
 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK DERSİ 

MÜZÂKERE KONULARI 
 

 

 

Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. 

Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri öğretmenlerimizin 

katılımıyla komisyonlar oluşturuldu. Bu komisyonlar, belirlenen ana başlıklar çerçevesinde ilgili 

dersleri müzakere ettiler ve dile gelen görüşler raportörler tarafından yazıya geçirildi. İllerde 

birleştirilerek gönderilen bu dosyalardan seçilen bazı önemli maddeler “Eylül-2014 Mesleki 

Çalışmalarda” öğretmenlerimizin görüş alışverişine ve müzâkerelerde bulunmasına esas olması için 

buraya alınmıştır. Bu metin, yayınlanmış bir eser, akademik bir çalışma veya Din Öğretimi Genel 

Müdürlüğünce hazırlanan bir rapor değildir. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde belirtilen 

mesleki çalışmalar çerçevesinde, alan öğretmenlerinin görüşlerinden oluşan ve birbirinden farklı 

teklifleri de içeren bir metindir.  Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



A. ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KAZANIMLARI  
 

1. Matematik dersine karşı sevginin oluşturulmasına ilkokuldan başlamalı, öğrenciler bu derse 
zorlanmadan temel bilgilerin verilmesi gerekmektedir. 

2. Matematik derslerinde öğrencilerin dersi daha çok sevmesi, önyargıların giderilmesi için 
derslere aktif olarak katılımları sağlanmalıdır. 

3. İhtiyaç durumu oluşmadan insanın gayret gösterme gereği duymaması bilinen bir gerçektir. 
Derslere olan ilgi sınav odaklıdır. YGS sınavlarında soru çıkan derslere ilginin fazla olduğu 
çıkmayanlarda da ilginin olmadığı gerçeği vardır. Bu ilginin oluşturulması gerekmektedir.  

4. En önemlisi lise düzeyindeki bu gençlerin öncelikle nitelikli ve toplumsal gerçeklerin farkında 
olan ve bunun farkında olacak şekilde yetiştirilmesine yardımcı olmamız gerekir. Akademik 
anlamda yetersizlikler mutlaka en aza indirilmesi için çaba sarf edilmelidir. Öğrencide ödev 
yapma alışkanlığı, sorumluluğu ve bilinci istenen seviyede değildir.  

5. Matematik dersi için öğrencilerin önemli bir kısmında dört işlem bilgisinin yetersiz olması 
kazanımların verilmesini güçleştiriyor. Öğrencilerin ilk ve ortaokulda sınıfta kalma durumu 
olmadığından öğrenmeden sınıf geçen öğrenciler lisede başarı gösterememektedir.  

6. Meslek Liselerinde uygulanacak matematik programının, öğrencilerin yeterlilikleri ve hazır 
bulunuşluk düzeyleri göz önüne alınarak konu ve kazanımların buna göre düzenlenmesi 
gerekmektedir. 

7. Lise 1. sınıftaki matematik ders saatinin arttırılması ve müfredat içeriğinin azaltılması 
nedeniyle bu sınıflardaki işlenen konular rahat bir şekilde ve verimli olarak işlenmiştir. Geçmiş 
yıllardaki programın yetişmeme sorunu ortadan kalkmıştır. Bu durumu öğrenci lehine 
çevirmek gerekir. 

8. Lise 3. sınıftaki konuların kavratılmasında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. 
9. Lise 4. sınıftaki uzay geometri konuları daha sade ve basit bir şekilde verilebilir.  
10. Dersin işlenişinde anlatım, soru cevap, beyin fırtınası gibi yöntemler kullanılmalıdır.  
11. Genel olarak imam hatip lisesine gelen öğrencilerin sayısal ağırlıklı derslerde eksik olmaları 

sebebiyle amaç ve kazanımların verilmesinde yer yer sıkıntı yaşanmaktadır. Sıkıntıları çözmek 
için dönüt-düzeltme yapılmalıdır. Öğrencilerin ilgisini arttırmak için matematiğin önemi 
örneklerle ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek öğrencilere aktarılmalıdır. 

12. Matematik Dersi, Sarmal program olması öğrencilerin bilgi eksikliği nedeniyle özgüven 
kaybına sebep olmaktadır. Onuncu sınıf geometri dersi soyut kavramlar içerdiği için konuların 
belirlenen süre içinde öğretilmesi pek mümkün olmuyor.  

13. Matematik öğretim programı, öğrencilerin hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmalarında 
ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, beceri ve tutumların matematik bağlamında nasıl 
geliştirilebileceğinin yapıtaşlarını ve yol haritasını içermektedir. Matematik dersinin, 
öğrencilere kavramsal anlamanın yanı sıra işlem akıcılığı kazandırması; matematiksel bilgilerin 
matematiksel iletişimde ve problem durumlarını modelleme ve çözmede etkin kullanımını 
sağlayacak şekilde yapılandırılması gereklidir. Bu ise öncelikle, öğrencilerin matematiği 
“yararlı, uğraşmaya değer” bulmalarıyla ve “özenle ve sebat ederek çalışmalarıyla” 
mümkündür. Bu nedenle öğrencilerin matematikle ilgili duyuşsal gelişimleri, tutumları, öz 
güvenleri ve kaygıları dikkate alınmalıdır.  

14. Öğretim programındaki kazanımlara ulaşmada görsel öğeler ve gerçek hayat problemleri 
daha da zenginleştirilmelidir. Programın uygulanmasında matematik öğrenme aktif bir süreç 
olarak ele alınmıştır; öğrencilere araştırma yapma, matematiksel ilişkileri keşfetme ve 



ispatlama, modelleme ve problem çözme, çözüm ve yaklaşımları sınıf ortamında paylaşma ve 
tartışma olanakları sunulmuştur.  

15. Grafik altyapısı olmadan parçalı fonksiyon, mutlak değer, parabol grafiklerinin verilmesi 
amaçlarına karşılık kazanımların olumlu sonuç vermediği görüldü. 
 

B. ÖĞRETİM YÖNTEM –TEKNİK VE MATERYAL KULLANIMI 

 Beyin Fırtınası, Gösteri, Soru-cevap, Rol Yapma, Drama, Benzetim, İkili ve Grup Çalışmaları, 
Eğitsel Oyunlar, Takrir, gibi çeşitli teknikler ders ve konunun içeriğine göre uygulanmaktadır. Özellikle 
akıllı tahtanın daha aktif bir şekilde kullanılması için gerek EBA sitesinde gerekse diğer kaynaklarda 
var olan materyallerin, sistemin kullanılması gerekmektedir. Akıllı tahtaların donanımının tam 
yapılması gerekmektedir. Tabletlerin daha etkili kullanılması için içeriklerin belirlenmesi 
gerekmektedir. Zümre öğretmenleri arasında özellikle etkileşimli tahtayı aktif olarak kullanabilmek 
için yazılı ve görsel kaynak paylaşımının sağlanması gerekmektedir.    

1. Akıllı tahtada EBA dan videolar izletmek öğrencilerin ilgisi arttırdı. 
2. Öğrencilerin her dersten performans çalışması hazırlamaları, ders sayısının da fazla olması 

sebebiyle ödevlerin istenilen nitelikte olmamasına yol açmıştır.  
3. Meslek lisesi, Anadolu lisesi, fen lisesi matematik ve geometri müfredatı aynı olmamalı 
4. Uygulamalı matematik dersi olmalı. Alt yapısı hazırlamalı matematik laboratuvarları 

oluşturulmalı. 
5. Sınıf yönetimi ile ilgili öğretmenlere seminer verilmelidir. 
6. Okullarda kendimize ait çalışma odası olmalıdır. Matematik öğretmenliği bilgiyle, kitapla, ön 

hazırlıkla icra edilen bir meslektir. 
7. Özellikle geometri derslerinde akıllı tahta kullanımının fazla sayıda soru çözümünü sağladığı 

ve ders performansını arttırdığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin geometri derslerini daha iyi 
algıladıkları görülmüştür.  

8. Akıllı tahta kullanımında Star Board Sortware programı verimli kullanılamıyor. Bu program 
yerine PDF Annotator veya E-pic Pen programının veya benzeri programlarının akıllı 
tahtalarda yüklü olması daha verimli kullanım sağlayacaktır. Akıllı tahtaların calibration 
özellikleri sık sık sorun çıkartmaktadır. Bunun yanında 9. Sınıflarda kullanıma dağıtılan E-Tab 4 
tablet bilgisayarlarının akıllı tahtalarla bağlantıları sağlanamamaktadır. Böyle olunca 
öğrenciler tabletlerini kişisel yönde kullanmaktadırlar. 

9. Akıllı tahtaya uygun ders kitabı haricinde doküman hazırlanması, tahtanın daha etkin 
kullanılmasını sağlayacaktır. 

10. Tabletlerin veriliş amacına uygun olarak kullanılması için öğretmen, veli, idare birlikte 
çalışmalar yapmalıdır. 

C. DERS KİTAPLARI VE ÖĞRETİM MATERYALLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

  

1. 9. sınıf matematik kitabı müfredata uygun etkinlikler yer almalıdır. Konuların kolaydan zora 
doğru örneklerle düzenlenmiş olması öğrencilerin başarısını arttıracaktır. 

2. Etkileşimli tahtalar Matematik ve Geometri derslerinde aktif olarak kullanılmıştır. Özellikle 
geometri kazanımlarında etkileşimli tahtalar çok yararlı olmuştur.  Yeterli materyal olması 
derslerin işlenişi konusunda kolaylık sağlamıştır. Gerekli olduğu durumlarda, öğrencilerin 



kazanımlarını değerlendirmek ve uygulama yaptırmak için çeşitli etkinlikler hazırlanıp 
fotokopiyle çoğaltılmıştır.  

3. Özellikle teknolojik imkânlardan yararlanılarak etkileşimli tahta uygulamasıyla deneyleri de 
zararsız hale getirmek ve dersi eğlenceli hale getirmek mümkün olmaktadır. 

4. Ders merkezli işlenirken soru-cevap, problem çözme, tartışma, etkileşimli tahta kullanımı, 
beyin fırtınası gibi yöntemler kullanılmıştır. 

5. Öğretim programının yoğunluğu, fiziki şartların yetersizliği, öğrenci alt bilgi eksikliği farklı 
teknikleri uygulamada öğretmeni kısıtlamıştır. 

6. Ders saati dışında uygulama saatinin olma dersi daha verimli kılacak, başarıyı artıracaktır.  
7. Okullarda Matematik odası veya sınıfları oluşturulmalıdır. Böylece öğrencinin matematiğe 

olan ilgisi görsellikle arttırılabilir.  
8. Geometri dersinin bazı konularında iletki, gönye, pergel ve katı cisim maketlerinin 

kullanılmasının daha somut bir öğrenme sağlayacaktır. Okullarda bu materyaller temin 
edilmelidir. 

D. SINIF YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI 

1. 9.SINIF: Matematik ve geometrinin birleştirilmesi akademik başarıyı getirmiştir. Ancak 
kurallarla ilgili konuların temel inşa edilmeden anlatılmaya çalışılması zorluğu beraberinde 
getirmiştir. (Örnek olarak doğruda ve üçgende açı konusunun olmaması) 

2. 9 sınıfta 'fonksiyonlar' konusu öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesine uygun olmadığı ve 
öğretmeni zorladığı görülmüş, 10. Sınıfta 2. Derece denklemler öncesi uygun görülmüştür. 

3. 10.sınıflarda sayısal öğrenci ile eşit ağırlık öğrencilerine yazılı sorularının aynı olmaması, ortak 
sınavlar sırasında ders yapılamaması, bunun için de ortak sınavların belli bir zaman diliminde 
ders yapılmadan olması önerildi. 

4. 11.sınıfların müfredatı çok yoğun, zaman olarak yetişmiyor bununla ilgili konuların azaltılması 
yönünde görüş belirtildi. 

5. 12.sınıflarda YGS sınavının stresi ile birlikte konuların çok yoğun olduğu düşünülmektedir. 
6. Matematik dersinde öğrencilerin ön bilgilerinin eksik olması ve ezberci öğretimin öğrenci 

üzerindeki etkilerinden dolayı gerçek akademik başarıya ulaşılamamaktadır. 
7. Matematik dersinde okulda sayısal derslere öğrenciler gerekli önemi vermediğinden dolayı 

hedefler doğrultusunda zorluklarla karşılaşıldığı görülmüştür.   
8. Öğrencilerin derse katılımı için öğrenciler sürekli kontrol edilmeli ve derse hazır gelmeleri 

sağlanmalıdır. Ev ödevleri kontrol edilmelidir. Ayrıca sosyal faaliyetlere katılım da başarıyı 
artıracaktır. Ders öğretmenleri ise derslerde uygun konuları günlük hayattaki kullanımı ile 
ifade ederek öğrencinin ilgisini çekmeli ve verilen örnekler üzerinden konuya geçiş 
yapmalıdır. 

E. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 

1. Okullarda satranç takımları oluşturulmalı ve öğrencilere kurslar verilmelidir. 
2. Okullarda sporun çeşitli dallarında (sadece futbolla sabit kalmamak üzere) turnuvalar 

düzenlenmeli. 
3. Öğrencilere kültürel ve akademik geziler düzenlenmeli. 



4. Geçmiş yıllarda İmam Hatip liselerinden mezun olup belli makamlara gelmiş çeşitli başarılar 
elde etmiş kişilerin öğrencilere mezun olduktan sonra yapabilecekleri hakkında bilgiler veren 
seminerler düzenlenmelidir. 

5. Üniversitede matematik bölümünü gezip üniversite öğrenciler ile etkileşim sağlanıp, 
öğrencilerin matematik dersine olan ilgilerinin arttığını belirttiler. AB projeleri kapsamında bir 
proje hazırlanıp yurtdışındaki okullarla işbirliği sağlanıp matematiği sevdirme 
sağlanabileceğini, ancak proje hazırlamanın kapsamlı ve uzun bir süreç gerektirdiğini bundan 
dolayı öğretmenlerin buna ayıracakları zamanın ve alt yapının oluşturulması gerektiğini 
belirttiler. 

6. Okulun hayatın kendisi olduğu ve farklı etkinlikler ile öğrencinin kişilik gelişimine katkı 
sağladığı öğrenciye hissettirilmelidir. Bu anlayışı desteklemek için okulda yapılan etkinliklerde 
örneğin, belirli gün ve haftalarda, anma-kutlama programlarında öğrencinin de aktif olarak 
katılması hem başarıyı yükseltir hem de olumlu bir kişilik gelişimine yardımcı olur. Ayrıca 
öğrencinin özgüvenini artırır. Diğer öğrenciler için de güdüleyici olup öğrencileri daha 
yakından tanımamızı ve onların yeteneklerini görmemizi sağlar. 

7. Sosyal ve kültürel etkinlikler yapılırken genel olarak hep aynı öğrenciler seçilmektedir. Bu da 
bu öğrencilerin derslerden geri kalmasına neden olmakta, performans ve notlarının 
düşmesine yol açmaktadır. 

8. Matematik olimpiyatlarına ve bilgi sınavlarına öğrenciler yetiştirmek, 
9. Bilim fuar ve şenliklerine geziler düzenlemek öğrencilerin kişisel yeteneklerinin ortaya 

çıkmasında ve kişilik özelliklerinin gelişmesinde faydalı olmuştur. 

F. ÖLÇME - DEĞERLENDİRME VE MESLEKİ GELİŞİM 

1. Performans görevleri öğrenci için kırtasiye masrafı ve zaman kaybı sağlamamalıdır. 
Performans görevleri bu çerçevede düzenlenmelidir. Öğrencilerin kendi ilgi alanlarına göre 
bir dersten proje ödevi alıp bununla ilgilenmeleri yeterli ve daha faydalıdır. 

2. Konu bitimlerinde tarama sınavları yapılabilir. Derste başarılı olan öğrenciler ayrıca 
ödüllendirilir. Dönem sonlarında ilk üçe giren öğrencilere ödül verilir. 

3. Performans ödevleri öğrencileri bunaltmayacak şekilde verilmeli, geri dönüşümü 
sağlanmalıdır.  

4. Bu ödevlerin çoğunun internetten indiriliyor olduğu gerçeği ise verimliliği hakkındaki soru 
işaretlerini artırmaktadır. Matematik eğitiminde haftalık tekrar sınavları faydalı 
görülmektedir.  

5. Yeni yaklaşımlarla eğitim alanında uygulanmakta olan matematik öğretim programında, 
matematiği öğrenme aktif bir süreç olarak ele alınarak, öğrencilerin araştırma 
yapabilecekleri, keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp 
tartışabilecekleri ortamların sağlanmasının önemi vurgulanmaktadır. Bu ortamlarda 
öğrencileri yaratıcı düşünmeye, planlı çalışmaya, bilgiyi kullanmaya ve grupla çalışmaya 
yönlendirmek için performans değerlendirmenin kullanılması gerektiği üzerinde durulmalıdır.  

6. Ölçme ve değerlendirmede kazanımlara uygun şekilde sorular sorulamamakta. Bunun nedeni 
ise kazanımların YGS ve LYS ‘ de çıkan soruları ağırlık olarak karşılayamaması. Kazanımlar, 
biraz ağırlaştırılarak ve de ÖSYM bu kazanımlara uygun sorular sorulmalıdır. 

7. Ortak sınav uygulamasının her dönem birer tane yapılmasının daha uygun olacağı görüşü 
önemle vurgulanmıştır. 



G. ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

1. Matematik gibi özel ve önemli bir dersin öğretmeninin de önemini artmaktadır. Bu nedenle 
öğretmen kendini sürekli geliştirmeli ve değişime açık olmalıdır. Bu konuda bilimsel yayın, cd 
ve kitaplar takip edilmelidir. Kişisel gelişim seminerleri ve kursları da öğretmenlik mesleğinin 
önemli bir parçasıdır. 

2. Bilim sürekli gelişim halindedir. Bu gelişimi takip edebilmek adına değişen ve gelişen 
teknolojik imkânları eğitim ve öğretime kanalize edebilmek, öğrencinin ve öğretmenin 
vizyonunu genişletecek ve başarılarını arttıracaktır.  

3. Gelişen teknolojiyi olumlu yönde, eğitim ve öğretim alanında kullanabilmek; hem öğrencinin 
hem de öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimini destekleyecektir. 

4. Matematik durağan bir ders değildir. Bu yüzden öğretmenin mesleki gelişimi önemlidir. 
Öğrencilerin öğrenme sürecinde derse devamını sağlamak için öğretmenin mesleki yönden 
donanımlı olması lazımdır. Mesleki gelişim sürekli devam etmesi gerekir. Matematik dersini 
öğrenciye kolaylaştırmak,  sevdirmek, öğrencinin motivasyonunu yüksek tutmak için öncelikle 
öğretmenin kendisini geliştirmesi gerekir. Örneğin soyut konuların yer aldığı matematik 
konularında öğrencilere sadece bilgi olarak değil de bilim adamlarının hayatlarından kesitler 
anlatarak öğrenciyi derse motive edebiliriz. 

5. Öğretmenlerin mesleki gelişiminde kendilerini geliştirebileceği mutlu ve değerli 
hissedebileceği aktiviteler yapılmalıdır. 

6. Pedagojik alanda çıkan yayınları takip etmeli, 
7. Alanları ile ilgili test kitaplarını, makaleleri, deneyleri incelemeli, 
8. Üniversite – okul işbirliği geliştirilip öğretmenlerin gelişimine katkı sağlanmalı. 
9. Bilimsel bazı kitap ve dergilere okullar abone olmalı ve bulundurmalı. 
10. Müfredatta olan konulara göre hem branş içinde hem de diğer branş öğretmenleri ile (fen 

Bilimleri, Edebiyat, Arapça gibi) karşılıklı bilgi alışverişi içinde olması, dil öğretiminin 
gelişmesinde önemli bir katkı sağlamaktadır. 


