several Solutions), 

4. Çözüm sonuçlarını tahmin etme ( Conjecture consequences of solutions), 

5. Sonuçları kontrol etme (Test consequences) (Carson 2007). 

 
Bu adımlar daha sonra; 

 
1. Problemin farkına varma, 

2. Problemi tanımlama, 

3. Problemin çözümü olabilecek seçenekleri saptama, 

4. Seçenekleri değerlendirmede kullanılabilecek verileri toplama, 

5. Verileri değerlendirme, 

6. Genellemelere ve sonuçlara ulaĢma,  

7. Çözümü uygulamaya koyma ve etkililiğini değerlendirme Ģeklinde 

geliĢtirilmiĢtir. 

 

 

1.1.3.7.2. George Polya’nın problem çözme yaklaĢımı 

 

 

Problemlerin her birinin farklı çözümleri olabilmesine rağmen, Polya (1973) 

tarafından yapılan araĢtırmalarla, matematik problemlerini çözme sürecinde dört 

adımın olduğu ortaya konmuĢtur.  
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Bu adımlar Ģunlardır; 

  

1. Problemi Anlama (Understanding the Problem) 

 

Bu aĢamada; durum canlandırılmaya çalıĢılarak; 

a) Bilgilerin yeterliliğini kontrol etmek 

 Bilinmeyenleri saptama 

 Bilinen verileri saptama 

b) KoĢulları saptama? 

 KoĢullar yeterli mi yetersiz mi veya gerekenden fazla mı? 

 Bilgiler tutarlı mı değil mi? 

c) Probleme uygun bir gösterim ortaya çıkarmak için Ģekil çizmek 

d) Problemi çeĢitli parçalara ayırabilmek 

 

2. Problemin çözümü için bir plan yapma (Devising a Plan) 

 

Çözüm için bir plan oluĢturmak için bilinmeyenler ile veriler arasında iliĢkiyi 

bulmaya çalıĢılır ve grafikler, tablolar, çizelge, diyagramlardan yararlanılır. Eğer 

hemen bir iliĢki bulunamazsa, yardımcı problemler göz önüne alınmalıdır. 

Ayrıca bu aĢamada aĢağıdakiler yapılır 

 

a) KarĢılaĢtığımız probleme benzer bir problem varsa bu problemi çözmek 

suretiyle edindiğimiz tecrübeleri uygulayabiliriz. 

b) Problemi farklı bir biçimde ifade etmek veya çözüme yardımcı olabilecek 

teoremler de plan yapmaya yardımcı olabilir. 

c) Eğer problem çözülemiyorsa fonksiyonel bir problem hayal etmek(daha 

genel, daha özel, benzer…) 

d) Her bir parçayı diğer parçalardan ayrı bir Ģekilde ele alarak 

bilinmeyenleri belirlemeye katkılarını ve taĢıdıkları değerleri bulmak. 

e) Bilinmeyeni ya da veriyi değiĢtirmek(gerekli ise her ikisini de)  

f) Tüm verileri, Ģartları problemin içerdiği tüm gerekli fikirleri bir arada 

düĢünmek plan yapmaya yardımcı olabilir 
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3. Çözüm planını uygulama (Carrying Out the Plan)  

 

Planı uygulamak için aritmetik, cebirsel ve diğer matematiksel becerileri 

kullanılır ve plan her adım için denenir, açık bir Ģekilde adımların doğru olduğunu 

görülmelidir. 

 

4. Elde edilen çözümün doğruluğunu kontrol etme (Looking Back) 

 

a) Elde edilen çözüm dikkatle gözden geçirilir. Hesaplama hatası olup 

olmadığına bakılır. 

b) Sonuç ve tartıĢma kontrol edilir. 

c) Farklı bir çözüm üretmeye çalıĢılır?  

d) Diyagram gösterimi 

e) Bu problemi çözerken kullandığın metodu diğer problemler içinde 

kullanabilir misin? (Polya 1957, Krulik 2003, Carson 2007, Ardadan 

2002). 

 

 

1.1.3.7.3. Stephan Krullik ve ark.’larının problem çözme yaklaĢımı 

 

 

Stephan Krullik and Jesse Rudnick (1980) tarafından bir baĢka problem çözme 

adımları geliĢtirmiĢlerdir. Bunlar; 

 

1. Oku (read), 

2. Açıkla(explore), 

3. Strateji seç (select a strategy), 

4. Çöz(solve), 

5. Gözden geçir-geniĢlet( Review and extend) (Carson 2007). 

Problemi okuma aĢamasında anahtar kelimeler bulunmalı, problemi çözen 

birey kendi kendine problem neyi soruyor diye sormalı ve problemi kendi anlayacağı 

bir dille ifade etmelidir. Açıklama aĢamasında problemin neye benzediği bulunur ve 

açıklayıcı bir Ģekil çizilebilir. Daha sonra çeĢitli problem çözme stratejilerinden 

uygun olan biri seçilir. Problem çözülür ve çözümün kontrolü yapılır. 
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Rutin(yapılandırılmıĢ) bir matematiksel problemle karĢılaĢıldığında, bazı 

bireyler problemden sayıları seçerek, bunlarla aritmetik iĢlem yapmaya baĢlarlar. Bu 

yönteme doğrudan çözme stratejisi denir. Bazı insanlarda durumu anlamak için 

problemi tanımlamaya çalıĢırlar ve duruma uygun çözüm yolları geliĢtirirler bu 

yönteme model yaparak çözme stratejisi denir (Richard 1996). 

 

1. Doğrudan (modelsiz) çözme stratejisi 

2. Model yaparak çözme stratejisi 

 

Doğrudan çözme stratejisi buluĢsal yöntemin kestirimidir ve hesaplamayı 

vurgular. Model yaparak çözme stratejisi ise akılcı bir yaklaĢımdır ve problemi 

derinlemesine anlamayı sağlar (Richard 1996). Bu tanımlara göre doğrudan problem 

çözme stratejisini algoritmalara, model yaparak çözme stratejisi de heuristiklere 

benzetebiliriz. 

 

Doğrudan çözme stratejisi nicel akıl yürütmedir. Önce hesaplanır sonra 

düĢünülür. Model kullanarak çözme stratejisi ise nitel akıl yürütmeye vurgu yapar ve 

değiĢkenler arasındaki iliĢki anlamayı sağlar. Önce düĢün sonra hesapla (Richard 

1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ġekil 2.1 Doğrudan çözme ve model yaparak çözme stratejilerindeki biliĢsel süreçler 

MATEMATĠK PROBLEMLERĠ ANLAMA 

 

                     Doğrudan Çözme Stratejisi         Model Yaparak Çözme Stratejisi 

      

 

DönüĢtürme               DönüĢtürme 

 

 

 

BirleĢtirme               BirleĢtirme 

 

 

 

Plan yapma               Plan yapma 

 

 

 

Uygulama               Uygulama 

 

 

 

 

Bilgiyi güncelleme 

Anahtar kavramları ve 

sayıları seçmek 

Çözüm planını geliĢtir 

Çözüm planını uygula 

Bilgiyi güncelleme 

 

Duruma uygun model 

kur 

Çözüm planını geliĢtir 

Çözüm planını uygula 
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1.1.3.7.4. Sorgulayıcı problem çözme ve öğrenme modeli 

 

 

Bu model problem çözme sürecini beĢ kritik ve ardıĢık adımla açıklamaktadır. 

Aynı zamanda bu model yeni matematiksel bilgiyi nasıl keĢfederiz? (How do we 

discover new mathematical knowledge?) sorusunun cevabına yöneliktir. 

 

Gerçek hayat ve kurguya dayalı öğrenme için; 

 

1. Probleme uygun matematik model kurunuz, 

2. Modelden veri toplayınız, 

3. Verileri iliĢkilendiriniz, 

4. ĠliĢkiyi genelleĢtiriniz. (Yeni bilgi keĢfedilir), 

5. Öğrenme süreci ve sonuç değerlendirilir (Ardahan ve Ersoy 2001). 

 

Bu kritik adımlar aĢağıdaki ġekil 2.2 de modellenmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.2 Sorgulayıcı problem çözme ve öğrenme modeli (Ardahan 2001). 

 
 

ĠliĢkiyi genelleĢtir 

(buluĢ, keĢif) 

 

Probleme uygun 

model kur 

 

 

Verileri ĠliĢkilendir 

 

Modelden 

veri topla 

 

Gerçek hayat veya 

kurguya dayalı 

problem 

Süreci Değerlendir 

 

3 
     4 

5 

2 

1 
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Anlayarak öğrenme ile ezberleyerek öğrenme arasındaki farkı, Michael 

Wertheimer (1980), Katona tarafından yapılan Ģu deneyle açıklamaktadır. Deneklere 

birden dokuza kadar aĢağıdaki dizide görüldüğü gibi 15 tane rakam verilmiĢ ve 

onlardan bu diziye 15sn. kadar baktıktan sonra, rakamları sırasıyla anımsamaları 

istenmiĢtir. 1492536496481. Deneklerin çoğunluğu ancak birkaç rakamı arka arkaya 

anımsayabilmiĢler, birkaç hafta geçtikten sonra ise yine çoğunluk hemen hiçbir 

rakamı anımsayamamıĢlardır. Diğer bir gruba ise sayıların bir araya getiriliĢindeki 

iliĢkiyi bulmaları söylenmiĢtir. Diziyi inceleyen deneklerden bazıları, sayı dizisinin 

birden dokuza kadar olan sayıların karesi olduğunu bulmuĢlar ve bu ilkeyi haftalar, 

aylar sonra bile anımsamıĢlardır (Bilge 2002). Bu çalıĢmada iliĢkiyi bulmanın 

öğrenmede ne derece etkiliği olduğu görülmektedir. SPÇÖ modelinin üçüncü ve 

dördüncü aĢamasındaki veriyi iliĢkilendirme ve iliĢkilendirmeyi genelleĢtirme 

basamağına denk gelmektedir. Öğrenciler iliĢkiyi genelleĢtirerek yeni bilginin keĢfini 

de yapmıĢ olmaktadırlar. 

 

 

1.1.4. Matematiksel Modelleme 

 
 

Sınıflarda matematiğin popüler olmamasının nedenlerinden biri öğretilen 

matematiğin, uygulamadaki matematikten farklı olmasıdır ( Mascardini 2008). 

 

Matematiksel modelleme matematik öğretiminin uygulamalar ve problem 

çözme, kurma kısmında yer alan bir süreçtir (Ardahan 2007). Ġlköğretim matematik 

derslerinde matematik problemlerini çözerken, öğrencilerin geliĢim seviyeleri somut 

iĢlemler döneminde olduğu için, öğrencilerin problemi anlamaları için onların gerçek 

hayattaki durumlarını Ģayet bu mümkün değil ise bunların temsillerini öğrenciye 

göstermek öğrencilerin problemi anlamalarını kolaylaĢtırır. 

 

Modelleme ile soyut bilgiler somutlaĢtırılır, bilgi, kavram ve veriler arasında 

iliĢkilendirme yapılabilir. Böylece modelleme bilgiyi anlamlandırmayı sağlar. 

 

Matematik modellemenin anlamlı öğrenme ve matematiksel düĢünmedeki 

pozitif etkisinden dolayı; matematik kavramları öğretme ve öğrenmede, problem 
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çözmede, matematik modellemeyi kullanmayı kesinlikle vurguluyoruz (Ardahan 

2007). Bu bağlamda aĢağıdakiler yapılmalıdır. 

 

1. Öğretmen adayları matematik modellemede yeterlilik kazanmalıdırlar. 

2. Öğretmenler ve öğretmen adayları için matematik modelleme ile ilgili 

uzaktan eğitim hazırlanmalıdır. 

3. Ders planları ve öğrenme sürecinde etkinlikler matematik modelleme 

içermelidir. 

 

Matematik modelleme, matematik eğitiminde 1960’lardan itibaren geliĢmeye 

baĢlamıĢtır. Bir zamanlar matematik modellemenin eğitiminde olması tartıĢma 

konusu bile olmuĢken günümüzde birçok ülkenin programında yer almıĢtır (Ärlebäck 

2009). 

 

Matematiksel modelleme bir süreçtir ve matematik öğretme ve öğrenmede, 

problem çözme sürecinde ve uygulamada yeni bir yaklaĢımdır. Bununla birlikte ana 

amaç sürecin sonunda yeni bir ürün almaktır. Fakat önemli olan gerçek dünya ile 

matematik arasındaki iliĢkiyi açıklamada, ortaya çıkarmada yeni yaklaĢımları ve 

kestirimleri uygulamaktır. Daha açık olarak belirtmek gerekirse matematik 

modelleme, kritik matematiksel düĢünme becerilerin, akıl yürütme, matematiksel 

düzen algısı, sezgileri geliĢtirme, keĢfetme, problem çözme becerisi ve yeni 

durumlara uyum sağlamada önemli yollardan biridir. Bundan dolayı yeni matematik 

programları matematik modellemeye odaklanmıĢtır (Örneğin: NCTM 2003, ICMI 

2004, TTKB 2005) (Ardahan 2007). 

 

Modeller, öğeleri, iliĢkileri iĢlemleri ve etkileĢimleri yöneten kuralları 

anlamayı sağlayan kavramsal sistemlerdir. Modellenmek istenen kavram zihinde 

yoksa somutlaĢtırmak zordur. Bundan dolayı modellemenin iĢlevselliği bireyden 

bireye değiĢir. Öğretmenlerin öğrencilerin anlayacağı düzeyde modeller kullanmaya 

çalıĢması modellemenin etkinliliğini artırır (DurmuĢ ve Kocakülah 2006). 

 

Türkiye’deki en son matematik öğretimi programında matematik 

modellemenin önemi vurgulanmıĢtır (MEB-TTKB, s.19, 2005) (Ardahan 2007). 
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1.1.4.1. Öğretim programlarında modelleme 

 
 

1.1.4.1.1. Ġlköğretim programlarında modelleme 

 

 Bu programda öğrencilerin matematik yapma sürecinde etkin katılımcı 

olmasını esas alınmıĢtır (Program YaklaĢımı, s.8, 2005)  

 Model kurabilecek, modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle 

iliĢkilendirebilecek (Programın Genel Amaçları, s.9, 2005) 

 Öğretim etkinliklerinde, kazanımların edinilmesinde yardımcı olabilecek 

uygun görsel ve iĢitsel araç-gereç kullanır (Programın Uygulama Esasları, 

s.9, 2005) 

 Öğrenciler, yaratıcı düĢünme ve farklı stratejiler kullanarak problem 

çözmelidirler.  

 Öğretimde somut modeller kullanılmalıdır (Beceriler, s.19, 2005). 

 

Bunlara göre ilköğretim programında yapılan vurguları Ģöyle sıralayabiliriz. 

 

a. Aktif öğrenci,  

b. Model kurma ve matematik ifade etme, 

c. Uygun Araç-gereç kullanma, 

d. Farklı stratejiler ve modeller kullanma. 

 

 

1.1.4.1.2. Ortaöğretim programlarında modelleme 

 

 Matematik ve gerçek hayat problemlerinin arasındaki iliĢkilerin 

oluĢturulmasında matematik modelleme önemli rol oynar, 

 Sonuç çıkarabilmemizi sağlayan dinamik bir yöntemdir. (Programın Temel 

Öğeleri, s.6, 2005), 

 Model kurma becerisi kazandırılmalıdır, 

 Problemlerin çözümlerinde Matematik modelleri kullanma becerisi 

kazandırılmalıdır (Programın Öğeleri, s.13, 2005). 
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Bunlara göre ortaöğretim programında yapılan vurguları Ģöyle sıralayabiliriz. 

 

a. ĠliĢkilendirme ve sonuç çıkarmada dinamik bir yöntemdir, 

b. Modelleme becerisi kazandırılmalıdır, 

c. Problem çözmede matematiksel modelleme kullanılmalıdır (Ardahan 2007). 

 

 

1.1.4.2. Modellemenin esasları 

 

 

Ardahan’a (2007) göre, modellemenin esasları aĢağıdaki gibidir 

 

1. Modelleme, gerçek bir durumun basitleĢtirilmiĢ bir temsildir Ģeklinde 

tanımlanabilir, 

2. Matematik modelleme, gerçek hayat problemlerindeki değiĢmelerin ve 

iliĢkilendirmelerin matematik forma dönüĢtürülmesidir, 

3. Matematik model, matematik dili ve matematik aletler kullanılarak üretilmiĢ 

modeldir. 

4. Matematik modelleme,  matematik dili ve matematik aletler kullanılarak 

model kurma usulündür, 

5. Matematik modelleme, matematik düĢünme becerilerinin geliĢtirilmesinde, 

usa vurmada, algılamada, sezgilerin geliĢmesinde, tahmin yürütmede, 

alıĢılmamıĢ durumlara uyum sağlamada, problem çözme becerilerinin 

geliĢtirilmesinde vazgeçilmez bir yöntemdir, 

6. Matematik modellemenin problemleri anlama ve çözmede yapılması 

gereken kritik adımlardan biri olduğunu bilmemiz gerekir, 

7. Problem durumu ve matematik modelin buna uyumsuzluğu çeliĢki 

yaratabilir, 

8. Matematik modelleme,  bilgi sunmanın etkili yollarından biridir, 

9. Matematik modeller, problemin örüntü, liste, tablo, grafik, sembolik vb 

çoklu gösteriminde anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlar (Ardahan 2007). 
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1.1.4.3. Anlamayı geliĢtirmede modellemenin rolü 

 

 

Ġyi öğretmenlerin matematik öğretiminde pratik yaklaĢımlar kullanması 

kliĢeleĢmiĢtir. El çizimleri ile ya da fiziksel materyallerle matematik kavramlarının 

modellenmesi öğrencilerin matematiği öğrenmelerine yardımcı olan araçlardandır. 

Her model bunu sağlamaz ve her model öğrencilere fikirlerini oluĢtururken yardım 

etmez önemli olan öğrencilere fikirlerini oluĢturmasına kolaylık sağlayacak 

modellerin seçilmesidir (Van de Walle 2004). 

 
 

1.1.4.4. Matematikte model kullanma 

 

 

Niss’e (1988) göre, matematik modelleme bir veya birden çok matematiksel 

nesnenin ve bunların gerçek yaĢam durumları ile iliĢkilerinin birleĢimidir (Zbiek 

1998). 

 

Matematik modelleme, bütün modelleme sürecini açıklamasına rağmen 

baĢlangıçta bir problemin matematiksel formülasyona ulaĢma Ģeklinde daha sınırlı 

bir süreci açıklamak için kullanılmıĢtır (Mascardini 2008). 

 

Van de Walle’ye (1980) göre, en iyi matematikçiler bile çoğu kez bir problemi 

çözmede model oluĢturarak çözümü kolaylaĢtırırlar. Çizimi kolay sembollerle 

problem kağıda aktarılabilir (yıldız, çarpı, nokta, parantez gibi). Burada amaç, görsel 

yardımcılarla iliĢki kurmayı kolaylaĢtırmaktır ve bu çok sık kullanılan bir stratejidir 

(Tertemiz ve Çakmak 2002). 

 

Galbraith ve Clatwarthy’ye (1990) göre, matematik modelleme gerçek 

yaĢamdaki yapılandırılmamıĢ problemlere matematik uygulamalarını gerektirir 

(Zbiek 1998). 

 

Borrome Ferri (2006) matematik modelleme sürecini ġekil 2.3 de ifade 

etmiĢtir. 
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ġekil 2.3 Borromeo Ferri tarafından Blum ve Leiβ’in modelleme döngüsünün 

uyarlanmıĢ Ģekli (Ärlebäck 2009). 

 

 

1.1.4.5. Matematiksel kavramlar için model 

 
 

Matematik kavramlar bir biri ile iliĢkilidir. Fiziksel dünyada matematiksel 

kavramların örneği yoktur. “100” kavramı yüz tane nesnenin oluĢturduğu nesneler 

bütünüdür. “1”in belirttiği kavramı anlamadan yüz denen kavramı anlamak 

imkânsızdır (Van de Walle 2004). 

 

Modelin kavramı açıkladığı doğru değildir. Bundan ima edilen modele 

baktığımız zaman kavramın bir örneğinin görülüyor olmasıdır. Teknik olarak görülen 

her Ģey fiziksel nesnedir. Matematikle olan iliĢkisi kafada canlandırılır. Modelin 

matematik kavramı ile olan iliĢkisi bilinmiyorsa sadece fiziksel bir nesne olarak 

algılanır (Van de Walle 2004). 

 

 

1.1.4.6. Modeller ve matematiğin oluĢumu 

 

Modele baktığımız zaman matematiksel kavramla olan iliĢkisini görebilmek 

için önceden o matematiksel kavramı bilmek gerekir Bu yüzdendir ki modeller 

öğrencilerden çok öğretmenlere daha anlamlıdır (Van de Walle 2004). 
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Bir modele ait temsil biçiminin anlamlı olması için önceden bilinen bir kavram 

olması gereklidir. Böyle olmazsa soyut olan kavramın somutlaĢtırılması mümkün 

olmaz. Modellerin öğrencilerden daha ziyade öğretmenlere anlamlı gelmesinin 

sebebi budur. Öğretmen önceden o kavrama sahip olduğu için modelde o kavramı 

görür fakat öğrenci kavrama sahip değilse modeli fiziksel bir nesne olarak görür 

(Van de Walle 2004). 

 

Her yaĢtan çocuk için soyut olan matematik kavramları anlamak zordur. 

Modeller yoluyla öğrenmek kavramın somut biçimini gösterdiği için anlamayı 

kolaylaĢtırır ve böylece anlamlı öğrenme olur (Van de Walle 2004). 

 

 

1.1.4.7. Sınıfta model kullanmanın yararları 

 

1. Yeni kavramlar ve bağıntılar geliĢtirmeye yardım eder, 

2. Kavramlar ve semboller arasında iliĢki kurmaya yardım eder, 

3. Öğrencilerin anlamalarına yardımcı olur (Van de Walle 2004). 

 

Çilenti’nin (1991) belirttiğine göre, Edgar Dale’nin yaĢantı konisinin dayandığı 

bilimsel araĢtırma bulgularına göre insanlar öğrendiklerinin; 

 

 %83’ünü görme 

 %11’ini iĢitme 

 %3,5’ini koklama 

 %1,5’ini dokunma 

 %1’ini tatma duyularıyla edindikleri yaĢantılar yoluyla öğrenmektedir. 

(Yalın 2002). 

 

Bir öğretmen eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin ne kadar fazla sayıda duyu 

organına yönelirse o oranda etkili bir öğretim sağlamıĢ olur (Arsal 2002). BeĢ 

duyunun öğrenmeye etkisine bakıldığında görmenin çok daha etkili olduğu 

görülmektedir. Matematik derslerinin model kullanılarak öğretilmesi öğrencilerin 

öğrenmesine ve bilgilerin hatırda kalmasına büyük bir etkisi vardır. 
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1.1.4.8. Modellerin yanlıĢ kullanımı 

 

 

Öğretmenlerin kendi yaptıkları modelleri öğrencilere anlatmaları ve 

öğrencilerin anlatılan adımları körü körüne ezberlemesi ve bu adımları uygulayarak 

sonuca ulaĢmaları çok büyük bir yanlıĢlıktır. Modeller düĢünmeyi sağlamak yerine 

sonuca ulaĢmak için kullanılmaktadır. Öğrenciler içinde önemli olanın sonuca en 

kısa zamanda ulaĢma olması öğrencilerin düĢünmesini engellemektedir (Van de 

Walle 2004). 

 

 

1.1.4.9. Modelleme yoluyla problem çözme ve öğrenme 

 
 

Problem çözmede doğru bir yol yoktur. Dilwayn ve Hamson’a (1989) göre, bir 

modelin baĢarısı; 

 

 Kolay ulaĢılabilirliğine, 

 ĠliĢkilerin ve durumların doğru sezilmesine, 

 Tahmin yapmayı kolaylaĢtırılmasına bağlıdır (Ardahan 2007). 

 

Matematik öğrenimindeki modelleme etkinlikleri; 

 

 Kavramların doğrulanmasında, 

 Kavramların tanımlanmasında, 

 Kavramların genelleĢtirilmesindeki zorlukların ve stratejilerin gözlem ve 

analizinde, öğrenme ve iletiĢim kurma becerileri kazanma sürecinde etkin 

rol oynamaktadır (Meb 2005). 

 

Matematiksel modelleme, hayatın her alanındaki problemlerin doğasındaki 

iliĢkileri çok daha kolay görebilmemizi, onları keĢfedip aralarındaki iliĢkileri, 

matematik terimleriyle ifade edebilmemizi, sınıflandırabilmemizi, 

genelleyebilmemizi ve sonuç çıkarabilmemizi kolaylaĢtıran dinamik bir yöntemdir. 

Diğer bir Ģekli ile matematiksel modellemeler, matematiksel düĢünme becerileri 

kazanılmasına ve bu becerilerin geliĢtirilmesine katkı sağlar (Meb 2005). 
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Bilgisayar ortamında geliĢtirilen matematiksel modeller, matematikle iletiĢim 

kurulmasında olağanüstü öneme sahiptir. Özellikle, interaktif matematiksel modeller 

farklı disiplinlerin doğasındaki olgusal gözlemlerin mantıksal iliĢkilerinin 

kurulabilmesinde ve soyut düĢünmeye dayalı becerilerin kazınılmasında mükemmel 

fırsatlar sunar (Meb 2005). 

 

 

1.1.5. Gerçekçi Matematik Eğitimi 

 

 

Yapılandırmacılığın Hollanda’daki versiyonu gerçekçi matematik eğitimidir. 

Freudenthal matematiğin insanı bir matematikleĢtirme etkinliği olarak düĢünülmesi 

(aktarılacak, keĢfedilecek veya hatta inĢa edilecek yapıların bir disiplini) gerektiğini 

iddia etmiĢtir (Fosnot 2007). 

 

GME matematik eğitimde kullanılan öğrenme ve öğretme teorisidir. Ġlk kez 

Hollanda’daki Freudenthal enstitüsü tarafından ortaya atılmıĢ ve geliĢtirilmiĢtir. De 

Lange’nin (1996) belirttiğine göre, bu teori Ġngiltere, Almanya, Danimarka, Ġspanya, 

Portekiz, Güney Afrika, Brezilya, USA, Japonya ve Malezya gibi birçok ülkeye 

uyarlanmıĢtır (Zulkardi 2009). 

 

Freudenthal matematik öğrenmeyi anlamlandırma süreci olarak düĢünmektedir. 

Matematik öğretiminin anlamlandırma ile baĢlaması gerekmektedir. Freudental’e 

göre matematik bir insan aktivitesidir (Sparrow 2008), keĢfedilmez icat edilir 

demektedir (Altun 2006). Bu görüĢü ile Formalistçi matematikçiler arasında yer 

almaktadır. Formalistçiler matematiğin keĢfedilemeyeceğine, matematiğin 

matematikçiler tarafından icat edilen bir dizi sembollerden oluĢan bir yapı olarak 

görmektedirler (Bharath 2004). 

 

GME’de gerçeklikten kast edilen tam olarak gerçek dünya ile bağlantı değil, 

öğrencilerin hayal edebildikleri problem durumlarının gerçekçi olmasıdır (Van den 

Heuvel-Panhuizen 1998). 

 

Matematik eğitimdeki değiĢme gerçekçi durumlardan matematik öğrenmeyi, 

icat etmeyi ya da çözüm yöntemleri kurma ile öğrenci ve öğretmenlerin bir birleriyle 
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etkileĢim içinde öğrenmelerini vurgulamaktadır. Bu bakıĢ açısındaki değiĢme 

Freudenthal tarafından geliĢtirilen GME ile teorik bakıĢ açısı yönünden benzerlik 

göstermektedir (Kwon 2008). 

 
GME öğrencilerin matematiği nasıl öğrendiğini ve nasıl matematik öğretimi 

olması gerektiğini kesin bir Ģekilde belirtmektedir. Bunları altı ilke Ģeklinde karakterize 

edebiliriz (Van den Heuvel-Panhuizen 2000). 

 

1. Etkinlik Ġlkesi: Öğrencilerin matematiği öğrenme sürecinde aktif olmaları 

gerekir. Matematik öğretiminde kullanılan materyallerin öğrenciler tarafından 

oluĢturulması, öğrencilerin matematiği daha anlamlı öğrenmelerini sağlar. Bu 

ilkeye göre öğrencilere yapılandırılmamıĢ problem durumları verilmeli ve 

bilgiye informal çalıĢmaları sonucunda ulaĢmaları sağlanmalıdır. 

2. Gerçeklik Ġlkesi: Gerçeklik matematik eğitimde bir kaynak olarak görülür. 

Matematik bilimi gerçeğin matematikleĢtirilmesinden doğmuĢtur. Bundan 

dolayı matematik öğretiminde gerçeğin matematikleĢtirilmesine dayanmalıdır. 

Öğrencilere matematik öğretmeye, matematikleĢtirilebilen içerikle baĢlanması, 

öğrenilen bilgilerin unutulmasını en aza indirger. 

3. Seviye Ġlkesi: Matematik öğrenme öğrencilerin bir takım anlama seviyelerinden 

geçmeleri anlamına gelir. Seviyeler arasındaki geçiĢ ise öğrencilere uygulanan 

etkinliklerdeki öğrenci becerilerine göre olur.  

4. Ġç içe geçme Ġlkesi: Zengin içerikli problemleri çözmek için geniĢ bir 

matematik anlayıĢı olması gerekir. Bu ilkeye göre ilköğretim matematik 

programında beĢ alt öğrenme alanını (Sayılar, Geometri, Ölçme, Olasılık ve 

Ġstatistik, Cebir) birbirinden bağımsız öğrenmek doğru olmaz. 

5. EtkileĢim Ġlkesi: GME’ye göre matematik öğrenme sosyal bir etkinliktir. 

Öğrencilere problem çözerken, problem hakkında düĢündüklerini birbirleriyle 

paylaĢma fırsatları verilmelidir. Bu sayede öğrencilerin anlamaları üst seviyeye 

çıkacaktır. GME sosyal yapılandırmacılıkla iliĢkilidir. ĠĢbirliği yoluyla 

öğretimde olduğu gibi GME’de grup çalıĢması vardır. Fakat GME de grup 

üyeleri aynı yolu takip etmeyebilir ve aynı geliĢim seviyesinde olmayabilir.  

6. Rehberlik Ġlkesi: Öğretmenlerin öğrencilerine, matematiği tekrar 

keĢfedebilecekleri ortamlar sunması gereklidir. Öğrenciler bu ortamlarda kendi 
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materyallerini kendileri geliĢtirebilirler ve matematiği zihinlerinde 

yapılandırarak öğrenebilirler. 

 

 

1.1.5.1. Gerçekçi matematik eğitimi ve matematiksel modelleme 

 
 

Matematik öğretiminin hedeflerinden bir tanesi, matematiksel düĢünme 

becerisini, problem çözme becerisini geliĢtirmek ve gerçek dünya ile ilgili 

durumlarda matematiği kullanabilmektir. Öğrenciler matematiği soyut olarak 

öğrenme yerine gerçek dünya ile bağlantılı olarak öğrenmek istemektedirler. 

Dewey’in sözüne katılıyorum, “GeçmiĢte öğrendiğimiz gibi öğretirsek, 

çocuklarımızın geleceğini çalarız” (Ardahan 2009). 

 

Matematik ve gerçek hayat iliĢkilerinde modelleme, sezgisel bir iĢlevin 

görselleĢtirilmesini içerir (Ardahan 2009). 

 

Matematik modelleme gerçek dünya durumunun modelini içerir. Model gerçek 

dünya problemini çözmeyi, anlamayı ve geliĢtirmeyi sağlar (Crouch ve Haines 

2004). 

 

GME’ye göre, öğrencilerin kullanacağı modellerin, yetiĢkinler tarafından 

yapılmaması bunun yerine öğrencilerin kendi modellerini oluĢturacakları ortamlar 

sağlanması, öğrencilerin bilgiyi zihinlerinde yapılandırmalarına ve bu sayede anlamlı 

öğrenmelerini sağlar.  

 

Matematiksel modelleme, gerçek hayat problemlerine çözüm aramadaki en 

etkin araçlarından biri durumundadır. Fen Bilimlerinde ise kaçınılmazdır. Daha 

iddialı olarak L. Da Vinci’ye göre “…içinde matematik olmayan hiçbir bilim 

olamaz!” (Özalp 2006). 

 

Matematik öğretimindeki geliĢmelere paralel olarak modelleme 

yapılandırmacılığın önemli bir stratejisi olmaya baĢlamıĢtır. Matematik eğitimde 

modelleme anlamlandırmayı sağlar (Ardahan 2007). Ayrıca matematik ve gerçek 

hayat problemlerinin arasındaki iliĢkilerin oluĢturulmasında matematiksel modelleme 

önemli rol oynar (Meb 2005). 
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Matematiksel modelleme ile gerçek hayat problemleri sadeleĢir ve 

matematiksel bir forma dönüĢür (Meb 2005). 

 

Matematiksel modellemeler ve uygulamaların öğrenimi ve öğretimi karmaĢık 

ve zor bir alandır. Ancak, gerçek hayat problemlerinin matematiksel modelleri 

kavramsallaĢtırıldığı zaman, problemin karmaĢıklığının sadeleĢtiğini ve 

anlamlandırmanın kolaylaĢtığını görürüz. Böylece matematiksel modeller, öğrenme 

sürecinde biliĢsel yapıların oluĢmasını kolaylaĢtırıp, öğrencilerin gerekli 

matematiksel bilgi ve becerilerini gerçek hayat problemlerine uygulayabilme 

davranıĢını kazanmalarını hızlandırır (Meb 2005). 

 

GME Freudenthal’ın matematiğe bakıĢını yansıtmaktadır. Freudenthal’a göre 

iki önemli nokta vardır. 

 

1. Matematik gerçek yaĢamla iliĢkili olmalı  

2. Matematik insan etkinliği olmalıdır.  

 

Ġlk olarak matematik çocuklara yakın olmalı ve yaĢamdaki her durumla ilgili 

olmalıdır. Matematikçiler çocuklara yakın olmalı ve hayattaki gerçekçi olaylara 

ilgileri olmalıdır. Burada geçen gerçekçi kelimesi sadece gerçek dünya ile iliĢki değil 

aynı zamanda öğrencilerin kafalarında oluĢan problem durumlarının gerçekçi 

olmasını da içermektedir. Buradan diyebiliriz ki problem durumlarının gerçek 

yaĢamın kendisi olma zorunluluğu yoktur (Zulkardi 2009). 

 

Ġkinci olarak matematik insan etkinliği olmalıdır. Matematik eğitimi süreci 

matematiği tekrar keĢfetme süreci Ģeklinde organize edilmelidir. Öğrencilerin 

matematiğin icat edildiği sürece yakın bir deneyimleri olmalıdır (Zulkardi 2009). 

 

Treffers’in (1987) belirttiğine göre, iki çeĢit matematikleĢtirme vardır 

(Zulkardi 2009).  

 

1. Yatay matematikleĢtirme 

2. Dikey matematikleĢtirme 
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Yatay matematikleĢtirme yaĢamsal olayların sembolleĢtirilmesidir. Dikey 

matematikleĢtirme ise semboller ile çalıĢma ve kavramlar arasında iliĢki kurma 

çalıĢmalarıyla ve sonunda formüle ulaĢma Ģeklindeki daha yüksek düzeyli 

matematiğe ulaĢmadır. (Altun 2006). 

 

Matematik modelleme, matematik öğretiminin uygulamalar ve problem çözme 

kısmında yer alan bir dikey matematikleĢtirme sürecidir (Ardahan 2007). 

 

GME eğitimi, öğrenme sürecinin, öğretim ortam ve problem durumuna bağlı 

olarak matematikleĢtirmek veya matematik yapma sürecidir (Ardahan 2009). 

 

 

ġekil 2.4 MatematikleĢtirmeye örnek bir model 

 

 

Freudenthal, gerçek modellerden matematiksel kavramlara ulaĢma Ģeklindeki 

bu sürece matematikleĢtirme adını vermiĢtir (Altun 2006). 

 

MatematikleĢtirmenin nedenleri; 

 

 MatematikleĢtirme sadece matematikçilerin değil, her bireyin iĢidir. 

 MatematikleĢtirme yeniden keĢfetme sürecidir. 

 

Yukarıda sunulan Literatür bilgiye göre matematik öğretme ve öğrenme 

sürecinde; öğrencilerin kazanacakları matematiksel bilgi ve becerilerin anlamlı ve 
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kalıcı olmasını sağlayacak, aktif öğrenci oluĢturabilecek, matematiğin soyut 

yapısının anlaĢılmasını kolaylaĢtıracak, öğrencilerin öğrenme isteğini ve 

motivasyonunu olumlu etkileyecek yöntemlerin uygulanmasına ihtiyaç olduğu 

görülmektedir.  

 

Yeni matematik Programın hedeflediği öğrenme becerileri arasında da kritik 

düĢünme, akıl yürütme, eleĢtirel ve sorgulayıcı düĢünme ve problem çözmenin 

önemi dikkate değer bir Ģekilde vurgulanmaktadır. 

 

 

1.2. Problem Cümlesi 

 

Ġlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin geleneksel öğrenme yaklaĢımı ile sorgulayıcı 

problem çözme ve öğrenme yaklaĢımına iliĢkin algıları arasında farklılık var mıdır? 

 

1.3. AraĢtırmanın Amacı 

 

Ġlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik derslerinde Geleneksel Öğrenme 

YaklaĢımı ile Sorgulayıcı Problem Çözme ve Öğrenme Modeline ĠliĢkin algılarını 

belirlemek ve bu yolla SPÇÖ modelinin matematik öğrenme sürecine etkisini 

belirlemektir. 

 

1.3.1. Alt problemler 

 

1. Deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin uygulama öncesinde 

matematik dersine yönelik algılarında anlamlı bir fark var mıdır? 

2. Deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin uygulama sonrasında 

matematik dersine yönelik algılarında anlamlı bir fark var mıdır? 

3. Kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama öncesi ve uygulama 

sonrasında matematik dersine yönelik algılarında anlamlı bir fark var mıdır? 

4. Deney grubunda yer alan öğrencilerin uygulama öncesi ve uygulama 

sonrasında matematik dersine yönelik algılarında anlamlı bir fark var mıdır? 
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1.4. AraĢtırmanın Önemi 

 

Son yıllarda ülkemizde bilgisayar ve cebir sistemler gibi biliĢsel araçları eğitme 

katma üzerine çeĢitli araĢtırmalar yapılmıĢtır. Özellikle bilimsel hesap makinelerinin 

matematik öğretime katılması önem taĢımaktadır. BiliĢsel araçların ve yeni 

yaklaĢımların matematik öğretimine katılması ile yapılandırmacı öğrenme teorisinin 

pratik uygulamaları daha etkili, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayacaktır. Bu 

araĢtırmalardan birisi olan “Bilimsel hesap makinelerinin matematik öğretimine 

entegrasyonundaki sorunlar” adlı çalıĢma öğrenme sürecinin tasarımında problem 

çözme sürecinin açıklanmasında, materyal tasarımında ve bilgiyi kendisi 

keĢfedebilen aktif öğrenci yaratmada önemli bir model ortaya koymaktadır (Ardahan 

ve Ersoy 2001).  

 

Bu model problem çözme sürecini beĢ kritik ve ardıĢık adımla açıklamaktadır. 

Aynı zamanda bu model “yeni matematiksel bilgiyi nasıl keĢfederiz?” (How do we 

discover new mathematical knowledge?) sorusunun cevabına yöneliktir. 

 

Bu kritik adımlar ġekil 2.2 de modellenmiĢtir. 

 

Gerçek hayat ve kurguya dayalı öğrenme için; 

 

1. Probleme uygun matematik model kurunuz. 

2. Modelden veri toplayınız 

3. Verileri iliĢkilendiriniz 

4. ĠliĢkiyi genelleĢtiriniz (Yeni bilgi keĢfedilir). 

5. Öğrenme süreci ve sonuç değerlendirilir (Ardahan ve Ersoy 2001). 

 

1.5.  Varsayımlar ve Sınırlılıklar 

 

1.5.1. Varsayımlar 

 

 AraĢtırmacı uygulama boyunca ön yargılı değildir. 

 Ders standart Ģartlarda yürütülmüĢtür. 

 Öğrenciler soruları içtenlikle cevaplamıĢlardır. 

 Deney ve kontrol grubundaki öğrenciler etkileĢim içinde değildir. 
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1.5.2. Sınırlılıklar 

 

 2009-20010 eğitim öğretim yılı ile, 

 Konya Ġli Vali Necati Çetinkaya Ġlköğretim Okulu’nda öğretim gören 4 Ģube 

ve toplam 138 öğrenci ile sınırlıdır. 

 

1.6. Tanımlar ve Kısaltmalar 

 

1.6.1. Tanımlar 

 

Heuristik : Bireylerin anlama ve bilgiyi keĢfetmesini sağlayan metottur 

Algoritma : Belli bir durumdan baĢlayarak sonlu sayıda adımda belli bir 

sonucu elde etmenin yöntemini tarif eden (well-defined) kurallar kümesine 

algoritma denir. 

SPÇÖ Modeli: Problem çözme sürecini, ardıĢık ve beĢ kritik adımla 

açıklayan, aynı zamanda yeni matematiksel bilgilerin keĢfedilmesini 

sağlayan önemli bir heuristik yöntemdir. 

 

1.6.2. Kısaltmalar 

 

DG   : Deney Grubu 

GME  : Gerçekçi Matematik Eğitimi 

KG   : Kontrol Grubu 

MEB   : Milli Eğitim Bakanlığı 

N   : Öğrenci Sayısı 

p   : Anlamlılık seviyesi 

SPÇÖ  : Sorgulayıcı Problem Çözme ve Öğrenme Modeli 

sd   : Serbestlik derecesi 

Ss   : Standart sapma 

t   : t-testi 

X
___

                : Aritmetik ortalama 
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BÖLÜM II 

 

 

 

2. KAYNAK ARAġTIRMASI 

 
 

2.1. Yurt içinde ve yurt dıĢında yapılan ilgili araĢtırmaların özetleri 

 

Diggs (1997) “Öğrencilerin Fen Eğitimde Problem Tabanlı Öğrenmede Tutum 

ve BaĢarılıları” adlı çalıĢmasında fen dersinde problem tabanlı öğrenmenin, 

öğrencilerin tutum ve baĢarıları üzerine etkisini incelemiĢtir. AraĢtırma sonucunda 

problem tabanlı öğrenmenin etkili bir yöntem olduğunu bulmuĢtur. Öğrencilerin 

gerçek yaĢam durumlarında; problem çözme yeteneğinin, kendi kendilerine öğrenme 

yetisinin ve iletiĢim becerilerinin geliĢtiğini bulmuĢtur. 

 

Elshafei (1998) “Cebir II Dersinde Geleneksel Öğrenme ve Problem Tabanlı 

Öğrenme Yönteminin KarĢılaĢtırılması” adlı çalıĢmasında Cebir II dersinde 

öğrencilerin baĢarı ve tutumlarındaki farklılığı problem tabanlı öğrenme ve 

geleneksel öğretim yöntemine göre karĢılaĢtırmıĢtır. Öğrencilerin yapılandırmacı 

yaklaĢım olan problem tabanlı öğrenmeyi tercih ettiklerini belirlemiĢtir Ayrıca 

problem çözmede ve mantıklı çözümler üretmede problem tabanlı öğrenmenin 

geleneksel yaklaĢıma göre daha etkili olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 

 

Deveci (2002) “Sosyal Bilgiler Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin 

Öğrencilerin Derse ĠliĢkin Tutumlarına, Akademik BaĢarılarına ve Hatırlama 

Düzeylerine Etkisi” adlı çalıĢmasında Ġlköğretim I. kademe sosyal bilgiler dersinde 

probleme dayalı öğrenme yönteminin, öğrencilerin derse iliĢkin tutumlarına, 

baĢarılarına ve hatırlama düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla ön test-son test 

deneme modelini kullanmıĢtır. AraĢtırma sonunda probleme dayalı öğrenme yöntemi 

ile iĢlenen derslerde tutum, baĢarı ve hatırlama düzeyleri geleneksel öğretim 

yöntemine göre daha etkili olduğunu belirlemiĢtir. 

 

Hohn ve Frey (2002) “Ġlköğretimde Problem Çözmede Heuristik ÇalıĢma ve 

Performans” adlı çalıĢmalarında heuristik strateji (1. problem çeviri 2. problemi 
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yorumlama 3. çözüm planı yapma 4. planı uygulama 5. çözümü kontrol etme) 

yöntemini açıklamak için 3-4-5.sınıf öğrencilerine bu yöntemi çeĢitli problem 

tiplerinde kullanmaları için eğitim vermiĢlerdir. Gerçek uygulamayı yaptıktan sonra 

problem çözme yönteminin geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu sonucuna 

ulaĢmıĢlardır. 

 

Liu (2003) “Analiz Dersinde Problem Tabanlı Öğrenme ve Öğrencilerin 

Matematiksel DüĢünmeye BakıĢ Açıları” adlı çalıĢmasında heuristik eğitimin tek 

baĢına matematiksel düĢünceyi geliĢtirmede yeterli olmadığından ve matematiksel 

bakıĢ açısının göz ardı edildiğinden bahsetmektedir. ÇalıĢmasında öğrencilerin 

matematiksel düĢüncelerinin geliĢimini, tarihi problemler kullanarak problem tabanlı 

öğrenme yöntemiyle incelemeyi amaçlamıĢtır. AraĢtırmanın sonunda öğrencilerin 

matematiksel düĢünceyi daha iyi tanımlayabildikleri ve matematiğe yönelik 

görüĢlerinin olumlu yönde değiĢtiğini belirlemiĢtir. 

 

Cerezo (2004) “Ġlköğretimde Problem Tabanlı Öğrenme” adlı çalıĢmasında, 

ilköğretim II. kademe matematik ve derslerinde problem tabanlı öğrenmenin 

etkinliğini incelemeyi amaçlamıĢtır. ÇalıĢmanın sonunda problem tabanlı 

öğrenmenin grup dinamiğini ve öz yeterliliği arttırdığını gözlemiĢtir. Öğrenciler 

problem tabanlı öğrenmenin etkili olduğuna inandıklarını belirtmiĢlerdir. Ayrıca 

problem tabanlı öğrenmenin güçlü bir potansiyele sahip olduğu ve öğrencilere yaĢam 

boyu öğrenme fırsatı sunduğunu açıklamıĢtır. 

 

Katwibun (2004) “Ġlköğretim Öğrencilerin Problem Tabanlı Sınıflardaki 

Matematik Eğilimleri” adlı çalıĢmasında problem tabanlı öğrenme yöntemi ile 

Ġlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematiksel eğilimlerini belirlemeyi 

amaçlamıĢtır. AraĢtırmanın sonunda öğrencilerin büyük bir çoğunluğunda olumlu bir 

matematik eğilimi gözlenmiĢtir. Öğrenciler matematiğin, yeni kavramlar öğrenmede 

etkili olduğuna ve hayatın kendisi olduğuna inandıklarını belirtmiĢlerdir. Ayrıca 

hepsi matematiğin yararlı olduğunu ve matematiksel yeteneğin çaba ile artabileceğini 

belirtmiĢlerdir. ÇalıĢmada matematiksel problem çözmenin matematiksel kavramları 

anlamayı kolaylaĢtırdığı sonucuna varılmıĢtır. ÇalıĢma boyunca öğrencilerde 

herhangi bir olumsuz tutum gözlenmemiĢtir. 

javascript:void(0);
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Tavukçu (2006) “Fen Bilgisi Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme 

Ürünlerine Etkisi” adlı çalıĢmasında fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme 

yaklaĢımının akademik baĢarı, fen bilgisine yönelik tutum, bilimsel süreç becerileri 

ve yaratıcılık düzeylerine etkisini incelemiĢtir. Yapılan analizler sonucunda probleme 

dayalı öğrenme yaklaĢımıyla fen öğretiminin, öğrencilerin akademik baĢarılarını 

geliĢtirdiği, fen bilgisi dersine yönelik tutum düzeylerini yükselttiği, bilimsel süreç 

becerilerini geliĢtirdiği, yaratıcı düĢünme düzeylerini artırdığı sonucuna varmıĢtır. 

 

Günhan (2006) “Ġlköğretim II. Kademede Matematik Dersinde Probleme 

Dayalı Öğrenmenin Uygulanabilirliği Üzerinde Bir AraĢtırma” adlı çalıĢmasında 

Ġlköğretim II. kademede matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin 

uygulanabilirliğini araĢtırmayı amaçlamıĢtır. Bu nedenle probleme dayalı öğrenme 

yönteminde, öğrencilerin Van Hiele Geometrik DüĢünme Düzeyleri, öz-yeterlilik 

inançları, eleĢtirel düĢünme becerileri, matematiğe yönelik tutumları ve akademik 

eriĢileri üzerindeki etkilerini incelemiĢtir. AraĢtırma ön test- son test kontrol gruplu 

deneme modelinde yapılmıĢtır. Deney grubuna probleme dayalı öğrenme yöntemi, 

kontrol grubuna ise geleneksel öğretim yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonunda, 

probleme dayalı öğrenme yönteminin matematik dersinde öğrencilerin geometrik 

düĢünme düzeylerini artırdığı, geometriye yönelik öz yeterlilik inançlarının olumlu 

yönde etkilendiğini, öğrencilerin eleĢtirel düĢünme becerilerini geliĢtiğini, 

matematiğe karĢı olumlu tutum oluĢtuğunu ve değerlendirme sürecinde öğrencilerin 

birçok beceri kazandığını belirlemiĢtir. 

 

Tandoğan (2006) “Fen Eğitimde Probleme Dayalı Aktif Öğrenmenin 

Öğrencilerin BaĢarılarına ve Kavram Öğrenmelerine Etkisi” adlı çalıĢmasında 

probleme dayalı aktif öğrenme modelinin baĢarıya ve kavram öğrenmeye etkisini 

araĢtırmayı amaçlamıĢtır. AraĢtırma deneme modelinde yapılmıĢ olup nitel ve nicel 

araĢtırma yöntemleri ile birlikte gerçekleĢtirilmiĢtir. Deney grubunda probleme 

dayalı öğrenme, kontrol grubunda ise geleneksel yöntem kullanılmıĢtır. AraĢtırma 

sonunda probleme dayalı aktif öğrenme modelinin uygulanması; öğrencilerin 

baĢarısına, kavramsal geliĢimlerine, fen bilgisi dersine olan tutumlarına olumlu 

etkide bulunmuĢtur. Öğrencilerin kavram yanılgılarını en aza indirgemiĢtir. 
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Uslu (2006) “Ortaöğretim Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin 

Öğrencilerin Derse ĠliĢkin Tutumlarına, Akademik BaĢarılarına ve Kalıcılık 

Düzeylerine Etkisi” adlı çalıĢmasında probleme dayalı öğrenmenin matematik 

dersinde öğrencilerin derse iliĢkin tutum, akademik baĢarı ve kalıcılık düzeylerini 

belirlemeyi amaçlamıĢtır. AraĢtırma ön test-son test deneme modeli ile yapılmıĢtır. 

AraĢtırma sonunda elde edilen bulgulara göre problem tabanlı öğrenme yönteminin 

öğrencilerin tutumlarının, baĢarılarının ve kalıcılık düzeylerinin geleneksel yönteme 

göre daha iyi olduğu belirlenmiĢtir.  

 

Yurd (2007) “Ġlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Probleme Dayalı 

Öğrenme Yöntemi ile Bil-Ġste-Öğren Stratejisini Kullanarak GeliĢtirilen Bil-Ġste-

Örnekle-Öğren Stratejisinin Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde ve 

Derse KarĢı Tutumlarına Etkisi” adlı çalıĢmasında ilköğretim 5. sınıf fen ve teknoloji 

dersinde “ıĢık ve ses” ünitesinde öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarının 

giderilmesi ile fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarını incelemeyi amaçlamıĢtır. 

AraĢtırmada Bil-Ġste-Öğren stratejisi ve probleme dayalı öğrenme yöntemi 

birleĢtirilerek Bil-Ġste-Örnekle-Öğren baĢlığı altında yeni bir strateji oluĢturmaya 

çalıĢmıĢtır. AraĢtırma sonunda elde edilen bulgular Bil-Ġste-Örnekle-Öğren 

stratejisinin kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin akademik baĢarı, fen ve teknoloji 

dersine yönelik tutumları ile kontrol grubu öğrencilerinin kavram yanılgıları ve fen 

ve teknoloji dersine yönelik tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmüĢtür. 

 

Oskay (2007) “Kimya Eğitimde Teknoloji Destekli Probleme Dayalı Öğrenme 

Etkinlikleri” adlı çalıĢmasında “teknoloji destekli probleme dayalı öğrenme modeli” 

ile iĢlenen konunun öğrencilerin bilgi, tutum, bilimsel iĢlem becerisi ve kendi 

kendine yönlendirilmiĢ “öğrenmeye hazır bulunuĢluğu” seviyelerine etkisinin ne 

olacağını amaçlamıĢtır. AraĢtırma sonunda öğrencilerin bilgi, tutum, bilimsel iĢlem 

becerileri ve kendi kendilerini yönlendirerek öğrenme seviyelerinde anlamlı artıĢlar 

olduğu belirlenmiĢtir. 

 

ġifaoğlu (2007) “Ġlköğretim II. Kademe Fen Bilgisi Dersinde Yapısalcı 

Öğrenme ve Probleme Dayalı Öğrenme YaklaĢımlarının Öğrenci BaĢarısı Üzerine 
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Etkisi” isimli çalıĢmalarında 8. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersinde kalıtım 

konusunun, öğrenmesinde yapısalcı ve probleme dayalı öğrenme yaklaĢımının 

öğrenci baĢarısına etkisini incelemiĢtir. AraĢtırma sonucunda her iki öğrenme 

yaklaĢımının da bilgi kalıcılığında etkili olduğunu ancak probleme dayalı öğrenme 

yaklaĢımıyla iĢlenen dersin yapısalcı öğrenme yaklaĢımıyla iĢlenen derse göre 

öğrenci baĢarı düzeyini artırmada daha etkili olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 

Gürpınar (2007) “Tıp Eğitiminde Öğretim Teknolojileri: E-Öğrenme ve 

Probleme Dayalı Öğrenme Entegrasyonu” adlı çalıĢmasında, tıp eğitimde probleme 

dayalı öğrenme modülü ile desteklenmiĢ bir probleme dayalı öğrenme ile klasik 

probleme dayalı öğrenme modülü sınav puanları arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığını ve öğrencilerin bu e-öğrenme öğrenmesi ile ilgili memnuniyetlerini 

saptamayı amaçlamıĢtır. AraĢtırma sonunda öğrencilerin büyük bir çoğunluğu e-

öğrenme uygulamasından memnun olduklarını belirtmiĢlerdir. Uygulama sırasında 

uygulanan beĢ probleme dayalı öğrenme sınav puan araĢtırmaları arasında en yüksek 

sınav puanının 5. Probleme dayalı öğrenmede(e- öğrenme ile desteklenen probleme 

dayalı öğrenme) alındığı ve klasik probleme dayalı öğrenme sınav puan 

ortalamalarına göre daha iyi olduğu saptanmıĢtır. 

 

Korucu (2007) “Probleme Dayalı Öğrenme ve ĠĢbirlikli Öğrenme 

Yöntemlerinin Ġlköğretim Öğrencilerin BaĢarılarına Etkisi” adlı çalıĢmasında, fen 

bilgisi derslerinin probleme dayalı öğrenme ve iĢbirlikli öğrenme yöntemiyle 

anlatılmasının öğrencilerin baĢarıları, derse karĢı tutumları, hatırlama düzeyleri 

üzerinde etkisini incelemeyi amaçlamıĢtır. ÇalıĢmasında ön test- son test modelini 

kullanmıĢtır. AraĢtırma sonunda uygulanan her iki yönteminde öğrencilerin baĢarıları 

üzerinde benzer etkiler yaptığı ve fen bilgisine karĢı tutumlarının değiĢmediği tespit 

edilmiĢtir. 

 

Araz (2007) “Problem Tabanlı Öğrenmede Ġlköğretim Öğrencilerinin Genetik 

Konusundaki BaĢarıya Etkisi” adlı tez çalıĢmasında öğrencilerin ön bilgi ve ön 

performans becerileri, mantıksal düĢünme yetenekleri ve öğrenme yaklaĢımları 

kontrol altındayken problem tabanlı öğrenme modeli ve geleneksel fen öğretim 

yönteminin öğrencilerin akademik baĢarısına ve performans becerilerine olan etkisini 
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incelemeyi amaçlamıĢtır. Konular; deney grubunda problem tabanlı öğrenme 

yöntemi, kontrol grubunda ise geleneksel fen öğretim yöntemi ile iĢlenmiĢtir. Deney 

grubundaki öğrenciler konuları iyi yapılandırılmamıĢ, gerçek hayata dayalı 

problemler doğrultusunda grup içinde ve aynı zamanda bireysel çalıĢarak öğrenirken, 

kontrol grubundaki öğrenciler, konuları öğretmen açıkamaları ve ders kitaplarına 

dayalı olarak öğrenmiĢlerdir. AraĢtırma ön test- son test deneme modeli ile 

yapılmıĢtır. AraĢtırma sonunda deney grubu öğrencilerin daha iyi öğrendikleri ve 

problemdeki gerekli bilgilerin kullanımı, belirsizliklerin ortaya konması, kavramların 

organize edilmesi ve bilgilerin yorumlanması gibi beceriler açısından daha baĢarılı 

oldukları belirlenmiĢtir. 

 

Çınar (2007) “Ġlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme 

YaklaĢımının Üst Düzey DüĢünme Becerilerine ve Akademik Risk Alma Düzeyine 

Etkisi” adlı çalıĢmasında ilköğretim fen eğitimde probleme dayalı öğrenme 

yaklaĢımının üst düzey düĢünme becerilerine ve akademik risk alma düzeyine 

etkisini incelemeyi amaçlamıĢtır. Deney grubunda problem tabanlı öğrenme, kontrol 

grubunda ise geleneksel öğretim yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırma ön test-son test 

kontrol gruplu modele göre düzenlenmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda problem tabanlı 

öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubu, geleneksel yöntemin uygulandığı 

kontrol grubundan biliĢsel hedef düzeyleri bakımından daha baĢarılı olmuĢtur. 

 

Ardahan (2009) “Ġlköğretim Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme 

Aktiviteleri” adlı çalıĢmasında matematik modellemenin matematik öğretimine 

etkisini belirlemeyi amaçlamıĢtır.  Literatür ve matematik programının gözden 

geçirilmesi sonucunda, bazı nitel ve nicel modeller K-12 matematik programındaki 

cebir konusuna bağlı kalınarak yazar tarafından tasarlanmıĢ ve orijinal kavram olan 

yönlü alan açıklanmıĢtır. Örneklemde 95 öğretmen adayı random olarak seçilmiĢtir. 

AraĢtırma sonuçları matematik modellemenin öğrenmede etili olduğunu göstermiĢtir. 
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2.2. Yurt içinde ve yurt dıĢında algı ile yapılan araĢtırmaların özetleri 

 

Nowasad (1997) “Öğrencilerin Matematik Algıları” adlı çalıĢmada, çocukların 

matematiğe yönelik algılarını belirlemeyi amaçlamıĢtır. 1.sınıf öğrencilerinin 

matematik günlükleri analiz edilmiĢ ve 2.sınıf öğrencileri ile derinlemesine 

görüĢmeler yapılmıĢtır. GörüĢmeler çocukların matematiğe yönelik algılarına, 

matematiği kullanmalarına ve baĢarılı matematik öğrenme algılarına yöneliktir. 

Veriler nitel metotlar ile analiz edilmiĢtir. Sonuç olarak öğrenciler sınırlı 

tecrübelerine rağmen matematikteki iyi anlamalarını matematikteki tecrübelerine 

bağlamıĢlardır. 

 

Nation (2003) “Öğrencilerin Öğrenmeye ve Grup BaĢarısına Yönelik Algıları” 

adlı çalıĢmasında öğrencilerin öğrenme ve küçük gruplardaki öğrenme algıları 

üzerine nitel bir çalıĢma yapmıĢtır 7.sınıf matematik öğrencilerin nasıl geliĢim 

gösterdiğini anlamak için gözlem, röportaj ve anket kullanmıĢtır. Chon baĢarılı bir 

grupta olması gereken dört ana öğeden oluĢan bir model öne sürmüĢtür. Bunlar 

görevin özelliği, bireysel roller ve sorumluluklar, grubun rol ve sorumluluğu, 

karĢılıklı ortak anlayıĢtır. Bu çalıĢma baĢarılı bir grupta olması gereken bu dört 

özelliğe dayanmaktadır. Nitel araĢtırmada amaç, sınıfı gözlemleyerek iĢbirlikçi 

öğrenmede baĢarıyı neyin artırdığını belirlemektir. Ayrıca çalıĢmada öğrencilerin 

matematik programı ve kısmen öğrenci tutumlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonunda öğrenciler kaytarıcı, isteksiz, tembel, sıkıcı kiĢiler ile birlikte 

çalıĢmayı istemediklerini belirtmiĢlerdir. Fakat diğer grup arkadaĢlarından da bilgi 

öğrendiklerini belirtmiĢlerdir. 

 

Erdoğan (2004) “Ġlköğretim 8.sınıf Öğrencilerinin Algılarına Göre 

Öğretmenlerin Derste Ġpucu Verme DavranıĢları” adlı çalıĢmasında öğretim 

hizmetlerinin öğelerini; ipucu, katılım, pekiĢtirme, dönüt olduğunu belirtmiĢ ve ipucu 

verme davranıĢlarıyla diğer öğeleri gerçekleĢtirme durumlarına dönük araĢtırmalara 

gereksinim olduğunu belirtmiĢtir. ÇalıĢmasında öğrencilerin algılarına göre 

öğretmenlerin derste ipucu verme davranıĢlarını gösterme durumlarını belirlemeyi 

amaçlamıĢtır. AraĢtırmada gerekli verileri toplamak için 3’lü likert tipi ölçek 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda öğretmenlerin yarıya yakınının yeterli 
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düzeyde ipucu verme davranıĢına sahip oldukları belirlenmiĢtir. BranĢ bazında ise 

Türkçe öğretmenlerinde üst düzeyde, matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler 

öğretmenlerinde orta düzeydedir.  

 

Çakan (2005) “Proje Tabanlı Öğrenme YaklaĢımının Uygulandığı 6.Sınıf 

Matematik Dersine ĠliĢkin Öğrenci ve Öğretmen GörüĢleri” adlı çalıĢmada proje 

tabanlı öğrenme yaklaĢımının uygulandığı 6.sınıf matematik dersi “ebob” 

konusundaki öğrenci görüĢlerini araĢtırmıĢtır. Öğrencilerin çalıĢma ile ilgili görüĢleri 

incelendiğinde bilginin daha iyi öğrenildiğinin, öğrenmenin araĢtırma yoluyla 

gerçekleĢtiğinden ve baĢarı duygusu oluĢturduğundan bahsedilmiĢtir. Öğretmenler 

ise yaklaĢımın tamamen öğrenci merkezli olması, öğrencileri araĢtırmaya ve farklı 

kaynaklara yönlendirmesi faydalı yönleri olarak vurgulanmıĢtır. 

 

Samsa (2005) “Öğrencilerin Yüksek Eğitim Kurumlarında Görev Yapmakta 

Olan Öğretim Elemanlarının ĠletiĢim Biçimlerine ĠliĢkin Algı ve Beklentileri” adlı 

çalıĢmasında iletiĢim becerisine yönelik algı ve beklentileri belirlemeyi amaçlamıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonunda öğrencilerin, öğretim elemanlarının iletiĢim biçimlerine iliĢkin 

algıları değerlendirildiğinde, en yüksek aritmetik ortalama puanına sözsüz iletiĢimin, 

en düĢük aritmetik ortalama puanına dinleme davranıĢının sahip olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Öğrencilerin, öğretim elemanlarının iletiĢim biçimlerine iliĢkin 

beklentileri değerlendirildiğinde, en yüksek aritmetik ortalama puanına dinleme 

davranıĢının, en düĢük aritmetik ortalama puanına sözsüz iletiĢimin sahip olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte olan 

öğrencilerin, öğretim elemanlarının iletiĢim biçimlerine iliĢkin algılarında, onların 

cinsiyet, bölüm, eğitim alınan bölümden memnun olup olmama değiĢkenlerine göre 

anlamlı fark bulunurken, sınıf değiĢkenine göre anlamlı bir fark yoktur. 

Yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte olan öğrencilerin, öğretim 

elemanlarının iletiĢim biçimlerine iliĢkin beklentilerinde, onların cinsiyet, sınıf, 

bölüm değiĢkenlerine göre anlamlı fark bulunurken, eğitim alınan bölümden 

memnun olup olmama değiĢkenine göre anlamlı bir fark yoktur. Öğrencilerin, 

öğretim elemanlarının iletiĢim biçimlerine iliĢkin algı ve beklentileri arasında anlamlı 

bir fark vardır. 
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ġahin (2005) “Ġlköğretim I. Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı 

YaklaĢıma Dayalı Olarak Hazırlanan Matematik Dersi Programına ĠliĢkin Algıları” 

adlı çalıĢmasında Denizli il merkezinde çalıĢan sınıf öğretmenlerinin ilköğretim 

matematik programına iliĢkin algılarını belirlemeyi amaçlamıĢtır. ÇalıĢmanın 

sonunda Denizli il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan 1,2 ve 3.sınıf 

öğretmenlerin matematik programına iliĢkin algılarında okuttuğu sınıf değiĢkenine 

göre anlamlı bir fark çıkmamıĢtır. Denizli il merkezindeki ilköğretim okullarında 

görev yapan sınıf öğretmenlerin matematik programının kazanımlar, içerik ve eğitim 

durumları boyutuna iliĢkin algılarında kıdem değiĢkenine göre anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur. Bu fark 5-14 yıllık kıdeme sahip öğretmenlerin aleyhinedir. Sınama 

durumlarına iliĢkin algılarında ise kıdem değiĢkenine göre anlamlı bir fark 

bulunmamıĢtır. Denizli il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan sınıf 

öğretmenlerin matematik programının kazanımlar, içerik, eğitim durumları ve 

sınama durumlarına iliĢkin algılarında mezun olduğu okul türü değiĢkenine göre 

anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Bu farklılık öğretmen okulu mezunlarının aleyhinedir. 

 

Asan (2006) “Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik ve Öğretmenlerin Cinsiyetçilik 

Algılarının Saptanması” adlı çalıĢmasında ilköğretim okullarında 1-5.sınıflarda 

okutulmakta olan ders kitaplarını cinsiyetçilik açısından incelemeyi ve bu okullarda 

görev yapan öğretmenlerin cinsiyetçilik algılarını saptamayı amaçlamıĢtır.  

AraĢtırmanın sonunda öğretmenlerin toplumsal yapıda, okul ortamında, sınıf içi 

değer ve uygulamalarında ve ders kitaplarında cinsiyetçilik algısına sahip oldukları 

görülmüĢ ve ders kitaplarının resim ve metin analizlerinde cinsiyetçi tutum 

saptanmıĢtır. 

 

Gül (2006) “Öğrenci Resimlerinin Değerlendirilmesinde Öğrencilerin 

Algılarının Resim Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi” adlı çalıĢmasında öğrenci 

resimlerini değerlendirilmesinde öğrenci algılarının öğrencilerin resim dersine olan 

tutumlarına etkisini belirlemeyi amaçlamıĢtır. ÇalıĢanın sonunda öğrencilerin 

resimlerinin değerlendirilmesindeki algıları kız öğrencilerin lehine anlamlı farklılık 

göstermiĢtir. Öğrencilerin cinsiyet değiĢkenine bağlı tutumları olumlu olup kızların 

erkeklerden daha fazla olumlu tutuma sahip oldukları belirlenmiĢtir. Öğrencilerin yaĢ 

değiĢkenine bağlı yapılan analizde anlamlı bir fark bulunmuĢ ve 15 yaĢ ve üstü 
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öğrenciler haricindekilerin olumlu tutuma sahip oldukları belirlenmiĢtir. Öğrencilerin 

algılarına okul türünün etkisinin olmadığı sonucuna varılmıĢtır. Sınıf değiĢkenine 

göre ise 6.sınıf öğrencilerinin algılarının daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

 

Hoffman (2006) “5.sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Algıları” adlı 

çalıĢmada, 5.sınıf öğrencilerin matematik öğrenmeye yönelik algılarını belirlemeyi 

amaçlamıĢtır. Öğrencilerin öğrenmesine yönelik literatür oldukça yetersiz olduğu 

belirtilmiĢ ve öğrenciler çalıĢmanın odağına alınmıĢtır. ÇalıĢma grubundaki 

öğrenciler matematik öğrenmeye nelerin yardım ettiğini ve nelerin engellediğini 

açıkça belirtmiĢlerdir. Veriler bire bir görüĢme ve sınıf gözlemi ile toplanmıĢtır. Bazı 

önemli dersler bu çalıĢmanın sonucu olarak ilköğretim matematik sınıflarına 

uygulanmıĢtır. Derslerde oyunlar kullanılmıĢ ayrıca çeĢitli algoritmalar kullanılarak 

öğrenciler cesaretlendirilmeye çalıĢılmıĢ ve öğrenci görüĢleri dikkate alınmıĢtır. 

Sonuç olarak öğrencilere bu Ģekilde ders iĢlenip, öğrencilerin görüĢleri dikkate 

alırlarsa öğrencilerin matematik gücü ortaya çıkabilecektir. 

 

Piji (2006) “Dizgeli Öğretime Göre GeliĢtirilen EĢlik Dersi Programının 

Akademik BaĢarıya, Tutuma, Yeterlilik Algısına ve Kalıcılığa Etkisi” adlı 

çalıĢmasında dizgeli öğretime göre geliĢtirilen eĢlik dersi programının akademik 

baĢarı, tutum, yeterlilik algısı ve kalıcılık üzerindeki etkisini belirlemeyi 

amaçlamıĢtır. Deney grubuna dizgeli öğretim modeline göre, kontrol grubuna ise 

geleneksel öğretime göre uygulama yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda yeterlilik 

algısı ölçeğinden alınan puanlara göre deney ve kontrol grubu öğrencileri arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 

 

Washington (2006) “Ġlköğretim II. Kademede FarklılaĢmıĢ Matematik Eğittim 

Modelinde 6. sınıf Öğrencilerinin Performanslarına Bağlı Algısı” adlı çalıĢmada 

amacı 6.sınıf öğrencilerinin performanslarına (kavramları anlama, öz yeterlilik, 

sorumluluk) bağlı algılarını anlamak olup, bunun için farklı bir matematik eğitim 

modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmada nicel metotlar kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonunda 

öğrencilerin ırkları ile matematik kavramlarını anlamaları, öz yeterlilik ve 

sorumlulukları arasında iliĢki olmadığı belirlenmiĢ ve cinsiyete göre öz yeterlilikte 

kızlar lehine anlamlı bir fark bulunmuĢtur. 
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ÇoĢkun (2007) “Performansa Bağlı Durum Belirlemenin Öğrencilerin 

Matematik Dersindeki Öz Yeterlilik Algısına, Tutumuna ve BaĢarısına Etkisi” adlı 

çalıĢmasında performansa bağlı değerlendirmenin, ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin 

matematik dersindeki baĢarılarına, tutumlarına ve öz yeterliliklerine iliĢkin algılarına 

etkisini incelemiĢtir. AraĢtırmada öntest-sontest eĢleĢtirilmiĢ deneysel desen 

kullanılmıĢtır. Analiz sonucunda öğrencilerin matematik dersine yönelik öz yeterlilik 

algılarında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Deney grubundaki öğrencilerden toplanan 

nitel verilerin analizi sonucunda elde edilen sonuçlar,  öğrencilerin motivasyonlarının 

olmadığını, baĢarısızlık odağında kaygının olduğunu ortaya koymuĢtur. 

 

Gould (2007) “Amerika ve Rusya’daki Öğrencilerin Matematik Eğitimi 

Algılarının KarĢılaĢtırılması” adlı çalıĢmada, uluslar arası toplumlar, matematik 

eğitiminin geliĢtirilmesi ihtiyacının farkına vardıklarını belirtmiĢ ve özellikle 

Amerika ve Rusya vatandaĢlarının, gençlerin matematik okur-yazarlığı ile ilgili 

olduklarından bahsetmiĢtir. Bu çalıĢmanın amacı ise her iki ülkedeki öğretmenlerin 

matematik ile ilgili algılarını belirlemektir. 

 

Bu araĢtırma ile 

 Amerika ve Rusya’daki matematik öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme ile 

ilgili bireysel algıları,  

 Matematik dersi ile ilgili her iki ülkedeki matematik öğretmenlerinin ortak 

ve farklı algıları,  

 Her iki ülkedeki matematik öğretmenlerinin yapılandırmacı eğitim 

ortamlarına yönelik algıları,  

 Her iki ülkedeki matematik öğretmenlerinin farklı eğitim ortamlarında 

baĢarılı matematik eğitimi oluĢturabilmelerine yönelik algıları belirlenmek 

amaçlanmıĢtır.  

 

AraĢtırma sonunda;  

 Öğretmenlerin algı farklılığı, farklı öğrenme ortamlarında konunun 

matematik öğretime etkisine bağlı değiĢmektedir  

 Birçok ülkede, öğretmenler yapılandırmacı yaklaĢımı baĢarılı matematik 

eğitimi için desteklemektedirler  
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 Teknolojinin matematik eğitimi ile bütünleĢtirilmesine yönelik araĢtırmaya 

ihtiyaç vardır. 

 

Ġkiz (2007) “Ġki Çevrimiçi Matematik Kursundaki Öğretmen ve Öğrenci 

Algıları” adlı çalıĢmada Ohio’daki bir teknik kolejdeki çevrimiçi matematik 

kursundaki öğretmen ve öğrencilerin algılarını, anlamalarını ve deneyimlerini 

belirlemeyi amaçlamıĢtır. Veriler öğretmen, öğrenci görüĢmeleri ve araĢtırmacının 

gözlem notları ile toplanmıĢtır. AraĢtırmacı öğrencilerin çalıĢmasını takip etmek için 

haftalık e-posta yollamıĢtır. AraĢtırmanın sonunda birçok öğrenci çevrimiçi 

matematik kursunu, geleneksel matematik kursundan farklı bulmuĢtur ve kursun web 

sitesini yararlı bulmuĢlardır. Utangaç olan öğrenciler içinde çevrimiçi kursun yararlı 

olduğu bulunmuĢ fakat öğretmenler her öğrenci için kursun yararlı olmayacağını 

belirtmiĢler. 

 

Howard (2008) “BaĢarılı ve BaĢarısız Matematik Öğrenmesindeki GeliĢimsel 

Öğrenci Algıları” adlı çalıĢmada geliĢmeye açık öğrencilerin hatalarına neden olan 

ve öğrenme stratejilerinden hangilerinin baĢarılı olmayı sağladığını belirlemeyi 

amaçlamıĢtır.  Daha önce baĢarısız olmuĢ öğrencilerin deneyimlerini anlamak için 

yapılandırılmıĢ açık uçlu görüĢmeler, sınıf gözlemi yapılmıĢ ve biçimlendirici ve 

Ģekillendirici değerlendirmeler toplanmıĢtır. Veri analizi sonucunda beĢ ana madde 

oluĢmuĢtur;  

 

1. Dönüm noktası (atılım), 

2. Tutum, 

3. Motivasyon, 

4. Öğrenme ortamı, 

5. Öğrenme stratejisi.  

 

Bunlardan motivasyon baĢarılı ve baĢarısız olmayı sağlayan en önemli unsur 

olarak bulunmuĢtur. Öğrencilerinin motivasyonlarını kendi inanıĢları etkilemektedir. 

BaĢarısız oldukları süreçte matematiği hiç öğrenemeyeceklerini düĢünmüĢlerdir. 

BaĢarılı oldukları zaman ise çaba ve zaman sarf ettikleri durumunda 

öğrenebileceklerine inandıklarını belirtmiĢlerdir. Bu çalıĢmada düĢüncenin 
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motivasyon ve tutumu etkilediği belirlenmiĢtir. Önceden matematikten nefret eden 

öğrenciler, bir kez baĢarılı olduktan sonra matematiği eğlenerek öğrenmeye baĢlamıĢ 

ve diğer kurslarda da baĢarılı olmuĢlardır. BaĢarısız olan öğrenciler bağımsız 

oldukları zaman öğrenme ortamını seçmede ve kaynakları seçmede kontrolsüzdürler 

ve bu öğrencilerde hakim olan baĢa çıkma stratejisi kaçınmadır. Buna karĢın baĢarılı 

öğrenciler bağımsız oldukları zaman öğrenme ortamlarını ayarlayabilmekte ve 

kaynakları bulmada sıkıntı yaĢamamaktadırlar. 

 

Yürekli (2008) “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiğe Yönelik Öz 

Yeterlilik Algıları ve Tutumları Arasındaki ĠliĢki” adlı çalıĢmasında sınıf öğretmeni 

adaylarının matematiğe yönelik öz yeterlilik algıları ve tutumlarının cinsiyete, yaĢa, 

mezun olunan lise türüne, anne-baba eğitim durumuna, öğrenim gördükleri 

üniversiteye göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemeyi ve öz yeterlilik algıları 

ile tutumları arasındaki iliĢkiyi ortaya çıkarmayı amaçlamıĢtır. AraĢtırma sonunda 

sınıf öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik öz yeterlilik algılarının oldukça 

geliĢmiĢ ve tutumlarının son derece olumlu olduğu sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca sınıf 

öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik öz yeterlilik algıları ile tutumları arasında 

pozitif yönde anlamlı iliĢki olduğu bulunmuĢtur. 

 

Katz  (2009) “Öğretmen ve Öğrencilerin Sorgulayıcı Tabanlı ve Geleneksel 

Öğretime Yönelik Algıları” adlı çalıĢmasında, öğretmen ve öğrencilerin lisedeki iki 

yaklaĢıma (sorgulayıcı tabanlı öğrenme ve geleneksel öğrenme) yönelik algılarını 

belirlemeyi amaçlamıĢtır. Bu çalıĢma ile bu iki yaklaĢımda matematik kavramının ve 

eğitiminin farklı, akıl yürütme ve düĢünmenin farklı, öğretmen ve öğrencilerin 

rollerinin farklı olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca sorgulayıcı sınıflardaki öğrencilerin 

bakıĢ açılarının geleneksel sınıflardan oldukça farklı olduğu belirlenmiĢtir.  

 

Walker (2009) “Ġlköğretim II. Kademedeki Nijeryalı Öğrencilerin Matematik 

Algısı” adlı çalıĢmada, bir dönem boyunca Nijeryalı öğrencilere matematik dersi 

iĢlemiĢ ve matematiğe yönelik algılarını belirlenmeye çalıĢmıĢtır. Aile, öğretmen, din 

ve cinsiyetin öğrencilerin algısını nasıl etkilediğini belirleyecek Ģekilde araĢtırma 

tasarlamıĢtır. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını ölçmek için Fennemen-

Sherman’ın tutum ölçeğinin 8 maddesi kullanmıĢtır. Ölçekten alınan puanlar 
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cinsiyete göre farklık göstermemiĢtir. Cinsiyet ve din arasında da bir fark 

bulunamamıĢtır. Buna karĢın anne, baba ve öğretmen tutumları ise cinsiyete göre 

farklılaĢmaktadır. Ayrıca erkekler kızlara göre daha az kaygılı olup, matematiği daha 

yararlı olarak algılamaktadırlar. Bunun nedeninin aile tutumlarından kaynaklandığını 

söylemektedir. 
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BÖLÜM III 

 

 

 

3. MATERYAL VE METOT 

 

 

Deneysel araĢtırmalar, fonksiyonel iliĢkilerden çok, sebep-sonuç iliĢkilerini 

ortaya çıkarmak istenildiğinde yapılmaktadır  (Kaptan 1998). Bu araĢtırmada 

ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin geleneksel öğrenme ile sorgulayıcı problem çözme 

ve öğrenme yaklaĢımına iliĢkin algılarını belirlemek amaçlanmıĢtır. AraĢtırmada ön 

test-son test-kontrol gruplu desen kullanılmıĢtır. 

 

Tablo 3.1 Ön test-son test kontrol gruplu desen 

Ön Test-Son Test 

Kontrol Grup Desen 

 

 

R 

R 

O1 

O1 

X 

- 

    O2 

    O2 

 

R= Grupları dengeleme, Randomizasyon, Tesadüfi atama 

O1= Uygulama öncesi ölçme 

O2= Uygulama sonrası ölçme 

X= Uygulama (Tedavi, Ġlaç, Terapi,  Yöntem, Teknik, Materyal vs) 

 

1. Deney Grubu (DG): SPÇÖ modelinin kullanıldığı gruptur. 

2. Kontrol Grubu (KG): Geleneksel yaklaĢımların kullanıldığı gruptur. 

 

Tablo 3.2 ÇalıĢmanın deseni 

Gruplar Ön test Uygulama Son test 

 Deney Grubu (DG) T1  SPÇÖ  
T1 

 Açık Uçlu GörüĢme 

Kontrol Grubu (KG) T1 GÖ T1 

 

 

 



56 
 

 
 

3.1. ÇalıĢma Grubu 

 
 

Uygulama 2009-2010 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde dört hafta süre ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, Konya Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı Vali Necati Çetinkaya Ġlköğretim okulunun 7. sınıfındaki 138 

öğrenci oluĢturmaktadır. Deney grubu ve kontrol grubunda 69’ar öğrenci çalıĢmaya 

katılmıĢtır. 

 

 

3.1.1. DeğiĢkenler 

 
 

Bağımsız DeğiĢkenler: ÇalıĢmadaki bağımsız değiĢkenler, deney grubuna 

uygulanan SPÇÖ Modeli ve kontrol grubuna uygulanan geleneksel öğrenmedir. 

 

Bağımlı DeğiĢkenler: ÇalıĢmanın bağımlı değiĢkeni deney ve kontrol 

gruplarındaki öğrencilerin SPÇÖ ölçeğinden aldıkları puanları. 

 

 

3.2. Veri Toplama Araçları 

 

 

Bu çalıĢmada Sorgulayıcı Problem Çözme ve Öğrenme Modeli Ölçeği (SPÇÖ) 

ve öğrenci görüĢlerini almak içinde görüĢme formu kullanılmıĢtır. 

 

 

3.2.1. Sorgulayıcı problem çözme ve öğrenme modeli ölçeği 

 
 

AraĢtırmada çoklu ölçeklerden likert ölçeği kullanılmıĢtır. Bu ölçek geliĢtiricisi 

Rennis Likert’in adıyla anılmakta olup, sosyal bilimler arasında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu ölçekte deneğe çeĢitli ifadeler ve yargılar yöneltilir. Denekten 

bu ifade veya yargılara katılıp katılmama derecesini belirtmesi istenir. Kategori 

sayısı olarak 5,7, 9 ve 11’li olabilen bu ölçekte yaygın olarak 5’li likert ölçeği tercih 

edilmektedir. Likert ölçeğinde cevaplar katılıp katılmama ile ilgili katılıyorum-

katılmıyorum gibi cevaplardan ibarettir (AltunıĢık ve ark. 2007). Bireyler bazen 

cevabını bilmeseler de bu türden sorulara cevap verme eğilimdedirler. Bundan dolayı 
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böyle sorulara verilen cevaplardaki bilgisizce tepkileri ortadan kaldırmak için nötr 

bir kategori bulunması gereklidir (Balcı 2006). Likert ölçeklerde nötr kategori olarak 

kararsızım, fikrim yok gibi seçenekler kullanılabilir. 

 

AraĢtırma SPÇÖ Modeli ölçeği geliĢtirilerek yapılmıĢtır. SPÇÖ modeli ölçeği 

geliĢtirilirken Ardahan (2007) tarafından geliĢtirilen ve güvenilirliği 0,813 olan 

Dinamik Modelleme ve Ders Etkinlikleri Ölçeği esas alınmıĢtır. 

 

SPÇÖ ölçeği; SPÇÖ modelinin beĢ kritik adımı dikkate alınarak, araĢtırmacı ve 

danıĢmanı tarafından geliĢtirilmiĢtir. Bu ölçek 23 sorudan oluĢan 5’li likert tipi bir 

ölçektir. Bu ölçek uzmanlar tarafından incelenmiĢ ve öğrenci algılarını ölçtüğü ifade 

edilmiĢtir. Daha sonra oluĢturulan anketin pilot uygulaması yapılmıĢ ve güvenirliği 

0,81 bulunmuĢtur. Güvenirlik katsayısının 0,70 ve daha yüksek olması test 

puanlarının güvenirliği için yeterli görülmektedir (Büyüköztürk 2007). 0,81 geçerli 

bir güvenirlik düzeyinde olduğundan test güvenilir kabul edilmiĢtir. 

 

 

3.2.2. GörüĢme formu 

 
 

YapılandırılmıĢ görüĢmelerde hâlihazırdaki durumu en iyi yansıtacak bilgilere 

ulaĢmak ve hangi görüĢlere ne kadar kiĢinin katıldığını belirlemek amaçlanır. Bu 

sebeple sorular önceden hazırlanır. Muhatabına yalnızca bu sorular yöneltilir. Alınan 

cevapların çetelesi tutulur. Sorular ve alınan cevaplar üzerinde denekle tartıĢma 

yapılmaz verilen cevaplar yorumlanmaz (Cebeci 1997). Bu araĢtırmada da 

yapılandırılmıĢ görüĢme kullanılmıĢtır. Deney ve Kontrol grubu öğrencilerinde 

kullanılmak üzere üç adet açık uçlu sorudan oluĢan bir görüĢme formudur. Araç 

araĢtırmacı tarafından hazırlanmıĢtır. 

 

 

3.3. Verilerin Toplanması 

 

AraĢtırmanın verileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 06.10.2009 tarih ve 

B.08.4.MEM.4.42.00.19/42901 sayılı izni ile 2009-2010 öğretim yılında Konya 
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Merkez Vali Necati Çetinkaya Ġlköğretim Okulu 7.sınıf öğrencilerinden elde 

edilmiĢtir. 

 

 

3.4. Deney ve Kontrol Gruplarının oluĢturulması 

 
 

AraĢtırmada kontrol gruplu ön test- son test modeli kullanılmıĢtır. Bu tür bir 

araĢtırmada iç geçerliliği tehdit edebilecek tarih, olgunluk, test etme ve araç gibi 

kaynaklardan gelen hatalar ya da etkiler oldukça kontrol edilebilmektedir. Çünkü bu 

değiĢkenlerin kontrol ve deney grubuna etkileri aynı olacaktır.  Ayrıca bu tür bir 

çalıĢmada deney ve kontrol gruplarına ait ön test puanlarının olabildiğince birbirine 

yakın olmasına dikkat edilmelidir (Kaptan 1998). Bu bağlamda aĢağıdakiler 

yapılmıĢtır. 

 

Deney ve Kontrol grupları random olarak seçilen sınıflara uygulanan SPÇÖ 

ölçeğinden alınan toplam puanların ortalamasına göre belirlenmiĢ ve bağımsız t testi 

ile istatistiksel olarak hesaplanmıĢtır. Sonuçlar Tablo 3.3’de sunulmuĢtur. 

 

Tablo 3.3 Deney ve Kontrol gruplarının ön test puanlarının karĢılaĢtırılması 

 N X
___

 Ss t sd p 

Kontrol 69 3,79 10,604 
1,37 126,633 0,173 

Deney 69 3,68 14,016 

 

 

3.5. Uygulama 

 
 

AraĢtırmaya baĢlamadan önce öğrencilerin ilgili alandaki algılarını ölçmek için 

araĢtırmacı ve tez danıĢmanı tarafından “Sorgulayıcı Problem Çözme ve Öğrenme 

Algı Ölçeği ” geliĢtirilmiĢtir. Algı ölçeğine ait maddeler yazıldıktan sonra ilk yapılan 

pilot uygulamada ölçeğin güvenirliği düĢük çıkmıĢtır. Bunun nedeninin ölçeğe ait 

maddelerin öğrencilerin seviyesinin üstünde cümlelerden oluĢması olduğu tahmin 

edilmiĢ ve ölçeğe ait maddeler öğrenci seviyesine uygun olacak Ģekilde tekrar 
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düzenlenmiĢtir. Tekrar pilot uygulama yapmadan önce ise birkaç öğrenciye ölçeğe 

ait cümlelerden hangilerini anlayıp anlamadıkları sorulmuĢ ve sorunlu olabilecek 

maddeler tekrar gözden geçirilip düzenlenmiĢtir. Ölçeğin geçerliliği uzman görüĢü 

alınarak yapılmıĢ ve öğrencilerin algısını ölçebileceği belirlendikten sonra ölçeğin 

güvenirliğini belirlemek için tekrar pilot uygulama yapılmıĢtır. Pilot uygulama 

Konya Ġli Meram Ġlçesi Barboros Ġlköğretim Okulu II. Kademe öğrencilerinden 213 

öğrenci ile yapılmıĢtır. Toplanan veriler SPSS 13 programına aktarıldıktan sonra 

güvenirlik analizi yapılmıĢ ve ölçeğe ait güvenirlik 0,81 olarak bulunmuĢtur buda 

geçerli bir güvenirlik olduğundan esas uygulamaya geçilmiĢtir. ÇalıĢma, 2009-2010 

öğretim yılının güz yarıyılında, Vali Necati Çetinkaya Ġlköğretim Okulundan 138 

öğrenciye uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada araĢtırmacı tarafından deney grubuna SPÇÖ 

modeline göre hazırlanmıĢ dörtgenlerin alanları ve çeĢitli matematik problemlerinden 

oluĢan ders materyalleri iĢlenmiĢ, kontrol grubuna ise geleneksel öğretim yöntemine 

göre 16 saat ders iĢlenmiĢtir. Testin objektif olabilmesi için her iki gruba aynı 

matematik konuları anlatılmıĢtır.  

 

 

3.6. Verilerin Analizi 

 

 

ÇalıĢmada SPÇÖ modelinin matematik öğretimine etkisini incelemek 

amaçlanmıĢtır. Bu amaçla uygulamaya baĢlamadan önce ve uygulamadan sonra 

deney ve kontrol grupları arasında öğrencilerin algısını belirlemek amacıyla SPÇÖ 

ölçeği ön test ve son test olarak uygulanmıĢtır. Elde edilen ön test puanları bağımsız t 

testi kullanılarak, deney ve kontrol grupları için elde edilen ön test-son test puanları 

ise eĢleĢtirilmiĢ t testi kullanılarak analiz edilmiĢtir. Anlamlılık düzeyi olarak p=0,05 

seçilmiĢtir. Verilerin analizi SPSS 13 paket programı ve Office Excell 2007 

programları kullanılarak yapılmıĢtır. 

 

Özdamar’ın (2004) belirttiğine göre, “n birimlik gruptan iki farklı uygulamaya 

iliĢkin iki veri seti elde edilmiĢ ise bu veri setleri bağımlıdır ve farkların ortalaması 

sıfır olan bir toplumun rastgele örneğidir”, varsayımının test edilmesi için 

eĢleĢtirilmiĢ t testi uygulanır. Ancak farkların normal dağılım göstermesi gerekir. 

Eğer farklar normal dağılım göstermiyorsa veriler parametrik olmayan Wilcoxon T 



60 
 

 
 

testi ile test edilir ve öntest-sontest (Pretest-Posttest) sonuçlarının değerlendirilmesi 

için de eĢleĢtirilmiĢ t testi uygulanmaktadır. ÇalıĢmada verilerin normal dağılım 

gösterip göstermediğini anlamak için Kolmogorov- Smirnov testi yapılmıĢ ve 

verilerin normal dağılım gösterdikleri bulunmuĢtur. Sonuçlar Tablo 3.4’de 

sunulmuĢtur. 

 

Tablo 3.4 Deney ve kontrol gruplarının normallik testi sonuçları 

Kolmogorov- Smirnov(a) 

 Ġstatistik sd p 

Deney Grubu 0,081 69 0,200 

Kontrol Grubu 0,089 69 0,200 
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BÖLÜM IV 
 
 
 
 

4. BULGULAR VE YORUM 
 

 

Bu bölümde araĢtırmada elde edilen bulgulara ve yorumlara yer verilmiĢtir. 

 

 

4.1. AraĢtırmanın birinci alt problemine ait bulgular ve yorumlar 

 

 

AraĢtırmada ilk olarak “Deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin 

uygulama öncesinde matematik dersine yönelik algılarında anlamlı bir fark var 

mıdır?” alt problemine cevap aranmıĢtır. Bu amaçla, deney ve kontrol grubundaki 

öğrencilerin SPÇÖ ölçeğinden aldıkları puanların aritmetik ortalaması, standart 

sapmaları hesaplanmıĢ, ortalamalar arası fark “bağımsız t testi” ile sınanmıĢtır. 

Deney ve kontrol gruplarının SPÇÖ ölçeğinden aldıkları ön test puanlarıyla ilgili 

bulgular Tablo 4.1’de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 4.1 Deney ve kontrol gruplarının ön test verilerinin t testi ile karĢılaĢtırılması 

Testler N X
___

 Ss t sd p 

Kontrol Grubu (KG) 

Ön Test 
69 3,79 10,604 

1,37 126,633 0,173 
Deney Grubu (DG) 

Ön Test 
69 3,68 14,016 

 

 

Tablo 4.1’den anlaĢılacağı üzere, deney grubundaki öğrencilerle kontrol 

grubundaki öğrencilerin ön testten elde ettikleri ortalama puanlar arasında kontrol 

grubu lehine 0.11 puanlık bir fark vardır. Bu farkın anlamlı olup olmadığını sınamak 

amacıyla grupların ortalama puanlarına t testi uygulanmıĢ ve [t(126,633)=1,37;p>0.05] 

olarak bulunmuĢtur. Bu sonuç her iki grubun aritmetik ortalamaları arasındaki farkın 

anlamlı olmadığını göstermektedir. Daha açık olarak uygulamaya baĢlamadan önce 

iki grubun uygulanmakta olan matematik derslerine karĢı algıları arasında anlamlı bir 

fark olmadığını göstermektedir. 
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4.2. AraĢtırmanın ikinci alt problemine ait bulgular ve yorumlar 

 

AraĢtırmada ikinci olarak “Deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin 

uygulama sonrasında matematik dersine yönelik algılarında anlamlı bir fark var 

mıdır?” alt problemine cevap aranmıĢtır. Bu amaçla hazırlanan ve milli eğitimin 

denetiminden geçen ders etkinlikleri 16 saat içinde deney grubuna uygulanmıĢtır. 

Uygulama sonunda SPÇÖ ölçeği her iki gruba da uygulanmıĢ ve bu ölçek yardımıyla 

veriler toplanmıĢtır. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin SPÇÖ ölçeğinden 

aldıkları puanların aritmetik ortalaması, standart sapmaları hesaplanmıĢ, ortalamalar 

arası fark “bağımsız t testi” ile sınanmıĢtır. Deney ve kontrol gruplarının SPÇÖ 

ölçeğinden aldıkları ön test puanlarıyla ilgili bulgular Tablo 4.2’de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 4.2 Deney ve kontrol gruplarının son test verilerinin t testi ile karĢılaĢtırılması 

Testler N X
___

 Ss t sd p 

Kontrol Grubu (KG) 

Son Test 
69 3,72 10,852 

-8,646 136 0,000 
Deney Grubu (DG) 

Son Test 
69 4,39 10,228 

 

Tablo 4.2’de görüldüğü gibi öğrencilerin son testten elde ettikleri ortalama 

puanlar arasında deney grubu lehine 0,62 puanlık bir fark vardır. Bu farkın anlamlı 

olup olmadığı “bağımsız t testi” ile sınanmıĢ ve [t(136)= -8,646;p<0,05] olarak 

bulunmuĢtur. Bu sonuç deney ve kontrol gruplarında uygulanan iki değiĢik öğretim 

biçiminin, öğrencilerin matematik dersine yönelik algılarında anlamlı derecede farklı 

etkiliğe sahip olduğunu göstermektedir. Daha açık olarak bu araĢtırma, matematik 

dersine yönelik öğrencilerin algılarında, SPÇÖ yaklaĢımının, geleneksel öğretime 

göre daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca deney ve kontrol gruplarındaki 

öğrencilerin eriĢileri t  testi ile karĢılaĢtırılmıĢ ve bulgular Tablo 4.3’de verilmiĢtir. 

 

Tablo 4.3 Deney ve kontrol gruplarının eriĢilerinin t testi ile karĢılaĢtırılması 

Testler N X
___

 Ss t sd p 

Kontrol Grubu (KG) 

Son Test 
69 -0,079 0,42708 

-9,611 128,672 0,000 
Deney Grubu (DG) 

Son Test 
69 0,722 0,54474 
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Tablo 4.3’de görüldüğü gibi deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin 

eriĢilerinde deney grubu lehine 0,801 puanlık bir fark vardır. Bu farkın anlamlı olup 

olmadığı “bağımsız t-testi” ile sınanmıĢ ve [t(128,672)= -9,611;p<0,05] olarak 

bulunmuĢtur. Bu bulguda Tablo 4.2’de ki bulgu ile paralellik göstermektedir. Yani 

SPÇÖ Modeli lehine anlamlı bir fark vardır. Ayrıca bu sonucu dolaylı olarak 

destekleyen literatür bilgi aĢağıda sunulmuĢtur. 

 

 Hohn ve Frey (2002) Polya’nın problem çözme yönteminin, geleneksel 

yönteme göre daha etkili olduğunu bulmuĢlardır. 

 

Diggs (1997) problem tabanlı öğrenmenin etkili bir yöntem olduğunu 

göstermiĢtir. Öğrencilerin gerçek yaĢam durumlarında; problem çözme yeteneğinin, 

kendi kendilerine öğrenme yetisinin ve iletiĢim becerilerinin geliĢtiğini bulmuĢtur. 

 

Elshafei (1998) öğrencilerin yapılandırmacı yaklaĢım olan problem tabanlı 

öğrenmeyi tercih ettiklerini belirlemiĢtir. Ayrıca problem çözmede ve mantıklı 

çözümler üretmede problem tabanlı öğrenmenin geleneksel yaklaĢıma göre daha 

etkili olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 

 

Deveci (2002) probleme dayalı öğrenmeyle iĢlenen derslerde öğrenci 

tutumunun, baĢarısının ve öğrencilerin hatırlama düzeylerinin geleneksel öğretime 

göre daha etkili olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 

 

Oskay (2007) “Teknoloji Destekli Probleme Dayalı Öğrenme Modeli” ile 

iĢlenen konunun; bilgi, tutum, bilimsel iĢlem becerileri ve kendi kendilerine 

yönlendirerek öğrenme seviyelerinde anlamlı artıĢları sağladığını belirlemiĢtir. 

 

 

4.3. AraĢtırmanın üçüncü alt problemine ait bulgular ve yorumlar 

 

 

AraĢtırmada üçüncü olarak “Kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama 

öncesi ve uygulama sonrasında matematik dersine yönelik algılarında anlamlı bir 

fark var mıdır?” alt problemine cevap aranmıĢtır. Bu amaçla, kontrol grubundaki 

öğrencilerin SPÇÖ ölçeğinden aldıkları ön test ve son test puanların aritmetik 
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ortalaması, standart sapmaları hesaplanmıĢ ve ortalamalar arası fark “eĢleĢtirilmiĢ t 

testi” ile sınanmıĢtır. Kontrol grubundaki öğrencilerin SPÇÖ ölçeğinden aldıkları ön 

test ve son test puanlarıyla ilgili bulgular Tablo 4.4’de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 4.4 Kontrol grubuna ait ön test-son test verilerinin t testi ile karĢılaĢtırılması  

Testler N X
___

 Ss t sd p 

Kontrol Grubu (KG) 

Ön Test 
69 3,79 10,604 

1,520 68 0,133 
Kontrol Grubu (DG) 

Son Test 
69 3,72 10,852 

 

Tablo 4.4’de görüldüğü gibi kontrol grubuna ait ön test ve son test değerleri 

incelendiğinde, ön test puanları ortalaması 3,79 iken son test puanları ortalaması 3,72 

olarak bulunmuĢtur. Aradaki farkın anlamlı olup olmadığını anlamak için t testi 

yapılmıĢtır ve [t(68)=1,520;p>0,05] olarak bulunmuĢtur. Bu bulgu geleneksel 

yöntemle iĢlenen derslerde öğrencilerin matematiğe yönelik algılarının 

değiĢmediğinin bir göstergesidir. Öğrencilerin son testten aldıkları puanlarının ön 

testten aldıkları puanlardan düĢük çıkması, iĢlenen dersten sonra öğrencilerin 

algılarının olumsuz etkilendiğinden olabilir. 

 

 

4.4. AraĢtırmanın dördüncü alt problemine ait bulgular ve yorumlar 

 

 

AraĢtırmada son olarak “Deney grubunda yer alan öğrencilerin uygulama 

öncesi ve uygulama sonrasında matematik dersine yönelik algılarında anlamlı bir 

fark var mıdır?” alt problemine cevap aranmıĢtır. Bu amaçla, deney grubundaki 

öğrencilerin SPÇÖ ölçeğinden aldıkları ön test ve son test puanların aritmetik 

ortalaması, standart sapmaları hesaplanmıĢ ve ortalamalar arası fark “eĢleĢtirilmiĢ t 

testi” ile sınanmıĢtır. Deney grubundaki öğrencilerin SPÇÖ ölçeğinden aldıkları ön 

test ve son test puanlarıyla ilgili bulgular Tablo 4.5’de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 4.5 Deney grubuna ait ön test-son test verilerinin t testi ile karĢılaĢtırılması 

Testler N X
___

 Ss t sd p 

Deney Grubu (KG) 

Ön Test 
69 3,68 14,016 

-11,021 68 0,000 
Deney Grubu (DG) 

Son Test 
69 4,39 10,228 

 

 

Tablo 4.5’de görüldüğü gibi deney grubuna ait ön test ve son test değerleri 

incelendiğinde, ön test puanları ortalaması 3,68 iken son test puanları ortalaması 4.39 

olarak bulunmuĢtur. Aradaki farkın anlamlı olup olmadığını anlamak için t testi 

yapılmıĢtır ve [t(68)=-11,021;p<0,05] olarak bulunmuĢtur. Bu bulgu SPÇÖ yöntemine 

göre iĢlenen derslerde öğrencilerin algılarının olumlu etkilendiğinin göstergesidir. 

 

 

4.5. GörüĢme formuna ait bulgular ve yorumlar 

 
 

Öğrencilerden matematik dersinde güçlük çekme nedenlerinden en önemli üç 

tanesini yazmaları istenmiĢtir. Öğrencilerin verdikleri cevaplar incelendikten sonra 

benzer nedenler bir araya gelecek Ģekilde sınıflandırma yapılmıĢ ve sonuçlar Tablo 

4.6’da verilmiĢtir. 

 

Tablo 4.6 Matematik derslerinde öğrencilerin güçlük çekme nedenleri 

 Maddeler Yüzdeler 

Ezbere dayalı eğitim yapılması %43,9 

Matematiksel modellemenin olmaması %29,27 

Hiç bir zorluk yok %14,63 

Motivasyona dikkat edilmemesi %7,32 

Anlatımın eksik olması %4,88 

 

GörüĢme formundan elde edilen verilerde matematikte güçlük çekme 

nedenlerini öğrencilerin %43,9 u ezbere dayalı bir eğitim yapılmasına, %29,27 si 

matematiksel modellemenin olmamasına bağlamıĢtır. %14,63 ü hiçbir zorluk 

olmadığını, %7,32 si motivasyona dikkat edilmediğini, %4,88 i anlatımın eksik 

olduğunu belirtmiĢtir. Bununla ilgili olarak; Ardahan (2009) matematik 

modellemenin matematik öğretimine etkisini belirlemeyi amaçladığı çalıĢmasında 
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matematik modellemenin matematik iĢlemlere anlam vermede çok etkili olduğunu 

belirlemiĢtir. 

 

Howard (2008) baĢarılı olmayı sağlayan ve baĢarısız olmaya neden olan en 

önemli unsurun motivasyon olduğunu belirlemiĢtir. Öğrencilerin motivasyonunu 

etkileyen en önemli unsurun kendi ön yargıları olduğunu bulmuĢtur. Öğrenciler 

baĢarısız oldukları dönemde matematiği yapmanın zor olduğuna inandıklarını 

belirtmiĢlerdir. BaĢarısız olan öğrencilerin bir kez baĢarılı olduktan sonra 

matematiğinin zor ve yapılamaz olduğu yönündeki inanıĢları yıkılmıĢ ve bu 

öğrenciler belli bir çaba ve zaman harcadıktan sonra öğrenebileceklerine 

inanmıĢlardır. Öğrenciler belli bir zaman harcadıkları ve belli bir çaba gösterdikleri 

zaman matematiğe yönelik tecrübeleri artmakta ve öğrenmeleri git gide 

kolaylaĢmaktadır. 

 

Öğrencilerin SPÇÖ yaklaĢımına yönelik algılarının yüksek olması nedeniyle 

Tablo 4.5’de belirtilen sorunların tersine, matematiksel modellemenin kullanımı 

matematiğin soyut yapısının anlaĢılmasını kolaylaĢtırmıĢtır ve öğrenci 

motivasyonunun sağlanması açısından olumlu algılanmıĢtır. 

  

SPÇÖ yaklaĢımı ile öğretim gerçekleĢtikten sonra öğrencilerin yorumlarından 

da anlaĢıldığı gibi (EK-4) öğrenciler daha önce ezbere eğitim yapıldığından 

bahsetmektedirler. Mevcut sistemde yapılandırmacılık esas alınarak eğitim yapılıyor 

olsa da yapılandırmacı eğitim anlayıĢının tam anlamıyla uygulanmadığı öğrencilerin 

kendi ifadelerinden anlaĢılmaktadır. 

 

Öğrenci F.S.: Şu an derslerde kullanılan matematik ezbere dayalı. Yani formül 

ve neden olduğunu bilmediğimiz problem çözümlerini öğreniyoruz. Aslında biz 

öğreniyoruz zannediyoruz, ama her birini ezberliyoruz. Gerçekten bazı problemlerin 

neden öyle çözüldüğünü sormadan, anlamadan sadece ezberliyoruz. 

 

Öğrenci B.G.: SPÇÖ yöntemini görünce aslında bu zamana kadar 

öğrendiğimiz her şeyin kuru kuruya olduğunu anlıyorum. SPÇÖ yöntemi bilgimizin 

daha kalıcı olmasını sağlıyor. Şu an ki yöntemde ise bilgi kalıcı olmuyor. Aslında 

SPÇÖ yöntemini görünceye kadar ezberlemiyoruz zannediyorduk. SPÇÖ yönteminde 
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anlama sorunu diye bir sorun yok. Çünkü SPÇÖ asıl çıkış nedenini öğretiyor. 

Aslında öğretmiyorlar biz öğreniyoruz, biz buluyoruz. 

 

Öğrencilere SPÇÖ modelinin matematik derslerinde kullanılmasına yönelik 

görüĢleri sorulmuĢ ve sonuçlar Tablo 4.7’de verilmiĢtir.  

 

Tablo 4.7 Öğrencilerin SPÇÖ modelinin matematik derslerinde kullanılmasına 

yönelik görüĢleri 

  Maddeler Yüzdeler 

SPÇÖ modeli ile yapılsın(anlaĢılır, zevkli, ilgi çekici…) %90 

Kararsızım %6,67 

SPÇÖ modeli ile yapılmasın %3,33 

 

Öğrencilere SPÇÖ modeline göre matematik derslerinin yapılıp yapılmaması 

ile ilgili görüĢlerini belirtmeleri istenmiĢtir. Öğrencilerin %90 ı yapılsın, %3,33 ü 

yapılmasın Ģeklinde tercihte bulunmuĢlardır. %6,67 si ise görüĢ bildirmemiĢtir. 

Yapılsın diyen öğrenciler derslerin daha anlaĢılır hale geleceğini ve 

motivasyonlarının üst düzeyde olacağını belirtmiĢlerdir. 

 

Öğrencilere matematik derslerinde SPÇÖ modelini mi yoksa daha önceki 

öğrenmelerinizi mi istersiniz diye sorulmuĢ ve sonuçlar Tablo 4.8’de verilmiĢtir. 

 

Tablo 4.8 Öğrencilerin SPÇÖ modeline dayalı öğretim ile önceki öğrenmelerinin 

kullanılmasına yönelik görüĢleri 

  Maddeler Yüzdeler 

SPÇÖ daha iyi bir yöntemdir %93,33 

Kararsızım %3,33 

Daha önceki öğrenmelerimiz iyidir %3,33 

 

Öğrencilerden önceki öğrenme yöntemleri ile SPÇÖ modeline göre yapılan 

eğitimi karĢılaĢtırmaları istenmiĢ olup %93,33 ü SPÇÖ modelini tercih ederken, 

%3,33 ü önceki öğrenim modellerini tercih etmiĢlerdir. %3,33 ü de görüĢ 

bildirmemiĢtir. 
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BÖLÜM V 

 

 

 

5. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 

 

5.1. Sonuçlar 

 

 

Bu tez çalıĢmasına temel teĢkil eden “Ġlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin 

geleneksel öğrenme yaklaĢımı ile sorgulayıcı problem çözme ve öğrenme 

yaklaĢımına iliĢkin algıları arasında farklılık var mıdır?” sorusudur. Bu soruya cevap 

bulmak için, deney ve kontrol gruplarına uygulanan ön test ve son testten elde edilen 

veriler “t testi” ile analiz edilmiĢtir. Öğrencilerin algıları arasında Deney grubu 

lehine p<0,05 düzeyinde manidar bir farkın olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

 

Kontrol grubunda ön test ve son test puanları arasında farkın ortaya çıkmaması 

öğrenci algılarının değiĢmediğin göstergesidir. Deney grubunda ise ön test ve son 

test arasında farkın ortaya çıkması, son test puanının ön test puanından fazla olması 

ve aradaki farkın manidar olması ise öğrencilerin SPÇÖ modeline göre iĢlenen 

derslere yönelik algılarının olumlu etkilendiğinin göstergesidir. 

 

Bu araĢtırmadan elde edilen sonuçlardan ve öğrencilerle yapılan görüĢmelerden 

(interviews) anlaĢılacağı üzere SPÇÖ modeliyle öğrenmenin öğrencilerin bilgiyi 

keĢfetme, kalıcı öğrenmeyi sağlama, motivasyon, anlamlı öğrenme, matematik 

modelleme, akıl yürütme ve sorgulama becerilerini geliĢtirme bakımından geleneksel 

öğretime göre daha iyi bir yaklaĢım olduğu görülmüĢtür. 

 

Sonuç olarak SPÇÖ modeli yapılandırmacı yaklaĢımı destekleyen ve 

yapılandırmacı yaklaĢımın içerisinde yer alan yenilikçi (innovative) bir öğrenme 

süreç tasarım modelidir. 
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5.2. Öneriler 

 

 

GerçekleĢtirilen bu araĢtırmanın ortaya koyduğu bulgular ıĢığında Ģu öneriler 

getirilmiĢtir. 

 

1. SPÇÖ modeline göre hazırlanan matematik ders etkinlikleri ve materyalleri 

heuristik öğrenmeyi gerçekleĢtirmek üzere tasarlanmalıdır. 

2. Eğitim Fakültelerindeki öğretmen adaylarının SPÇÖ modeline göre 

öğrenme süreç ve etkinlik tasarımını gerçekleĢtirecek Ģekilde eğitilmesi 

Yeni Matematik Programının baĢarılı olmasına destek olacaktır. 

3. Öğretmenlerin matematik dersinde SPÇÖ yaklaĢımını uygulayabilmeleri 

için, öğretmenlere hizmet içi eğitim verilebilir. 

4. Yeni ilköğretim matematik programı öğrencileri ezbercilikten kurtaran, 

bilgiyi keĢfetmelerini ve anlamlı öğrenmelerini sağlayan ve son zamanların 

en geçerli yaklaĢımı olan yapılandırmacılık esas alınarak hazırlanmıĢtır. 

Öğrencilerle yapılan görüĢmelerin sonucunda; yapılandırmacı yaklaĢımın 

okullarda tam anlamıyla uygulanmadığı sonucuna varılmıĢtır. Bundan 

dolayı okullarda yapılandırmacı yaklaĢımın uygulanma derecesini 

araĢtırmayı amaçlayan ve eğer tam anlamıyla uygulanmıyorsa, 

uygulanmama sebeplerini ortaya çıkarmayı amaçlayan araĢtırmalar 

yapılmalıdır. 
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EK-2 SPÇÖ MODELĠ ANKETĠ 

 

SORGULAYICI PROBLEM ÇÖZME VE ÖĞRENME MODELĠ ÖLÇEĞĠ 

 

Sorgulayıcı problem çözme ve öğrenme modelinin öğrenme sürecine etkisini belirlemek 

amacıyla hazırlanmıĢ olan ölçeğe ait aĢağıdaki önermeleri dikkatlice okuyunuz ve size en uygun 

derecelemeyi yaparak cevaplayınız. Cevaplarınızın bilimsel araĢtırmaya veri oluĢturacağını düĢünerek 

dikkatlice cevaplayacağınızı inanıyoruz. 

 Katkılarınızdan dolayı teĢekkür ederiz. 

Prof. Dr. Halil ARDAHAN 

ArĢ. Gör. Veysel AKÇAKIN 
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1 Matematik derslerinde anlatılan konular günlük hayat ile 

bağlantı kurularak anlatılıyor. 

     

2 Matematik konuları modelleyerek öğretiliyor.      

3 Matematik dersleri modelleyerek verilirse motivasyonumu çok 

olumlu etkiler. 

     

4 Bilginin tarafımdan keĢfedilmesi beni daha çok mutlu eder ve 

derse olan ilgimi artırır. 

     

5 Matematik kavramları hakkında daha çok bilgi toplamak 

anlamamı kolaylaĢtırır. 

     

6 Matematik konuları anlamadan ezberleyerek öğretiliyor      

7 Matematik modelleme derse katılmama ve dikkatimi 

sürdürmeme önemli ölçüde etki eder. 

     

8 Matematik modelleme yapılarak iĢlenen derslerde kalıcı ve 

güvenilir bilgi oluĢturuluyor. 

     

9 Matematik derslerinde öğretmenler bilgiyi öğrencilerin 

keĢfetmesini sağlıyor 

     

10 Matematik derslerinde kavramlar öğrenciler tarafından 

matematik dili ile ifade ediliyor 
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11 Matematik derslerinin ezbere yapılması beni hiç memnun 

etmiyor 

     

12 Matematik derslerinde anlatılan konular günlük hayat ile 

bağlantı kurularak anlatılırsa daha iyi öğrenmemizi sağlar. 

     

13 Matematik konuları modeller yardımı ile öğretilirse daha iyi 

öğrenmemizi sağlar 

     

14 Matematik derslerinde kavramlar birbirleri ile iliĢkilendirilerek 

öğretilirse daha yararlı olur. 

     

15 Bir problemi çözerken, probleme uygun model problemi daha 

iyi anlamamı sağlar 

     

16 Matematik derslerinde kullanılan modeller derse olan ilgimi 

artırır ve dikkatimi sürdürmeme yardımcı olur. 

     

17 Matematik derslerinde kullanılan modeller bilginin daha kalıcı 

olmasını sağlar. 

     

18 Matematik derslerinde bilgiyi keĢfederek öğreniyorum.      

19 Matematik derslerinde bilgiyi ezberleyerek öğreniyorum.      

20 Matematik derslerinde kavramları matematik dili ile kendim 

tanımlıyorum. 

     

21 Matematik dersinde kullanılan modeller, kavramları 

matematiksel olarak ifade etmeme çok yararlı olur. 

     

22 Matematik derslerinde bilgi ya da formülleri ezberleterek 

yapılan dersler ilgimi çekmiyor 

     

23 Matematik derslerinde modeller kullanılarak yapılan dersler 

öğrenme isteğimi artırır. 
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EK-3 ETKĠNLĠK VE ÇALIġMA YAPRAĞI ÖRNEKLERĠ 

 

Materyaller dinamik modellenmiĢ olup cd ortamında olduğundan bu bölümde 

materyallere ait resimlere yer verilmiĢtir. 

 Materyaller, Öğretim Materyalleri CD’sinden alınmıĢtır (Ardahan 2002)   
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EK-4 ÖĞRENCĠ YORUMLARI 
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SPÇÖ VE EZBERCĠ MATEMATĠK SĠSTEMLERĠ 

 

 

Şu an derslerde kullanılan matematik ezbere dayalı. Yani formül ve neden 

olduğunu bilmediğimiz problem çözümlerini öğreniyoruz. Aslında biz öğreniyoruz 

zannediyoruz, ama her birini ezberliyoruz. Gerçekten bazı problemlerin neden öyle 

çözüldüğünü sormadan, anlamadan sadece ezberliyoruz. Mesela ben EBOB-EKOK 

sorularını çözebiliyorum ancak neden böyle çözüldüğünü tam anlamıyla bilmiyorum. 

Sanırım SPÇÖ sistemi uygulansa daha iyi öğreneceğim.  

 

Benim matematik dersimde diğer derslerim gibi muhteşem. Sınavlarda hep 

tamamını doğru yaparım. E tabi ki benimde bazen yanlış yaptığım sorular olabiliyor. 

Ancak okullarda SPÇÖ sistemi uygulansa ben hiçbir soruyu yanlış yapmayacağıma 

inanıyorum.  

 

2 kere 2’nin neden 4 ettiğini hangi öğretmen anlatır, hangi öğrenci anlar? 

Bunun nedeni ezberci matematik sistemi kullanıyor olmamız. Öğretmenler eve 

ezberleyin diye ödev veriyor. Öğrenciler sorgusuz ezberliyor. Zaten öğrenciler 

sorsalar bile cevap alamazlar. Öğretmenlerde kendini bu sisteme kaptırmış gidiyor. 

 

Eğer biz ülke olarak SPÇÖ sistemini kullansaydık gelişmiş ülkeler arasında yer 

alırdık. Çünkü gelişmiş ülkeler sorgulayarak, öğrenerek buluş yapıyor ve 

çalışıyorlar. 

 

Bizler günlük yaşantımızda kullandığımız sorunları SPÇÖ sistemini 

kullansaydık çözebilirdik. Çünkü SPÇÖ sistemi insanların daha iyi düşünmesini 

sağlıyor. 

 

                          F. S. 

       Vali Necati Çetinkaya İ.Ö.O. 

                              7-H 354 
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SPÇÖ YÖNTEMĠ 

 

SPÇÖ yöntemini görünce aslında bu zamana kadar öğrendiğimiz her şeyin 

kuru kuruya olduğunu anlıyorum. SPÇÖ yöntemi bilgimizin daha kalıcı olmasını 

sağlıyor. Şu an ki yöntemde ise bilgi kalıcı olmuyor. Aslında SPÇÖ yöntemini 

görünceye kadar ezberlemiyoruz zannediyorduk. SPÇÖ yönteminde anlama sorunu 

diye bir sorun yok. Çünkü SPÇÖ asıl çıkış nedenini öğretiyor. Aslında öğretmiyorlar 

biz öğreniyoruz, biz buluyoruz. 

 

Biz bu zamana kadar uyuyormuşuz. Eğitim öğretim diye okula geliyoruz, 

kafamızı karıştırıp okula geliyoruz. Ama suç bizde asıl amacını sormuyoruz. Fakat 

sorsak da cevabını alamıyoruz.  

 

SPÇÖ yöntemi sorgulatıyor ve öğretmene bağımlı olmadan öğrenmemizi 

sağlıyor. 

 

B.G. 

Vali Necati Çetinkaya İ.Ö.O. 

            7/H 

 

 

 

MODELLEMEYLE YAPILAN EĞĠTĠM 

 

Modelleme ile yapılan eğitimin, öğrenciler üzerindeki etkisinin %98 olduğu 

bilimsel verilerle kanıtlanmıştır. Modelleme ile yapılan eğitimde öğrenci, ezbere 

dayalı bir eğitim görmemektedir.  Öğrenci konuyu kavramakta ve kavradığını 

unutmamaktadır. Fakat şu anda okullarımızda yapılan eğitimde öğrenci konuyu 

ezberlemekte ve çok çabuk unutmaktadır. Görsellik insan beynini yormazken, ezbere 

yapılan bir eğitim beyni aşırı derecede meşgul etmektedir. Bu nedenle modelleme ile 

yapılan eğitim insanı başarıya götüren bir eğitimdir. 

 

Günümüzde eğitim ve öğretimin öğretiliş açsından öğrenciler için yapılacak 

birçok şey vardır. Öğrenciye konuyu iyi aşılamak gerekir. SPÇÖ bunu tam anlamıyla 

başarabilen bir yöntemdir. Onun sayesinde artık öğrenciler eskisinden daha iyi 

anlayabilecekler. Aynı zamanda öğrencilere dersin işleyiş biçimi zevkli gelecek ve 

matematik sevmeyenler bile büyük ilgi duyacaklar. Matematiğin ezberletilerek 

anlatılışı çoğu zaman insanda bir etki bırakmaz ve zaman geçtikçe aklındaki bilgileri 

unutur. Ama ben bu yöntemle öğrendiğim.            

             P. I. 

       Vali Necati Çetinkaya İ.Ö.O. 

            7/H 


