
ÖZET: Toplum içinde genifl bir kesimin matemati¤i
"okulda görülen, say›larla, hesaplamalarla ilgili sembolik
bir bilim dal›" olarak alg›lad›klar› bilinmektedir. Ankara’n›n
dört büyük üniversitesinde yürütülen araflt›rma, okul öncesi
ö¤retmen adaylar›n›n matemati¤e bu gözle bakmad›klar›n›
göstermektedir. Bu oldukça önemli ve bir o kadar da sevin-
dirici bir bulgudur. Ancak say›lar› hiç de az›msanamayacak
büyüklükte olan baz› adaylar›n da her fleyin, her tür düflün-
menin  "matematik" oldu¤una inand›klar›,  her tür matema-
tik konusunun okul öncesi matematik e¤itiminin konu alan›
içinde kabul edilmesi gerekti¤ini düflündükleri anlafl›lmak-
tad›r. Asl›nda bu durum da  bir tür matemati¤i iyi tan›ma-
mak olarak nitelenebilir. K›sa bir süre sonra okul öncesinde
ö¤retmenlik yapacak olan ö¤rencilerin matemati¤i do¤ru ta-
n›mas›, günlük yaflam içindeki yerini bilmesi, gerekti¤i fle-
kilde kullanabilmesi, yanl›fl bilgilenmekten kaynaklanan,
yersiz ve gereksiz matematik korkusunun azalmas›na da
önemli katk›lar getirebilir. Yap›lan çal›flma okul öncesi ö¤-
retmen adaylar›n›n matemati¤i nas›l alg›lad›klar›na ve ma-
temati¤i ö¤retmeye ne kadar haz›r olduklar›na ›fl›k tutmay›
amaçlamaktad›r. 

Anahtar Sözcükler: okul öncesi ö¤retmenli¤i, ö¤retmen
e¤itimi, matematik e¤itimi

ABSTRACT: It is a well-known fact that a large part of so-
ciety perceive mathematics as "a symbolic science about num-
bers and computations which are taught in the schools". This
research conducted in four big universities in Ankara has re-
vealed that preschool teacher candidates do not view mathe-
matics in this way. This finding is quite important and ple-
asing. However, a considerable number of candidates believe
that everything, and every way of thinking is about mathema-
tics, and they also think that all mathematic topics should be
included in the content knowledge of preschool mathematics
education. In fact, this case can also be seen as some sort of
not knowing mathematics well. For students who are going to
be teachers in preschools after a short time, identifying mathe-

matics correctly, knowing its place in daily life can make im-
portant contributions to reduce unnecessary mathematics an-
xiety that might come from their misinterpretations of mathe-
matics. This study is aimed at how preschool teacher candida-
tes perceive mathematics.

Keywords: preschool teacher education, teacher  training
mathematical education

1. G‹R‹fi

Toplum içinde genifl bir kesimin matemati¤i
"okulda görülen, kendine özgü iflaretler, semboller
kullanan, say›larla, hesaplamalarla ilgili bir ders"
olarak alg›lad›klar› bilinmektedir. Oysa matematik
çoktan günlük yaflamlar›m›za s›zm›fl, okula giden,
gitmeyen herkes için do¤du¤u andan itibaren yafla-
m›n bir parças› olmufltur (King, 1998; Sertöz,
1999). Hem de yaln›zca al›flveriflte yada saate ba-
karken oldu¤u gibi say›larla, hesaplamalarla ilgili
olarak de¤il, bundan çok daha öte, kavramlar›yla,
düflünme biçimiyle de yaflamlar›m›zdaki yerini al-
m›flt›r. "Sabah", "daha önce", "k›sa zamanda", "ya-
n›nda", "ortas›nda", "içinde", "d›fl›nda", "az",
"çok", "azald›", "ço¤ald›", "uzun boylu", "daha es-
mer" ve daha bunlar gibi her gün onlarca kez kulla-
n›lan pek çok kavram do¤rudan matematik içerir.
Çünkü miktar, karfl›laflt›rma, s›ralama, ifllem, ölçü,
konum ifade eder. Yaln›z bu da de¤il, sorunlar› al-
g›lay›fl›m›z, üretti¤imiz çözümler, göze al›nacak
risklerin yada olas›l›klar›n hesab› da hep yaflam
içindeki matemati¤i oluflturur. (Sperry Smith, 1996;
NCTM, 2000) . Bu durum günlük yaflamdan al›nan
herhangi bir kesitte kolayca görülebilir (Bkz. EK I).  
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Yaflam boyu, ister istemez sürecek olan mate-

matikle olan iliflkide okul öncesi dönemi büyük
önem tafl›r. Çünkü bu dönemde insanlarda mate-
matik korkusu henüz oluflmam›flt›r. Herkes okula,
evinden gelirken beraberinde getirdi¤i parça bölük
bilgilerle bafllar. Ana dilini ö¤renir gibi fark›nda
olmadan ö¤rendi¤i bu bilgilerle iliflkisi kurulma-
dan ö¤retilmeye çal›fl›lan matematik çocuklara so-
yut gelir ve ço¤unlukla onlar› korkutur. Bunlara
bir de e¤itim sistemindeki aksakl›klar, matematik
e¤itimindeki hatal› yaklafl›mlar eklendi¤inde  ma-
temati¤e karfl› oluflan olumsuz önyarg› daha da
büyür. Oysa günlük yaflamda karfl›lafl›lan ve zaten
ö¤renilmifl olan bilgilerle ba¤› kurularak anlat›lan
matematik, matematik korkusu oluflmas›n› büyük
ölçüde engeller. (Nesin, 1989; Tepedelenlio¤lu,
1983). ‹flte bu noktada, okul öncesinde verilen e¤i-
tim devreye girer. Bu dönemde oyunlar›n a¤›rl›kta
oldu¤u, gerginliklerden, önyarg›lardan daha uzak
bir ortamda, çocuklar› matematikle korkutmadan
tan›flt›r›lmak çok daha kolay baflar›labilir. (Atkin-
son, 1992).

Okul öncesi e¤itiminde çocuklar›n geliflim
özellikleri de dikkate al›narak matemati¤in birçok
konusuna yer verilmekte, ilkö¤retim matemati¤i-
nin daha  kolay ö¤renilmesi için uygun bir zemin
haz›rlanmaktad›r. Bu dönem çocu¤un matemati-
¤in temelini oluflturan pek çok kavram›n kendisiy-
le de¤il onu daha iyi anlamas›n› sa¤layacak du-
rumlarla karfl›laflt›¤› dönemdir. 

Bir örnek vermek gerekirse, okul öncesi dö-
nemde kazan›lan "say› kavram›" de¤il, günlük ya-
flam›nda s›kl›kla karfl›laflt›¤› say›lar›n "sembolleri,
yaz›l›fl›, ...." gibi baz› özellikleridir. Oysa say› bir
sembol de¤il, miktara iliflkin bir soyutlamad›r ve
sembol yaln›zca onun ad›n› gösterir. Bafllang›ç
noktas›, basamak gibi baz› kavramlar oluflmadan
say› kavram› ö¤renilemez. "59" okulöncesi  çocu-
¤u için yaln›zca bir semboldür, 95 ile kolayca ka-
r›flt›r›labilir... Bu nedenle de okul öncesi e¤itimin-
de günlük yaflam›nda sürekli karfl›laflt›¤› büyük sa-
y›lara (boyu 113 cm, 2003 y›l›, 25  milyon TL, ...)
, ondal›k say›lara (5,5 yafl...) hatta negatif say›lara
(hava s›cakl›¤› -50C,...) yer verilebilir. ‹lkö¤reti-

me geçildi¤inde ise say› "büyüklük" olarak alg›-
lanmal›, bu nedenle de bafllang›çta küçük, s›n›flar
büyüdükçe daha büyük say›lar üzerinde çal›fl›lma-
l›d›r (Sovchik, 1989; Askew 1998 ). 

Bu çerçevede bak›ld›¤›nda, matemati¤in nere-
deyse tüm konular› okul öncesinde matematik e¤i-
timinin kapsam›na girmektedir. Grafikler, olas›l›k,
toplama – ç›karma, çarpma - bölme , koordinatlar,
ölçüm, örüntüler, geometri,  s›n›fland›rma, efllefl-
tirme, sayma, say›lar, dil, s›ralama, kavramlar, ve-
ri toplama, problem çözme, istatistik, semboller...
Az yada çok, okul öncesi e¤itimi döneminde yü-
zeysel ve tan›ma düzeyinde de olsa bu konular›n
tümüne de¤inilmektedir.

Okul öncesi dönemi çocuklar›n›n matematikle
do¤ru flekilde tan›flt›r›lmas› için önce e¤itimcilerin
matemati¤i do¤ru tan›mas›, yaflam içindeki yerinin
fark›nda olmas›, uygun biçimde kullanmas› ve ne
ö¤retece¤ini iyi bilmesi gerekir. Acaba okul öncesi
ö¤retmenleri yetiflirken matematikle ilgili olarak
yeterli e¤itimi  almakta m›d›rlar? Bu araflt›rma ile
okul öncesi ö¤retmen adaylar›n›n matemati¤i nas›l
alg›lad›klar›na ›fl›k tutulmaya çal›fl›lmaktad›r. 

1. 1. Araflt›rma Problemi

Okul öncesi ö¤retmen adaylar› matemati¤i na-
s›l alg›l›yor? Yaflam içinde ne kadar ay›rt edebili-
yor, uygun biçimde kullanabiliyor ve ne ö¤retece-
¤ini ne kadar biliyor? 

2. YÖNTEM

Yap›lan çal›flma, okul öncesi ö¤retmen adayla-
r›n›n matemati¤i nas›l alg›lad›klar›na iliflkin ipuç-
lar›n› de¤erlendirmek amac›na yöneliktir.  

Araflt›rma, Ankara’n›n okul öncesi ö¤retmeni
yetifltiren dört büyük üniversitesinde, bu bölüm-
lerde 3. ve 4. s›n›fta okumakta olan 197 ö¤renci
üzerinde yürütülmüfltür. Bölümler  araflt›rmada A,
B, C ve D olarak gösterilmifltir. 

Verilerin toplanmas›nda 6 sorudan oluflan bir
soru ka¤›d› kullan›lm›flt›r. 

• ‹lk soruda araflt›rmac› taraf›ndan kurgulanan
"günlük yaflamdan bir kesit" verilmekte ve
ö¤retmen adaylar›ndan bu metinde yer alan
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matematiksel unsurlar› bulup yazmalar› is-
tenmektedir. 

• ‹kinci soruda matematikle ilgili oldu¤u düflü-
nülen "toplama-ç›karma, ortas›nda, alt›nda–
üstünde, erken–geç, içinde–d›fl›nda, uzak–ya-
k›n, bofl–dolu, az–çok, benzer–farkl›, dün–bu-
gün, ayn›s›" kavramlar› verilmifl ve adaylar-
dan bu kavramlar› matematikle ilgisi aç›s›n-
dan 5 üzerinden puanlamalar› istenmifltir. 

• Üçüncü soruda adaylardan günlük yaflama
iliflkin matematik örnekleri vermeleri isten-
mektedir. 

• Dördüncü soruda yan›tlay›c›lardan matema-
tikle ilk kez ne zaman karfl›laflt›klar› sorul-
maktad›r. 

• Beflinci soruda yan›tlay›c›lardan matematik-
le ilgili bir soru yazmalar› istenmifltir. 

• Alt›nc› ve son soruda "grafikler, olas›l›k,
toplama – ç›karma, bölme – çarpma, koordi-
natlar, ölçüm, örüntüler, geometri, s›n›flan-
d›rma, efllefltirme, sayma, say›lar, dil, s›rala-
ma, kavramlar, veri toplama, problem çöz-
me, istatistik, semboller" olmak üzere top-
lam 19 konu verilmekte ve yan›tlay›c›lardan
bu konulardan hangilerini "okul öncesinde"
matematik ö¤retiminin konu alan› içinde
görmedikleri sorulmaktad›r. 

Verilerin analizinde sorular temel al›nm›flt›r.

• ‹lk soruya verilen aç›k uçlu yan›tlar ayr›flt›-
r›lm›fl, araflt›rmac› taraf›ndan belirlenen ka-
tegorilerine göre s›n›fland›r›lm›fl ve frekans-
lar› bulunmufltur. Metinde araflt›rmac› tara-
f›ndan saptanan 13 farkl› kategoride, toplam
40 unsur bulunmaktad›r (EK. I).

• ‹kinci soruda ise her kavram için ortalama
puanlar hesaplanm›flt›r.

• Üçüncü soruya verilen yan›tlardaki örnekler
uygunsa 2, bir örnek yoksa yada verilen ör-
nek uygun de¤ilse 1 ile puanlanm›flt›r. Puan-
lar s›ralama ölçe¤indedir ve her kategori için
frekanslar ve yüzdeler hesaplanm›flt›r. 

• Dördüncü soruda al›nan yan›tlarda, do¤um-
dan anaokuluna kadar olan dönem 1, ana-
okulu s›ralar› 2 ve ilkokul 3  olarak puanlan-
m›flt›r. Puanlar s›ralama ölçe¤indedir ve her
kategori için frekanslar ve yüzdeler hesap-
lanm›flt›r. 

• Beflinci soruda yan›tlay›c›lar›n yazmas› iste-
nen sorular, e¤er anlams›z, yanl›fl, tam olarak
do¤ru ifade edilmemifl yada bofl ise 1,  an-
laml› ve do¤ru ifade edilmifl ise 2 olarak pu-
anlanm›flt›r. Puanlar s›ralama ölçe¤indedir
ve her kategori için frekanslar ve yüzdeler
hesaplanm›flt›r. 

• Alt›nc› soruda yan›tlay›c›larca iflaretlenen
kategorilerin frekans ve yüzdeleri hesaplan-
m›flt›r. 

3. BULGULAR VE YORUM

Araflt›rma bulgular› sorular temelinde, o soru-
yu yan›tlayanlar dikkate al›narak sunulmakta ve
tart›fl›lmaktad›r. 

3. 1. Birinci Soruya ‹liflkin Bulgular

Okul öncesi ö¤retmen adaylar›n›n üniversite
baz›nda ve toplam olarak, günlük yaflam içindeki
matemati¤i ne kadar ay›rt edebildiklerine iliflkin
bulgular Tablo 1’de özetlenmifltir. 

Tablo 1. Adaylarca Bulunan ve Bulunabilecek Matematiksel Unsurlar

VER‹LEN MET‹NDE BULUNAB‹LECEK MAKS‹MUM UNSUR 40

TÜM Ö⁄RENC‹LER‹N BULAB‹LECEKLER‹ TOP MAKS‹MUM UNSUR 7800

TOPLAM UNSUR
%

BULUNAN BULUNAB‹LECEK

A (N=63) 609 2520 24
B   (N=59) 520 2360 22
C   (N=46) 511 1840 28
D   (N=27) 246 1080 23
TOPLAM (N=195) 1886 7800 24
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Tablo 1’den, kendilerine verilen metin içinde-

ki matematik unsurlar› bulabilme oran›n›n tüm
ö¤retmen adaylar› için  % 24 oldu¤u görülmekte-
dir. ‹lk bak›flta düflük olarak görünse bile, matema-
ti¤in günlük yaflamla nas›l bütünleflti¤i ve ilk kez
karfl›lafl›lan bir metnin içindeki matematiksel un-
surlar› ay›rt edebilmenin zorlu¤u dikkate al›narak
bu oran hiç de az›msanmamal›d›r. 

Üniversiteler dikkate al›narak incelendi¤inde
ise bir tanesi biraz daha yüksek olmakla birlikte
oranlar›n oldukça yak›n olduklar› görülmektedir.
Bu da en az›ndan Ankara’daki okullardan yetiflen
ö¤retmenler aras›nda yaflam içindeki matemati¤in
ay›rt edilmesi aç›s›ndan fazla bir fark olmad›¤›na
iflaret etmektedir.

Yan›tlar teker teker incelendi¤inde ise, ö¤renci-
lerden az›msanamayacak bir k›sm›n›n (45 kifli; %
23) "yaflam içindeki matematik" konusunu epeyce
abartt›¤›, her fleyin, her türlü düflünmenin matema-
tik oldu¤una inand›¤› hayretle gözlenmifltir. Bu ö¤-
renciler verilen metinde olas›l›k, istatistik, koordi-
nat, efllefltirme, daire (sabah-akflam döngüsü nede-
niyle), küme unsurlar›n›n var oldu¤unu iddia et-
mifl, "fark›na varma", "yol", "h›z", "oturarak-kol-
tuk", "anlafl›lan", "merdiven", "kahvalt›", "ihale",
"yetiflmek", "açmak", "otobüse atlamak", "diflini
f›rçalamak", "göz atmak", "bakmak", "merdiven-
lerden inmek", "düflünmek", "yememek", "merdi-
venlerden atlamak", "nerede oldu¤unu anlamak",
"yo¤unluk", "çevre", "kuflku", "otobüs", "yemek",
"evden f›rlamak", "tatil", "sevinmek" sözcüklerini
matematiksel unsur olarak yazm›flt›r. Asl›nda bu
bulgu da bu adaylar için bir tür matemati¤i çok iyi
tan›mamak olarak nitelenebilir. 

Metin içinde, araflt›rmac› taraf›ndan belirlenen
ve 13 farkl› kategoride toplanan matematik unsur-
lar›n bulunabilme oranlar› Tablo 2’de gösterilmifl-
tir. Tablo 2 incelendi¤inde baz› kategorilerde yer
alan matematiksel unsurlar›n daha kolay ay›rt
edildi¤i, baz›lar›n›n ise çok daha zor bulunabildi-
¤i anlafl›lmaktad›r. Örne¤in "yar›s›" bir matematik
unsuru olarak % 58 oran›nda ay›rt edilebildi¤i hal-
de "yan›", "arkas›", "yanaflm›fl" gibi konumla ilgi-
li unsurlar ancak % 3 gibi oldukça düflük oranda
bulunabilmifltir. Ayn› biçimde, "problem çözme"
% 5, "erken-geç", "sabaha do¤ru", "hemen", "az

sonra", "birden" gibi görece zaman bildiren unsur-
lar da % 9 oran›nda ay›rt edilebilmifltir."Üçer
üçer", "befl milyon", "10 km", "35-40 yafllar›nda"
gibi miktar bildiren yada say› ile ilgili ifadelerin
ay›rt edilme oranlar› ise  % 50’ler civar›ndad›r. Bu
bulgu girifl bölümünde de söylendi¤i gibi, toplum-
daki "matemati¤i say›larla s›n›rlama" e¤iliminin
bir uzant›s› olarak görülmelidir. 

Ayn› veriler, soruyu yan›tlayan 195 aday aç›s›n-
dan incelendi¤inde, miktar-say› ve say›-ölçü kate-
gorilerini neredeyse tüm adaylar›n (182 aday) ay›rt
edebildikleri söylenebilir. Buna karfl›l›k problem
çözme (10 aday) ve konum (18 aday) kategorileri
çok az aday taraf›ndan ay›rt edilebilmifltir. 

Ayn› kategori içinde birden çok unsur yer ald›-
¤›nda, birim bafl›na düflen ortalaman›n 1’in biraz
üzerine ç›kabildi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu bulgu ayn›
kiflinin birden çok unsuru ay›rt etmekte fazla bafla-
r›l› olmad›¤›n› göstermektedir. Her ne kadar, mik-
tar-say› gösteren unsurlar için bu ortalama 2 biri-
min üzerine ç›km›fl görünse de bu kategoride bu-
lunmas› beklenen unsur say›s›n›n 6 oldu¤u dikka-
te al›nd›¤›nda 2 say›s›n›n yüksek görülmemesi ge-
rekti¤i kolayca söylenebilir.

Yine Tablo 2, kategoriler baz›nda, matematik-
sel unsurlar›n ay›rt edilmesi bak›m›ndan üniversi-
teler aras›nda göze çarpacak bir fark olmad›¤›n›
ortaya koymaktad›r.  

3. 2. ‹kinci Soruya ‹liflkin Bulgular

Okul öncesi ö¤retmen adaylar›n›n toplama-ç›-
karma, ortas›nda, alt›nda-üstünde, erken-geç, için-
de-d›fl›nda, uzak-yak›n, bofl-dolu, az-çok, benzer-
farkl›, dün-bugün ve ayn›s› kavramlar›n› matema-
tikle ne ölçüde ilgili bulduklar›na iliflkin bulgular
Tablo 3’de gösterilmifltir.

Tablo 3 incelendi¤inde, okul öncesi ö¤retmen
adaylar›n›n verilen tüm kavramlar›n büyük ölçüde
matematik içerdi¤i yönünde görüfl bildirdikleri gö-
rülmektedir. Özellikle "toplama-ç›karma" (4,94),
"bofl-dolu" (4,11) ve "az-çok" (4,36) kavramlar›n›n
büyük ölçüde matematik içerdi¤i kan›s› hakimdir.
‹çinde en az matematik oldu¤u düflünülen "Dün-bu-
gün" kavramlar›n›n bile yar›dan çok (3,28 > 3) ma-
tematiksel oldu¤u düflünülmektedir. 



[198 Aysun Umay J. of
Ed.25

Ö¤retmen adaylar›n›n verilen kavramlar›n ma-
tematik içerme derecesi konusundaki fikirleri, bu
kavramlarla ilgili unsurlar› bulabilmeleri ile iliflki-
li midir? Bu amaçla, verilen kavramlar ilk soruda-
ki metinde yer alan unsurlarla iliflkilendirilerek
adaylar›n bu düflüncelerini ne ölçüde yaflama geçi-
rebildikleri bulunmaya çal›fl›lm›flt›r. Ancak bulgu-
lar bu iliflkinin oldukça az oldu¤unu ortaya ç›kart-
m›flt›r. Bulunabilen en yüksek iliflki katsay›s› 0,31
ile "alt›nda-üstünde" kavram› ile 12. unsur olan
"konum" aras›ndad›r ki bu da oldukça zay›f bir
iliflkiye iflaret etmektedir.

3. 3. Üçüncü Soruya ‹liflkin Bulgular

Üçüncü soruya iliflkin bulgular Tablo 4’de özet-
lenmifltir. Tablo 4’den de görülebilece¤i gibi, ö¤-
retmen adaylar›n›n % 91’i matematikle ilgili kendi
yaflamlar›ndan birer örnek verebilmifltir. Veriler
üniversiteler baz›nda incelendi¤inde, matemati¤e
günlük yaflamdan örnek vermek konusunda üni-
versiteler aras›nda az da olsa farkl›l›klar›n oldu¤u
görülmektedir. Üniversitelerden birinde (A) bu
oran % 80’e kadar düflmektedir. Daha önceki soru-
lara verilen yan›tlar göz önüne al›nd›¤›nda bu bul-
gunun yorumlanmas› daha da güçleflmektedir. 

Tablo 2. Okul Öncesi Ö¤retmen Adaylar›n›n Bir Metindeki Matematik Unsurlar›n› Ay›rt Edebilme Düzeyleri

BULUNAB‹LEN MAKS‹MUM UNSUR 2 3 3 2 4 3 1 3 3 2 3 3 1

BULUNAB‹LECEK MAK. UNSUR 2 6 3 2 5 5 1 3 3 2 3 4 1

BULUNAB‹LECEK TOP MAK. UNSUR 390 1170 585 390 975 975 195 585 585 390 585 780 195

A f 9 23 47 56 57 21 41 40 60 52 30 7 2

(N=63) TOP 10 29 53 68 135 25 41 45 109 53 31 7 2

B f 4 17 49 55 57 24 28 16 58 51 11 4 1

(N=59) TOP 4 22 51 68 121 32 28 18 108 51 12 4 1

C f 22 30 39 33 42 28 29 23 40 35 23 4 6

(N=46) TOP 28 41 61 42 87 49 29 30 69 35 27 8 6

D f 10 10 21 20 26 6 15 12 24 21 13 3 1

(N=27) TOP 10 13 26 25 54 7 15 14 39 21 18 3 1

Genel  f 45 80 156 164 182 79 113 91 182 159 77 18 10
GENEL (N=195)

Genel TOP 52 105 191 203 397 113 113 107 325 160 88 22 10

BULUNAN B‹R‹M UNSUR 1,16 1,13 1,22 1,24 2,18 1,43 1 1,18 1,79 1 1,14 1,22 1

BULUNANLARIN YÜZDES‹ ,13 ,09 ,33 ,52 ,41 ,12 ,58 ,18 ,56 ,41 ,15 ,03 ,05
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Çünkü bu üniversite ö¤rencileri, verilen parça
içindeki matematiksel unsurlar›n saptanmas›nda
ikinci s›ray› alm›fl ve ikinci soruda yer alan kav-
ramlar›n büyük ölçüde matematik içerdi¤i yönün-
de görüfl bildirmifllerdir. 

Okul öncesi ö¤retmen adaylar›n›n bu soruyu
yan›tlarken vermifl olduklar› örnekler incelendi-
¤inde, verilen örneklerin büyük ölçüde say›sal ol-
du¤u görülmektedir. Bu bulgular Tablo 5’de özet-
lenmifltir.

Ö¤retmen adaylar›n›n % 91 gibi büyük bir
oranla günlük yaflamdaki matematikle ilgili ör-
nek verebilmifl olmalar›na karfl›n verilen örnek-
lerden her üç tanesinden ikisinin  al›flverifl, za-
man  hesaplama gibi do¤rudan say›larla, ifllem-
lerle ilgili olmas› oldukça dikkat çekici bulun-
mufltur. Buna karfl›l›k problem çözme, planlama,
programlama, ölçüler gibi di¤er tüm konularla il-
gili olan örnekler yan›tlar›n ancak beflte birini

oluflturmaktad›r.  Bu bulgu da "matematik" denil-
di¤inde akla genellikle say›lar›n geldi¤inin so-
mut bir göstergesidir. 

Daha çok say›larla ilgili örnekler verme ko-
nusunda  üniversitelerden birindeki (B) okul ön-
cesi ö¤retmenli¤i ö¤rencilerinin di¤erlerinden
daha yüksek bir orana, % 75 oran›na ulaflt›¤›, bir
üniversitenin (C) ö¤rencilerinin ise % 57 ile di-
¤erlerinin oldukça arkas›nda kald›¤› dikkati  çek-
mektedir. Bu gözle Tablo 2 yeniden incelendi¤in-
de, verilen metindeki matematik unsurlar› ay›rt
etmede B’de okuyan ö¤retmen adaylar›n›n daha
çok  say›larla ilgili unsurlar› bulmakta isabet
kaydettikleri görülmektedir. Ayn› tablodan C’de-
ki adaylar›n di¤er unsurlar› da daha fazla ay›rt
edebildikleri anlafl›lmaktad›r. Bu sonuç iki soru-
nun bulgular›n›n uyum içinde oldu¤unu göster-
mektedir ki bu durum araflt›rman›n güvenirli¤i-
nin de bir iflaretidir. 

Tablo 3. Okul Öncesi Ö¤retmen Adaylar›n›n Baz› Kavramlar›n Ne Ölçüde Matematik ‹çerdi¤ine ‹liflkin Görüflleri

A (64) 4,97 3,62 3,24 3,38 3,27 3,89 3,98 4,21 3,38 3,27 3,66

B  (58) 4,93 2,98 2,91 2,98 2,85 3,22 3,86 4,26 3,17 2,67 2,98

C  (47) 4,91 3,98 3,87 3,85 3,91 4,26 4,49 4,68 4,15 3,74 4,30

D  (27) 4,96 4,00 3,69 3,85 3,96 4,22 4,26 4,37 3,85 3,78 4,00

TOPLAM N (196) 4,94 3,57 3,36 3,44 3,40 3,84 4,11 4,36 3,57 3,28 3,67

‹lgili Unsur (8.) (12.) (12.) (2.) (12.) (11.) (6.) (11.) (11.) (3.) (11.)

‹lgili Unsur ile r 0,02 0,19 0,31 0,09 0,21 0,25 0,15 0,16 0,19 0,25 0,07
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Tablo 4. Okul Öncesi Ö¤retmen Adaylar›n›n Günlük Yaflamdaki Matematikle ‹lgili Örnek  Verebilme Durumlar›

Soru Kategoriler A B C D Frekans Ortanca %

Matematik ile 1: ÖRNEK YOK 12 1 4 1 18 9

ilgili günlük 2: ÖRNEK VAR 49 56 42 24 171 * 91

yaflamdan bir Ortanca için   % 80 98 91 96

örnek yaz›n.
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3. 4. Dördüncü Soruya ‹liflkin Bulgular

Dördüncü soruya iliflkin bulgular Tablo 6’da
özetlenmifltir. Tablo 6’dan da görülebilece¤i gibi,
ö¤retmen adaylar› matematikle ne zaman karfl›lafl-
t›klar› konusunda farkl› görüfllere sahiptir. Genel
olarak bak›ld›¤›nda en çok anaokulu döneminde
karfl›laflt›klar›n› düflünmekle birlikte (% 38) ana-
okulundan daha önce karfl›laflt›¤›n› düflünenler (%

35) de oldukça fazlad›r.  Nitekim yan›tlar üniver-

site baz›nda incelendi¤inde C’de okumakta olan

ö¤retmen adaylar›n›n ortancas›n›n anaokulu döne-

minden de öncesine kayd›¤› görülmektedir. Yine

de, matematikle ilkokuldan önce karfl›laflt›¤›n› dü-

flünenlerin oran›n›n  % 73 oldu¤u dikkate al›nd›-

¤›nda ulafl›lan bulgunun tatmin edici oldu¤u söy-

lenebilir.  

3. 5. Beflinci Soruya ‹liflkin Bulgular

Okul öncesi ö¤retmen adaylar› matematik so-
rusu yazma konusunda yeterince baflar›l› olama-
m›fllard›r (Tablo 7). Tablo 7’den de görülebilece¤i
gibi, ö¤retmen adaylar›n›n % 26’s› hiçbir s›n›rla-
ma olmad›¤› halde herhangi bir matematik sorusu-

nu do¤ru ifade edememifl yada bofl b›rakm›flt›r.
Bu, k›sa bir süre sonra ö¤retmenlik yapacak olan
adaylar için oldukça yüksek bir orand›r. 

3. 6. Alt›nc› Soruya ‹liflkin Bulgular

Alt›nc› soruya iliflkin bulgular Tablo 8’de gös-
terilmifltir.    

Tablo 5. Günlük Yaflamla ‹lgili Verilen Örneklerin Da¤›l›m›

Say›, sayma, ifllem, hesaplama Di¤er Yok / Yanl›fl

f % f % f %

A (64) 42 66 7 11 15 23

B (59) 44 75 12 20 3 5

C (47) 27 57 16 34 4 9

D (27) 18 67 6 22 3 11

TOP (197) 131 66 41 21 25 13

Tablo 6. Okul Öncesi Ö¤retmen Adaylar›n›n 

Matematikle ‹lk Ne Zaman Karfl›laflt›klar›na ‹liflkin Görüfllerinin Da¤›l›m›

Soru Kategoriler A B C D Frekans Ortanca %

Matematikle 1: ANAOKULUNDAN DAHA ÖNCE 13 21 24 8 66 35

ilk kez ne 2: ANAOKULU 26 21 15 9 71 * 38

zaman karfl›laflt›n›z? 3: ‹LKOKUL 22 15 7 8 52 27

Tablo 7. Okul Öncesi Ö¤retmen Adaylar›n›n Matematikle ‹lgili Soru Yazabilme Durumlar›

Soru Kategoriler A B C D Frekans Ortanca %

1: YANLIfi-TAM DO⁄RU 17 13 12 6 48 26

Matematikle ‹FADE ED‹LMEM‹fi -BOfi

ilgili bir soru 2: ANLAMLI – DO⁄RU 44 44 33 18 139 * 74 

yaz›n.    ‹FADE ED‹LM‹fi 

Ortanca için   % 72 77 72 72
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Tablo 8’den, okul öncesi ö¤retmen adaylar›n›n
toplama-ç›karma, ölçme, s›n›fland›rma, efllefltir-
me, sayma, say›lar, dil, s›ralama, kavramlar, prob-
lem çözme ve sembollerin okul öncesi matematik
konu alan› içinde oldu¤undan emin olduklar› an-
lafl›lmaktad›r. Buna karfl›l›k baflta istatistik ve
koordinatlar olmak üzere grafikler, olas›l›k, böl-
me-çarpma, örüntüler, geometri ve veri toplama
konular›n›n okul öncesi e¤itim program› içinde
yer ald›¤› konusunda farkl› düzeylerde kuflkula-
r› vard›r. 

Bu bulgu, ö¤retmen adaylar›na okul öncesi
e¤itindeki  matematik konular›n›n kapsam› konu-
sunda daha ayr›nt›l› bilgi verilmesi gerekti¤ini or-
taya koymaktad›r.  

SONUÇ VE ÖNER‹LER

Ankara’n›n dört büyük üniversitesinde, 3. ve 4.
s›n›fta okumakta olan ö¤renciler üzerinde yürütü-
len araflt›rma, okul öncesi ö¤retmen adaylar›n›n
matemati¤e yaln›zca bir ders gözüyle bakmad›kla-

r›n› göstermektedir. Matemati¤in günlük yaflam
içine yay›lm›fl pek çok unsurunun yaklafl›k dörtte
birini bir bak›flta ay›rt edebilmeleri asl›nda olduk-
ça sevindirici bir sonuçtur. Ayr›ca bu konuyla ilgi-
li olarak  okul öncesi ö¤retmeni yetifltiren Anka-
ra’daki üniversiteler aras›nda dikkat çekici bir
farkl›l›¤a da rastlanmam›flt›r. Bu oldukça önemli
ve bir o kadar da sevindirici bir sonuçtur. 

Ancak baz› adaylar›n verdikleri yan›tlardan da
her fleyin, her tür düflünmenin "matematik" oldu-
¤una inand›klar› anlafl›lmaktad›r. 

Araflt›rmaya kat›lan adaylar›n yaklafl›k dörtte
birini oluflturan bu ö¤rencilerin, "koltuk", "kah-
valt›", "ihale", "yetiflmek", "açmak", "otobüse at-
lamak", "diflini f›rçalamak", "göz atmak", "bak-
mak", "merdivenlerden inmek", "düflünmek", "ye-
memek", "çevre", "otobüs", "yemek", "evden f›r-
lamak", "tatil", "sevinmek" de içinde olmak üzere
pek çok sözcü¤ü matematiksel unsur olarak yaz-
m›fl olmalar› da  bir tür matemati¤i iyi tan›mamak
olarak nitelenebilir. 

Tablo 8. Okul Öncesi Ö¤retmen Adaylar›n›n 

Okul Öncesi Matematik E¤itimi ‹çinde Yer Almad›¤›n› Düflündükleri Konulara ‹liflkin Yan›tlar›

Kategoriler A (N=64) B (N=59) C (N=47) D (N=27) TOP (N=197) %

1. Grafikler 31 20 4 4 59 30

2. Olas›l›k 31 45 5 8 89 45

3. Toplama - ç›karma 2 3 5 3

4. Bölme - çarpma 32 41 6 3 82 42

5. Koordinatlar 54 47 16 13 130 66

6. Ölçüm 9 13 4 2 28 14

7. Örüntüler 37 37 1 7 82 42

8. Geometri 19 25 1 5 50 25

9. S›n›fland›rma 1 2 1 4 2

10. Efllefltirme 1 1 1

11. Sayma

12. Say›lar 1 1 1

13. Dil 2 4 4 4 14 7

14. S›ralama

15. Kavramlar

16. Veri toplama 22 25 5 6 58 29

17. Problem çözme 5 11 2 18 9

18. ‹statistik 50 51 22 11 134 68

19. Semboller 5 11 2 4 22 11
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Okul öncesi ö¤retmen adaylar›n›n, matematik-
le ilgisi pek de bilinmeyen erken-geç, içinde-d›-
fl›nda, uzak-yak›n, bofl-dolu gibi birçok kavram›n
büyük ölçüde matematik içerdi¤ini belirtmesi  ve
bu konuda da üniversiteler aras›nda kayda de¤er
bir fark bulunmamas› yine sevindirici bir sonuç
olarak ortaya ç›km›flt›r. Ancak araflt›rmada adayla-
r›n okul öncesi matematik e¤itiminin konu alan›-
n›n kapsam› hakk›nda yeterli bilgiye sahip olma-
d›klar›  anlafl›lmaktad›r. Bu kolayca giderilebilir
bir eksikliktir. 

K›sa bir süre sonra okul öncesinde ö¤retmenlik
yapacak olan ö¤rencilerin matemati¤i do¤ru tan›-
mas›, günlük yaflam içindeki yerini bilmesi, yanl›fl
bilgilenmekten kaynaklanan, yersiz ve gereksiz
matematik korkusunun azalmas›na da önemli kat-
k›lar getirebilir. 
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SORU 1:  Afla¤›da günlük yaflam›m›zda  her an karfl›laflabilece¤imiz  olay  verilmifltir. Lütfen bu olay içinde yer ald›¤›n› dü-

flündü¤ünüz matematiksel unsurlar› yaz›n›z. 

1. ZAMAN: Sabah-akflam... (2)

2. ZAMAN - GÖRECE: Erken-geç, sabaha do¤ru, hemen, az sonra, birden... (6)

3. ZAMAN - ÖLÇÜ: Saat 9.30, cumartesi, bugün... (3)

4. KAT - PER‹YOD‹K : Üçer üçer, kaç befl milyon... (2)

5. M‹KTAR – SAYI: ‹ki (lokma), üç (kifli), bir (bilet), bir (an)... (5)

6. BÜYÜKLÜK – GÖRECE: Çok, kalabal›k, bofl-dolu, (kuflku) dolu, tenha, k›sa (boylu)... (5)

7. KES‹R – BÖLME: Yar›s›... (1)

8. ‹fiLEM: Para üstü, (flaflk›nl›¤›) artt›, (para) kaybetme... (3)

9. SAYI – ÖLÇÜ: 5 Milyon TL, 10 km... (3)

10. TAHM‹N - KARAR: 35-40 yafllar›nda, esmer... (2)

11. KARfiILAfiTIRMA: Daha k›sa, en az... (3)

12. KONUM: Yan›na, arkas›, yan gözle, yanaflm›fl... (4)

13. PROBLEM ÇÖZME: Neden otobüs tenha? (1)

Ali, sabah (1) gözlerini açt›¤›nda bir an (5) nerede oldu¤unu anlamak için kuflku

dolu (6) gözlerle etraf›na bak›nd›. Akflam (1) geç saatlere kadar (2) bürodakilerle

çal›flm›fllar ve çok (6) yorulmufllard›. Sabaha do¤ru (2) eve gelebilmiflti. Hemen (2) saatine

göz att›: 9.30 (3). Geç (2) kalm›flt›. Yerinden s›çrad›, diflini bile f›rçalamadan evden f›rlad›.

Merdivenleri üçer üçer (4) inerken annesinin arkas›ndan "O¤lum, iki lokma (5)  yemeden

nereye gidiyorsun,  bu acelen ne?" diye seslendi¤ini duydu. 

Otobüs dura¤›nda yaln›zca üç kifli (5) vard›. "Hayret, bu saatlerde çok kalabal›k (6)

olurdu durak" diye geçirdi içinden.  Dura¤›n  yan›nda  bulunan  büfeye 5 milyonluk (5, 9)

bir banknot uzat›p "Bir bilet.." (5) dedi. Büfecinin uzatt›¤› bileti al›rken otobüs de dura¤a

yanaflm›flt› (12). Büfeci arkas›ndan (12) "Beyefendi, paran›z›n üstünü (8) almad›n›z" diye

ba¤›r›rken o h›zla otobüse atlad›. ‹haleye yetiflemezsem  kaç  befl milyon (4, 9) kaybeder-

im (8)  bir bilse diye güldü içinden. Otobüsün  yar›s› (7)  bofltu (6).  fiaflk›nl›¤›  giderek

art›yordu (8). "En az (11) 10 km (9) yolum var, anlafl›lan oturarak gidebilece¤im" diye

sevindi. Az sonra (2) yan›na (12) 35-40 yafllar›nda (10), kendisinden daha k›sa boylu (11),

esmer (10, 11) bir bey oturdu ve gazetesini  aç›p  okumaya  bafllad›. Ali  de  yan  gözle (12)

bafll›klara  göz  at›yordu. Derken gözü  adam›n  kuca¤›ndaki  TV ekine  tak›ld›. ‹flte  o

anda  birden (2) dura¤›n ve otobüsün neden tenha (6) oldu¤unu anlad›. BUGÜN (3)

CUMARTES‹YD‹ (3)  VE TAT‹LD‹!!!!

EK 1:

MET‹N VE ANAHTAR


