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ÖNSÖZ 

Matematikteki bilgi birikimi her geçen gün artmakta, öğrencilerin çağa uygun olarak 

yetişebilmeleri için bu yeniliklerin öğretim programlarına yansıtılması gerekmektedir. 

Bu nedenle bu çalışmada akademik düzeyde oldukça fazla çalışılan, eğlenceli bir yönü 

bulunması sebebiyle öğrencilerin sevebilecekleri düşünülen topolojinin, ortaöğretim 

geometri öğretim programına entegrasyonu incelenmiştir. Türkiye’de daha önce bu 

amaçla yapılan bir çalışma bulunmaması sebebiyle, bu araştırmayla literatüre katkıda 

bulunmuş olmayı ümit ediyorum. 

Bu araştırma boyunca bilgi ve deneyimleriyle bana yol gösteren değerli danışmanım 

Doç. Dr. Ali DELİCE’ye, tez jüri üyeliğini kabul ederek deneyimlerini ve değerli 

görüşlerini benimle paylaşan Doç. Dr. Emin AYDIN ve Doç. Dr. Serkan NARLI’ya; 

tezimle ilgili fikirlerini paylaşan Yrd. Doç. Dr. Sadık BAYHAN’a; araştırmamın 

yürütülmesi için görüşlerini benimle paylaşan değerli öğretmen arkadaşlarıma ve sevgili 

öğretmen adaylarına çok teşekkür ederim. 

“En büyük mirasım eğitiminizdir.” diyerek benden hiçbir desteğini esirgemeyen 

babama, sıkıntılı dönemlerimde sevgileriyle beni ayakta tutan değerli anneme ve sevgili 

kardeşime; çalışmam boyunca yardımlarını ve manevi desteğini benden esirgemeyen 

sevgili eşim Gökhan KARAASLAN’a çok teşekkür ederim. 

 

Ocak 2013                Katibe Gizem KARAASLAN 



iv 

 

ÖZET 

Eğitimin çağa uygun olarak yapılandırılması toplumun gelişmesi için oldukça 

önemlidir. Eğitim yapılandırılırken bilim dalında yaşanan gelişmeler, öğretim 

yöntemlerindeki gelişmeler, teknolojik gelişmeler ve sosyal beklentiler etkili 

olmaktadır. Matematiğin bir dalı olan geometrinin kapsamının artması ve kendi içinde 

dallara ayrılmasıyla geometri çok büyük bir gelişme göstermiştir, okullarda öğretilen 

Öklid geometrisinin yeterli olmadığı fark edilmiştir. Geometri öğretim programında da 

ifade edildiği gibi bu gelişmeler hangi konu ve kavramlarının ders programlarına dahil 

edilmesi gerektiğini düşündürmüştür.  

Bu çalışmada geometrinin kapsamı ve kendi içindeki gelişmeleri dikkate alınarak 

öğretim programının zenginleştirilmesi amaçlanmıştır. Birçok bilim dalında ve teknik 

alanlarda faydalanılan topolojinin ortaöğretim geometri öğretim programına 

entegrasyonun incelenmesi araştırmanın odak noktasını oluşturmaktadır.  

Araştırma bir keşif niteliği taşımakta olup konu hakkında derinlemesine bilgi edinmek 

amaçlandığından araştırma deseni olarak durum çalışması tercih edilmiştir. Katılımcılar 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi stratejisine göre 

seçilmiştir. Araştırmada veri toplamak için doküman incelemesinden ve açık uçlu 

sorulardan oluşan anketlerden yararlanılmıştır. 

Araştırma sürecinde benzer çalışmalar incelenerek topolojinin hangi konularının lisans 

öncesi düzeyde ele alındığı araştırılmış, elde edilen sonuçlar ışığında belirlenen 

konulara yönelik kazanımlar oluşturulmuş ve alanında uzman kişilerin görüşlerine 

dayanılarak Topolojiye Giriş, Düzlemde Eğriler, Çizgeler ve Yüzeyler üniteleri 

hazırlanmıştır. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının, ortaöğretim matematik 

öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin, oluşturulan üniteleri, konunun uygun olduğu 

düşünülen sınıf seviyesi, ünitenin açıklığı ve anlaşılabilirliği, örnek ve etkinlikler, ölçme 

ve değerlendirme soruları, ünitenin öğrenciler açısından nasıl karşılanacağı, konunun 

öğretim programında yer alması sonucu ortaya çıkabilecek durumlar bağlamında 

değerlendirmeleri sağlanmıştır.  

Nitel verilerin analizi ışığında topoloji konusunun ortaöğretim geometri öğretim 

programına entegrasyonunun sağlaması beklenen faydaları tartışılmış, geometri öğretim 
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programının topoloji bağlamında incelenmesi gerçekleştirilmiş ve üniteler hakkında 

öğretmen adayları ve öğretmenlerin görüşleri ortaya koyulmuştur.  

Araştırma ortaöğretim geometri öğretim programında yer alan Öklid geometrisinden 

farklı bir geometri olan topolojinin, programa entegrasyonunu incelemesi bakımından 

önemli bir çalışma olup, araştırmanın program geliştiricilere, konunun geometri öğretim 

programında yer alması halinde öğretmenlere ve bu alanda çalışmak isteyenlere farklı 

bir bakış açısı sunacağı düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Topoloji, Eğriler, Çizgeler, Yüzeyler, Geometri öğretim programı 
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ABSTRACT 

For the development of society, it is quite important to construct education for need of 

the era. Constructing the education is effected by the developments on science and 

teaching strategy, technological improvements and social expectations.  Geometry as a 

branch of mathematics is progressed due to extending its content and splitting into 

branches, so that it is noticed that Euclid Geometry thought in schools is insufficient.  

As described in the geometry curriculum, the developments are beneficial to think about 

which subjects and concepts should be included in schedule. 

In this study it is aimed to enrich the curriculum considering the content of the geometry 

and improvement in its own. Integration of topology, which is utilized by many 

branches of science and technical field, into the high school curriculum is the main 

concern of this study.  

This research can be considered as an exploration. Owing to the purpose of having 

detailed information on that topic, case study is preferred as a research design. 

Participants are selected according to the convenient sampling which is one of the 

purposive sampling strategies. Document analysis and open ended questionnaire 

techniques are used for collecting data. 

During the research process, similar studies are analyzed and which topics of topology 

are handled in graduated level is investigated. In considerations of obtained results 

educational attainments on designated topics are constructed and Introduction to 

Topology, Curves on Plane, Graphs and Surfaces chapters are prepared based on the 

views of experts. These chapters are evaluated by preservice primary school teachers, 

preservice high school teachers and teachers with respect to class level and subject 

appropriateness, clarity and intelligibility of chapters, examples and activities, 

assessment and evaluation questions, satisfaction of students on chapters and 

involvement of subjects in curriculum. 

In terms of the qualitative data, expected benefits of integration of topology subjects to 

high school geometry curriculum are discussed. High school geometry curriculum is 

analyzed in the context of topology and opinions of preservice teachers and teachers 

about the topology chapters are presented. 
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This research is important in terms of investigating the integration of topology which is 

a different kind of geometry than Euclidean to high school geometry curriculum and the 

research presents a different point of view in development of the curriculum. The 

research offers both program developers and teachers if the subjects are included in 

curriculum. 

Keywords: Topology, Curves, Graphs, Surfaces, Geometry curriculum  
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BÖLÜM I: GİRİŞ 

Toplumun gelişmesi, eğitimin çağa uygun olarak düzenlenmesiyle doğrudan ilgilidir. 

Dinamik bir yapı olan eğitim güncel gelişmelere göre yeniden yapılandırılmaktadır. 

Öğretim programlarında hemen hemen her zaman vurgulandığı gibi eğitimin 

yapılandırılmasında;  teknolojik gelişmeler, öğretim yöntemlerindeki gelişmeler, 

bilginin yeniden yapılandırılması ve devamlılığı, sosyal beklentiler gibi bileşenler etkili 

olmaktadır (MEB, 2010a, s.6; MEB, 2010b, s.6; MEB, 2011, s.6).  

Günümüzde öğrencilerin öğretim sürecinde araştırma yapabilmesi, keşfedebilmesi, 

problemlere çözüm üretebilmesi yani daha aktif bir rol üstlenmesi beklenmektedir. 2005 

yılında yayımlanan matematik öğretim programının geliştirmeyi hedeflediği beceriler 

çağın gereğine uygun olacak şekilde matematiksel model kurabilme, matematiksel 

düşünme, problem çözme, iletişim kurma, ilişkilendirme ve akıl yürütme olarak 

belirlenmiştir (MEB, 2005, s.13). Geometri öğretim programında ise öğrencilerin 

sürekli öğrenen, yaratıcı sorgulayıcı, analitik düşünen, sorunların çözümünde görev alan 

bireyler olarak yetiştirilmesinin arzulandığı belirtilmektedir (MEB, 2011, s.6-7). 

Kazandırılmak istenen beceriler öğretim sürecini doğrudan etkilemekteyken bilim 

dallarında yaşanan gelişmeler programa eklenecek konu alanlarını doğrudan 

etkilemekte, bu gelişmelere göre öğretim programları yeniden düzenlenmektedir. 2010 

ve 2011 ortaöğretim geometri öğretim programlarına fraktalların eklenmesi, konu 

alanlarının yeniden düzenlenmesine örnek olarak gösterilebilir. Fraktallar konusu önce 

matematik disiplini içinde gelişmiş, daha sonra matematik dışında fizik, kimya biyoloji 

gibi disiplinlerde de yaygın bir biçimde kullanılmış, son olarak da öğretim 

programlarında yer almasına yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Üstün, 1999). Bu 

çalışmaların sonucunda 2010 yılında fraktal geometri öğretim programındaki yerini 

almıştır. Geometrik ve cebirsel ilişkilerin gözlemlendiği, matematiğin bir alt alanı olup 

matematikte önemli bir yere sahip olan topoloji için de fraktal geometriye benzer bir 

durumun gerçekleşebileceği düşünülmektedir. 
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1.1. Problem Durumu 

Geometri öğretiminde 19. yüzyıla değin sadece Öklid (Euclid) geometrisi ele alınmıştır.  

Ancak bu yüzyıldaki akademik gelişmeler geometrinin kapsamında değişikliklere yol 

açmış ve geometrinin çeşitli dallara ayrılmasını sağlamıştır.  Geometri öğretim 

programlarında bu gelişmelerin program düzenleyicileri hangi geometri konu ve 

kavramlarının ders programlarına dahil edilmesi gerektiği sorusuna cevap aramaya 

zorladığı belirtilmiştir (MEB, 2011, s.6). Bu çalışma topoloji konusunun ortaöğretim 

geometri programına entegrasyonunu incelemesi bakımından bir anlamda bu sorulara 

cevap niteliğindedir.  

Bir konunun öğretim programına girmesi için konunun akademik olarak ele alınması ve 

teknik alanlarda kullanımının yaygın olması gerekmektedir (Üstün, 1999, s.1). Çok 

geniş bir yelpazeye sahip olan topolojinin matematik alanındaki akademik 

çalışmalarının sayısı oldukça fazla olup, topoloji kendi içinde dallara ayrılmıştır. 

Günümüzde birçok disiplinde topolojinin çeşitli dallarından yararlanılmaktadır; örneğin 

bilgisayar bilimlerinde, fizik, kimya, moleküler biyoloji ve mühendislikte çizgeler 

kullanılmaktadır (Debnath, 2011). Bunlar dışında coğrafi bilgi sistemlerinde (Karaş & 

Batuk, 2005), ve mimari tasarımda (Tarım, 2006) dahi topolojiden faydalanılmaktadır. 

Gözlenebileceği gibi akademik çalışmalarda yer alması ve yaygın kullanıma sahip 

olması sebebiyle topoloji konusunun geometri öğretim programının 

zenginleştirilmesinde rol oynayabileceği düşünülmektedir.  

Matematik ve geometri eğitiminin genel amaçları ve kazandırdığı beceriler 

incelendiğinde topolojinin öğrencilere kazandırması beklenen becerilerle örtüşecek 

şekilde ortaöğretim seviyesine indirgenebileceği düşünülmektedir. Örneğin geometri 

öğretim programının hedeflediği (MEB, 2011, s.7), 

 Geometrinin tarihsel gelişiminin farkında olma 

 Konumsal ve uzamsal farkındalık, geometrik sezgi ve hayal gücünü 

geliştirebilme 

 Modeller kurarak geometri uygulama becerisini geliştirebilme 

 Uzamsal düşünme yeteneğini geliştirebilme 

 Geometrinin diğer bilim dallarıyla olan ilişkisinin farkına varabilme  

gibi amaçlara ulaşılmasına topoloji öğretiminin de katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu amaçla topoloji konusuna giriş yapılırken geometrilerin tarihsel gelişimi ve diğer 
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geometrilerle ilişkisine yer verilebilir. Bunun yanında topolojinin birçok disiplinde 

kullanması geometrinin diğer bilim dallarıyla ilişkisini ortaya koymaktadır. Geometrik 

nesnelere topolojik dönüşümler uygulanması konusunda öğrencilerin modeller üzerinde 

uygulamalar yapabileceği veya konunun öğrencileri geometrik sezgi ve hayal güçlerini 

kullanmaya itebileceği ve tüm bunların bir sonucu olarak öğrencilerin uzamsal 

becerilerinin geliştirilebileceği düşünülmektedir.  

Yates (1971, s.11) topolojinin öğretim programlarında yer alan düzlem geometrisinde 

tartışılan basit kapalı eğriler, iç, dış, doğruları ayıran noktalar, düzlemi ayıran doğrular 

konularının topolojiyle yakından ilgili olduğunu belirtmektedir. Meserve (1953, s. 465-

474) ve Wilder’in (1962, s.462-475) de vurguladığı gibi topoloji dönüşümler 

çalışmasıdır ve değişmezleri ise eşlik ve bunlar altında değişmeyenlerin çalışıldığı 

Öklid düzlem geometrisinin doğal bir genişlemesidir (Akt: Yates, 1971, s.11). 

Görüldüğü gibi topoloji konularının bir kısmı ortaöğretim geometri programlarında 

zaten içerilmektedir. Bu nedenle topolojinin temel kavramlarının öğretilmesinin 

ortaöğretim geometri programındaki düzlem geometri konularının da daha iyi 

anlaşılmasını sağlayabileceği düşünülmektedir. 

İlgili alan yazın tarandığında topolojinin sezgisel olarak öğretilmesine ilişkin çeşitli 

çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Araştırmaların amacına göre topoloji farklı 

seviyelerde ele alınmış olup bunların birçoğu küçük yaşlardaki çocuklara yönelik 

(Powell, 1965; Foley,1967), bir bölümü matematik kulüplerinde öğretilebilecek 

alternatif matematik konuları içerisinde (Meserve & Meserve, 1973) bir kısmı ise lise 

seviyesinde (Hilton, 1971; Mahoney, 1991) topolojiyi ele almıştır. Son yıllarda 

matematik eğitimiyle ilgili yabancı kaynaklarda topoloji konularından topolojik uzaylar 

(Weeks, 2001), çizgeler ve eğriler (Smith, 2012, s. 388-426) konularının yer aldığı 

görülmektedir. Ancak Türkiye’de topoloji sadece akademik düzeyde ve lisans 

seviyesinde matematik eğitiminden ziyade matematik bağlamında ele alınmıştır. 

Topolojiyi ortaöğretim seviyesinde ele alan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu 

araştırmanın problem durumunu ise topolojinin ortaöğretim geometri programına 

entegrasyonunun incelenmesi oluşturmaktadır. 
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1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın en temel amacı geometri öğretim programının zenginleştirilmesidir. 

Öğretimin çağa uygun olarak yapılması için konu alanlarındaki gelişmelerin öğretim 

programlarına yansıtılması gerekmektedir. Bu nedenle geometrinin en genel ve temel 

dalı olarak kabul edilen topolojinin (Franklin, 1935) geometri öğretim programının 

amaçlarına ve yapısına uygun olarak ortaöğretim seviyesine entegrasyonunun 

incelenmesi hedeflenmiştir. Ortaöğretim geometri öğretim programına entegre 

edilebilecek topoloji konularının öğretmen adayları ve öğretmenler tarafından konunun 

uygun olduğunu düşündükleri sınıf seviyesi, konu ve kavramların açıklığı ve 

anlaşılabilirliği, örnek ve etkinlikler, ölçme ve değerlendirme soruları, konunun 

öğrenciler açısından nasıl karşılanacağı yönünde görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. 

Topolojinin ortaöğretim programına entegrasyonuyla; öğrencilerin matematik 

konularına daha geniş bir açıdan bakabilmesi (Narlı, 2010),  öğrencilerin geometrik 

düşüncelerinin zenginleştirilmesi ve düşüncelerini sistematik bir şekilde ifade 

edilebilmelerinin sağlanması (Wallrabeinstein, 1973) ve öğrencilerin görselleme 

becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Günümüzde birçok farklı disiplinde farklı 

alanlarından faydalanılan topolojinin (Ör, Tarım, 2006; Debnath, 2011) ortaöğretim 

seviyesine indirgenmesi sayesinde öğrencilerin mühendislik, fizik, kimya biyoloji gibi 

alanlarda lisans eğitimine başlamadan önce gerekli önbilgileri kazanmış olabileceği 

düşünülmektedir.  

Bu araştırmanın sonuçlarının topolojinin geometri öğretim programına entegrasyonu ve 

topolojinin geometri öğretim programında yer alması durumundaki avantajları ortaya 

koyarak program geliştiricilere fikir sunması beklenmektedir. 

1.3. Araştırma Soruları 

Araştırma sorusu, araştırmayı doğuran problem durumunun soru şeklinde ifade 

edilmesidir ve bu sorular araştırmanın temelini oluşturur. Çünkü araştırmanın tüm diğer 

aşamaları araştırma sorularından doğrudan etkilenir (Yıldırım & Şimşek, 2008, s.86). 

Araştırmada hangi desenin kullanılacağını belirlemek için ilk önce araştırma sorusunun 
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ne türde olduğu belirlenmelidir (Yin, 2009, s.10). Bu araştırma “(bazı) topoloji 

kavramlarının ortaöğretim geometri programına entegrasyon sürecinin nasıl 

gerçekleşeceği üzerine” odaklanmıştır. Bu entegrasyon süreci derin bir incelemeyi 

gerektirdiğinden ve “nasıl” sorusuna cevap aradığından, araştırma için en uygun desen 

nitel durum çalışması olarak belirlenmiştir (Yin, 2009, s.8-14). Yıldırım ve Şimşek’in 

(2008, s.282) belirttiği gibi durum çalışmalarında bazen araştırma problemleriyle ilgili 

ayrıntılı bilgi edinmek için problem alt boyutlara bölünür. Bu sayede araştırmacı veri 

toplarken özellikle hangi alana odaklanacağını belirlemiş olur. Bu araştırma odağına 

yönelik daha fazla bilgi edinmek için araştırmayla ilgili aşağıdaki alt odaklar 

belirlenmiştir. 

1. Topoloji kavramlarından ortaöğretim geometri öğretim programına entegre 

edilebileceklerin tartışılması  

2. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının entegre edilecek topoloji konularıyla 

ilgili üniteler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi  

3. Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının entegre edilecek topoloji konularıyla 

ilgili üniteler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi  

4. Matematik öğretmenlerinin entegre edilecek topoloji konularıyla ilgili üniteler 

hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi  

5. Öğretmen adayları ve öğretmenlerin entegre edilecek topoloji konularıyla ilgili 

üniteler hakkındaki görüşlerin karşılaştırılması 

1.4. Araştırmanın Önemi 

Eğitim alanında yapılan akademik çalışmalarla ortaya koyulan sonuçlara göre öğretim 

programlarının yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır. Öğretim programları öğretim 

yöntemlerindeki bilimsel gelişmelere, teknolojik gelişmelere ve toplumun 

gereksinimlerine göre yeniden düzenlenmektedir (MEB, 2011, s.6). Öğrencilerin çağın 

gereklerine uygun donanımlara sahip olmaları için okullarda uygulanacak öğretim 

programlarının içerdiği bilgilerin de güncellenmesi gerekmektedir.  

Geometri öğretim programında belirtildiği gibi günümüzde birçok geometri türünün 

varlığı bilinmekte olup program geliştiriciler öğretim programında içerilmesi gereken 
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geometri konu ve kavramlarını yeniden tartışmaktadırlar (MEB, 2010a, s.6).  Geometri 

öğretim programları bu tartışmaların dikkate alınmasıyla yeniden oluşturulmaktadır. 

2010 yılına kadar geçerli olan geometri öğretim programlarında sadece Öklid 

geometrisinin yer aldığı bilinmektedir. Ancak Öklid dışı geometrilerin akademik 

anlamda çalışılması uzun yıllar önce başlamış olup, yakın zamanlarda Öklid dışı 

geometrilere öğretim programında yer verilmesine ilişkin önerileri içeren çalışmalar 

yapılmıştır (Ör; Çıldır, 2007). Bunların doğurduğu bir sonuç olarak düşünülebilecek bir 

gelişme ise 2010 yılında yayınlanan geometri öğretim programında 10. sınıfın ilk 

konusunu Öklid geometrisi ve Öklid’in 5. postulatının tartışılması sonucu ortaya çıkan 

Öklid dışı geometriler oluşturmasıdır (MEB, 2010a, s.75). Bu durum artık sadece Öklid 

geometrisiyle ilgilenmenin yeterli olmadığının, Öklid dışı geometrilerle de ilgilenmek 

gerektiğinin kabul edildiği şeklinde yorumlanabilir. 

Bir başka gelişme de fraktal geometrinin öğretim programına dahil edilmesiyle ilgilidir. 

Üstün (1999), yaptığı araştırmada fraktal geometrinin öğretim programında yer alması 

gerektiğini vurgulamış ve öğretim programına uygun bir şekilde fraktal geometri 

üniteleri hazırlamıştır. Bu ve benzer gelişmeler program geliştiricilere yol göstermiş 

olmalı ki 2010 ve 2011 yıllarında yayınlanan öğretim programlarında fraktal geometri 

konuları yer almıştır (MEB, 2010a, s.53-54, 153-159; MEB, 2011, s. 60-62, 84-86, 100-

101). 

Bu araştırmanın amacını ise topolojiyi ortaöğretim geometri programının yapısına 

uygun bir şekilde ele almak oluşturmaktır. Araştırma sonucunda elde edilen ürünlerin 

bu konuyla ilgili diğer çalışmalara yol göstereceği ve MEB Talim ve Terbiye 

Kurulu’nun program geliştirme çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

1.5. Varsayımlar 

1. Öğretmen adaylarının/öğretmenlerin üniteleri anlayarak okudukları ve eksiksiz 

inceledikleri varsayılmıştır.   

2. Öğretmen adaylarının/öğretmenlerin araştırma kapsamındaki soruları 

cevaplarken gerçek duygu ve düşüncelerini yansıttıkları varsayılmıştır. 
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1.6. Sınırlılıklar 

1. Araştırmanın çalışma grubu 5 ilköğretim matematik öğretmen adayı, 7 

ortaöğretim matematik öğretmen adayı ve 7 öğretmenle sınırlıdır. 

2. Araştırma zaman bakımından 2011-2012 öğretim yılı ile sınırlıdır. 

3. Araştırma konu bakımından topoloji alanının ortaöğretim geometri programında 

yer alabileceği düşünülen eğriler, çizgeler ve yüzeyler konularıyla sınırlıdır. 

  



8 

 

 

BÖLÜM II: İLGİLİ ALANYAZIN 

Bu bölümde geometrilerin tarih boyunca nasıl geliştiğine değinilmiş, geometrilerin 

sınıflandırılması ve geometri çeşitleri ele alınmış, en çok kullanılan geometri 

çeşitlerinden kısaca bahsedilmiştir. Araştırmanın odağını oluşturan topoloji, önce Öklid 

geometrisiyle benzerlik ve farkları yönünden ele alınmıştır. Daha sonra topolojiye geçiş 

yapılmış ve topolojinin genel yapısından bahsedilmiştir. Son olarak topolojinin öğretim 

programlarında yer almasına ilişkin yapılan çalışmalar, topolojiyle ilgili hazırlanan 

üniteler ve proje çalışmaları anlatılmıştır. 

2.1. Geometrinin Tarihsel Gelişimi 

Geometri uzun yıllar boyunca Öklid’in (Euclid) etkisi altında kalmıştır. Buna bağlı 

olarak geometrinin gelişimi de önce Öklid geometrisi içinde başlamıştır, daha sonra 

Öklid içinde ortaya çıkan geometriler Öklid geometrisinden bağımsız, farklı geometri 

türleri olarak bu alanda yerini almıştır (Hacısalihoğlu, 1975, s.1-2). 

17. yüzyıla kadar Öklid geometrisi sentetik (aksiyomatik) yaklaşımla geliştirilmiştir 

(Hacısalihoğlu, 1975, s.1). Bu yaklaşıma göre geometri belli postulatlar kullanılarak 

yapılmaktadır (MEB, 2011, s.9) ve bu yaklaşımla yapılan geometri, şekillerin metrik 

özellikleriyle yani uzunluk, açı, alan ve hacim özellikleriyle sınırlı kalmıştır. Zamanla 

Öklid geometrisinde iki yeni gelişme görülmüştür. Birincisi koordinat sistemlerinden 

yararlanılmasıdır ve böylece analitik yaklaşım ortaya çıkmıştır. İkinci gelişme ise 

şekillerin metrik olmayan özelliklerinin önem kazanmasıdır. Bu gelişme Öklid 

geometrisinin daha iyi anlaşılmasına yardım etmiş ve Öklid’ten bağımsız yeni geometri 

sistemlerinin doğmasını sağlamıştır (Hacısalihoğlu, 1975, s.1-16).  

Metrik olmayan özelliklerle ilgili çalışmalar 17. yüzyılın başlarında doğmuş, öncelikle 

Öklid geometrisi içinde sürdürülmüştür, dolayısıyla metrik bilgilere az da olsa bağlı 

kalınmıştır ancak 19. yüzyılın yarısından sonra projektif geometri, afin geometri ve 

topoloji yeni geometrik sistemler olarak ortaya konulmuştur. 19. yüzyılda yine Öklid 

geometrisinde doğmuş ancak alışılmamış metrik özelliklerle ilgilenen başka geometriler 

de (Laboçevski ve Reimenn geometrileri) ortaya çıkmıştır (Hacısalihoğlu, 1975, s.1-6). 
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Günümüzde ise 50’den fazla geometriden söz edildiği bilinmektedir (Malketevich,1991, 

Akt: MEB, 2010a, s.6).  

2.2. Geometri ve Çeşitleri 

Geometri sözcüğü Yunanca ifadeler olan geo (yer) ve metrien (ölçmek) kelimelerinin 

birleşiminden oluşmaktadır (Kaya, 2005, s.11). Buradan geometrinin temelinde 

ölçmenin yer aldığı söylenebilir. Günümüzde ise geometrinin ölçüsel ve ölçme dışı 

geometriler olarak sınıflandırılabiliyor olması, geometrinin ortaya çıkışından itibaren 

birçok ilerleme kaydettiğinin basit bir göstergesidir. 

Matematik terimleri sözlüğünde geometri terimi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır (TDK, 

2000, s.156). 

1. Düzlemsel şekillerin özelliklerini ve aralarındaki bağıntıları inceleyen 

matematik dalı, hendese. 

2. 1982’de Erlangen programında Felix Klein’in tanımladığı anlamda, belli bir 

dönüşüm grubu altında değişmezlerin kuramı. 

3. Öklidyen geometri, Reinmann geometri gibi, belli matematik sistemlerin, 

özelliklerin veya bağıntıların belli bir aksiyom sistemine bağlı kalması. 

 

İlk tanımda ifade edilen geometri düzlemsel şekillerin özellikleriyle sınırlıdır. İkinci ve 

üçüncü tanımlar ise daha geniş kapsamlıdır. İkinci tanım geometriyi dönüşümler 

açısından, üçüncü tanım ise geometriyi aksiyomatik yaklaşımla ele almaktadır. Klein’in 

tanımı, bazı kişilerce geometriyi kendine has yöntemlerle incelenebilen bağımsız bir dal 

olarak görmediği gerekçesiyle eleştirilmiştir. Ancak bu tanım genel bir geometri tanımı 

olmasa bile, bir kümenin geometrisinin tanımı olarak ifade edilebileceğinden, 

geometriye geniş bir perspektiften bakılmasına imkân sunmaktadır (Kaya, 2005, s.11-

12). 

Geometrileri önce aksiyomlar açısından ele alalım. Günümüzde hala öğretilen geometri 

olan Öklid geometrisi temelde 5 postulata dayanmaktadır. Öklid postulatı olarak bilinen 

5. postulat bu geometrinin en önemli postulatıdır, çünkü önceki postulatlara dayanılarak 

bu postulatı ispat etme girişimleri ve de bu girişimlerdeki başarısızlıklar geometrinin 

gelişmesine sebep olmuştur (Godeaux, 1965, s.7). Önceleri 5. postulatın yani paralellik 

postulatının ispat edileceği sanılarak çalışmalar yapılmış ancak sonuç alınamayınca 

zamanla aksiyomların gerçek değil de varsayım oldukları anlaşılmış sonuçta yeni 
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geometri çeşitleri doğmuştur. Örneğin 5. postulat yerine “düzlemde herhangi iki doğru 

en az bir ortak noktaya sahiptir” varsayımı kabul edilerek eliptik (gerçel projektif), 

paralelliğin olmadığı varsayımıyla Reinmann geometrisi, “bir doğruya dışındaki bir 

noktadan birden fazla paralel doğru çizilebilir” varsayımıyla da Bolyai- Laboçevski 

geometrisi inşa edilmiştir (Kaya, 2005, s.13-15). Laboçevski ve Reinmann 

geometrilerinin ortaya çıkışlarında Klein’ın fikirlerinin ve dönüşümlerin etkisi yoktur, 

ancak zamanla dönüşümlerle ilgili yapılan çalışmalar bu geometrilerle projektif 

geometri arasında ilişki olduğunu göstermiştir (Hacısalihoğlu, 1975, s.3). Sonuç olarak 

Öklid’den paralellik özelliğiyle ayrılan tüm bu geometrilere Öklid dışı geometriler denir 

ve bu geometriler paralellik postulatının değiştirilmesi, genelleştirilmesi veya 

soyutlanmasıyla ortaya çıkmıştır (Kaya, 2005, s.15).  

Şimdi de geometri ikinci tanımda bahsedilen değişmezler açısından ele alınsın. Felix 

Klein (1882) geometriyi tanımlarken, aynı zamanda geometriyi içeriklerine göre 

sınıflamaya yardımcı olan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamada dönüşüm gruplarına 

vurgu yapılarak, geometrinin bir kümeye dönüşümler uygulandığında bu kümedeki 

değişmeyen özellikleri incelediği belirtilmiştir (Kidder, 1976).  Yani Klein geometrileri 

sınıflamak için dönüşüm gruplarından yararlanmıştır. O halde geometrileri sınıflamadan 

önce dönüşümü tanımlamak gerekmektedir. Dönüşüm, geometrik nesneler arasındaki 

fonksiyonel bağıntı olarak tanımlanabilir. Fonksiyonel bir bağıntıda değişkenler 

herhangi bir matematik nesnesi olabilirken, nesneler geometrik olduğunda bu 

fonksiyonel bağıntı dönüşüm olarak adlandırılır (Hacısalihoğlu, 1975, s.3).  Dolayısıyla 

geometri, geometrik nesnelerden oluşan bir kümeye fonksiyonel bağıntılar 

uygulandığında bu fonksiyon altında değişmeyen özellikleri incelemektedir. 

A ve B gibi iki küme düşünelim. Herhangi bir f dönüşümünde A’daki elemanların 

özelliklerinin bazıları B’deki görüntülerinin de özellikleridir, yani bazı özellikler 

korunur. Bazı özellikler ise kaybolur. Örneğin bir çemberin bir çapına göre simetrisinde 

çember üzerinde bulan P ve Q noktaları arasındaki uzaklık, görüntüleri olan P  ve Q  

noktaları arasındaki uzaklığa eşittir (Şekil 2.1). Bu dönüşümde uzaklık korunur 

(Hacısalihoğlu, 1975, s.9). 
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Şekil 2.1: P ve Q Noktalarının Çapa Göre Simetrisi 

 

Ancak aynı dönüşüm uygulandığında yani P, Q ve R noktalarının çapa göre simetrisi 

alındığında,  negatif yönde sırasıyla P, Q ve R noktalarının görüntüleri olan P , Q  ve R  

noktalarının yönü pozitif olur (Şekil 2.2). Yani bu dönüşüm yönü korumaz 

(Hacısalihoğlu, 1975, s.9).  

 

Şekil 1.2: P, Q ve R Noktalarının Çemberin Çapına Göre Simetrisi 

 

Dönüşümler altında değişmeyen özellikler incelenerek çeşitli geometriler ortaya 

konmuştur. Dönüşüm gruplarını ve bu dönüşümler altında değişmeyen özellikleri 

belirten bir şema Şekil 2.3’te verilmiştir. Bu şemada bütün dönüşüm grupları veya 

bütün özellikler yer almasa da en sık kullanılan dönüşümler yer almaktadır (Kidder, 

1976). 
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1. Eğrinin açıklığı 

2. İç, dış, sınır noktası 

3. Lineer sıra, dairesel sıra 

4. Bağlantılılık 

 5. Doğrudaşlık  

6. Çapraz oran 

 7. Doğruların paralelliği 

8. Uzaklık oranı 

9. Noktaların arasında olma 

 10. Açıların ölçüsü 

 11. Uzunluk 

 

Şekil 2.3: Dönüşümlerde Değişmeyen Özellikler 

Şekil 2.3’te geometriler ve bu dönüşümlerde korunan özellikler görülmektedir. Örneğin 

topolojide korunan temel özellikler açıklık-kapalılık, iç, dış ve sınır noktaları, noktaların 

sırası ve bağlantılılıktır. İzdüşümler altında değişmeyen özellikleri inceleyen projektif 

geometride (Kaya, 2005, s.15)  topolojide korunan özellikler yani açıklık-kapalılık, iç, 

dış ve sınır noktaları, noktaların sırası, bağlantılılık korunmakta ve bunlara ek olarak 

doğrudaşlık ve çifte oran gibi özellikleri de korunmaktadır.  Benzerlik dönüşümlerinde 

korunan özellikler ise topolojide korunan özelliklere ek olarak doğrudaşlık, çapraz oran 

doğruların paralelliği, uzaklık oranı, noktaların arasında olma ve açıların ölçüsüdür. 

Öklid geometrisinde ise benzerlik dönüşümlerinde korunan özelliklere ek olarak 

uzunluk da korunmaktadır. Yukarıda adı geçen geometriler ve özelliklerinin ayrıntılı ele 
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alınması başka araştırma konularını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, öğretim 

programında genişçe yer tutan Öklid geometrisi ve araştırmanın konusunu oluşturan 

topoloji daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Öncelikle Öklid geometrisi ve topoloji 

arasındaki ilişkiler incelenmiş, ardından topolojiye geçiş yapılmıştır.  

2.3. Öklid Geometrisi ve Topoloji 

Öklid geometrisine “dönüşümler” açısından bakılırsa, bu geometride katı hareketler 

altında yani yansıma, öteleme, dönme dönüşümleri uygulandığında değişmeyen 

özelliklerin ele alındığı ve “iki nokta arasındaki uzaklık” korunduğu görülür (Arnold, 

1963, s.22). Uzaklığın değişmemesinin bir sonucu olarak da şeklin açıları, alanı, 

çokgenin kenar sayısı vb. gibi özellikler de değişmemektedir (Flegg, 1974, s.6). 

Topoloji ise topolojik dönüşümler altında değişmeyen “topolojik” özelliklerle 

ilgilenmektedir. Topolojide kabul edilen dönüşümler; yer değiştirmek, germek, 

döndürmek, çekmek, bükmek, sıkıştırmak gibi elastik hareketlerdir. Hatta lastik bir 

maddeden yapılmış bir şekli, ilk başta birbirlerine yakın olan noktalar dönüşüm sonucu 

birbirlerine yakın kalacak şekilde geri yapıştırmak koşuluyla, şekli kesmek dahi 

mümkündür  (Arnold, 1963, s.23-24). Örneğin bir nesnenin bir doğruya göre yansıması 

bir Öklid dönüşümü belirtirken, bir doğruyu bir yarı çembere eşleyen dönüşüm veya 

daha informal bir anlatımla açıklanacak olursa bir doğrunun deformasyonlarla bir yarı 

çembere dönüştürülmesi bir topolojik dönüşüm ifade eder. 

Buna göre topolojik dönüşümler altında daha az sayıda özellik korunmaktayken Öklid 

dönüşümlerinde uzunluk, açıların ölçüsü gibi daha fazla özellik korunmaktadır. Öklid 

geometrisinde daha fazla özelliğin korunması onun daha genel bir geometri değil, daha 

özel yani daha dar kapsamlı bir geometri olduğunu gösterir. Topolojik dönüşümler 

altında ise daha az sayıda özellik korunduğundan topoloji daha genel yani daha geniş 

kapsamlı bir geometridir. Bu durumu kümelerle Şekil 2.4’teki gibi gösterebiliriz 

(Kidder, 1976). 
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Şekil 2.4: Topoloji ve Diğer Geometriler Arasındaki İlişki  

Topoloji, şekillerin topolojik özelliklerinin çalışıldığı geometridir. Bir şeklin geometrik 

özelliklerinden en basit ve en temel özellikleri onun topolojik özelliğidir. Bir topolojik 

özellik aynı zamanda diğer geometrilerin de örneğin Öklid geometrisinin de bir 

özelliğidir, ancak diğer geometrilerdeki çoğu özellik bir topolojik özellik değildir 

(Arnold, 1963, s.24). Yukarıda şemada da belirtildiği gibi topoloji diğer geometrileri ve 

Öklid geometrisini kapsamaktadır. İşte bu yüzden Öklid geometrisinde yer alan her 

dönüşüm aynı zamanda bir topolojik dönüşümdür, ancak her topolojik dönüşüm bir 

Öklid dönüşümü değildir. 

2.4. Topoloji 

Topoloji kelimesi yunanca yer ve ilim anlamına gelen sözcüklerin birleşiminden 

meydana gelmiştir ve ilk defa 1845 yılında Linsting tarafından kullanılmıştır. 

Topolojiyle ilgili bazı özelliklerin Euler, Gauss ve daha sonra Reinmann’ın 

çalışmalarında kullanılmalarına rağmen bir bilim alanı olarak topoloji, 19. yy.’ın 

sonunda topolojiye “analysis situs” adını veren Henri Poincare’in çalışmalarında açık ve 

kesin olarak belirlenmiştir (Rahimov, 2006, s.1-2). 

Franklin (1935) topolojiyi geometrinin en temel ve genel alanı olarak tanımlamış ve 

topolojinin mantıken tüm diğer geometrilerden önce çalışılması gerektiğini ancak 

Öklid’in ‘Elemanlar’ yapıtından dolayı bu çalışmaların 2000 yıl geciktiğini söylemiştir. 
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Bu söylem o dönem için doğrudur, ancak günümüzde topoloji geometrinin bir alt dalı 

olmaktan çok daha fazlasıdır. 20. yy. boyunca topolojide çok büyük ilerlemeler olmuş, 

gelişmiş ve çeşitli dallara ayrılmıştır. Günümüzde de topolojinin matematik, fizik ve 

mekanikte çok büyük rolü bulunmaktadır (Rahimov, 2006, s.1-2). 

Matematiğin temel bir dalı olan topoloji geometrinin bir genişlemesidir. Topoloji hem 

noktaların kümesi hem de kümeler ailesini içeren kümeler teorisine dayanmaktadır. 

Kelime olarak “topoloji” hem çalışma alanı anlamında hem de belirli özellikleri 

sağlayan kümeler ailesi anlamında kullanılmaktadır (Porter, 2009, s.1). Bu alan kendi 

bünyesinde genel topoloji, nokta-küme topolojisi, geometrik topoloji, cebirsel topoloji, 

diferansiyel topoloji gibi birçok alt alanı içermektedir. Ancak bu çalışmanın konusunu 

genel topolojiye ilişkin temel kavramların ortaöğretim seviyesinde ele alınması 

oluşturduğundan topolojinin matematiksel tanımı ve alt alanlarıyla ilgili ayrıntılara 

değinilmemiştir. 

Bu çalışmada topoloji, topolojik dönüşümler altında değişmeyen özelliklerin incelendiği 

geometri olarak ele alınmıştır. Buna göre “bir topolojik dönüşümle birbirlerine 

eşlenebilen iki şekle topolojik eşdeğer veya homeomorfik denir ve her bir şekil diğerinin 

homeomorfu, topolojik eşdeğeri veya topolojik resmidir” (Hacısalihoğlu, 1975, s.225). 

Homeomorfizma olarak adlandırılan topolojik dönüşümler daha matematiksel olarak; 

birebir, kendisi ve tersi sürekli fonksiyonlar olarak tanımlanabilir. Bu eşleşmeler altında 

korunan özellikler de “topolojik değişmezler” olarak adlandırılır (Alexandrof, 

1932/1961, s.21).  

Matematiğin tüm kümelere genellenmesine imkan sunan topoloji matematiksel konulara 

genel bir bakış sağlar. Matematiksel konulara geniş bir açıdan bakmayı sağlamak için 

topolojiyi anlamak gerekmektedir (Narlı, 2010). Metrik geometri, küme teorisi ve 

mantık gibi birçok matematik disiplininin daha iyi anlaşılmasını sağlayan topoloji 

(Wallrabeinstein, 1973) geometri perspektifinden incelendiğinde, topolojinin diğer 

geometrileri kapsadığı görülmektedir (Kaya, 2005, s.16). 

Topoloji farklı disiplinlerde de uygulama alanı bulmaktadır. Bilgisayarların birbirlerine 

bağlanma şekillerinde (Ünlü, Yıldırım & Ayar, 2008), coğrafi verilerin konumsal 

analizlerinde (Karaş & Batuk, 2005), mimari tasarımda (Tarım, 2006) topolojiden 



16 

 

 

faydalanılmakta; fizik, kimya, moleküler biyoloji alanlarında, bu bilim alanları yanında 

taşımacılık gibi günlük hayatın bir parçası olan alanlarda da topolojinin bir alt dalı olan 

çizgeler kullanılmaktadır (Debnath, 2010). Wallrabenstein’e (1973) göre topolojiye 

giriş niteliğinde olan sezgisel topoloji problemleriyle uğraşmak geometrik düşünmeyi 

zenginleştirecek, topolojide kullanılan çizimler öğrencinin düşüncelerini sistematik bir 

şekilde sunmasına da katkı sağlayacaktır.  Bu nedenle topolojinin lisans öncesi düzeyde 

alınmasının öğrencilerin matematiksel düşünmelerine yardımcı olacağı ve birçok farklı 

lisans alanına öğrencileri hazırlayacağı düşünülmektedir. 

2.5. Matematik Eğitiminde Topoloji 

1950 yıllarından sonra akademik dergilerde, yıllıklarda ve öğretmenler için yayınlanan 

kitapçıklarda topoloji kavramlarını içeren çalışmaların sayısında büyük bir artış 

görülmüştür. Örneğin NCTM’nin yayınladığı yıllık kitaplarda matematikçi ve 

eğitimcilerin yazdığı çeşitli topoloji bölümleri görülmektedir. Bing (1957), Blank 

(1963), Crowell (1963) ve Johnson (1963) bunlardan bazılarıdır (Akt:Yates, 1971, s.12).  

Topolojinin eğitim öğretim bağlamında ele alınması Piaget ve Inhelder’ın (1956) 

çalışmalarına dayanmaktadır. Piaget ve Inhelder (1956), “çocukların uzay kavramı” 

(child’s conception of space) adlı kitaplarında “topolojik öncelik tezi” (topological 

primacy thesis) olarak bilinen bir iddia ortaya atmışlardır. Bu iddiaya göre küçük 

çocuklar uzayı ilk önce topolojik, daha sonra projektif ve en son Öklid olarak 

algılamaktadırlar (Royh, 2011, s.41;  Darke, 1982; Kapadia, 1974). Bu iddia büyük 

yankı uyandırmış olup iddiayı desteklemek veya çürütmek için farklı özellikteki 

katılımcılarla çalışmalar yapılmıştır (Darke, 1982). Bu görüşün doğruluğu veya 

yanlışlığı başka bir araştırma problemi olsa da bu fikrin öğretilen geometri konularına 

farklı bir bakış açısı sunduğu görülmektedir.  

Topolojik öncelik tezinin ortaya atılmasından sonra topolojiyi öğretim programı 

bağlamında ele alan çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar genelde proje 

çalışmaları niteliğinde olup bu projelerde topoloji konularını içeren alternatif öğretim 

araçları, etkinlikler, üniteler, kitapçıklar geliştirilmiştir. Hazırlanan öğretim araçlarının 

birbirinden farklı gruplara hitap ettiği görülmektedir. Çalışmaların bir kısmı 
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ilköğretimin ilk yıllarındaki öğrencilere, bir kısmı ise matematik başarı düzeyi düşük 

öğrenciler veya yetenek seviyesi düşük öğrencilere yöneliktir. 

ABD’de matematikten geri kalmış öğrenciler için program geliştirme çalışmaları 

kapsamında, içlerinde öğretmenlerin de bulunduğu bir proje grubu tarafından topoloji 

kavramlarını ele alan bir öğretim materyali geliştirilmiştir. Bu öğretim materyalinde 

temel topolojik kavramlar ilköğretim seviyesine indirgenmiş olup konular görsel 

ögelerle ve karikatürlerle desteklenerek sunulmuştur. Hazırlanan kitapçıkta kavramlarla 

ilgili etkinlikler ve alıştırmalar da yer almaktadır (Foley, 1967). 

1969 yılında ABD’de Georgia Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi 

tarafından (Georgia University Research and Development Center in Educational 

Stimulation) yapılan bir başka çalışmada öğrencilere topoloji kavramlarını tanıştırmak 

için bir çalışma kitabı hazırlanmıştır. Temel topolojik kavramlar öğrencilere bir dizi 

resim aracılığıyla kazandırılmak istenmiş, öğrencilere resimlerin birbirinden farkı 

sorularak kavramların keşfettirilmesi amaçlanmıştır. Kavramların keşfedilmesine 

yönelik hazırlanan etkinliklerin seviyesine bakılarak bu çalışma kitabının ilköğretimin 

ilk yıllarındaki öğrencilere hitap ettiği düşünülebilir. Topolojiyi bu seviyede ele alan 

diğer bir çalışma Minnesota Okul Matematiği ve Fen Öğretimi Projesi (The Minnesota 

School Mathematics and Science Teaching Project) kapsamında yürütülen, Ulusal Bilim 

Fonu (National Science Foundation) tarafından desteklenen bir başka projedir.  Projede 

ilköğretimin ilk yıllarına uygun bir seviyede bir geometri çalışma kitabı hazırlanmıştır. 

Bu materyalde yer alan üniteler öğrencilerin kavramları aktivitelerle öğrenmesine 

yönelik planlanmıştır. Topoloji kavramlarını hikâyelerle sunan bu üniteler öğretmenlere 

yönelik hazırlanmış olup ünitede aktivitelerin neye yönelik ve ne şekilde 

uygulanacağına dair ipuçları verilmiştir (Powell, 1965). 

Sezgisel topolojinin verilmesine yönelik bir başka araştırmada ise 10-12 yaş grubundaki 

öğrenciler çalışma grubu olarak belirlenmiştir.  Öğrencilerin başlangıçta topolojiye 

ilişkin terimleri öğrenmesine gerek olmadığı ve sezgisel olarak fark etmelerinin yeterli 

olduğu belirtmiştir (Wallrabenstein, 1973). 

Topolojinin ilköğretimin ilk yıllarına uygun bir seviyede ele alınmasının dayanağının 

topolojik öncelik tezi olduğu kimi çalışmalarda belirtilmiş (Ör, Modified Mathematics, 
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Forms III and IV, 1970, s.19; Wallrabeinstein, 1973), kimisinde belirtilmemiştir. Ancak 

bu çalışmaların belli bir zaman diliminde yoğun olarak çalışılması ve özellikle 

ilköğretimin ilk yıllarındaki öğrenciye yönelik olması sebebiyle Piaget’in görüşüne 

dayanıldığını düşünülmektedir.  

Bu çalışmaların topolojiyi öğretip öğretmediği ise başka bir tartışma konusu olmuştur. 

Topolojiyle ilgili materyallerde yer alan aktivitelerin çocuklara topolojiyi öğretmediği 

sadece çocuğun bağlantılılık, içinde veya dışında olma gibi kavramları bilip bilmediğini 

ölçtüğü düşünülmektedir. İlkokula başlayan çocukların Piaget’in bahsettiği topolojik 

evreyi geçmiş olacakları belirtilerek bu seviyedeki çocuklara yönelik çalışmaların 

anlamı sorgulanmaktadır. Bu dönemde çocukların topolojik uzayda çalışmaları 

istendiğinde Öklid geometrisindeki fikirlere daha çok dikkat harcadığı düşünülmektedir. 

Ancak daha büyük öğrencilerle örneğin ortaöğretim seviyesinde çalışılırken onları üstü 

kapalı olarak veya açıkça belirterek topolojik uzayda çalışmaya davet edilebileceği 

belirtilmektedir (Fielker, Tahta & Brookes, 1979). 

İlgili alanyazın incelendiğinde topolojinin sadece ilköğretim seviyesinde ele alınmadığı 

görülmüştür. 1970’li yıllarda topoloji ortaöğretim öğrencileri seviyesinde popüler bir 

hale gelmiş olup, bilimsel toplantılarda öğrencilerin dönem ödevleri veya bağımsız 

proje çalışmaları için topolojiyi seçtikleri belirtilmiştir. Örneğin 1969 ve 1970 yıllarında 

Florida Üniversitesi (Florida State University) tarafından düzenlenen yaz okulunda 

yetenekli lise öğrencilerinin 2 ve 3 boyutlu topolojiyle ilgili bireysel çalışma yapmaları 

sağlanmıştır (Yates, 1971, s.13).  

1970 yılında Avusturalya Victoria Eğitim bölümü (Victoria Education Department, 

Australia) tarafından Değiştirilmiş Matematik (Modified Mathematics Forms 3 ve 4) 

adıyla yürütülen bir başka araştırma standart dersler için yetenek seviyesi, mesleki ve 

eğitim ihtiyaçları uygun olmayan matematik başarısı düşük ortaöğretim öğrencileri için 

çeşitli matematik konuları önermektedir. Bu amaçla hazırlanan kitapçıkta konu önerileri 

ana konular ve seçmeli konular olarak gruplandırılmış olup seçmeli konular arasında 

topoloji de yer almaktadır. Öğretmenlere sunulan bir öneri ve konuların tanıtımı 

niteliğinde olan kitapçıkta yer alan topoloji bölümü, topolojinin temel konularıyla ilgili 

neler yapılabileceğini kısaca ele almıştır.  
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1970 yılında düzenlenen konferanslarda topolojinin lise seviyesinde ele alınmasıyla 

ilgili bildiriler de sunulmuştur. Ortaöğretim geometriye dönüşümlerle yaklaşılmasını 

öneren Kelly’e (1970) göre bu seviyedeki öğretim programında sınırlılık, bağlantılılık, 

iç, dış, sınır noktaları, açık ve kapalı kümeler, basit kapalı eğriler ve kompakt kümeler 

gibi topoloji kavramlarına yer verilmelidir. Villa’ya (1970) göre ise topolojik uzaylar, 

sürekli dönüşümler, homeomorfizmalar, metrik uzaylar ve reel düzleme de yer 

verilmelidir (Akt: Yates, 1971, s.15).  

Topolojinin ortaöğretim seviyesinde yer almasını inceleyen Hilton (1971) ise topolojik 

uzaylara yönelik verilen möbius şeridi ve klein şişesi gibi “eğlenceli” örneklerin 

aydınlatıcı ancak yeterli olmadığını belirtmiştir. Ortaöğretim programında temel 

topoloji kavramlarının, topolojik uzayların ve temel grup teorisinin de yer alması 

gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmanın diğerlerinden farkı topolojinin daha 

matematiksel olarak ele alınmasını öneriyor olmasıdır. 

Topoloji NCTM’in (1973) yayınladığı Matematik Kulüpleri için Konular (Topics For 

Mathematics Clubs) araştırmasında da ele alınmıştır. Bu kitapçıkta öğretim 

programlarında ele alınmayan ama öğrencilerin ilgisini çekebilecek, matematik 

kulüplerinde çalışılması mümkün olan matematik konularını öğrencilere tanıtmak 

amaçlanmıştır. Topolojiye ilişkin konu anlatımının bulunduğu bu kitapçıkta (Meserve & 

Meserve, 1973 s.47-57) az sayıda örnek de bulunmaktadır. Bu çalışma yapısı 

bakımından diğerlerinden farklıdır, bir öğretim materyali şeklinde tasarlanmamıştır ve 

herhangi bir etkinlik, alıştırma vb. içermemektedir. 

Sezgisel topoloji konuları, ortaöğretim seviyesinde de ele alınmıştır. Mahoney (1991), 

geometri öğretim programında yer almasını amaçladığı on ünitelik ders notları 

hazırlamış, bu notlarda topoloji konu ve kavramlarına yönelik etkinliklere de yer 

vermiştir. Ünitelerde konunun öğrenilmesinden önce öğrencilerin sahip olmaları 

gereken önbilgilere de yer verilmiştir.  

Görüldüğü gibi topolojiyi öğretim bağlamında inceleyen çalışmalarda topoloji farklı 

seviyelerde ele alınmıştır. Yapılan araştırmaların çoğunluğu topolojiyi basit düzeyde ele 

almakta, ilköğretim seviyesine uygun bir şekilde sunmaktadır. Az sayıda çalışmada ise 

topoloji ortaöğretim düzeyinde ele alınmaktadır ki bu bağlamda iki farklı görüş 
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mevcuttur. Bir görüşe göre bu seviyede sezgisel topoloji kavramlarının verilmesi 

uygunken, bir diğer görüşe göre bu topolojinin anlamlandırılabilmesi için gerekli ancak 

yetersiz olup, akademik düzeyde çalışılan bazı konuların da ortaöğretim programına 

dahil edilmesi uygundur. 

Günümüzde matematik öğretimine ilişkin kaynaklarda topoloji hala yer almakta, ancak 

kimisinde topoloji konularına ilişkin sadece birkaç kavram kimisinde ise topolojiye 

ilişkin üniteler bulunmaktadır 

Özellikle çizgeler konusu gerçek hayat problemleriyle ilgili olduğundan birçok 

kaynakta yer almıştır. Örneğin, NCTM tarafından belirlenen standartları gerçekleştirme 

amacına en uygun şekilde yazılan, ortaokullar için önerilen etkinliklerin tartışıldığı 

makalelerin derlendiği kaynakta problem çözme bölümü içerisinde çizgeler de ele 

alınmaktadır (Zaslavsky, 2007, s.20-25).  

Smith (2012), Matematiğin Doğası (Nature of Mathematics) adlı kitabında çizge 

kuramına ve topolojiye genişçe yer vermiştir. Ünitelerde konuya ilişkin ayrıntılı 

açıklamalar, çok sayıda örnek, alıştırma ve problemler yer almaktadır.  

Bir başka çalışmada ise Weeks (2001) alışık olunan oyunları farklı uzaylara taşıyarak, 

öğrencilerin o uzayın özelliklerini kavramalarını hedeflemiştir. Kitapta yer alan 

konuların öğretiminin gerekliliğine ilişkin nedenler sıralanmış olup bu konunun 

öğretilmesinin 1, 2 ve 3 boyutlu geometriye sağlam bir giriş olacağına matematiksel 

nedenler arasında yer verilmiştir. Bu çalışmanın NTCM’nin standartlarını desteklediği, 

yaratıcı problem çözmeye, geometri ve geometrinin kozmoloji uygulamaları arasındaki 

ilişkilere vurgu yaptığı belirtilmiştir. Kitapta çeşitli yüzeylerin (möbius şeridi, klein 

şişesi, tor yüzeyi vb.) özelliklerini kavratmaya yönelik birçok oyun ve etkinlik yer 

almaktadır.  

Bunlar dışında günlük hayatta matematiği ele alan veya matematik oyunlarını içeren 

birçok kitapta az da olsa topoloji fikirleri yer almaktadır. Mottershead (1978, s.21-45) 

kitabın topolojiye ilişkin bölümünde topolojik değişmezler, topolojik eş olma, çizgeler, 

Möbius şeridi, klein şişesi ile ilgili etkinlik ve açıklamalara yer vermiştir. Ball (2005, 

s.66-67) elastik geometri olan topolojiden temel özellikleriyle bahsetmiş;  Moscovich 
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(2011) zeka oyunlarını içeren kitabının bir bölümünü topolojik fikirleri içeren çeşitli 

oyunlara ayırmıştır.  

Türkiye’de ise Matematik Dünyası gibi popüler bilim dergilerinin çeşitli sayılarında 

topoloji konuları yer almaktadır. Bu dergiler dışında matematik öğretimine ilişkin bazı 

kitaplarda topolojide de içerilen bazı kavramlara yönelik örnekler veya tanımlar 

mevcuttur. Örneğin yüz kavramının öğretilmesinde örnek olarak möbius şeridine yer 

verilmiştir (Altun, 2009, s.350-351). İlköğretim birinci kademe için matematik 

öğretimini ele alan bir başka kaynakta ise kapalı eğri, basit kapalı eğri, yüzey, kapalı 

yüzey gibi kavramlara yer verilmiştir (Baykul, 2009, s. 362-363). Bu kaynaklarda daha 

çok topolojide incelenen kavramlar yer alsa da bu çalışmaların asıl amacı topolojinin 

öğretilmesine ilişkin değildir. Topolojiyi ilköğretim veya ortaöğretim düzeyinde ele 

alan ünitelere veya benzer çalışmalara rastlanmamıştır. 

Bu araştırma bu boşluğun doldurulmasına yönelik bir girişim niteliğindedir. Çalışmada 

topolojinin geometri öğretim programına uygun şekilde indirgenmesine odaklanılmıştır. 

Topoloji konularının geometri öğretim programında yer alması halinde ders kitapları ve 

öğretim sürecine nasıl yansıyacağını görebilmek, öğretmen adayları ve öğretmenlerin 

daha rahat fikir üretip görüşlerini belirtmelerini sağlayabilmek amacıyla topoloji 

konularına yönelik kazanım ve içerik hazırlanmıştır. Topoloji konularına yönelik içerik 

kavramlarla ilgili günlük hayattan örnekler, çeşitli etkinlikler, alıştırmalar ve ölçme 

değerlendirme sorularıyla zenginleştirilmiş olan topolojiye giriş, düzlemde eğriler, 

çizgeler ve yüzeyler olmak üzere 4 üniteden oluşmuştur. 

2.6. Neden Topoloji 

Bu araştırmada bazı topoloji konularının ortaöğretim geometri programına 

indirgenebilmesi incelenecektir. Bu bağlamda topolojinin neden önerildiği, topolojinin 

ne gibi katkılar sağlayabileceği, kazandırması beklenen becerilerin neler olduğu, 

topolojinin diğer disiplinlerle ilişkisinin nasıl olduğu, topolojinin öğretim programında 

yer almasının ne gibi olumsuzluklara yol açabileceği açıklanarak, araştırmanın odağı 

vurgulanmaya çalışılacaktır.  
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Topoloji matematiğin tüm kümelere genellenmesini sağlar ve matematiğe geniş bir 

açıdan bakmaya yardımcı olur (Narlı, 2010). Geometri çerçevesinde topolojiyi ele 

alacak olursak, en geniş geometri topolojidir. Genellik açısından topolojiden sonra 

projektif geometri gelir, diğer geometriler ise bu geometrinin özelleştirilmesi sonucu 

elde edilen alt geometrilerdir (Kaya, 2005, s.16). Yani topoloji; projektif, afin, Öklid 

gibi en çok kullanılan geometrileri kapsamaktadır. Bloom’un bilişsel alan 

taksonomisine göre değerlendirme basamağında öğrenme gerçekleştiren bir öğrenci 

öğrenilen bilgi, teorem ya da olguları başka ortamlara taşıyabilir, öğrendiklerinin çeşitli 

durumlarda geçerli olup olmadığını araştırabilir (Baki, 2006, s.303). Dolayısıyla 

öğrencilere farklı geometrileri öğreterek, onları topolojinin Öklid geometrisiyle 

benzerlik veya farlılıklarını düşünmeye sevk etmenin veya Öklid geometrisinden bildiği 

bilgi ve kuralların topolojide geçerli olup olmadığını araştırmaya yönlendirmenin, 

geometrilerin birbirleri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesinin öğrencilerin üst düzey 

bilişsel becerilerini geliştirmesi beklenmektedir. En geniş geometri olan topolojiyi 

öğrenen öğrenci, geometriler hakkında bir şema geliştirebilir ve bunun sonucunda 

öğrencilerin geometri dersinde çalıştığı uzaylara ilişkin bir farkındalığa sahip olmaları 

sağlanabilir. 

Öğrenciler matematik dersinde gördükleri birçok konuyu topolojiyi öğrenirken de 

kullanacaklardır. Örneğin topolojik dönüşümler öğrencilerin küme ve fonksiyon 

kavramlarına ilişkin bilgilerini farklı uzaylarda kullanmalarını gerektirmektedir. 

Dolayısıyla bu sayede topoloji, matematik disiplinini kendi içinde harmanlayacaktır. 

Öğrencilerin matematik ve geometriyi birbirinden kopuk bilgiler olarak görmek yerine 

bunların birlikte kullanıldığını fark etmeleri beklenmektedir.  

Topoloji matematiğin diğer disiplinlerle olan ilişkisine de iyi bir örnek teşkil 

etmektedir, çünkü günümüzde topolojinin birçok alt alanı bulunmakta ve bu alanlar 

farklı disiplinler tarafından çokça kullanılmaktadır. Farklı alanlardan birkaç örnekle 

açıklayacak olursak, örneğin bilgisayar bilimlerinde bilgisayarların birbirlerine nasıl 

bağlandıkları topolojiyle ifade edilir (Ünlü, Yıldırım & Ayar, 2008). Coğrafi açıdan 

topoloji, coğrafi varlıkların birbiriyle nasıl ve ne şekilde ilişkilendirildiğini metrik 

özelliklerden bağımsız olarak gösterir (Yomralıoğlu, 2000, Akt: Karaş & Batuk, 2005). 

Konumsal analizlerin yapılması ve coğrafi verileri gerektiği gibi analiz edebilmek için 
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coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarının topolojik ilişkileri içermesi gerekmektedir (Karaş 

& Batuk, 2005). Mimari tasarımlarda bile topolojiden faydalanılmaktadır, öyle ki 

literatürde mimaride topolojinin kullanılmasına ilişkin çalışmalar göze çarpmaktadır 

(Tarım, 2006). Görüldüğü gibi topoloji farklı alanlarda farklı amaçlarla 

kullanılmaktadır. Lisans eğitiminde farklı alanlara yönelecek öğrencilerin ortaöğretim 

seviyesinde topolojiyle tanışmalarının öğrenciler için bir ön hazırlık olacağı 

düşünülmektedir. 

Topoloji bu farklı disiplinlerin yanında günlük hayatta kullanılan basit şemanın da 

temelini oluşturmaktadır. Topolojinin bir alanı olan çizge kuramı günlük hayat 

problemlerine çeşitli çözümler sunmaktadır. Birçok durum noktalar kümesi ve bunlar 

arasındaki ilişkileri gösteren çizgilerden oluşan şemalarla yani çizgelerle ifade 

edilebilmektedir. Örneğin şehirleri noktalarla, havayolu şirketlerinin uçuşlarını ise 

noktaları birleştiren çizgilerle gösterebilir, kimyada bir molekülde atomları noktalarla, 

kimyasal bağları noktaları birleştiren çizgilerle gösterebilir, sosyolojide ise bir grup 

insan bu insanların birbirleriyle etkileşimi bir çizgeyle ifade edilebilir (Bacak & Beşeri, 

2002). Birçok insanın her gün kullandığı tren, metro veya otobüs duraklarını gösteren 

şemalarda bile topolojiden faydalanılmaktadır (Şekil 2.5’te verilen şema Ankara 

metrosunu göstermektedir). Bu şemada duraklar arası mesafe veya durakların 

birbirlerine göre yönleri bulunmazken, hangi durağın hangi iki durak arasında olduğu 

açıkça anlaşılmaktadır. Yani bu şemada verilen bilgiler metrik değil, topolojiktir. Sonuç 

olarak topolojinin var olan ilişkilerin basit ve sistemli şekilde ifade edilmesini sağladığı 

söylenebilir. 

 

Şekil 2.5: Çizgenin Günlük Hayatta Kullanımı  
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Topoloji öğrencilerin nesneler veya olaylar arasındaki ilişkileri farklı bir şekilde ortaya 

koyabilecekleri bir yöntem de sunmaktadır. Bu nedenle topoloji, öğrencilerin günlük 

hayat problemlerine farklı bir şekilde yaklaşmalarında da fayda sağlayabilir. Öğrenciler 

alışık oldukları cebirsel ifadeler dışında nesneler arasındaki ilişkileri farklı bir 

yaklaşımla nasıl göstereceklerini öğrenmiş olur ve bu durum onların matematiğe olan 

hayranlıklarını arttırabilir. 5. ve 6. sınıflar için topoloji konularını içeren üniteler 

oluşturan Wallebreinstein (1973) de bu durumu topolojide kullanılan çizimlerin 

öğrencilerin düşüncelerini sistematik çizimlerle sunmasına imkan verdiğini söyleyerek 

belirtmiştir. Buradan topolojinin öğrencilerin görselleme becerilerini artırabileceği 

söylenebilir. Şekillerin zihinde hareket ettirilip belirli olaylara göre şekillendirilmesi 

olarak tanımlanan zihinsel döndürme ve nesnelerin döndürülmesiyle oluşan değişikliği 

belirleme yeteneği olarak tanımlanan uzamsal görselleme yeteneğinin (Bishop, 1980), 

topolojinin geometri öğretim programına entegrasyonuyla geliştirilebileceği 

düşünülebilir. Öğrencilerin topoloji konularıyla uğraşmaları onları yüzeyleri, eğrileri, 

nesneleri hayal etmeye zorlayacaktır. Örneğin, topolojik dönüşümler öğrenciyi bir 

nesnenin eğilip büküldüğünü, döndürüldüğünü, hareket ettirildiğini düşünmeye 

itecektir. Çeşitli yüzeylerde yer alan eğrilerin özellikleri incelenirken, zihinde 

yüzeylerin görüntüleriyle oynama yapılması gerekmektedir. Tüm bunların bir sonucu 

olarak topolojinin uzamsal görselleme becerilerine katkı sağlaması beklenmektedir. 

Çok yeni ve yabancı bir geometri gibi düşünülen topolojinin öğretim programında 

kısmen içerildiği görülebilir. Yates (1991, s.11) topoloji öğretmenin Öklid geometrisini 

de aydınlatacağını vurgulamış, topolojinin o dönemde öğretilen okul matematiğinden 

farklı olmadığını ve basit kapalı eğriler, iç, dış, doğruları ayıran noktalar, düzlemi 

ayıran doğrular gibi konuların her düzlem geometrisi derslerinde ele alınan konular 

olduğunu belirtmiştir. Bu durum ülkemizde uygulanan geometri ders programı için de 

benzerdir. 9. sınıf öğretim programında temel geometrik kavramlar, çokgenler, 

prizmalar, piramitler, koni ve küre konuları yer almaktadır (MEB, 2010). Düzlem 

geometride görülen, iç, dış ve sınır kavramı; nokta doğru parçası vb. kavramlar, 

poligonlar, benzerlikler, uzay geometrideki küre, silindir gibi kavramlar topolojide 

farklı açılardan ele alınacak kavramlar olup, Öklid geometrisindeki bu kavramlar 

topolojidekilerin özel halleridir. Topoloji öğretilirken gerekli yerlerde öğrencileri çeşitli 
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ilişkilendirmeleri yapmaya yöneltmek onların Öklid geometrisini daha iyi anlamalarını 

da sağlayabilir.  

Yurtdışında topolojinin ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde ele alınmasına ilişkin 

çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Örneğin; Mahoney, 1990; Wallrabenstein, 1973; 

Hilton, 1971; Foley, 1967 vb.). Belki de bunların bir sonucu olarak günümüzde birçok 

matematik kitabında topoloji üniteleri veya topolojiyi içeren bölümler yer almaktadır 

(Ör. Nature of Mathematics, 2010; Bir Sayı Düşün, 2006; Shape of Space, 2000). 

Ancak ülkemizde topolojinin sadece üniversite düzeyinde bir ders olarak okutulmasının, 

bu konuların ilköğretim ve ortaöğretim seviyesine indirgenmesine ilişkin herhangi bir 

çalışma bulunmamasının bu çalışmayı önemli kılabileceği düşünülmektedir. 

Her ne kadar topolojinin yukarıda ele alınan yönleriyle ortaöğretim matematik 

programına indirgenmesi faydalı görünse de, bazı açılardan olumsuz olarak da 

değerlendirilebilir. Topolojinin lisans seviyesinde yer alan genelde zor olduğu 

düşünülen bir ders olması (Narlı, 2010), ülkemizde topolojiyi lisans öncesi düzeylerde 

ele alan çalışmalar yapılmamış olması, bu konunun ortaöğretim geometri ders 

programına entegrasyonuna önyargıyla yaklaşılmasına sebep olabilir. Bunun yanında 

öğretim programının içeriğinin yoğun olması öğretmenlerin yakındığı bir durumken, 

alışılmamış ve yeni bir konunun öğretim programında yer alacak olması öğretmenlerin 

iş yükünü artıracağından tepkilerini çekebileceği de göz ardı edilmemelidir.  

Üstün (1999, s.6), bir konunun öğretim programında yer alması için konunun akademik 

anlamda ele alınmış olması ve teknik alanlarda kullanımının yaygın olması gerektiğini 

ifade etmiştir. Fraktal geometri için bu koşulların sağlandığı bu nedenle fraktal 

konusunun öğretim programında yer alması gerektiğini belirtmiştir. 2010 yılında 

yayımlanan 9. 10. ve 11. sınıf geometri öğretim programlarında fraktal geometriye yer 

verilmesi, çalışmanın amacına ulaştığının bir göstergesidir. Bu araştırma bilim 

dallarında yaşanan gelişmelerin öğretim programına yansımasını sağlamak amacıyla, 

topolojinin ortaöğretime entegrasyonunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak 

ortaöğretim geometri programına bir öneri sunmayı amaçlamaktadır. 
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BÖLÜM III: YÖNTEM 

Bilimsel araştırma, ilgi duyulan bir olay ya da olgu hakkında bilgi edinmek için 

gerçekleştirilen veri toplama ve verileri yorumlamayı içeren sistemli bir süreci ifade 

eder (Leedy & Ormrod, 2005, s.2). Sistematik sorgulama olarak da dile getirilen 

araştırmalar (Ernest, 1994, s.8; Akt: Delice, 2003, s.40) açıklayıcı, tanımlayıcı ve 

keşfedici sorgulama yaklaşımları perspektifinden sınıflandırılabilirler (Robson, 1993, 

s.42). Bu araştırma topoloji konusunun ortaöğretim geometri programına entegrasyonu 

incelemesi bakımından keşfedici, öğretmenlerin görüşlerinin ayrıntılı betimlenmesini 

incelemesi açısından ise açıklayıcı niteliktedir. 

Bir araştırma sürecinde sonuç elde etmeye yönelik belirli bir plan takip edilerek izlenen 

yol ise yöntem olarak adlandırılır (Ekiz, 2009, s.7). Bir araştırmanın yöntem ve 

teknikleri belirlenmeden önce benimsenen paradigmanın (Guba & Lincoln, 1994, 

s.104), yani araştırmacının dünyaya baktığı zihinsel pencerenin tartışılması gerekir 

(Bailey, 1994, s.26).  

Çalışmanın amacı ve elde edilecek veriler dikkate alınarak araştırmanın yapısına uygun 

olduğu düşünülen yorumlayıcı (post-poitivist) paradigma araştırmanın paradigması 

olarak benimsenmiştir. Sosyal bilimlerde artan bir oranda kabul görmekte olan 

yorumlayıcı paradigmaya göre tek bir doğru veya gerçeklik yoktur, bunun yerine çoklu 

gerçeklikler; farklı ve çeşitli algılar vardır. Olay ve olgular bütünsel bir yaklaşımla 

ayrıntılı ele alınır (Yıldırım & Şimşek, 2008, s.30). Bu bölümde benimsenen 

paradigmaya uygun olarak verilen araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama 

araçları, veri analiz yöntemleri tercih edilme nedenleriyle birlikte açıklanmaktadır. 

Okuyucuya kolaylık sağlaması açısından araştırma odağı ve soruları burada da 

verilmiştir.  

1. Topoloji kavramlarından ortaöğretim geometri öğretim programına entegre 

edilebileceklerin tartışılması,  

2. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının entegre edilecek topoloji konularıyla 

ilgili üniteler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi,  

3. Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının entegre edilecek topoloji 

konularıyla ilgili üniteler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi,  
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4. Matematik öğretmenlerinin entegre edilecek topoloji konularıyla ilgili üniteler 

hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi,  

5. Öğretmen adayları ve öğretmenlerin entegre edilecek topoloji konularıyla ilgili 

üniteler hakkındaki görüşlerin karşılaştırılması. 

3.1. Araştırma Modeli 

Araştırma deseninin tercihi için araştırma probleminin hangi soru türünü kullandığını 

belirlemek gerekli olup (Yin, 2009, s.10), bu araştırmanın odağının topolojinin 

entegrasyon sürecinin “nasıl” olması gerektiği oluşturduğundan yorumlayıcı 

paradigmanın varsayımlarını geniş ölçüde paylaşan nitel yaklaşımın (Yıldırım & 

Şimşek, 2008, s.35) araştırmanın amacına ulaşması için uygun olduğu belirlenmiştir.  

3.1.1. Nitel Araştırma Deseni 

Araştırma deseni kavramı, belirli sınırlara ve belirli aşamalara sahip sistematik bir süreç 

anlamını çağrıştırmaktadır. Ancak nitel araştırmada araştırılan olay veya olguya göre bu 

süreç değişim gösterebilmektedir. Bu nedenle nitel araştırma deseni, araştırmacıya 

esnek bir yaklaşım sağlayan ve belirli bir odak çerçevesinde aşamaların birbirleriyle 

tutarlı olmasına rehberlik eden bir strateji olarak tanımlanabilir (Yıldırım & Şimşek, 

2008, s.69).  

Nitel araştırmanın herkes tarafından benimsenen, araştırmanın tüm özelliklerini ve 

kullandığı yöntemleri içeren belirli bir tanımını yapmak güç olsa da nitel araştırma 

çoklu veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların, olayların ve olguların bütüncül 

bir yaklaşımla ortaya konmasına yönelik araştırmalar olarak tanımlanabilir (Yıldırım & 

Şimşek, 2008, s.39).  Nitel araştırmaların odağını süreç, anlama ve anlamlandırma 

oluşturur ve araştırmalarda tümevarımcı bir yaklaşım izlenerek araştırma sonunda 

zengin betimlemeler içeren bir ürün ortaya çıkarılır. (Merriam, 2009, s.14).  Bu 

çalışmada, araştırma sorularına en iyi cevap verecek araştırma deseni olarak nitel 

araştırma desenlerinden durum çalışması yaklaşımı benimsenmiştir. 
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3.1.2. Durum Çalışması 

Durum çalışması araştırmacının sınırlı bir veya birkaç sistemi keşfettiği, bunun için 

görüşme, gözlem, doküman ve raporlar gibi çoklu bilgi kaynaklarından geniş kapsamlı 

veri topladığı, durumun ve duruma dayalı temaların detaylı betimlenmesi şeklinde 

sunulan araştırma desenidir (Creswell, 2006, s.73). Durum çalışması sınırlı bir sistemin 

geniş kapsamlı tanımlanması ve analizidir. Buradaki “sınırlı sistem”  tek bir eleman ve 

sınırları olan bir birim anlamına gelmektedir (Smith, 1798; Akt: Merriam, 2009, s.40). 

Eğer ele alınan olay veya olgu doğası itibariyle sınırlı bir yapıya sahip değilse, bu bir 

durum oluşturmaz (Merriam, 2009, s.41). Bu araştırmada ele alınan durumun sınırları 

belirli olup, ele alınan konu topolojinin ortaöğretim geometri öğretim programına 

entegre edilebilecek konu ve kavramlarının belirlenmesi, belirlenen konu ve kavramlara 

yönelik öğretmen adayları ve öğretmenlerin görüşleri oluşturmaktadır. Ayrıca ”nasıl” ve 

“neden” sorularında durum çalışmalarının belirgin bir avantajı bulunmaktadır (Yin, 

2009, s.10) . Araştırmanın odağını (bazı) topoloji konu ve kavramlarının ortaöğretim 

seviyesine indirgenmesinin “nasıl” olması gerektiği oluşturduğundan araştırmanın 

deseni durum çalışması olarak tercih edilmiştir. 

Merriam (2009, s.43-46) durum çalışmasının üç temel özelliği bulunduğunu belirtmiştir. 

Bunların ilki durum çalışmasının partikülaristik olması yani sadece belirli bir durum, 

olay, program veya fenomen üzerine yoğunlaşmasıdır. Bu çalışmada topolojinin 

ortaöğretime indirgenmesine yoğunlaşılmıştır. İkincisi durum çalışmasının betimleyici 

olduğu yani sonucu elde edilen üründe, çalışılan olgunun oldukça zengin ve yoğun 

tasvirlerinin yer almasıdır. Hazırlanan üniteyle ilgili olarak öğretmenlerin ve öğretmen 

adaylarının görüşleri detaylıca ele alınmıştır. Son olarak durum çalışmaları buluşsaldır. 

Bu çalışmalar yeni anlamların keşfedilmesini sağlar. Bu araştırmada da topolojinin 

ortaöğretim seviyesinde ne şekilde ele alınabileceğine ilişkin bir keşif niteliğindedir. 

3.2. Çalışma Grubu 

Topolojinin ortaöğretim geometri programına entegrasyon sürecinin incelenmesi için 

öğretmen adayları ve öğretmenlerin görüşlerine ihtiyaç duyulmuştur. Araştırma nitel bir 

yaklaşım benimsediğinden görüşleri alınacak öğretmen adayları ve öğretmenler 
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“çalışma grubu” ifadesiyle belirtilmiştir. Örnekleme yaklaşımlarının nitel ve nicel 

araştırma yöntemi arasındaki farkı en iyi şekilde ifade ettiği düşünüldüğünde (Patton, 

2002, s.230) nitel araştırmanın doğasına daha yatkın olan amaçlı örnekleme yaklaşımı, 

bu araştırmanın çalışma grubunu belirlemekte kullanılmıştır. 

Amaçlı örnekleme yönteminin önemi ve gücü zengin veri getirecek durumların 

derinlemesine çalışılmasına imkân vermesinden kaynaklanmaktadır (Patton, 2002, 

s.230).  Bu araştırma, görüşleri alınacak öğretmenlerin üniteleri ayrıntılı bir şekilde 

incelemesini gerektirmektedir. Bu durum ise çalışma grubundaki kişilerin vakitlerinin 

uzun bir bölümünü araştırmaya ayırmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle araştırmada 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi tercih 

edilmiştir.  

Bu örnekleme metodu birçok nitel araştırmacı tarafından tercih edilse de zorunda 

kalmadıkça kullanılması önerilmeyen bir yöntemdir (Patton, 2002, s.241-242). Ancak 

araştırmada, probleminin gerektirdiği zengin verinin elde edilmesi için gönüllü 

öğretmenlerin üniteler üzerinde düşünmeleri ve üniteleri ayrıntılı incelemeleri 

gerekmektedir. Yapılan deneme çalışma sonucu tüm ünitelerin okunup incelenmesi ve 

bu üniteler hakkında görüşme yapılmasının yaklaşık 4 saat sürdüğü gözlenmiştir. Okul 

türü, hizmet yılı ve bunlar gibi çeşitli özelliklere göre rastgele seçilecek öğretmenlerin 

istekli bir şekilde bu araştırmaya katılmaları ve dolayısıyla herhangi başka bir 

örnekleme yönteminin tercih edilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle 

araştırmanın amacına hizmet etmesine yardımcı olabilecek, araştırmacının kolay 

ulaşabildiği ve gönüllü 5 ilköğretim matematik öğretmen adayı, 7 ortaöğretim 

matematik öğretmen adayı ve farklı illerde görev yapan 7 matematik öğretmeni çalışma 

grubu olarak belirlenmiştir. Öğretmen adayları 2011-2012 öğretim yılında son sınıfta 

okumaktadırlar. Öğretmenlerin görev yaptıkları kurumlar genel lise, meslek lisesi, çok 

programlı lise, Anadolu lisesi, özel fen lisesi olmak üzere çeşitlilik göstermektedir.  

Katılımcılar araştırma için önemli bir rol üstlenmektedir. Bu araştırmada görüşlerin 

çeşitliliğini sağlamak için katılımcılar ilköğretim matematik öğretmen adayları, 

ortaöğretim matematik öğretmen adayları ve matematik öğretmenleri olmak üzere farklı 

gruplardan seçilmiştir. Programın uygulayıcıları olan öğretmenlerin doğrudan sınıf içi 
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tecrübelerine dayanarak görüş bildirecekleri düşünüldüğünden, öğretmen adayları ise 

gelecekte programların uygulayıcıları olacaklarından çalışma grubu olarak 

belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının iki farklı gruptan tercih edilmesinin sebebi ise 

topoloji dersi almış olan ortaöğretim öğretmen adayları ile topoloji dersi almamış olan 

ilköğretim matematik öğretmen adaylarının görüşlerinde olabilecek farklılıkların 

incelenmesine imkân verebilecek olmasıdır. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Diğer araştırma desenlerinden farklı olarak durum çalışması için herhangi özel bir veri 

toplama veya veri analiz metodu bulunmamaktadır (Meriam, 2009, s.42). Ancak 

verilerin çeşitli kaynaklardan toplanması, elde edilen bilgilerin birbirlerini 

bütünlemesini sağlar. Bu nedenle iyi bir durum çalışmasında mümkün olan tüm veri 

kaynakları kullanılmalıdır (Yin, 2009, s.101). Bu araştırmada doküman analizi, 

araştırmacı tarafından oluşturulan öğretim programına uygun olarak hazırlanmış 

üniteler ve anket veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Farklı veri toplama teknikleri 

farklı avantajlar sağlamıştır. Elde edilen verilerin çeşitliliği araştırmanın amacına 

ulaşması için önem taşımaktadır. Bu çeşitliliğin sağlanması için nitel araştırmalarda 

sıkça kullanılan doküman analizinden ve açık uçlu sorulardan oluşan anketten 

yararlanılmıştır. Anketler doldurulmadan önce katılımcıların ortaöğretim geometri 

öğretim programına entegre edilecek konuların yer aldığı topoloji ünitelerini incelemesi 

sağlanmıştır. 

3.3.1. Doküman Analizi  

Araştırması amaçlanan olgu veya olaylar hakkında çeşitli bilgileri içeren yazılı 

materyallerin analiz edilmesi doküman incelemesi olarak adlandırılır. Doküman 

analizinde hangi dokümanların önem taşıdığı ve veri kaynağı olarak kullanılacağı, 

araştırma problemine bağlıdır (Yıldırım & Şimşek, 2005, s.187-188). Bu araştırmada 

topolojinin ortaöğretim seviyesine indirgenmesi hedeflendiğinden yapılması gereken ilk 

iş ilgili öğretim programlarının incelenmesidir. Bu nedenle geçerli olan 9, 10, 11 ve 12. 

sınıf geometri öğretim programları incelenecek dokümanları oluşturmaktadır. 
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Belirtildiği gibi durum çalışmaları için tek bir veri toplama veya analiz yöntemi 

bulunmadığından (Merriam, 2009, s.42) ve araştırmanın amacına uygun olmadığı 

düşünüldüğünden öğretim programları analiz edilirken doküman analizinde sıklıkla 

tercih edilen özel bir sözcük, tema, cümle ya da madde gibi analiz birimleri tercih 

edilmemiş ve veriler sayısallaştırılmamıştır. Ortaöğretim geometri öğretim programları, 

bu programlara entegre edilebilecek topoloji konularının, programda yer alan hangi 

amaç ve becerilere yönelik olabileceği bağlamında incelenerek betimlenmiştir. 

3.3.2. Topoloji Üniteleri  

Topolojinin geometri öğretim programına uygun olarak ortaöğretim seviyesine 

indirgenmesi bu araştırmanın odak problemini oluşturmaktadır. Ancak öğretmenlerin ve 

öğretmen adaylarının bu üniteler hakkındaki görüşleri de araştırma problemleri 

içerisinde yer aldığından hazırlanan topoloji üniteleri bir bakıma veri toplama aracı 

olarak da düşünülebilir. Bu bölümde bu ünitelerin nasıl oluşturulduğu açıklanmış, 

Ünitelerin oluşturulma sürecinin ayrıntıları ise bulgular bölümünde verilmiştir.  

Topolojinin ortaöğretim seviyesine indirgenme süreci; genel tarama sonucu lisans 

öncesi düzeyde topoloji öğretimi bağlamında ele alan konu ve kavramların belirlenmesi, 

geometri öğretim programının incelenmesi,  uzmanlarla fikir alış verişinde bulunarak 

ortaöğretim geometri programına entegre edilebilecek konu ve kavramların 

belirlenmesi, uygun içeriğin hazırlanması, deneme çalışmaları sonucu ünitelerin son 

halini alması şeklinde özetlenebilir. 

Ünitelerin oluşturulma sürecinin ilk adımı için var olan kayıt ve belgelerden veri 

toplanması olarak bilinen belgesel tarama türlerinden biri olan literatür taraması ya da 

alanyazın olarak bilinen genel taramadan faydalanılmıştır (Karasar, 2009, s.183-184). 

Genel tarama için birbirinden farklı özellikteki kaynakların incelenmesine ihtiyaç 

duyulmuştur. Araştırma için taranan kaynaklar üç grupta toplanabilir. Temel 

kavramların belirlenmesi ve kavramların tanımları için akademik kitapların incelenmesi 

gerekmektedir. Topolojinin ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde nasıl ele alındığının 

hangi konulara yer verildiğinin belirlenmesi için topoloji öğretimini lisans öncesi 

düzeyde ele alan araştırmaların incelenmesine gerek vardır. Bunun dışında doğrudan 

topoloji konularının öğretimini hedeflemeyen ancak içerisinde bazı topoloji 
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kavramlarını bulunduran popüler matematik dergileri, makale, bildirilerden 

faydalanılmıştır. Ayrıca öğretim programının öğretim yaklaşımı ve kazandırmayı 

hedeflediği bilgi ve becerilere uygun bir ünite hazırlamak amaçlandığından geometri 

öğretim programlarının analizi yapılmıştır.  

Ünitelerin oluşturulmasında yararlanılan bu kaynaklara ilişkin daha ayrıntılı bilgiler, 

kaynaklarda hangi topoloji konularının yer aldığı bulgular bölümünde yer almaktadır. 

Kaynakların listesine Ek 2’de yer verilmiştir. 

Belirlenen konu ve kavramlar hakkında 3 matematik eğitimi alanı öğretim üyesi, 3 

matematik alanı öğretim üyesi, 3 tecrübeli ortaöğretim matematik öğretmeninin 

görüşleri alınmış ve üniteleri oluşturma süreci birlikte yürütülmüştür, tüm aşamalarda 

çoğunluğun kararı dikkate alınmıştır. Ortaöğretim geometri programına entegre 

edilebilecek topoloji konularının topolojiye giriş, düzlemde eğriler, çizgeler ve yüzeyler 

olmak üzere 4 bölümde incelenmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Belirlenen 

kavramlara yönelik üniteler oluşturulurken öğretim programlarında temel alınması 

gereken hedef, öğrenme ve öğretme süreci, içerik ve değerlendirme boyutları (Demirel, 

2011, s.27), geometri öğretim programının öğretim yaklaşımı ve kazandırılması 

hedeflenen bilgi ve beceriler de dikkate alınmıştır.   

Ünitelerde yer alan matematiksel kavramların açıklamalarının doğruluğu ve 

matematiksel terimlerin doğru kullanılıp kullanılmadığına ilişkin görüş almak üzere 

uzman grubunda bulunan matematik öğretim üyelerinden görüş alınmıştır. Ünitelerin, 

okunabilirliği, kullanılan dilin açıklığı, tanımların anlaşılırlığı, etkinliklerdeki 

yönergelerin anlaşılırlığı hakkında 2 ortaöğretim öğrencisinden ve 3 öğretmenden görüş 

alınmıştır. Öğrencilere üç hafta süre verilmiş, anlamadıkları bölümleri işaretlemeleri ve 

bunlar hakkında notlar almaları, ünitelerde yer alan etkinlikleri yapmaları istenmiştir. 

Öğretmenlerle ise görüşme yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucu üniteler yeniden 

düzenlenmiştir.  Ayrıca öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucu, veri toplamak için 

görüşme yöntemine başvurulmasının çok fazla zaman gerektirmesi, ünitelerde yer alan 

etkinliklerin ve uygulamaların yeterince incelenmesine fırsatı vermemesi bakımından 

etkili olmayacağına karar verilmiştir.  
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3.3.3. Anket 

Görüşme yönteminin derinlemesine bilgi edinilmesini sağlama gibi güçlü yönlerinin 

yanı sıra bazı zayıf yönleri de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları maliyet, zaman, zaman 

ayırma güçlüğü ve bireylere ulaşma güçlüğüdür (Bailey, 1982, Akt. Yıldırım & Şimşek, 

2008, s.123-125). Yapılan deneme çalışmalarında görüşme gerçekleştirmenin zaman 

ayırma güçlüğünden dolayı mümkün olmadığı ve öğretmenlerin üniteleri etkili bir 

şekilde incelemesine fırsat vermediği gözlemlendiği için öğretmen adayları ve 

öğretmenlerin topoloji üniteleri hakkındaki görüşleri almada anket tekniği 

kullanılmıştır. Anket, belirli bir konuda bir çalışma grubunu oluşturan bireylere çeşitli 

sorular yöneltme biçimiyle sistemli veri toplama tekniğidir (Armağan 1983; Akt. Balcı, 

2006, s.140). Anket sade ve çok yönlü ve maliyeti düşük olması gibi avantajları 

bulunması (Fife- Schaw, 1995), yazılı soruları içerdiğinden kişisel görüş, tutum ve 

deneyimlerin açıklanmasında yanlış anlamayı ve anlam belirsizliğini en aza en aza 

indirgemesi (Dyer, 1995) bakımından tercih edilmiştir. Bir anket sunulan alternatif 

cevaplar arasından bir veya birkaçını seçmeyi gerektiren kapalı uçlu sorulardan 

oluşabileceği gibi herhangi bir alternatif cevap içermeyen, düşüncelerin yazılı olarak 

ifade edilmesini sağlayan açık uçlu sorulardan da oluşabilir. Açık uçlu sorulardan elde 

edilen veriler karakterleri gereği katılımcıların yazılı olarak ifade ettikleri kendi özgün 

cümleleridir  (Delice, 2003, s.40). Bu araştırmada öğretmen adayları ve öğretmenlerin 

topolojinin geometri öğretim programına entegrasyonu hakkındaki kişisel görüşlerinin 

ayrıntılı bir şekilde ifade edilmesi istendiğinden, veri toplamak için açık uçlu soruları 

içeren anketten faydalanılmıştır. Çalışma grubuna oluşturulan topoloji üniteleri 

verilmiş, her üniteyi okuduktan sonra ilgili anketin doldurulması istenmiştir. Deneme 

çalışmasında uygulanan görüşme tekniğinde, kişilerin etkinlikleri uygulama, alıştırma 

ve problemleri çözme gibi girişimlerde bulunmadıkları, sadece okuyup anlamaya 

çalıştıkları gözlenmiş, anket tekniğinin kullanılması ise çalışma grubuna üniteleri 

özgürce okuma, etkinlikleri uygulama ve alıştırmaları çözme fırsatı sunduğu için daha 

gerçekçi görüşlerin elde edilmesine imkan sunmuştur.  

Açık uçlu anket soruları fraktal geometrinin ortaöğretim programına uyarlanma 

çalışmasında (Üstün, 1999) kullanılan anket formu, deneme çalışmaları sırasında 

öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmeler alınan görüşler dikkate alınarak 
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hazırlanmıştır. Ankette yer alacak soruların öğretim programının ögeleri olan, kazanım, 

içerik, ölçme ve değerlendirmeyi içermesine dikkat edilmiştir. Bu boyutların yanında 

oluşturulan ünitelerin anlaşılırlığı, örnek ve etkinliklerin yeterliliği, yeni bir içerik 

ortaya koyulduğundan öğrencilerin tutumlarının ne olabileceği,  konunun öğretim 

programında yer alması durumunda ne gibi etkileri ortaya çıkarması beklendiği 

hakkındaki görüşlere yönelik soruların da yer almasının uygun olacağına karar 

verilmiştir. Uzman grubuyla hazırlanan anket formu Ek 1’de yer almaktadır. 

3.4. Veri Toplama Süreci  

Oluşturulan topoloji ünitelerine ilişkin öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşleri açık 

uçlu sorulardan oluşan anketler aracılığıyla belirlenmiştir. Katılımcıların ankette yer 

alan soruları cevaplamadan önce üniteleri anlayarak okumaları ve konu anlatımını ve 

soruları incelemeleri gerekmektedir. Bu sebeple bazı öğretmen adayları ve öğretmenler 

veri toplama sürecinin oldukça uzun ve yorucu olabileceğini düşünerek çalışmada yer 

almaktan kaçınmışlardır. Bu durum katılımcıların sayılarının kısıtlı olmasının önemli 

bir nedeni olarak görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının birbirlerinin görüşlerinden etkilenebileceği düşünülerek ünitelerin 

okunması ve değerlendirilmesi sürecinin kendilerine bırakılan herhangi bir yer ve 

zamanda değil sınıf ortamında gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Öğretmen adaylarının 

sınıf ortamında her üniteyi inceledikten sonra ilgili anketi doldurmaları istenmiştir. 

Gerçekleştirilen bu uygulamalarda ünitelerin anlaşılarak okunması ve anketlerin 

cevaplanması oldukça uzun bir süre almıştır. Her bir üniteye ilişkin anketlerin 

cevaplanması ortalama 1 saat sürmüştür, aralarda molalar verilerek diğer ünitelere 

devam edilmiştir. Üniteler hakkındaki görüşler farklı günlerde toplanmamıştır, çünkü 

öğretmen adaylarının yorucu olarak değerlendirilen bu süreçten kaçınacakları 

düşünülmüştür.  

Veri toplama sürecinde öğretmen adaylarının birbirleriyle fikir alışverişinde 

bulunmaları engellenmiştir. Uygulamanın uzun sürmesi bazı katılımcıların bazı üniteleri 

cevaplamaktan kaçınmasına sebep olmuştur. Ortaöğretim matematik öğretmen 
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adaylarından 3 kişi çizgeler ünitesini değerlendirmezken 4 kişi de yüzeyler ünitesini 

değerlendirmemiştir. Çalışmada elde edilebilen tüm veriler değerlendirilmiştir.  

Çalışma grubunda yer alan gönüllü öğretmenlerin şehir dışında olmaları sebebiyle 

hazırlanan üniteler ve anketler öğretmenlere elektronik ortamda ulaştırılmış, 

öğretmenler ise anketleri doldurup araştırmacıya tekrar elektronik ortamda geri 

iletmişlerdir. Bu nedenle bulgular bölümünde öğretmen adaylarının el yazısıyla yazmış 

oldukları cevaplara yer verilmiş, ancak öğretmenler için böyle bir şey mümkün 

olmamıştır. 

3.5. Veri Analizi  

Açık uçlu anketten elde edilen veriler, katılımcıların görüşlerinin yazılı olarak yer aldığı 

metinlerden oluşmaktadır. Bu tarzdaki verilerin analizinde en yaygın olarak kullanılan 

yol verileri bazı hesaplamalar yaparak yorumlayabilecek bir şekle getirmektir. Bunu 

yapmanın en genel yolu verilerin sınıflandırılması veya kodlanmasıdır. Kodlama detaylı 

bir bilginin veya verinin kısıtlı sayıdaki verilere ya da kodlara ayrılması demektir. 

Ancak bu süreç veri kaybını da beraberinde getirmektedir (Robson, 1993; Akt. Delice, 

2003, s.40). Bu araştırmada, araştırma problemlerinin özelliğinden dolayı anketlerden 

ve doküman analizlerinden elde edilen nitel verilerin kodlayarak sunulması yerine, elde 

edilen verilerin araştırma soruları bağlamında detaylı bir şekilde rapor edilmesine imkan 

veren bir analiz gerçekleştirilmiştir.  

3.6. Geçerlik ve Güvenirlik  

Bütün araştırmaların amacı, güvenilir ve geçerli bilgi üretmektir (Merriam, 2009, 

s.209).   Ancak nitel ve nicel araştırmalar için güvenirlik ve geçerlik farklı yöntemlerle 

ele alınmaktadır. Nitel araştırmada nicel araştırmada olduğu gibi belirli testler veya 

yöntemler yoktur, ancak güvenirlik ve geçerlikle ilgili alınması gereken bazı önlemler 

vardır. Elde edilen verilerin detaylıca rapor edilmesi ve araştırmacının sonuçlara ulaşma 

yönteminin açıkça belirtilmesi geçerliğin önemli ölçütlerindendir (Yıldırım & Şimşek, 

2008, s.255). Güvenirlik ise eğer aynı araştırma benzer bir konuyla ve benzer bir grupla 

yürütülecek olsa benzer sonuçların bulunabileceğini gösterir (Cohen, Manion & 
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Morrison, 2000, s.117). Nitel araştırmada güvenirlik araştırmacının her aşamada 

kullandığı yöntem ve stratejileri ayrıntılı bir şekilde açıklayarak diğer araştırmacılara bu 

stratejileri uygulama imkânı sağlaması olarak ifade edilebilir (Yıldırım & Şimşek, 2008, 

s.260).  

Bu araştırmada da geçerlik ve güvenirliği sağlamak için yukarıda bahsedilen noktalara 

dayanılarak birtakım önlemler alınmıştır. Araştırmada takip edilen yol, topoloji 

kavramlarının belirlenmesi ve ünitelerin oluşturulması süreci ayrıntılı biçimde 

açıklanmış, araştırmanın sınırları açıkça yansıtılmıştır. Verilerin toplanmasında 

üçgenleme stratejisine uygun olarak birden çok veri toplama tekniği kullanılmış (Çepni, 

2010, s.195), genel tarama, doküman analizi ve anket tekniğinden yararlanılmıştır. 

Veriler detaylı bir şekilde analiz edilerek, raporlandırılmıştır. Araştırmada görüşlerine 

başvurulacak çalışma grubunun özellikleri, topoloji dersi alıp almadıkları, öğretmen 

adaylarının okudukları bölüm ve kaçıncı sınıf oldukları açıklanmış, anketi cevaplama 

süreçleri ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. Öğretmen adayları ve öğretmenlerin görüşleri 

betimsel bir yaklaşımla analiz edilmiş olup, detaylı bir şekilde sunulmuş, doğrudan 

alıntılara sık sık yer verilmiş, katılımcıların ankette yer alan sorulara verdikleri 

cevapların bir kısmı orijinal metinlerin taranıp bulgular bölümüne eklenerek okuyucuya 

sunulmuştur.  
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BÖLÜM IV: BULGULAR 

Bu bölümde araştırma sonucu elde edilen bulgular yer almaktadır. Bulgular araştırma 

problemlerine göre sıralanarak sunulmuştur. İlk bölümde topoloji ünitelerinin 

oluşturulması ele alınmıştır. İkinci bölümde ilköğretim matematik öğretmen adaylarının 

üniteler hakkındaki görüşlerine, üçüncü bölümde ortaöğretim matematik öğretmen 

adaylarının ünitelerle ilgili görüşlerine, dördüncü bölümde matematik öğretmenlerinin 

üniteler hakkındaki görüşlerine, beşinci bölümde öğretmen adayları ile öğretmenlerin 

görüşlerinin karşılaştırılmasına ilişkin bulgular yer almaktadır. 

4.1. Topoloji Konularının Ortaöğretim Geometri Ders Programına 

Entegrasyonu  

Ortaöğretim geometri programına entegre edilebilecek topoloji konularının belirlenmesi 

için ilk olarak alanyazın taranmış, daha sonra ders kitapları ve öğretim programları 

incelenmiştir. Çalışmanın amacı topolojinin ortaöğretim geometri programına 

entegrasyonunun incelenmesi olduğundan alanyazın incelenirken topolojinin lisans 

öncesi düzeyde, yani ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde ele alan, matematik 

alanından çok matematik eğitimi bağlamında inceleyen çalışmalarda geçen topoloji 

konu ve kavramlarını belirlemeye odaklanılmıştır. 

Geometri öğretim programından hazırlanan konuların içeriğinin planlanmasında 

izlenecek aşamaların belirlenmesi, örneğin merak uyandırma, keşfettirme, bilgi verme, 

uygulama ve ölçme değerlendirme öğretim aşamalarının izlenmesinin uygun olduğunu 

belirlenmesi (MEB, 2011, s.22), içeriğin yapılandırmacı ve keşfettirici öğretim 

yaklaşımına göre düzenlenmesi bağlamında yararlanılmıştır. Aynı zamanda öğretim 

programıyla topoloji konularının örtüştüğü noktalar, öğretim programında belirtilen 

hedeflere/becerilere ulaşmada topolojinin kazandırabilecekleri yine bu bölümde 

tartışılmıştır. 

4.1.1. Genel Tarama Sonucu Elde Edilen Bulgular 

Araştırmanın amacı göz önünde bulundurularak ProQuest, ERIC, Jstor, EBSCOhost 

gibi veri tabanları ile üniversitelerin kütüphanelerinde yer alan basılı kitaplar 
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taranmıştır. Topolojinin ilköğretim veya ortaöğretim seviyesinde öğretimi, lisans 

düzeyinde topoloji öğretimine ilişkin çalışmalar, topolojiye ilişkin öğretim materyalleri,  

ders notları ve etkinlikleri içeren çalışmalar, topolojinin sağlayabileceği faydaları içeren 

araştırmalar incelenmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak topolojiyi sezgisel ve 

temel anlamda ele alan, diğer geometrilerle ilişki kurarak anlatan kaynaklar tercih 

edilmiştir. Bu kitapların sayısı az olduğundan belirlenen her kitaba ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Ancak kitapların basım tarihlerinin eski olması ve yurtdışında basılmış 

olmaları kaynaklara ulaşmayı zorlaştırmış, ulaşılabilen kaynaklar araştırmaya dahil 

edilmiştir. Araştırma için yararlanılan kaynaklar ortak özellikleri ve kullanılma amacına 

göre gruplandırılmıştır. Bu gruplar akademik kitaplar, akademik araştırmalar, popüler 

bilim kaynaklarını da içeren diğer kaynaklar ve geometri öğretim programı şeklindedir. 

(İncelenen kaynaklar listesi Ek 2’te yer almaktadır.). 

4.1.1.1. Akademik Kitaplar  

Topolojiyi içeren akademik kitaplar araştırmanın en temel veri kaynaklarını 

oluşturmaktadır. Araştırma problemi topoloji kavramlarının ortaöğretim düzeyine 

indirgenmesi olduğundan topolojiyi en temel seviyede, matematiksel yaklaşımdan 

ziyade geometrik, soyut yaklaşımdan ziyade somut olarak ele alan kaynaklar tercih 

edilmiştir.  

İncelenen kaynaklarda topoloji ile geometrinin ilişkilerine değinilmiş (Hacısalihoğlu, 

1973), geometriden topolojiye geçiş yapılmıştır (Flegg, 1974). Topoloji konuları temel 

düzeyde ele alınmış olup (Flegg, 1974; Barr, 1989; Arnold, 1963) açıklamalarda 

matematiksel sembollerden çok sözel ifadeler ve görsel ögeler kullanılmıştır (Barr, 

1989). Formel tanımlara yer verilmemiş, tanımlar daha çok sezgisel olarak sunulmuştur 

(Arnold, 1963). Yer verilen konular, okuyucunun çeşitli modeller üzerinde denemeler 

yapmasına ve bahsedilen özellikleri keşfetmesine imkan vermektedir. Örneğin bir kağıt 

kullanılarak düzlem diyagramları yardımıyla silindir, möbius şeridi, tor gibi yüzeylerin 

oluşturulması, modellerle möbius şeridinin özelliklerinin keşfedilmesi mümkündür 

(Barr, 1989). Bu kitaplarda ortak olarak yer alan konulardan bazılarının; topolojik 

eşdeğer, möbius şeridi, çizgeler ve yüzeyler olduğu dikkat çekmiştir. 
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4.1.1.2. Akademik Araştırmalar 

Topolojinin ilköğretim ve ortaöğretim gibi farklı düzeylere indirgenmesini ve 

öğretimini içeren tez, makale, bildiri ve proje raporları gibi akademik araştırmalar bu 

gruptaki kaynakları oluşturmaktadır.  

Çeşitli araştırma projelerinde topoloji farklı eğitim düzeylerine yönelik incelenmiştir. 

Örneğin bir araştırmada matematik başarısı düşük öğrencilerin seviyesine uygun olarak 

eğriler, topolojik dönüşümler ve çizgeler gibi topoloji konuları ele alınmıştır (Foley, 

1967). Bu konular başka bir araştırmada ise esas amacı öğrencilerin okul programında 

görmedikleri ilginç matematik konularını öğrenebilecekleri bir ortam yaratmak ve 

onlara farklı seçenekler sunmak olan matematik kulüpleri için üniteler hazırlanmıştır. 

Ünitelerde topolojiye de yer verilmiş, eğriler, çizgeler, topolojik eşdeğer nesneler ve 

möbius şeridi konularına değinilmiştir (Meserve & Meserve, 1973). Aynı topoloji 

konuları farklı araştırmalarda yetenek seviyesi, mesleki veya eğitim ihtiyaçları standart 

derslere uygun olmayan öğrenciler için (Modified Mathematics Forms III and IV, 

1970), ilköğretim öğrencileri için (Bending and Stretching, 1969) ve lise öğrencileri için 

de (Mahoney, 1991) ele alınmıştır. Yani aynı topoloji konularının farklı matematik 

başarılarına sahip öğrencilere, farklı düzeyde matematik ilgisine sahip öğrencilere ve 

farklı yaş gruplarında bulunan öğrencilere yönelik öğretim materyali haline getirildiği 

görülmektedir. 

Topoloji konularının, araştırmalarda birbirinden farklı yaklaşımlarla ele alındığı 

görülmektedir. İlköğretim seviyesine yönelik hazırlanan topoloji etkinliklerinden oluşan 

bir çalışmada topoloji kavramlarını ünitede yer verilen resimlerle ilgili sorular sorularak 

öğretmek hedeflenmiş (Bending and Stretching 1969),  ilköğretim seviyesine yönelik 

başka bir çalışmada ise topoloji kavramları hikayelerle sunulmuş ve üniteler 

öğretmenlere yönelik hazırlanmıştır (Powell, 1965).  Topolojinin ilköğretim seviyesine 

indirgendiği bu kaynaklarda değinilen sezgisel topoloji konuları, başka bir tez 

çalışmasında ise ortaöğretim geometri ders programına uyarlanmaya çalışılmıştır,  

(Mahoney, 1991). 
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4.1.1.3. Popüler Bilim Kaynakları ve Diğer Kaynaklar  

Araştırmada daha az yararlanılan bazı makaleler, popüler bilim kitapları ve popüler 

bilim dergilerinde yer alan yazılar, makaleler bu grupta yer almaktadır. Bu çalışmalarda 

belirli bir konu veya birkaç topoloji konusu yer almaktadır. Bu grupta yer alan 

kaynakların sadece belirli bölümlerinden, kavramlara ilişkin ek açıklamalar yapılırken, 

örnekler ve etkinlikler oluşturulurken yararlanılmıştır. 

4.1.2. Ortaöğretim Seviyesinde Yer Alabilecek Topoloji Konu ve Kavramların 

Belirlenmesi 

Ortaöğretim geometri programında yer alabilecek topoloji konu ve kavramların 

belirlenmesinde tüm akademik kitaplar, araştırmalar, popüler bilim kitapları gibi 

kaynaklardan yararlanılsa da özellikle akademik araştırmalar grubunda belirtilen 

kaynaklarda yer alan konu ve kavramlar üzerine odaklanılmıştır (Tablo 4.1). Çünkü bu 

grupta yer alan kaynaklar lisans öncesi düzeyde topoloji öğretimi, ders notları ve 

öğretim materyallerine ilişkin çalışmalar olup araştırma bulguları hangi topoloji 

konularını nasıl öğretelim sorularına ilişkin cevapları içermektedir. Bu kaynaklarda 

araştırma problemiyle ilgili olarak belirlenen konular hemen hemen tüm kaynaklarda 

yer alan ortak konulardır. 
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Tablo 4.1: Kaynaklarda Yer Alan Topoloji Konuları 

Yıl Çalışmanın veya Bölümün Adı Konular 

1969 Bükme ve Germe (Bending and Strecthing) Eğriler  

Çizgeler  

Yüzeyler  

1967 Eğriler, Köşeler ve Düğümler (Curves, Vertices and Knots) Eğriler  

Çizgeler 

Yüzeyler 

Topolojik dönüşümler 

Düğümler  

Topolojik oyunlar  

1965 İlkokul içim matematik Ünite 1: Geometri (Mathematics for 

the elementary school unit 1, geometry) 

 

Eğriler 

1970 Değiştirilmiş Matematik 3 ve 4 (Topoloji) 

Modified Mathematcs forms III and IV (Topology) 

Eğriler 

Çizgeler 

Yüzeyler  

1973 Matematik Klüpleri için Konular (Topoloji) 

Topics for mathematics clubs (Topology) 

Eğriler  

Çizgeler  

Yüzeyler  

Geometriler  

1991 Ortaöğretim Geometri Dersi İçin Sezgisel Topoloji  

Matematik (İntuitive topology for the high school geometry 

classroom ) 

Topoloji 

Çizgeler  

Yüzeyler 

 

Tablo 4.1’de görüldüğü gibi lisans öncesi düzeyde topolojiyi içeren çalışmaların 

birçoğunda topolojik dönüşümler, topolojik eşdeğer, eğriler konularının yer aldığı 

görülmüştür. Yüzeylerin daha az sayıda çalışmada ele alınması çalışmaların yoğun 

olarak ilköğretime yönelik olmasıyla açıklanabilir.  

Ortaöğretim geometri programına entegre edilebilecek topoloji konuları ve içerikleri 

matematik eğitimcileri, matematik alanı uzmanları ve tecrübeli ortaöğretim matematik 

öğretmenleriyle tartışılarak, geometri öğretim programının içeriği ve hedeflenen öğrenci 

grubunun akademik düzeyi göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. 

Bu araştırma ortaöğretim öğrencilerine yönelik olduğundan incelenen çalışmalarda 

ortak olarak değinilen konuların yanında yüzeyler konusunun da ünitelerde yer 

almasının uygun olacağı düşünülmüş, Sonuç olarak topolojiye giriş, düzlemde eğriler, 

çizgeler ve yüzeyler olmak üzere dört ünite oluşturulmasına karar verilmiştir. Ünitelerde 

yer alan konu ve kavramlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
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a) Topolojiye Giriş:  Öklid geometrisinden topolojiye bir geçiş niteliğindedir. 

Öklid geometrisi ve topolojinin geometriler içindeki yerine ve birbirleriyle olan 

ilişkilerine değinilmiştir. Bu bölümde topolojinin temel özelliklerine, topolojik 

dönüşüm ve topolojik eşdeğer kavramlarına yer verilmektedir. 

b) Düzlemde Eğriler: Düzlemdeki eğrilere topolojik özellikleri bakımından 

yaklaşılmış, eğrilerin topolojik dönüşümleri incelenmiştir. Bu ünitede basit eğri, 

açık eğri, kapalı eğri, basit kapalı eğri, bağlantılılık, bağlantısızlık gibi 

kavramlar yer almaktadır. 

c) Çizgeler: Bu konu ortaya çıkış problemiyle ele alınmıştır. Ünite, çizgelerde 

köşe, kenar, köşelerin dereceleri, kapalı tur, euler turu, düzlemsel çizge 

kavramlarını içermektedir. 

d) Yüzeyler: Bu ünite yüzey çeşitleri ve yüzey üzerindeki eğrileri ayrıntılı olarak 

ele almaktadır. Düzlemsel yüzey, küre yüzeyi, tor yüzeyi, silindir yüzeyi, 

möbius şeridi ve klein şişesine yer verilmiştir. Yüzeyler üzerinde yer alan 

eğrilerin büzülebilme özelliği, sınır eğrisi, açık ve kapalı yüzeyler, bağlantılı ve 

bağlantısız yüzeyler de bu ünitede yer almaktadır. 

Ünitelerde yer alacak konular belirlendikten sonra bu ünitelerin içeriği ni belirlenmiştir. 

Topolojiye Giriş ünitesi diğer üniteleri anlamak için gereken, adında da belirtildiği gibi 

konuya bir giriş niteliğindedir. Düzlemde Eğriler, Çizgeler ve Yüzeyler üniteleri 

birbirleriyle doğrudan bağlantılı olmasa da konuların zorluk dereceleri göz önünde 

bulundurularak üniteler Düzlemde Eğriler, Çizgeler ve Yüzeyler şeklinde sıralanmıştır.  

Topolojiye giriş bölümü, geometrilerin birbirleriyle ilişkisini ve Öklid geometrisi ile 

topoloji ilişkilerini açıkça ortaya koyan uzun bir konu olduğundan ayrı bir bütün olarak 

düşünülse de topolojiye giriş ünitesi diğer tüm ünitelerin öncesinde bilinmesi 

gerekmektedir. Topolojiye giriş ünitesinin önbilgileri içeren bir ünite olması ve diğer 

ünitelerin (eğriler, çizgeler ve yüzeyler) bu bölümde içerilen konu ve kavramların 

tamamlayıcısı olacağı düşünüldüğünden, sadece Topolojiye Giriş ünitesinde ölçme ve 

değerlendirme soruları bulunmamaktadır. Diğer ünitelerde Topolojiye Giriş ünitesinde 

yer alan bilgilerin ölçülebileceği düşünülmektedir. 

Ünitelerin içeriği oluşturulurken bu süreçte hangi planlama aşamalarını izlemesi 

gerektiği, içeriğin hangi becerilerin veya bilgilerin kazandırılmasına yönelik 
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hazırlanması gerektiğinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bunların belirlenmesi 

için geometri öğretim programından yararlanılmıştır. 

4.1.3. Geometri Öğretim Programının Analizi 

Topoloji konularını içeren kaynaklar dışında 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için yürürlükte 

olan geometri öğretim programları (MEB, 2010a; MEB, 2010b; MEB, 2011) 

incelenmiştir. Topoloji ünitelerine ilişkin kazanımlar, geometri öğretim programında 

yer alan kazanımlar örnek alınarak düzenlenmiş, ünitelerin içeriği ve düzenlenmesinde 

programın genel yaklaşımı, amaçları, kazandırılmak istenen temel beceriler dikkate 

alınmıştır. Örneğin, geometri öğretim programının amaçlarından birini “Modeller 

kullanarak geometri uygulama becerisini geliştirebilmeleri” oluşturmaktadır (MEB, 

2010a, s.7). Hazırlanan ünitelerde ise özel anlamda çeşitli yüzeylerin modelleri üzerinde 

uygulamalarla ünitelere ilişkin kazanımlara, genelde ise bahsedilen amaca ulaşmaları 

hedeflenmiştir.  

Araştırmanın odağını geometri öğretim programına uygun topoloji üniteleri hazırlamak 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla topolojinin neden öğretim programına önerildiğinin, hangi 

amaçlara ulaşmak için topolojinin katkı sağlamasının beklendiğinin, topolojinin, hangi 

becerileri geliştirebileceğinin ortaya konması gerekmektedir. Bunun yanında 

oluşturulacak ünitede bir bilgi doğrudan aktarabileceği gibi aynı bilgi farklı öğretim 

yaklaşımlarıyla öğrenciyi aktif kılarak öğretilebilir. Bu nedenle programın yaklaşımının, 

amaçlarının ve kazandırılmak istenen becerilerin bilinmesi ünitelerin içeriğini 

oluşturmak için de gereklidir. Bu bölümde geometri öğretim programı, hazırlanacak 

topoloji ünitelerinin içeriğinin hangi amaç ve becerilere hizmet etmesi gerektiği 

bağlamında analiz edilecektir. 

Geometri öğretim programlarında dikkat çeken ilk nokta programların giriş bölümünde 

eski öğretim programlarında sadece Öklid geometrisine yer verilirken bu programlarda, 

geometrilerin 19.yy’dan sonra çok büyük gelişme gösterdiğinin ve önceki yüzyıllarda 

eğitimi verilen tek geometri olan Öklid geometrisinin uzayın geniş matematik 

teorilerinin bir alt alanı haline geldiğinin belirtilmesidir. Geometrilerdeki bu zenginlik 

program düzenleyicileri aşağıdaki sorulara cevap aramaya yöneltmiştir (MEB, 2010a 

s.6; MEB, 2010b, s.6; MEB, 2011, s.6).  
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 Okul öncesinden üniversiteye kadar, hangi seviyede geometrinin hangi konu 

ve kavramları ders programlarına dâhil edilmelidir? 

 Geometrinin hangi konu ve kavramları geometri eğitimine daha yatkındır? 

 Geometrinin hangi konu ve kavramları geometri öğretimine daha yatkındır?  

 Geometri eğitim ve öğretiminde hangi yöntemler benimsenmelidir? 

 Geometri eğitim ve öğretiminde hangi araç ve gereçler kullanılmalıdır? 

Araştırmanın temel amacını topolojinin ortaöğretim seviyesine indirgenmesi 

oluşturmaktadır. Hangi topoloji kavramlarının ortaöğretime uygun olduğu, bu 

kavramlara ilişkin içeriğin ne şekilde oluşturulabileceği bu çalışmada ele alınıştır.  

9-10, 11 ve 12. sınıf geometri öğretim programlarında eğitimin yeniden yapılandırılması 

sürecinde; eğitim ve öğretim yöntemlerindeki bilimsel gelişmelerin, teknolojideki 

değişmelerin, bilginin yeniden örgütlenmesi ve devamlılığının, bunun yanında 

toplumsal beklentilerin önemli rol oynadığı belirtilmiştir. Klein’ın geometriye 

dönüşümler açısından bakılması gerektiği; bu açıdan bakıldığında da; okullarda Öklid 

geometrisinin bir ön bilgi geometrisi olarak verilmesi gerektiği sözlerine de yer 

verilmiştir. (MEB, 2010a s.6;  MEB, 2010b, s.6; MEB, 2011, s.6).  

Geometri öğretim programlarında yer alan ve topoloji üniteleriyle de ilişkili olduğu 

düşünülen geometri dersinin amaçları aşağıda yer almaktadır (MEB, 2011, s. 7-8), 

Geometri dersi ile öğrencilerin, 

 Konumsal ve uzamsal farkındalık, geometrik sezgi ve hayal gücünü 

geliştirebilmeleri, 

 Geometrik şekilleri açıklayabilmeleri, karşılaştırma ve sınıflandırma 

yapabilmeleri, 

 Geometrik şekiller arasındaki dönüşümleri keşfedebilmeleri, 

 Geometrik kavramlar arasında bağ kurabilmeleri, 

 Modeller kullanarak geometri uygulama becerisini geliştirebilmeleri, 

 Düzlem ve uzay geometrisi arasındaki ilişkiyi fark edebilmeleri, 

 Uzamsal düşünme yeteneğini geliştirebilmeleri 

 Evrensel geometri dilini kullanabilmeleri, 

 Görsel veya fiziksel özelliğe sahip olmayan problem durumlarının çözümlerinde 

geometrik modelleme yapabilmeleri 

 Geometrinin tarihsel gelişiminin farkında olabilmeleri 

 Geometri becerisinin sadece bilgi ve yaşa bağlı değil, deneyime de bağlı 

olduğunun farkına varabilmeleri,  

 Araştırma yapma, bilgi üretme ve bilgiyi kullanma becerisini geliştirebilmeleri, 

 Geometriye yönelik olumlu tutum geliştirebilmeleri, 

 Geometri alanında öz güven geliştirebilmeleri, 
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 Geometrinin doğadaki ve günlük yaşamdaki önemini takdir edebilmeleri, 

 Geometrinin diğer bilim dalları ile olan ilişkisinin farkına varabilmeleri, 

 Geometri ile sanat arasındaki ilişkinin farkına varabilmeleri ve estetik duyguları 

geliştirebilmeleri, 

 Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilmeleri, 
beklenmektedir. 

Öğretim programında geometrinin genel amaçları yanında geometri dersinde 

kazandırılması hedeflenen temel beceriler de geniş bir yer tutmaktadır. Bu becerilerin 

akıl yürütme ve ispat etme, problem çözme, ilişkilendirme, iletişim, uzamsal beceriler, 

eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, araştırma-sorgulama, bilgi teknolojilerini 

kullanma, girişimcilik ve Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma olduğu belirtilmiştir 

(MEB, 2010a, s.13-14; MEB, 2010b, s.12; MEB,2011, s.12). 

Programda yer alan ve topoloji üniteleriyle kazandırılması mümkün olduğu düşünülen 

bilişsel becerilerden akıl yürütme, problem çözme, ilişkilendirme, uzamsal beceriler, 

eleştirel düşünme becerileri ayrıntılı olarak ele alınmıştır.  

Akıl Yürütme: Geometri dersinde akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesi için ortamlar 

yaratılması ve bu becerinin önemi konusunda öğrencilerde farkındalık yaratılması 

gerektiği belirtilmiştir. Bunun için öğrencilere ne gibi özelliklerin kazandırılması 

gerektiğinden bahsedilmiştir. Bunlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir (MEB, 2010a, 

s. 14; MEB, 2010b, s. 13; MEB, 2011, s. 13), 

 Yaşantısında, diğer derslerde ve geometri dersinde akıl yürütme becerisini 

kullanır. 

 Geometri öğrenirken çıkarımlarda bulunarak genellemeler yapar.  

 Geometrik düşüncelerini açıklarken geometrideki modelleri, kuralları ve ilişkileri 

kullanır.  

Problem Çözme Becerisi: Problem çözme becerisinin öğrencinin yaşamında karşısına 

çıkacak problemleri çözmek için gerekli olan beceri olduğu ifade edilerek bu beceriye 

ilişkin ayrıntılı açıklamalar verilmiştir. Problem çözmenin geometriden ayrılamaz 

olduğu belirtilmiştir. Problemlere kural temelli yaklaşılmaması, problem çözmenin 

kapsamlı bir şekilde ele alınması, öğrencilerin problemleri farklı yöntem ve tekniklerle 

çözebileceği sınıf ortamı oluşturulması gerektiği ifade edilmiştir. Geometrik akıl 

oyunları, bağıntıya ulaşma, verilen bilginin doğruluğunu gösterme, geometrik çizimleri 

kullanarak isteneni gerçekleştirme, bir sorunu çözmek için araç ve gereç geliştirme vb. 
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kullanılarak öğrencilerin problem çözme becerileri geliştirilebilir. Problem çözümü 

genelleme yapmaya uygunsa genelleme yapılmalıdır. Problem çözen öğrencilerin üst 

düzey düşünme becerilerinin gelişeceği ifade edilerek programda problem çözme 

becerilerini geliştirmeye önem verildiği belirtilmiştir. Öğrencilere değişik problemleri 

çözebilmek için farklı problem çözme stratejilerinin kazandırılması gerektiği ifade 

edilmiştir. Buna göre kazandırılması gereken bazı problem çözme stratejileri aşağıda 

verilmiştir. 

 Deneme-yanılma 

 Şekil, resim, tablo vb. kullanma 

 Örüntü arama 

 Problemi basitleştirme 

 Problemi başka bir biçimde ifade etme 

 Tahmin ve kontrol etme 

 Benzer bir problem çözme 

 Geriye doğru çalışma 

 Varsayımları kullanma 

 Akıl yürütme 

 Yorum yapma 

Bu stratejilerin bazen tek başına, bazen de birden fazla stratejinin aynı problem için 

kullanılabileceği belirtilmiştir (MEB, 2010a, s.14-16; MEB, 2010b, s.13-15, MEB, 

2011, s.13-16) .  

İlişkilendirme Becerisi: Geometri hem kendi içinde hem de diğer disiplinler ve 

yaşamla çeşitli ilişkileri içinde barındırmaktadır. Öğrencilerin geometri kavramları 

arasındaki ilişkilerin araştırılması, karşılaştırması, genelleştirilmesi, geometriyle diğer 

disiplinler ve gerçek yaşamla ilişkilendirmeler yapılması için gerekli sınıf ortamının 

sağlanması gerekmektedir (MEB, 2010a, s.16; MEB, 2010b, s.15; MEB, 2011, s.17). 

Uzamsal Beceriler:  Düzlemde ve uzayda yer alan şekillerin/nesnelerin zihinde 

canlandırması (bunların ilişkisel olarak konumundaki değişikliği canlandırılması, farklı 

açılardan nasıl görüneceğini anlamlandırılması vb.), hareket ettirilmesi (döndürme, 

açma, öteleme, modelde değişiklik yapma, yeniden düzenleme, ters çevirme vb.) ve 

uzamsal ilişkilerin belirlenebilmesi uzamsal beceriler olarak ifade edilmiştir. Bu 

becerilerin dünyayı anlamaya, çevrenin zihinsel haritalarını oluşturmaya, 

geometrik/matematiksel kavramların anlaşılmasına, problem çözme ve mantıksal 
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düşünme becerisini geliştirmeye, matematik, fen, teknolojik ve sanatsal çalışmalara 

önemli katkıları bulunduğu söylenmiştir (MEB, 2011, s.18).  

Eleştirel Düşünme Becerisi: Bu becerilerin kuşku temelli sorgulayıcı bir yaklaşımla 

konulara bakmayı içerdiği belirtilmiştir. Eleştirel düşünme becerisi alt beceriler olarak 

sebep-sonuç ilişkileri bulmayı,  ayrıntılarda benzerlik ve farklılık yakalamayı belirli 

ölçütlere göre sıralama yapmayı, bunun yanında analiz etme, değerlendirme, 

anlamlandırma ve çıkarımda bulunma gibi alt becerileri içerdiği ifade edilmiştir (MEB, 

2010a, s.17; MEB, 2010b, s.16; MEB, 2011, s.19).  

Geometri kavramları geliştirilirken duyuşsal gelişimin de ihmal edilmemesi gerektiği 

belirtilmiş ve kazandırılması gereken duyuşsal özellikler sıralanmıştır. Bu özelliklerden 

bazılarına aşağıda yer verilmiştir (MEB, 2010a, s.18-19; MEB, 2010b, s.17-18; MEB, 

2011, s.20). 

 Geometriyle uğraşmaktan zevk alır. 

 Geometrinin gücünü ve güzelliğini takdir eder. 

 Geometrinin mantıksal kararlar vermeye katkıda bulunduğuna inanır. 

 Geometrinin estetik yönünün farkında olur. 

 Geometrinin eğlenceli yönünün farkında olur. 

 Geometrinin zihinsel gelişime olumlu etkisi olduğunu düşünür.    

Öğretim programında kazandırılmak istenen beceriler arasında psikomotor becerilere de 

yer verilmiştir. Bu becerilerin gelişimi için öğrencilere kazandırılması gereken 

davranışlar belirtilmiştir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir (MEB, 2010a, s.19; MEB, 

2010b, s.18; MEB, 2011, s.21). 

 Kağıt katlayarak geometrik şekiller, ilişkiler, desenler, süslemeler oluşturma, 

 Kağıt keserek geometrik şekiller, ilişkiler, desenler, süslemeler oluşturma, 

 Makas ve maket bıçağını etkin kullanma, 

 Ders araç-gereçlerini geliştirme ve bunları etkin kullanma, 

 Çizim yapmadır. 

Öğretim programında matematik ve geometri derslerinde tarihçeye yer verilmesinin 

matematik/geometrinin kendi içindeki konularla, farklı alanlarla, gerçek yaşamla, 

geçmiş ile geleceği ilişkilendirmelerinde, bilgilerinin kalıcılığında, yaratıcılıklarında, 

problem çözümlerine farklı bakış açısı ile yaklaşmada, hayal gücünü geliştirmede, 
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araştırma becerilerini geliştirmede, derse yönelik motivasyonu artırması gibi 

faydalarından bahsedilmektedir (MEB, 2011, s.23).  

Geometri öğretim programında Van Hiele geometrik düşünme seviyelerine ilişkin 

bilgilere de yer verilmiştir. Van Hiele geometrik düşünme becerisini 5 seviyede ele 

almıştır (MEB, 2010a, s.19-20; MEB, 2010b, s.18-19; MEB, 2011, s.21).  

0.Seviye (Görselleştirme): Öğrenciler, şekilleri sadece görünümlerine göre tanırken 

şekillerin özelliklerini algılamazlar. Muhakeme etmeden, algılarını dikkate alarak 

karar verirler. Ayrıca, sıklıkla bildikleri ön modelleri ile karşılaştırırlar. 

I. Seviye (Analiz): Öğrenciler, şekilleri özelliklerin toplamı olarak görürler. 

Geometrik şekilleri tanır ve özellikleri isimlendirebilirken bu özellikler arasındaki 

ilişkileri göremezler. Nesneleri betimlerken, bildiği bütün özelliklerini sıralarken 

hangi özelliklerinin gerekli ve yeterli olduğunu ayırt edemezler. 

II. Seviye (Soyutlama): Öğrenciler, özellikler ve şekiller arasındaki ilişkileri 

algılayabilirler. Anlamlı tanımlar yapabilir ve informel açıklamalarla 

muhakemelerini doğrulayabilirler. Mantıksal gerektirmeler (implications) ve sınıfa 

dâhil olmalar anlaşılabilir. Formal çıkarımların rolünü ve önemini anlayamazlar. 

III. Seviye (Çıkarımda Bulunma): Öğrenciler formel ispat yapabilirler, aksiyomun 

ve tanımın rolünü anlarlar. Gerekli ve yeterli koşulların ne olması gerektiğini 

bilirler. 

IV. Seviye (Rigor): Öğrenciler çıkarımların formel bakış açılarını anlayabilirler. 

Matematik sistemlerini kurabilir ve karşılaştırabilirler. Öklid dışı geometriyi 

anlayabilirler. (Fuys, Geddes & Tischler, 1988, Akt: MEB, 2010a, s.19-20; 

MEB, 2010b, s.18-19; MEB, 2011, s.21).  

Geometri dersinin planlamasında ve öğretiminde aşağıdaki aşamaların izlenmesi 

gerektiği de geometri öğretim programında belirtilmiştir. Bu aşamalar ( MEB, 2011, 

s.22;  MEB, 2010b, s.21; MEB, 2010a, s.22), 

 Merak uyandırma 

 Keşfettirme 

 Bilgi verme 

 Uygulama 

 Ölçme ve değerlendirmedir.   

Geometri öğretim programlarında bu bölümde analizi yapılan, öğretim programının 

kazandırması hedeflenen genel bilgi ve becerilere yer verildikten sonra, sınıf 

seviyelerine göre üniteler kazanımlar, örnek etkinlikler ve açıklamalarla sunulmuştur 

(MEB, 2010a; MEB, 2010b; MEB, 2011).  
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4.1.4. Kazanımların Belirlenmesi ve Ünitelerin İçeriğinin Oluşturulması 

Belirlenen topoloji konularına ilişkin kazanımlar matematik eğitimcileri ve 

öğretmenlerden oluşan uzmanlarla görüş alışverişinde bulunarak, geometri öğretim 

programındaki genel amaçları doğrultusunda ve programda yer alan ünitelere ilişkin 

kazanımların yapısına benzer olacak şekilde oluşturulmuştur. Kazanımların açık ve 

anlaşılır olmasına, öğrenene dönük ifadeler olmasına, öğrenenin yapacaklarına ve 

kazanacaklarına işaret etmesine (Yanpar, 2005, s.54)  dikkat edilmiştir. Hazırlanan 

ünitelerin kazandırması hedeflenen kazanımlar aşağıda belirlenmiştir. 

a. Topolojiye Giriş Ünitesine Ait Kazanımlar 

1. Öklid geometrisi ile diğer geometriler arasındaki ilişkileri anlar 

2. Topolojinin diğer geometriler arasındaki yerini kavrar. 

3. Topoloji ile Öklid geometrisi arasındaki ilişki, benzerlik ve farklılıkları bilir. 

b. Eğriler Ünitesine Ait Kazanımlar 

1. Kapalı eğri, açık eğri, bağlantılı eğri, bağlantısız eğri, basit eğrileri, basit kapalı 

eğrileri kavrar. 

2. Verilen bir eğrinin topolojik özelliklerini tanımlar. 

3. İstenen topolojik özellikleri sağlayan eğriler oluşturur. 

4. Verilen noktaların konumlarını düzlem üzerinde yer alan basit kapalı bir eğriye 

göre belirler. 

5. Birbirlerine topolojik olarak eşdeğer olan eğrileri belirler. 

6. Verilen bir eğriye topolojik olarak eşdeğer olan başka bir eğri oluşturur. 

c. Çizgeler Ünitesine Ait Kazanımlar 

1. Bir çizgenin kenarlarını, köşelerini ve köşelerin derecelerini belirler. 

2. İstenilen topolojik özellikleri sağlayan çizgeleri oluşturur.  

3. Euler turunu açıklar.  

4. Verilen çizgeler için Euler turunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirler. 

5. Düzlemsel çizgeleri kavrar. 
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d. Yüzeyler Ünitesine Ait Kazanımlar 

1. Düzlemsel yüzey, küre yüzeyi, tor yüzeyi ve silindir yüzeyini, möbius şeridini 

tanımlar, günlük hayattan yüzey modellerine örnekler verir. 

2. Düzlem diyagramları yardımıyla yüzey modelleri oluşturur. 

3. Yüzey modellerinin topolojik eşdeğerlerini oluşturur. 

4. Yüzeylerin açık veya kapalı olduğunu belirler. 

5. Yüzeyin bağlantılı veya basit bağlantılı olup olmadığını belirler. 

6. Yüzey üzerinde yer alan eğrilerin büzülebilirliği ile ilgili uygulamalar yapar. 

7. Günlük hayatta kullanılan nesnelerin yüzeylerinin özelliklerini belirler. 

Kazanımlara yönelik içerik oluşturulurken önceki bölümde bahsedilen kaynaklardan 

farklı amaçlar için yararlanılmıştır. Örneğin topolojik dönüşüm kavramıyla ilgili tanım 

yapılırken ders kitaplarında biri olan Flegg’den (1974) yararlanılmıştır.  

“Bir dönüşümün topolojik olması için  

 Bu dönüşümün ve tersinin her bir noktayı tek bir noktaya eşlemesi ve 

 Eşleşmelerin, noktaların “yakın”larındaki noktalar “yakında” kalacak şekilde 

yani komşulukları koruyacak şekilde meydana gelmesi gerekmektedir (Flegg, 

1974, s.17).” 

Basit kapalı eğriye yönelik daha informel ve sezgisel açıklamalar yapılırken kullanım 

amacına göre gruplandırılan kaynaklardan akademik araştırmalar grubunda yer alan 

kaynaklardan biri olan Foley (1967)’den yararlanılmıştır. 

“Bir eğrinin herhangi bir noktasından başlayarak ve tüm noktalardan sadece bir kere 

geçerek başlanılan noktaya dönülebiliyorsa bu eğrilere basit kapalı eğriler denir (Foley, 

1967, s.5).” 

Açıklamalarda farklı kaynaklar birbirlerini desteklemek için kullanılmıştır. Örneğin 

topolojide sıranın korunmasına ilgili açıklama aşağıdadır (s.176); 

“Topolojinin ilgilendiği bir başka özellik de sıradır. Topoloji noktalar arasındaki 

uzaklıklarla ilgilenmez, ancak noktaların sırayı korumasıyla ilgilenir (Foley, 1967, 

s.21). Örneğin, g bir basit yay olsun ve g topolojik olarak g  üzerine resmedilsin (Şekil 
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14). g şeklindeki A, B ve C noktaları sırası ile A ,B  ve C  ye eşlensin. Bu durumda 

herhangi bir topolojik dönüşüm sonrasında B  her zaman A  ve C  arasında yer alır 

(Hacısalihoğu, 1975, s.244).  

 

                                                                                            Şekil 2                                                                                ” 

Etkinlikler ve örnekler için de kaynaklardan yararlanılmıştır. Bazı örnekler doğrudan 

alınmış, bazıları da uyarlanmıştır. Örneğin Flegg (1974, s.93-94) bir tor modeli keserek 

düzlemsel modeli elde etmekteyken, ünitede düzlemsel modelden yararlanarak tor 

oluşturulmuştur, öğrencilerin tor modelini oluşturmasına yönelik bir uygulama 

eklenmiştir. 

“Şekil 10’da bir tor yüzeyinin nasıl elde edildiğini gösteren düzlem modeli 

bulunmaktadır. Karşılıklı kenarlar aynı yönde birleştirilerek tor yüzeyi elde edilebilir 

(Flegg, 1974, s.93-94). 

                                           

Şekil 10 

 

Şekil 11 

UYGULAMA 

 

Şekil 11’de bir toru oluşturma adımları verilmiştir. Kağıt, kumaş, oyun hamuru gibi 

uygun bir maddeyle bir tor modeli oluşturunuz.                 (s.213) 

g g

’ 
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Ünitelerde örnek olarak yer alan şekillerin bir kısmı araştırmacı tarafından 

oluşturulmuş, bir kısmı alanyazından derlenmiştir. Etkinlik ve ünite sonlarında bulunan 

ölçme ve değerlendirme soruları da benzer şekilde ilgili araştırmalardan esinlenerek 

oluşturulmuştur. Örneğin düzlemde eğriler konusunda bir noktanın eğrinin içinde mi 

dışında mı olduğunun belirlenmesine yönelik etkinlik (s.186-187) Foley’den  (1967, s.9-

10) uyarlanmıştır. Bunun yanında bazı sorular çeşitli kaynaklardan uyarlandığı gibi 

(Örneğin, Çizgeler ünitesi s.206) bazı sorular araştırmacı tarafından oluşturulmuştur 

(Örneğin, Yüzeyler ünitesi s.228). 

Topolojinin ortaöğretim seviyesine indirgenme süreci yukarıda anlatılmış olup, 

hazırlanan üniteler Ek 3’te yer almaktadır. Üniteler hakkında öğretmenler, ilköğretim/ 

ortaöğretim öğretmen adayları görüşleri ise ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak ele 

alınmıştır. Katılımcıların anketlere verdikleri cevaplar incelenerek ortak görüşler tablo 

haline getirilmiştir. Ancak her katılımcı her maddeye cevap vermemiş olabileceği gibi 

katılımcılar tabloda belirtilen tek bir madde için aynı anda birkaç görüşü içeren cevap 

vermiş olabilmektedir. Örneğin öğretmen adayı bir ünitenin programa eklenmesi 

durumunda ortaya çıkabilecek hem olumlu hem de olumsuz etkilerden bahsetmiş 

olabilir. Bu durumda o katılımcı her iki görüş için de kodlanmıştır.   

4.2. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Entegre Edilecek Topoloji 

Konularıyla İlgili Üniteler Hakkındaki Görüşleri 

Bu bölümde ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde okuyan 5 öğretmen 

adayının üniteler hakkındaki görüşlerine ilişkin bulgular yer almaktadır. Katılımcılar İ1, 

İ2, İ3, İ4 ve İ5 olarak isimlendirilmişlerdir. Katılımcıların 5’i de her üniteye ilişkin 

ankete cevap vermişlerdir. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının görüşleri 

araştırma problemleri doğrultusunda ünite bazında incelenmiştir. 

4.2.1. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Topolojiye Giriş Ünitesi 

Hakkındaki Görüşleri 

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının tamamı bu ünite hakkında görüş 

bildirmişlerdir. Topolojiye giriş ünitesine ilişkin görüşler Tablo 4.2'de özetlenmiştir.  
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Tablo 4.2: İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Topolojiye Giriş Ünitesi 

Hakkındaki Görüşleri 

Temalar Görüşler Frekans 

(n=5) 

Öğretmen 

Adayları 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar 

Hakkındaki Görüşler 

Açıklamalar anlaşılır ve yeterlidir 2 İ3, İ4 

Açıklamalar anlaşılırdır ancak bazı konu 

ve kavramların açıklamaları yetersizdir 

3 İ1, İ2, İ5 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen 

Kavramlar 

Afin 1 İ1 

Projektif 1 İ1 

Dönüşümlerde değişmeyen özellikler 1 İ1 

Topolojik Eşdeğer 2 İ2, İ5 

Topolojik Dönüşüm 1 İ5 

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu 

Hakkındaki Görüşler 

İçerik kazanımlar için yeterlidir 

 

5 İ1, İ2, İ3, İ4, 

İ5 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki 

Görüşler 

Sayıca artırılmalı 3 İ1, İ3,  İ5 

Konunun anlaşılmasına katkı 

sağlamaktadır 

5 İ1, İ2, İ3, İ4, 

İ5 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla 

Değerlendirilmesi 

İlgi çekici olduğunu düşüneceklerdir 3 İ1, İ4, İ5 

Hoşlanmayacakları bir konudur. 2 İ2, İ3 

Karışık olduğunu düşüneceklerdir 1 İ2 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği 

Hakkındaki Görüşler 

Derste kullanmaya uygundur 

 

5 İ1, İ2, İ3, İ4, 

İ5 

Konunun Öğretim Programında Yer 

Alması Hakkındaki Görüşler 

Olumlu etkileri  3 İ1, İ3, İ5 

Olumsuz etkileri  1 İ1 

 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar Hakkındaki Görüşler 

İlköğretim matematik öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarından 2 kişi 

(İ3, İ4) Topolojiye Giriş ünitesinde yer alan açıklamaları anlaşılır ve yeterli bulurken 3 

kişi (İ1, İ2, İ5) açıklamaları anlaşılır ancak yetersiz bulmuştur.  

İ3 kavramların tanımlarının anlaşılır ve yeterli olduğunu belirtmiştir. Öğretmen 

adaylarından İ4 ise açıklamaların anlaşılır ve yeterliliğini günlük hayattan örnekler 

kullanılmasıyla ilişkilendirmiştir. 

İ4:  

İ1 ve İ2 açıklamaların anlaşılır ancak yeterli olmadığını ifade etmişler anlaşılması zor 

kavramların neler olabileceğini belirterek görüşlerini desteklemişlerdir. Örneklerin 

açıklamaların yeterli olmadığını belirten İ5’in ifadesi ise şu şekildedir: 
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İ5:  

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen Kavramlar  

Anlaşılması zor olabilecek kavramlar sorulduğunda 1 kişi (İ1) afin ve projektif geometri 

ve dönüşümlerde değişmeyen özelliklerin, 2 kişi (İ2, İ5) topolojik eşdeğer ve 1 kişi (İ5) 

ise topolojik dönüşüm kavramının anlaşılmasının zor olduğunu belirtmiştir.  

Öğretmen adaylarından İ1 afin ve projektifin açıklamalarını yeterli bulmadığını bu 

başlıklara yer verilmemesi ya da daha iyi açıklanması gerektiğini belirtmiştir. İ1’in 

yanıtı şöyledir; 

 

İ1:  

Görülmektedir ki İ1 öğrencilere ayrıntı verilmeden öğrencilerin varlıklarından haberdar 

olması için verilen bu geometrilerin sadece varlıklarının bilinmesinin yeterli 

olmayacağını düşünmektedir. Ancak diğer öğretmen adayları bu konu üzerinde 

durmamışlardır.  

Katılımcılardan 2’si (İ2 ve İ5) topolojik eşdeğer kavramının anlamakta zorlanılacağını 

belirtmiştir, İ2 topolojik dönüşüm örneklerinin daha açık olması gerektiğini ifade 

etmiştir. İ2 ve İ5’in cevapları aşağıda verilmiştir.  

İ2: Topolojik eşdeğeri anlamakta zorlanacaklardır. Simidin kahve fincanına 

dönüşümü örneği çok fazla açık değil. Simidi kahve fincanına çeviren 

deformasyonun basamakları daha fazla ve anlaşılır olabilirdi. 

İ5: Öğrencilerin anlamakta zorluk çekeceği kavramlar topolojik eşdeğer konusu 

içerisinde geçen elastik deformasyonlar, bir nesnenin deforme edilmesi yani bir 

nesneye topolojik dönüşüm uygulanması kavramlarıdır. 
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İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu Hakkındaki Görüşler 

Tüm katılımcılar içeriğin kazanımlar için uygun ve yeterli olduğunu belirtmişlerdir. İ2 

ve İ3’in cevaplarına aşağıda yer verilmiştir. 

İ2:  

İ3:  

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki Görüşler 

Katılımcıların hepsi örnek ve etkinliklerin konunun anlaşılmasını sağladığını 

belirtmişlerdir. Ancak öğretmen adaylarından İ1, İ3 ve İ5 örneklerin artırılması 

gerektiğini vurgulamışlardır. İ3 ve İ5’in örnekler ve etkinliklere ilişkin görüşlerine 

aşağıda yer verilmiştir. 

İ3: Konunun anlaşılmasını sağlıyor. Örnekler verilmez ise konu anlaşılması güçlük 

çekilecek düzeyde. Örnek ve etkinlik daha fazla verilmelidir. Konunun anlaşılması 

için gereklidir. 

İ5: Örnekler ve etkinlikler konunun anlaşılmasına katkı sağlıyor ancak daha fazla 

örnek ve etkinlik ile desteklenebilir. 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi 

Katılımcılardan 3 kişi (İ1, İ4 ve İ5) ünitenin öğrencilerin ilgisini çekeceğini 

düşünmektedirler. Öğretmen adaylarından İ1 ünitenin farklı bir bakış açısı 

kazandıracağını belirterek şunları söylemiştir: 

İ1:  
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Öğretmen adaylarından İ2 ve İ3 ise konunun öğrencilerin hoşlanmayacakları bir konu 

olduğunu düşünmektedirler.  İ2 bunun yanında öğrencilerin bu konuyu karışık 

bulacaklarını da ifade etmiştir. 

İ2:  

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşler 

Katılımcıların tamamı ünitenin derste kullanılabilir olduğunu belirtmiştir. Ancak İ1 ve 

İ4 derste kullanılması için bazı önkoşullardan bahsetmiştir.  

Öğretmen adaylarından İ1 önceki önerilerine yani örnek ve etkinliklerin artırılmasına 

dikkat edilirse uygun olduğunu belirtmiştir. İ4 ise diğer geometri konularının öğrenciye 

kavratıldıktan sonra uygun olduğunu belirtmiştir. 

İ4: Bu ünite derste kullanmaya uygundur; ama diğer geometrik konular öğrenciye 

kavratıldıktan sonra verilmelidir. 

Konunun Öğretim Programında Yer Alması Hakkındaki Görüşler 

Öğretmen adaylarından İ2 ve İ4 bu maddeye ilişkin görüş belirtmezken İ3 ve İ5 olumlu 

etkilerinden İ1 ise hem olumlu hem de olumsuz olabilecek etkilerinden bahsetmiştir. İ3 

kavramsal bilgi vermek açısından olumlu olabileceğini belirmiştir, İ4 ise Öklid 

geometrisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını düşündüğünü aşağıdaki şekilde 

belirtmiştir; 

İ4:  

Öğretmen adaylarından İ1 ise öğretim programında yer almasının olumlu ve olumsuz 

etkilerini şu şekilde sıralamıştır; 
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İ1:  

İ1 ünitenin öğretim programında yer almasının olumlu etkileri olarak öğrencilerin 

bilişsel gelişimindeki etkilerinden bahsetmiştir. Öğretmen adayı olumlu olarak belirttiği 

öğretimi fazla zaman gerektirmez ve öğretmenler için anlatımı zor olmaz ifadeleriyle 

ders işlenişinde bu problemlerle karşılaşılmayacağına ilişkin düşüncelerini belirtmiştir. 

Öneriler 

Öğretmen adaylarından İ1 ve İ2 yukarıdaki maddeler dışında başka bir öneri 

sunmamışlardır. Diğer 3 öğretmen adayı (İ3, İ4 ve İ5) örnek ve etkinliklerin 

artırılmasına ilişkin önerilerde bulunmuşlardır. İ4’nin ifadesi aşağıda yer almaktadır: 

İ4: Örnekler ve etkinlikler gayet iyi çekici ve açıklayıcıydı konuyu. Örnekler ve 

etkinlikler daha çok artırılabilir. 
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4.2.2. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Düzlemde Eğriler Ünitesi 

Hakkındaki Görüşleri 

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının Düzlemde Eğriler ünitesiyle ilgili 

düşünceleri Tablo 4.3’de verilmiştir. 

 Tablo 4.3: İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Düzlemde Eğriler Ünitesi 

Hakkındaki Görüşleri 

Temalar Görüşler Frekans 

(n=5) 

Öğretmen 

Adayları 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar 

Hakkındaki Görüşler 

Açıklamalar anlaşılır ve yeterlidir 5 İ1, İ2, İ3, İ4, 

İ5 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen 

Kavramlar 

Anlamakta zorlanacakları bir kavram 

yoktur 

5 İ1, İ2, İ3, İ4, 

İ5 

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu 

Hakkındaki Görüşler 

İçerik kazanımlar için yeterlidir. 5 İ1, İ2, İ3, İ4, 

İ5 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki 

Görüşler 

Konunun anlaşılmasına katkı 

sağlamaktadır 

5 İ1, İ2, İ3, İ4, 

İ5 

Sayıca yeterlidir 5 İ1, İ2, İ3, İ4, 

İ5 

Ölçme ve Değerlendirme Soruları 

Hakkındaki Görüşler 

Soru sayısı yeterlidir 3 İ1, İ2, İ3 

Kazanımları ölçer niteliktedir 5 İ1, İ2, İ3, İ4, 

İ5 

Konunun pekiştirilmesine katkı 

sağlamaktadır 

5 İ1, İ2, İ3, İ4, 

İ5 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla 

Değerlendirilmesi 

İlgi çekici  3 İ2, İ3, İ4 

Hoşlanacaklardır 1 İ5 

Sıkıcı olabilir 1 İ1 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği 

Hakkındaki Görüşler 

Derste kullanmaya uygundur. 

 

5 İ1, İ2, İ3, İ4, 

İ5 

Konunun Öğretim Programında Yer 

Alması Hakkındaki Görüşler 

Olumlu etkileri  3 İ1, İ4, İ5 

Olumsuz etkileri 2 İ1, İ4 

 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar Hakkındaki Görüşler  

Öğretmen adayları ünitede yer alan açıklamaların anlaşılır ve yeterli olduğuyla ilgili 

hemfikirlerdir. Örneğin, İ1 tanımların örneklerle desteklendiğini, kavramların 

açıklamalarının net ve açık olduğunu belirtmiştir. İ4’ün cevabı da şöyledir; 

İ4: Kavramlar gayet anlaşılır ve yeterlidir. 

İ2 ise konunun anlaşılırlığını aşağıdaki cümlelerle ifade etmiştir: 

İ2:  
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Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen Kavramlar 

Katılımcılar ünitede anlaşılması zor olan bir kavram olduğunu düşünmemektedirler. 

Öğretmen adaylarından bazılarının cevaplarına aşağıda yer verilmiştir; 

İ3: Bu ünite içerisinde öğrencinin zorlanacağı kavram olmadığını düşünüyorum. 

İ4: Yoktur. Çünkü kavram örneklerle ve etkinliklerle öğrencilerin kolaylıkla 

anlayabileceği şekilde verilmiştir. 

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu Hakkındaki Görüşler 

Öğretmen adaylarının tamamı içeriğin kazanımlara ulaşmada uygun ve yeterli olduğunu 

belirtmiştir. Katılımcılardan İ2 ve İ5’in cevabı aşağıdaki gibidir. 

İ2:  

İ5:  

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki Görüşler 

Katılımcıların hepsi örnek ve etkinliklerin konunun anlaşılmasını kolaylaştırdığını ve 

sayıca yeterli olduğunu ifade etmişlerdir. Topolojiye giriş ünitesini örnek ve etkinlik 

açısından sayıca eksik bulan veya öneriler kısmında örnek ve etkinlik sayılarının 

artırılmasını öneren İ1, İ3, İ4 ve İ5 eğriler ünitesinde yer alan örneklerle ilgili olumlu 

yorumlarda bulunmuşlardır. 

Örneğin İ1 örnekler ve etkinliklerle ilgili olarak aşağıdaki yorumu yapmıştır: 

İ1: Oldukça iyi hazırlanmış. Örnekler ve etkinlikler konuyu pekiştirmek açısından 

doğru seçilmiş ve yerleştirilmiş. Öğrencinin bilgiyi kavraması, kavradığını 

uygulaması ve yeni şeyler üretmesini amaçlıyor. Önce kavramı açıklayan örnek 

veriliyor. Ardından kavramlar arasındaki ilişki örneklerle veriliyor. En son 

öğrenciden öğrendiklerinin ışığında yeni ürünler oluşturulması sağlanıyor. 

Ölçme ve Değerlendirme Soruları Hakkındaki Görüşler 

Ölçme ve değerlendirme bölümünde bulunan soruların sayısı 3 öğretmen adayı (İ1, İ2, 

İ3) tarafından yeterli bulunmuştur. Katılımcıların tamamı soruların konunun 

pekiştirilmesini sağladığını ve kazanımları ölçer nitelikte olduğunu belirten ifadeler 

kullanmışlardır. İ1 bu durumu doğrudan aşağıdaki gibi ifade etmiştir: 
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İ1: Sorular öğretimi amaçlanan konunun kazanımlara uygun şekilde öğrenilip 

öğrenilmediğini ölçer nitelikte. Soru sayısı ve içerikleri düşünüldüğünde kesinlikle 

yeterli. Öğrenci konun tamamını bu soruları çözerken tekrar etmiş olacak. 

İ2, İ3, İ4 ve İ5 ise soruların kazanımları ölçtüğünü doğrudan ifade etmemiş olsalar da o 

yönde yorumlara yer vermişlerdir. Öğretmen adaylarından İ2 soruların konuların 

anlaşılıp anlaşılmadığını açıkça ortaya koyabileceğini, İ3 de konunun öğrenilip 

öğrenilmediğini ölçen soruların sorulduğunu belirtmişlerdir. İ2 ve İ3 nün cevapları 

aşağıda yer almaktadır. 

İ3:  

İ2:  

İ4 ve İ5 ise soruların bütün kavramları içerdiğini belirtmişlerdir. 

İ4:   

İ5: Konunun pekiştirilmesine katkı sağlıyor. Çünkü sorular konudaki her kavramı 

içerir şekilde hazırlanmış. Ayrıca konunun içerisindeki etkinlikler konunun 

pekiştirilmesine yardımcı bir görev alıyor. 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi 

3 öğretmen adayı (İ2, İ3, İ4) ünitenin öğrenciler için ilgi çekici olabileceğini 

söylemişken 1 kişi (İ5) öğrencilerin hoşlarına gidebileceğini belirtmiştir. 

Konunun öğrenciler için ilgi çekici olabileceğini düşünen İ2 ve hoşlanacakları bir konu 

olduğunu düşünen İ5’nin görüşleri şöyledir; 

İ2: Bence ilgi çekicidir. Seveceklerini düşünüyorum. Konunun anlaşılması kolay. 

Basit mi,  kapalı mı, bağlantılı mı vb. sorular bulmaca gibi. Öğrenciler çözerken de 

eğlenebilir. 
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İ5:  

İ1 ise ünitenin işlem yapmayı gerektirmediğini, konunun sıkıcı olabileceğini aşağıdaki 

gibi belirtmiştir; 

İ1:  

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşler 

Öğretmen adaylarının tamamı ünitenin derste kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Bu 

maddeyle ilgili ayrıntılı yorumlara yer vermemiş, kısa açıklamalarda bulunmuşlardır. 

Örneğin İ1, İ3 ve İ5’in cevabı şu şekildedir; 

İ1: Kazanımları içeriği, ölçme ve değerlendirmesi düşünüldüğünde kullanımında 

bir sakınca yoktur. 

İ3: Anlatım örnek, etkinlik ve ölçme değerlendirme. Hepsi bütünlük sağladığı için 

uygundur. 

İ5: Oldukça uygundur. 

Konunun Öğretim Programında Yer Alması Hakkındaki Görüşler 

Öğretmen adaylarından İ2 ve İ3 bu maddeyi yanıtsız bırakmışlardır. İ5, ünitenin 

öğretim programında yer almasının olumlu etkileri olabileceğini söylemiş ancak ne gibi 

olumlu etkileri olabileceğinden bahsetmemiştir. İ1 ve İ4 ise hem olumlu hem olumsuz 

olabilecek etkilere ilişkin açıklamalarda bulunmuşlardır. İ1’in görüşleri şöyledir; 

İ1:  

Verilen cevap incelendiğinde olumlu etkilerinde uygulama açısından öğretmene bir 

zorluk çıkarmayacağına değinilmiş, ünitenin öğrencilere sağlayacağı faydadan 

bahsedilmiş ama ne gibi bir fayda olduğuna değinilmemiştir.  Olumsuz etkilerinde yine 
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uygulamada problem olabilecek durumlara, materyal kullanılmamasından 

kaynaklanabilecek problemlere ve öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına değinilmiştir. 

İ4’ün bu maddeyle ilgili düşünceleri ise aşağıda yer almaktadır; 

İ4:  

İ4, olumlu etkileri olarak dersin ilgi çekmesinden, olumsuz etkisi olarak ise öğrencilerin 

zorlanabilme ihtimallerinden bahsetmiştir.  

Öneriler 

Öğretmen adaylarından 1 kişi (İ2) herhangi bir cevap vermemiştir. İ3 ise bu ünitenin 

programa alınmasının yararlı olacağına inandığını belirtmiştir. 

İ3: Geometri programına alınmasının kesinlikle yararlı olacağını düşünüyorum. 

İ1 ve İ4 ise konunun günlük hayatla daha çok ilişkilendirmesine ilişkin önerilere yer 

vermiştir. İ1 aynı zamanda ünite sonuna kavram tanımlarının hatırlatıldığı bir özet kısmı 

yazılmasını önermiştir. 

İ5 bu ünitenin ilköğretim ve lise düzeyi olarak düzenlenmesinin faydalı olabileceğini 

belirtmiştir. 

İ5: Ünitenin geliştirilebilmesi için konunun ilköğretim düzeyi ve lise düzeyi olarak 

ikiye ayrılırsa, ona göre düzenlenirse daha iyi olacağını düşünüyorum. 
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4.2.3.  İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Çizgeler Ünitesi Hakkındaki 

Görüşleri 

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının çizgeler ünitesiyle ilgili görüşleri Tablo 

4.4’te yer almaktadır. 

Tablo 4.4: İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Çizgeler Ünitesi Hakkındaki 

Görüşleri 

Temalar Görüşler Frekans 

(n=5) 

Öğretmen 

Adayları 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar 

Hakkındaki Görüşler 

Anlaşılırdır 5 İ1, İ2, İ3, İ4, 

İ5 

Yeterlidir 4 İ1, İ3, İ4, İ5 

Yeterli değildir 1 İ2 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen 

Kavramlar 

Anlamakta zorlanacakları bir kavram 

yoktur 

4 İ1, İ3, İ4, İ5 

Düzlemsel çizge 1 İ2 

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu 

Hakkındaki Görüşler 

İçerik kazanımlar için uygundur 4 İ1, İ3, İ4, İ5 

İçerik genişletilmelidir 1 İ2 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki 

Görüşler 

Konunun anlaşılmasına katkı 

sağlamaktadır 

5 İ1, İ2, İ3, İ4, 

İ5 

Sayıca yeterlidir 2 İ1, İ4 

Sayıca artırılmalıdır 1 İ3 

Ölçme ve Değerlendirme Soruları 

Hakkındaki Görüşler 

Sayıca yeterli değildir 4 İ1, İ2, İ3, İ5 

Sorular zordur 1 İ2 

Konunun anlaşılmasına katkı 

sağlamaktadır 

1 İ3 

Konunun anlaşılıp anlaşılmadığını 

ölçmektedir 

2 İ4, İ5 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla 

Değerlendirilmesi 

Merak uyandırıcı 1 İ1 

İlgi çekici 3 İ2, İ4, İ5 

Sevecekleri bir konu 1 İ3 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği 

Hakkındaki Görüşler 

Derste kullanmaya uygundur 3 İ2, İ4, İ5 

Geliştirilerek derste kullanılabilir 2 İ1, İ3 

Öğretim Programında Konunu Yer 

Alması Hakkındaki Görüşler 

Olumlu etkileri 1 İ4 

Olumsuz etkileri 1 İ4 

 

 Ünitede Yer Alan Açıklamalar Hakkındaki Görüşler  

Öğretmen adaylarının tamamı çizgeler ünitesinde yer alan açıklamaları anlaşılır 

bulmuşlardır. Ancak 5 öğretmen adayından 4’ü (İ1, İ3, İ4, İ5) üniteleri anlaşılır ve 

yeterli olduğunu söylerken 1’i (İ2) anlaşılır ancak yeterli olmadığını ifade etmiştir. 

Ünitelerin anlaşılır ve yeterli olduğunu söyleyen öğretmen adayları bu durumu kısa 

cümlelerle ifade etmişlerdir. Örneğin İ4’in cevabı şöyledir; 
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İ4: Kavramların açıklamaları anlaşılır ve yeterli olmuş. 

Kavramların açıklamalarının anlaşılır ancak bazı konularda yeterli olmadığını düşünen 

İ2 ifadesinde anlaşılması zor olduğunu düşündüğü konulara da yer vermiştir; 

İ2:  

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen Kavramlar 

Anlamakta zorlanılacak bir kavramların neler olduğu sorusuna 4 öğretmen adayı (İ1, İ3, 

İ4, İ5) ise zorlanılacak bir kavram olmadığını yönünde cevap vermiştir.  

İ3:  

İ5:  

İ2 ise diğerlerinden farklı olarak düzlemsel çizge ve Euler turunun anlaşılmakta 

zorlanılacağını düşünmektedir. 

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu Hakkındaki Görüşler 

Ünitede yer alan açıklamaların anlaşılır ve yeterli olduğunu düşünen 4 öğretmen adayı 

(İ1, İ3, İ4, İ5) içeriğin kazanımlara ulaşmada uygun olduğunu düşünmektedirler. Bu 

öğretmen adaylarından İ5 ve İ3’nün cevapları aşağıdadır; 

İ5:  

İ3: Konu ve kazanımların hepsi bağdaşmış. Kazanımların hepsi konu anlatımında 

sağlanıyor. “Açık ve kapalı tur için gereken kuralı kavrar” şeklinde de bir kazanım 

olabilir. 

İ3 içeriğin kazanımlara ulaşmada uygun olduğunu belirtmiş, bunun yanında var olan 

kazanımlara ek bir kazanım daha önermiştir. 

İ2 ise içeriğin kazanımlardan bazılarını kazandırmak için yeterli olmadığını 

düşünmektedir; 

İ2: Kazanımlardan 4. ve 5.’yi tam olarak kazanabileceğini düşünmüyorum. 
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Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki Görüşler 

Tüm katılımcılar örnek ve etkinliklerin konunun anlaşılmasına katkı sağladığı 

görüşündedirler. Öğretmen adayı İ5’in cevabı şöyledir; 

İ5: Örnekler yeterlidir. Özellikle günlük hayattan örnekler verilmesi konunun daha 

iyi anlaşılmasını sağlıyor. 

2 öğretmen adayı (İ1, İ4) örnek ve etkinliklerin sayıca yeterliliğini de dile 

getirmişlerdir. İ4’ün cevabı şöyledir; 

İ4:   

İ4 günlük yaşamla ilgili bir örnekle başlamasının ilgi çekici olduğunu belirtmiştir ve her 

kavrama ilişkin örnek ve etkinliklerin olmasının iyi olduğunu belirtmesi örnek ve 

etkinlikleri sayıca yeterli bulması şeklinde değerlendirilmiştir. 

İ3 ise bazı konularla ilgili örneklerin sayıca artırılması gerektiğini belirtmiştir.  

İ3:  … Sadece son başlangıç ve bitiş noktaların aynı ve farklı olduğu kuralına örnek 

ve etkinlik eklenebilir. 

Ölçme ve Değerlendirme Soruları Hakkındaki Görüşler 

4 öğretmen adayı (İ1, İ2, İ3, İ5) soruların sayısını artırılması gerektiğini belirtmiştir. 1 

kişi (İ2) soruları zor bulmuş, 1 kişi (İ3) soruların konunun anlaşılmasına katkı 

sağladığını belirtmiş, 2 katılımcı (İ4, İ5) ise ölçme ve değerlendirme sorularının 

konunun anlaşılıp anlaşılmadığını ölçtüğünü belirtmiştir. İ3’nün cevabı şöyledir; 

İ3: Verilen sorular katkıda bulunuyor. Birkaç soru daha eklenebilir. Programa 

ünitenin eklenmesi için gerekebilir. 

İ4 ve İ5 ise soruların konunun anlaşılıp anlaşılmadığını ölçtüğü yönünde cevaplar 

vermişlerdir. İ4 ve İ5’in ifadeleri aşağıda yer almaktadır; 

İ4: Öğrenciyi düşündürücü sorulardır. Alınan cevaplarla öğrencinin konuyu 

öğrenip öğrenmediği konusunda kolaylıkla yorum yapılabilir. 

İ5: Sorular konu için uygun sorulardır. Biraz daha fazla soru olursa daha yeterli 

olacaktır. 
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Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi 

Öğretmen adaylarının görüşleri genelde öğrencilerin olumlu tutum geliştirecekleri 

yönündedir. 

Öğretmen adaylarından 1 kişi (İ1) çizgeler ünitesini öğrencilerin merak uyandırıcı 

bulacağını, 3 kişi (İ2, İ4, İ5) ilgi çekici bulacağını ve 1 kişi(İ3) de ünitenin öğrencilerin 

çok ilgisini çekmeyeceğini ancak seveceklerini belirtmiştir. 

Öğretmen adaylarından konunun merak uyandırıcı olduğunu belirten İ1’in cevabı 

şöyledir; 

İ1:   

İ2 ve İ5 ise şunları söylemişlerdir; 

İ2: İlgi çekicidir. Çizgiler üzerinden oyun şeklinde anlatılabilir. Bulmaca şeklinde 

olduğu için konu güzel ve ilgi çekicidir. 

İ5: Konuya güzel ve ilgi çekici bir örnekle başlandığı için öğrencilerin hoşlarına 

gidecek ve ilgilerini çekecek bir konudur. Ancak konunun sonuna doğru 

öğrencilerin ilgilerini çekmeyecek konular geldiği için öğrencilerin ilgisi azalabilir. 

İ3 ise çok ilgi çekici olmadığını ancak öğrencilerin sevecekleri bir konu olduğunu şöyle 

ifade etmiştir; 

İ3:  

 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşler 

Katılımcılardan 3 kişi (İ2, İ4, İ5) ünitenin derste kullanmaya uygun olduğu belirtmiş, 2 

kişi (İ1, İ3) ise geliştirilerek kullanılabileceğini belirtmiştir. Ancak öğretmen adayları 

bu konu için ayrıntılı açıklamalarda bulunmamışlardır. 

Derste kullanmaya uygun olduğunu belirten İ2 ve geliştirilebileceğini düşünen İ3’nün 

cevapları aşağıda yer almaktadır; 

İ2: Uygundur bence. Kullanılabilir. 
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İ3: Eklemeler yapıldığında programda öğretilmeye uygun olur. 

Öğretim Programında Konunu Yer Alması Hakkındaki Görüşler 

Öğretmen adaylarından 4 kişi (İ1, İ2, İ3, İ4) öğretim programında konunun yer almasına 

ilişkin herhangi bir yorum yapmamışlardır. 1 kişi ise (İ4) olumlu ve olumsuz 

etkilerinden bahsetmiştir. İ4’nin cevabı aşağıda yer almaktadır. 

İ4: 

Öğretmen adayının konunun öğretilmesinin olumlu etkisi olarak konuya ilişkin 

kazanımlardan bahsetmiş, olumsuz etkisi olarak ise öğrencilerin zorlanabilme 

ihtimalinden bahsetmiştir. 

Öneriler 

Öğretmen adaylarına konuya ilişkin belirtmek istedikleri herhangi bir şey veya öneri 

olup olmadığı sorulduğunda sadece 1 öğretmen adayı cevap vermiştir. Öğretmen adayı 

İ1 sadece düzlemsel olmayan çizge örneği verilmesini önermiştir. 

İ1: Düzlemsel olmayan çizge örneği de verilebilir. 
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4.2.4.  İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Yüzeyler Ünitesi 

Hakkındaki Görüşleri 

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının yüzeyler ünitesi hakkındaki görüşleri Tablo 

4.5’te özetlenmiştir. 

Tablo 4.5: İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Yüzeyler Ünitesi Hakkındaki 

Görüşleri 

Temalar Görüşler Frekans 

(n=5) 

Öğretmen 

Adayları 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar 

Hakkındaki Görüşler 

Anlaşılırdır 2 İ4, İ5 

Anlaşılır değildir 1 İ2 

Yeterlidir 2 İ3, İ5 

Yeterli değildir 2 İ2, İ4 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen 

Kavramlar 

Klein şişesi 4 İ1, İ2, İ3, İ4 

4 boyutlu uzay 3 İ1, İ2, İ4 

Möbius şeridi 1 İ5 

Basit bağlantılı yüzey 1 İ2 

Düzlemsel yüzeyler 1 İ2 

Tor yüzeyi 1 İ2 

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu 

Hakkındaki Görüşler 

İçerik kazanımlar için yeterlidir 4 İ1, İ3, İ4, İ5 

İçerik yeterli değildir 1 İ2 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki 

Görüşler 

Konunun anlaşılmasına katkı 

sağlamaktadır 

5 İ1, İ2, İ3, İ4, 

İ5 

Sayıca yeterlidir 2 İ1, İ5 

Sayıca artırılmalıdır 3 İ2, İ3, İ4 

Ölçme ve Değerlendirme Soruları 

Hakkındaki Görüşler 

Sayıca yeterli değildir 4 İ1, İ2, İ4, İ5 

Sayıca yeterlidir 1 İ3 

Konunun pekiştirilmesine katkı 

sağlamaktadır 

4 İ1, İ2, İ4, İ5 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla 

Değerlendirilmesi 

İlgi çekici 2 İ1, İ4 

İlgi çekici değildir 2 İ2, İ5 

Ağır bir konudur 2 İ2, İ3 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği 

Hakkındaki Görüşler 

Derste kullanmaya uygundur 4 İ1, İ3, İ4, İ5 

Geliştirilerek derste kullanılabilir 1 İ2 

Konunun Öğretim Programında Yer 

Alması Hakkındaki Görüşler 

Olumsuz etkileri 2 İ1, İ3 

Olumlu etkileri  3 İ1, İ3, İ4 

 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar Hakkındaki Görüşler 

Yüzeyler ünitesi öğretmen adaylarının 2’ si, (İ4, İ5)  tarafından anlaşılır bulunmuş, 1 

kişi (İ2) ünitenin anlaşılır olmadığını belirtilmiştir. Açıklamalar 2 katılımcı (İ3, İ5) 

tarafından yeterli bulunurken, 2 kişi (İ2 ve İ4) tarafından da yetersiz bulunmuştur. 

İ5 açıklamaları anlaşılır ve yeterli bulduğunu kısa bir cümle ile ifade etmiştir. 

Açıklamaları anlaşılır ancak yeterli bulmayan İ4’ün cevabı ise şöyledir; 
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İ4: Anlaşılırdır. Fakat yeterli değildir. Bu konunun kavramları diğer konulara göre zor 

olduğundan örnekler daha da artırılmalıdır. 

İ3 ise maddeye ilişkin görüşünü şu şekilde belirtmiştir; 

İ3: Konu ve kavramlar geniş kapsamlı açıklanmış. 

İ3’ün cevabında yer alan açıklamaların geniş kapsamlı olması ifadesi açıklamaların İ3 

tarafından yeterli bulunduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

İ2 ise konu ve açıklamaların hem anlaşılır olmadığını hem de yeterli olmadığını 

belirtmiştir; 

İ2: Yeterli değil. Çok fazla kavram var ve çoğu anlaşılır değil. 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen Kavramlar  

4 öğretmen adayı (İ1, İ2, İ3, İ4) klein şişesinin anlaşılması güç olduğunu ifade etmiş, bu 

öğretmen adaylarından 3’ü (İ1, İ2, İ4)  4 boyutlu uzayında anlaşılmasının güç olduğunu 

belirtmişlerdir. İ2 aynı zamanda basit bağlantılı yüzey, tor yüzeyi, düzlemsel yüzeyler 

kavramlarının da anlaşılmadığını düşünmektedir. İ5 ise öğrencilerin möbius şeridini 

anlamakta zorlanabileceklerini söylemiştir. 

Klein şişesi ve 4 boyutlu uzayda zorlanılabileceğini söyleyen İ1’in cevabı aşağıda yer 

almaktadır. 

İ1:  

Çok fazla anlaşılmayan kavram olduğunu düşünen İ2’nin cevabı ise şöyledir, 

İ2:  

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu Hakkındaki Görüşler 

4 öğretmen adayı (İ1, İ3, İ4, İ5) içeriğin kazanımlar için uygun ve yeterli olduğunu 

kısaca belirtmişlerdir.  Öğretmen adaylarından İ3 ve İ4’ün cevaplarına aşağıda yer 

verilmiştir. 
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İ3: Kazanımlar ünitede tam olarak verilmiş. 

İ5: Konunun içeriği için uygundur. 

Öğretmen adayı İ2 ise konunun kazanımlara uygun olduğunu ancak yeterli olmadığını 

aşağıdaki cümleyle belirtmiştir. 

İ2: Konu kazanımlara uygun fakat kazandırılmamış bence. 

 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki Görüşler 

Katılımcıların tamamı örnek ve etkinliklerin konunun anlaşılmasını sağladığı yönünde 

ortak görüşe sahiptirler. Örnekleri beğendiğini ve örneklerin konunun anlaşılmasına 

yardımcı olduğunu belirten İ1’in ifadesi şöyledir; 

İ1:  

Ancak öğretmen adaylarından 3 kişi (İ2, İ3, İ4) örnek ve etkinlik sayısının artırılmasının 

uygun olacağını düşünmekte, 1 kişi (İ5)  yeterli olduğunu ifade etmektedirler. 

Örnek sayısının artırılmasının uygun olduğunu düşünen İ4’ün cevabı ise aşağıda yer 

almaktadır; 

İ4: Örnekler ve etkinlikler gayet iyi hazırlanmış. Fakat konu diğer konulara göre 

daha soyut olduğundan örnek sayısı artırılmalıdır. 

İ5 ise İ2, İ3 ve İ4’ün aksine soru sayısının fazla olduğunu aşağıdaki cümleyle ifade 

etmiştir. 

İ5: Örnekler ve etkinlikler oldukça fazladır. Bu durum öğrencinin konudan 

sıkılmasını engelliyor.  

Ölçme ve Değerlendirme Soruları Hakkındaki Görüşler 

Öğretmen adaylarından 4 kişi (İ1, İ2, İ4, İ5) ölçme ve değerlendirme sorularının sayıca 

yetersiz olduğunu düşünmektedir. İ2 bunu aşağıda yer alan cümlelerle ifade etmiştir. 

İ2: Soruları pek beğenmedim. Çok fazla yeni kavram varken hemen ilk soruda ve 

ikinci soruda möbius şeridinden bahsetmiş. Sanki tek anlaşılmayan konu oymuş 

gibi. 

İ2 ölçme ve değerlendirme bölümüne ilişkin görüşlerinde ilk sorularda möbius şeridinin 

yer almasına tepki göstermiştir. Nedenini belirtmeden soruları beğenmediğini ifade 

etmiştir.  
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İ4 ise soruları beğendiğini ancak bazı kavramlardan soru sorulmadığını, soruların sayıca 

artırılması gerektiğini şu şekilde ifade etmiştir; 

İ4:   

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi 

Konunun öğrenciler tarafından nasıl değerlendirileceği sorulduğunda 2 öğretmen adayı 

(İ1, İ4) konunun ilgi çekici bulunacağını ifade etmiştir. 

İ1: İlgi çekici ve hoşa gidecek bir konu. 

İ4: Öğrencilerin ilgisini çekebilecek bir konudur. 

İ2 ise konunun öğrencilerin ilgisini çekmeyeceğini ve ağır bir konu olduğunu aşağıda 

yer alan cümlelerle belirtmiştir; 

İ2: İlgi çekici bir konu olduğunu düşünmüyorum. Sevmezler. Çok fazla matematik 

konusu gibi görünmüyor. Çok kavram var ve insanın beynini de çok yoruyor. 

Benzer şekilde İ3 de bu konuya ilişkin görüşünde ünitenin ağır olduğuna ilişkin bazı 

ifadelere yer vermiştir; 

İ3:  

İ5 ise önce konunun ilgi çekici olmadığını belirtmiş, devamında ise günlük hayattan 

örnek verilirse hoşlarına gidebileceğini ifade etmiştir. 

İ5:  
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Ünitenin Derste Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşler 

Öğretmen adayları bu konuda ayrıntılı açıklamalarda bulunmamışlardır. 4 öğretmen 

adayı (İ1, İ3, İ4, İ5) ünitenin derste kullanmaya uygun olduğu yönünde cevap belirtmiş, 

1 kişi (İ2) ise uygun olmadığını belirtmiştir. Adaylar uygun olup olmamasının 

sebeplerini ayrıntılı olarak belirtmemişlerdir.  

Ünitelerin derste kullanmaya uygun olduğunu belirten İ3’ün ve İ4’ün cevapları 

aşağıdadır. 

İ3: Kullanılabilir, ünite bütün olarak çok iyi hazırlanmış. 

İ4: Uygundur. Öğrencilerin çoğu konuyu anlamasına katkı sağlayacaktır. Derste bu 

konu anlatılırken çok örnek verilmelidir. 

İ2 ise uygun olmadığını aşağıdaki cümleyle ifade etmiştir, ancak net bir sebep 

belirtmemiştir. 

İ2: Derste kullanılabilir fakat bence uygun değil. Lise öğrencisi için matematik 

dersine konması farklı geliyor. 

Konunun Öğretim Programında Yer Alması Hakkındaki Görüşler 

5 öğretmen adayından 3 kişi bu maddeye yanıt vermiştir. İ1 ve İ3 hem olumlu 

olabilecek etkilerinden hem de olumsuz yönlerinden bahsetmişken İ4 olumlu etkisinden 

söz etmiştir. 

İ1: Olumlu: Öğrencilerin gelişimlerine çok büyük katkı sağlar. Zaman para ve 

üstün öğretmenlik yeteneği gerektirmez. Kolay uygulanabilir. Olumsuz: Ergenlik 

döneminde olan öğrenciler oyun hamuru, kâğıdı kesip birleştirmek gibi şeylerden 

hoşlanmayabilirler. – Bu konuları üniversite sınavında sınamak zor olabileceğinden 

öğrenciler çalışmak istemeyebilirler. 

İ1 konunun öğretilmesinin öğretmen ve uygulama açısından zor olmayışını olumlu 

olarak görmüştür. Olumsuz etkileri olarak lise öğrencilerinin ünitede yer alan 

etkinlikleri uygularken oyun hamuru, kağıt, makas gibi materyalleri kullanmaktan 

hoşlanmayabileceklerinden bahsetmiştir. İkinci olarak konunun üniversite sınavında ele 

alınışının öğrenciler için problem olabileceğini ifade etmiştir. Her iki olumsuzluğun da 

ünitenin içeriğiyle ilgili değil, uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar olduğu 

görülmektedir. 

 İ3: Anlatılması ve anlaması zorlayıcı bir konu. Ancak bu ünite sayesinde düzlemi 

cisimleri ayırt edebilir ve günlük hayattan örnekler verebilir duruma gelir. Yani 

olumlu olabilir. 
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İ3 konunun zor olmasını olumsuzluk olarak görmektedir. Ancak ünitenin öğrenilmesi 

sonucu öğrencilerin kazanacakları bilişsel davranışları olumlu etkiler olarak 

sıralamaktadır.  

İ4 ise konunun öğretim programında yer almasının katı cisimlere, döndürmeye olumlu 

etkileri olacağını ifade etmiş, başka bir açıklamaya yer vermemiştir. 

Öneriler 

Üniteyle ilgili belirtilmek istenen başka bir öneri olup olmadığı sorusu sadece İ4 ve İ5 

tarafından yanıtlanmıştır. 

İ4 örnek sayısının artırılmasını önermiş, İ5 ise üniteyle materyal geliştirmenin olumlu 

etkisi olacağını belirtmiştir.  

İ4: Ünitenin geliştirilmesi için örnek sayısı artırılması yeterlidir. 

İ5: Ünitenin ve bu konunun geliştirilmesi ile ilgili, bu konu hakkında materyal 

geliştirilirse daha iyi olacağını düşünüyorum. 

4.3.  Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Entegre Edilecek 

Topoloji Konuları Hakkındaki Görüşleri 

Bu bölümde ortaöğretim matematik öğretmenliği bölümünde okuyan 7 öğretmen 

adayının üniteler hakkındaki görüşlerine ilişkin bulgular yer almaktadır. Katılımcılar 

O1, O2, O3, O4, O5, O6 ve O7 olarak isimlendirilmişlerdir. Katılımcıların tamamı 

topolojiye giriş ve eğriler ünitesine ilişkin anketleri cevaplamışlardır. Ancak çizgeler 

ünitesi öğretmen adaylarından O1, O2, O3 ve O4 tarafından değerlendirilmiş ve 

yüzeyler ünitesi de O5, O6 ve O7 tarafından değerlendirilmiştir.  

4.3.1. Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Topolojiye Giriş Ünitesi 

Hakkındaki Görüşleri 

Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının topolojiye giriş ünitesine ilişkin görüşleri 

Tablo 4.6’da özetlenmiştir. 
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Tablo 4.6: Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Topolojiye Giriş Ünitesi 

Hakkındaki Görüşleri 

Temalar Görüşler  Frekans 

(n=7) 

Öğretmen 

Adayları 

 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf Seviyesi 

Hakkındaki Görüşler 

9 1 O4 

10 3 O1, O2, O3 

12 3 O5, O6, O7 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar Hakkındaki 

Görüşler 

Açıklamalar anlaşılırdır 4 O1, O3, O5, 

O7 

Yeterlidir 3 O2, O5, O7 

Yeterli değildir 4 O1, O3, O4, 

O6 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen Kavramlar Afin  1 O5 

Projektif  1 O5 

Dönüşüm 1 O7 

Dönüşüm gruplarıyla ilgili tablo 2 O4, O6 

Topolojik eşdeğer 1 O6 

Deformasyon 1 O3 

Komşuluk  1 O1 

İçeriğinin Kazanımlara Uygunluğu Hakkındaki 

Görüşler 

İçerik kazanımlar için yeterlidir 6 O1, O2, O3, 

O4, O5, O7 

İçerik genişletilmelidir. 1 O6 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki Görüşler Sayıca artırılmalı 4 O1, O2, O3, 

O6 

Konunun anlaşılmasına katkı 

sağlamaktadır 

7 O1, O2, O3, 

O4, O5, O6, 

O7 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla 

Değerlendirilmesi 

İlgi çekici olduğunu 

düşüneceklerdir. 

3 O2, O3, O5 

Zevkli olduğunu düşüneceklerdir 2 O1, O6 

Hoşlanacakları bir konudur. 3 O3, O4, O7 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği Hakkındaki 

Görüşler 

Derste kullanmaya uygundur 3 O1, O2, O6 

Geliştirilerek kullanılabilir 3 O3, O4, O7 

Öğretim Programında Konunu Yer Alması 

Hakkındaki Görüşler 

Olumlu etkileri 5 O1, O2, O4, 

O5, O7 

Olumsuz etkileri 3 O3, O5, O7 

 

 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf Seviyesi Hakkındaki Görüşler 

Topolojiye giriş ünitesini öğretmen adaylarından 3 kişi 12 sınıflar için, 3 kişi 10 sınıf 

için 1 kişi de 9. sınıf için uygun bulmuştur. 1 kişi ise net bir sınıf belirtmemiş farklı 

açıklamalarda bulunmuşlardır.  

Ünitenin 12. sınıf programında yer almasının daha uygun olacağını düşünen öğretmen 

adayları bunun gerekçesini öğrencilerin Öklid geometrisini iyice öğrenilmiş olması 

gerektiğine bağlamaktadırlar. O5 ve O7’nin cevapları şöyledir; 



75 

 

 

O5:  

O7:  

O5 ve O7’ye göre öğrenciler Öklid geometrisinde yer alan konuları iyice kavradıktan 

sonra bu konulara yer verilmelidir. 

3 katılımcı ise 10. sınıfın daha uygun olduğunu düşünmektedirler. Öğretmen adayı 

O3’nin gerekçesi aşağıdaki gibidir. 

O3: 10.sınıf için uygundur. Vektör kavramıyla tanışıp MEB’deki yeni 

yaklaşımlarla Euclid geometrisini yapılandırarak öğrenmesinden dolayı bu konu 

sonunda bu geometriyi kapsayan topoloji eğitimi verilebilir.  

O3 doğrudan bir ilişki kuramasa da topoloji konularının vektörler konusunun 

öğretilmesinin uygun olduğu görüşündedir. Öğretmen adayı O1 ve O2’nin 10. sınıfı 

uygun görmesinin gerekçesi ise aşağıdaki gibidir. 

O1: 10. sınıf seviyesinde yer alması bence daha uygun olur bence. Çünkü konunun 

anlaşılabilmesi için gerekli olan önkoşul öğrenmeler bu sınıfta 

tamamlanabileceğini düşünüyorum. Öklid geometrisi işlendikten sonra bu konunun 

verilmesinin daha uygun olduğunu düşünüyorum 

O2: 9. sınıf ya da 10. sınıfta uygun olurdu. Çünkü öğrencinin konuyla ilgili 

önbilgilerinin mevcut olması gerekir. Örneğin Öklid geometrisinde korunan 

özellikleri. Böylece öğrenci ilişkilendirerek daha rahat öğrenir.10. sınıfta öğrenci 

Öklid geometrisi hakkında detaylı bilgi aldıktan sonra uygundur. Yani öğrencinin 

diğer geometriler hakkında da bilgisi olması gerekir. 

O2 önce 9 veya 10. sınıf için uygun olabileceğini söylemekte ancak sonraki 

açıklamalarıyla 10. sınıfın uygun olduğu düşündüğü anlaşılmaktadır.  

9. sınıfın uygun olduğunu düşünen O4 ise 8. sınıfta görülen dönüşüm, yansıma gibi 

konuların bu konuyla ilişkilendirilebileceğini belirtmiştir. O4’ün ifadesi şöyledir; 

O4: 9. sınıfta gelmesi uygun olur. Çünkü 8. sınıf konularında dönüşüm ve yansıma 

var. Bu yüzden öğrenci ilişkilendirebilir. Kapsama açısından daha faydalı olur. 

Öğretmen adaylarının cevapları incelendiğinde uygun olduğu düşünülen sınıf seviyesi 

için öncelikle öğrencilerin ön öğrenmelerinin dikkate alınması gerektiğini düşünmekte 
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oldukları görülmüştür. Ancak bu ön öğrenmelerin farklı sınıf seviyelerinde 

gerçekleşeceğini düşünmektedirler. Örneğin 12. sınıfın uygun oluğunu düşünen O5 ve 

10. sınıfın uygun olduğunu düşünen O1’in cevapları Öklid geometrisinin öğrenilmiş 

olması gerektiğine inanmaları bakımından benzemektedir. Bir başka örnek de 9. sınıfın 

uygun olduğunu düşünen O4 ve 12. sınıfın uygun olduğunu düşünen O7 için verilebilir. 

Her ikisi de bu düşüncelerinin sebeplerini bu ünite öncesinde dönüşümlerin öğrenilmesi 

gerektiğine bağlamaktadırlar. 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar Hakkındaki Görüşler  

Öğretmen adaylarından 4 kişi (O5, O7, O3, O1) açıklamaları anlaşılır bulurken, 

açıklamaları anlaşılır bulan 2 kişi (O5, O7) aynı zamanda yeterli bulmuştur. Toplamda 3 

öğretmen adayı açıklamaları yeterli bulmuştur. 2 kişi (O3 ve O1) ise açıklamaları 

anlaşılır ancak yetersiz bulmuşlardır. Toplamda 4 katılımcı açıklamaları yetersiz 

bulmuştur. 

Öğretmen adaylarından O7 dönüşüm kavramının açıklamasının karışık olduğunu ancak 

genel olarak açıklamaları anlaşılır ve yeterli bulduğunu aşağıdaki şekilde ifade etmiştir. 

O7: .  

Açıklamaların yeterli olduğunu belirten O2 soruya kısaca cevap vermiş, 10. sınıf için 

yeterli olduğunu belirtmiştir. 

O2: 10. sınıf seviyesi için yeterli. 

Açıklamaları anlaşılır ancak yüzeysel bulan O3’ün cevabı anlaşılır fakat yetersiz 

şeklinde yorumlanmıştır. O3 bu durumu şöyle belirtmiştir; 

O3: Anlaşılır fakat yüzeysel. Sonuç olarak öğrenci o güne kadar hep bunun alt 

kümesinde çalışmış. Konu ilerleyen sınıflarda derinleştirilebilir. 

O6 ise soruya verdiği cevapta seviye indirgemesi yapılabileceğini ifade etmiş, bu da 

yetersiz olduğunu düşündüğü şeklinde yorumlanmıştır. O6’nın ifadesi aşağıdaki gibidir; 

O6:  
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Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen Kavramlar 

Anlaşılması zor olduğu düşülen kavramlar katılımcılara göre değişmektedir. 

O5 afin ve projektif geometrinin anlaşılmayacağını düşünmekte bu konularla ilgili 

açıklama yapılıp çalışma alanları hakkında bilgi verilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Bunlar dışında ünitede geçen “50’den fazla geometri çeşidi” hakkında bilgi verilmesi 

gerektiğini düşünmektedir. 

O6 ise topolojik eşdeğer, O6 ve O4 dönüşüm gruplarıyla ilgili tablonun anlaşılmasında 

zorlanabileceğini, O7 dönüşüm kavramının anlaşılmasında zorluklar olabileceğini, O3 

deformasyonda yani aslında topolojik dönüşüm kavramında sıkıntı olabileceğini, O1 ise 

komşuluk kavramının kafa karıştırıcı olabileceğini belirtmiştir. Öğretmen adayları bu 

olabilecek zorlukların sebebini öğrencilerin bu kavramlarla ilk kez karşılaşmalarına 

bağlamaktadırlar. Örnek olarak öğretmen adayı O1’nin cevabı aşağıda verilmiştir. 

O1: Daha önce görmedikleri bir konu olduğundan öğrencilerde önyargı 

oluşturacağı düşüncesindeyim. Bu nedenle esas komşuluk kavramının biraz daha 

geniş kapsamlı verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu Hakkındaki Görüşler 

6 öğretmen adayı içeriğin kazanımlara ulaşmak için yeterli olduğunu kısaca ifade 

etmişlerdir.  Bazı katılımcıların cevabı şöyledir; 

O7: Bence uygundur. Diğer geometrilerle karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıkları, 

ilişkileri açıkça konu içeriğinde yer almıştır. 

O3: İlk ünite için yeterli. 

1 öğretmen adayı ise içeriğin genişletilmesi gerektiğini, öğrencilerin seviyesine göre 

konunun biraz daha açılmasının uygun olacağı şeklinde ifade etmiştir.  

O6: Öklid geometrisi ile diğer geometriler arasındaki ilişkileri daha iyi 

anlayabilmesi için konu biraz daha açılıp öğrenci seviyesine uygun hale 

getirilebilir. 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki Görüşler 

Öğretmen adaylarının 7’si yani tamamı örneklerin konunun anlaşılmasına katkı 

sağladığını belirtmektedir. Örnek olarak O5’in görüşü aşağıda verilmiştir. 

O5: Topoloji gibi soyut bir konu ancak bu kadar somut ve anlaşılır olabilir. 
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4 öğretmen adayı ise örneklerin konunun anlaşılmasına katkı sağladığını ancak 

arttırılması gerektiğini düşünmektedirler. Öğretmen adaylarından O1 ve O4’ün 

cevapları şöyledir; 

O1: Örnekler gayet anlaşılır ve net. Fakat sayısı arttırılabilir. Kesinlikle 

anlaşılmasını sağlıyor. Konunun kafada şekillenmesi için bence çok güzel örnekler. 

O4:  

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi 

Öğretmen adayları öğrencilerin konuyla ilgili genel olarak olumlu hisler 

besleyeceklerini düşünmektedirler.  2 öğretmen adayı (O5, O2) konunun öğrenciler 

tarafından ilgi çekici olacağını düşünmekte, 2 kişi (O1, O6) zevkli olduğunu, 2 kişi (O4, 

O7) hoşlarına gideceğini, 1 kişi (O3) ise hem ilgi çekici olduğunu hem de hoşlarına 

gideceğini belirtmektedir. 

Ünitenin ilgi çekici olabileceğini düşünen öğretmen adayı O5, Öklid geometrisinin 

topolojiye göre daha geniş kapsamlı olmasının ilgi çekeceğini düşünmektedir. 

O5: İlgi çekici çünkü şimdiye kadar Öklid geometrisi ile hep sınırlı hareketler vardı 

ve insan özgürlüğü sınırsızlığı sever. Topolojik uzaydan daha çok zevk alacaklarını 

düşünüyorum. 

Ünitenin zevkli olduğunu düşünen O6’nın ifadesi ise şöyledir; 

O6: İlk bakışta hiç de dikkat çekici değil; ama somut örneklerle öğrenci güdüldüğü 

için sonrası zevkli hale geliyor. 

Konunun öğrencilerin hoşlarına gidebileceğini belirten O4 ve ilgi çekecek ve hoşlarına 

gidebilecek bir konu olduğunu düşünen O3’ün cevapları aşağıda yer almaktadır. 

O4: Konunun başı ilgi çekmeyebilir. Çünkü tarihsel gelişim verilmiş. Bu da 

öğrenci için sıkıcı olabilir. Fakat konular ilerledikçe görsellik ön plana çıktığı için 

hoşlanabilir 

O3: Hoşlanacaklardır. Sınırlandırılmış, hatları keskin Öklid’den esnek topoloji 

daha ilgi uyandırıcı olacaktır (Proje yöntemi uygun). 
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O3’ün cevabı ile O5’in cevabı öğrencilerin topolojiyi Öklid’den daha kapsamlı ve esnek 

olduğundan dolayı ilgi çekici bulacakları yönünde yorumlarının birbirlerine benzediği 

görülmektedir. 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşler 

Ünitenin derste kullanılabilirliğine ilişkin maddeye 3 öğretmen adayı uygun olduğu, 3 

kişi ise geliştirilmesi gerektiği cevabını vermişlerdir. Cevaplar ayrıntılı açıklamalar 

içermemektedir. Örneğin uygun olduğunu düşünen O2 ve O6’nın cevapları şöyledir; 

O2: Uygun. 

O6: Derste kullanılabilir, öğrenciye farklı ufuk kazandırma, bakış açısını 

genişletme adına 

Ünitenin geliştirilmesi gerektiğini düşünen O4 ve O7 ise ünitenin sadeleştirilmesi, 

basitleştirilmesi gerektiğini düşünmektedirler 

O4: Sadeleştirme yapılırsa uygun olur 

O7: Eğer öğrencide gerekli altyapı varsa ve konu anlatımı biraz daha basite 

indirgenirse derste kullanmaya uygundur. 

Öğretim Programında Konunu Yer Alması Hakkındaki Görüşler 

4 öğretmen adayı (O1, O2, O4, O6) bu maddeye sadece olumlu etkileriyle ilgili yanıtlar 

vermiştir. O5 hem olumlu hem olumsuz etkilerini dile getirmiş, 2 katılımcı (O3, O7) ise 

sadece olumsuz etkilerine yer vermiştir. 

Olumlu etkilerinden bahseden O1, O4 ve O2’nin cevapları şöyledir; 

O1:  

O4: Öğrencilerin geometri algısını değiştirebilir. Çünkü şu ana kadar hep Öklid 

geometrisinde çalışıyor. Son zamanlarda vektör uzayı kullanılsa da yine de 

öğrencinin günlük hayatta kullanılmasına izin vermiyordu bu geometriyi. 

O2:  
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Cevaplar incelendiğinde öğretmen adaylarının ünitenin programda yer almasının genel 

olarak olumlu bir etki yaratacağını düşündükleri ancak O4 ve O2’nin net olarak ne tür 

bir faydası olacağından bahsetmedikleri görülmekte, O1 ise topolojinin üst düzey 

bilişsel gelişime katkıda bulunacağını ifade etmektedir. 

Ünitenin programda yer almasının hem olumlu hem de olumsuz etkilerinden söz eden 

O5’in cevabı ise şu şekildedir; 

O5: Olumsuz olarak kalıplaşmış bazı şeyleri değiştirmek zor olabilir. Sisteme bu 

kadar farklı bir şey koymak başta zor olabilir. Dediğim gibi konular hep parça 

şeklinde verildiği için öğrenci bütünün hangi kısmında çalıştığından habersizdi. 

Yapılandırmada ilk bütün verilirse ve parçalara inip incelenirse bu zorluk ortadan 

kalkabilir.  

Olumlu olarak da farklı bakış açıları kazandırdığını düşünüyorum. Belki bazen 

farkında değiliz ama! İleri geometriye geçiş niteliğinde oluyor böylelikle lise ile 

üniversite arasındaki kopukluk yavaş yavaş giderilebilir. 

O5’in ünitenin eklenmesinin yaratacağı olumsuzluk var olan sisteme yeni ve farklı bir 

konu eklenmesinin ortaya çıkaracağı zorluklardır. Olumlu etkileri olarak ise farklı bakış 

açısı kazandırması ve üniversite matematiğine hazırlamasından bahsetmektedir. 

Olumsuzlukları dile getiren O3 ve O7 de öğretim programının zaten yoğun olmasından, 

yeni bir konu eklemeye müsait olmamasından bahsetmişlerdir.  

O3:  

O7: öğretim programında zaten yeterince konu yer alıyor ve vektörel yaklaşım 

kullanıldığından konu anlatımları daha bir yoğunluk kazandı. Eğer getirilirse 

program daha yoğun olacağı için öğrencileri bunaltabilir. 

Öğretmen adaylarının bu cevapları üniteleri olduğu gibi var olan programa ekleneceğini 

düşündükleri, programın oluşturulması sırasından topoloji ünitelerinde yer alan bazı 

konuların programa eklenerek yeniden bir düzenleme yapılması, bazı konuların çıkarılıp 

bazılarının eklenmesini düşünmedikleri görülmektedir. 

Öneriler 

Öğretmen adaylarına topolojiye giriş ünitesi hakkında belirtmek istedikleri başka bir şey 

olup olmadığı sorusu 6 öğretmen adayı tarafından cevaplanmış, 1 öğretmen adayı 

tarafından yanıtsız bırakılmıştır. Öğretmen adayları genelde ünitenin geliştirilmesi için 
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örnek ve etkinliklerin artırılmasıyla ilgili önerilerde bulunmuşlardır. Aşağıda öğretmen 

adaylarından O2, O6 ve O7’nin ifadelerine yer verilmiştir. 

O2: Etkinlikler arttırılabilir.  

O6: Biraz daha örneklerle zenginleştirilebilir. 

O7: Konuyu ben de çok iyi bilmiyorum ancak konu anlatımı ilk ünite için yeterince 

iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece görsel etkinliklerle veya şekillere daha fazla 

yer verilebilir. 

4.3.2. Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Düzlemde Eğriler Ünitesi 

Hakkındaki Görüşleri  

Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının düzlemde eğriler ünitesine ilişkin 

görüşleri Tablo 4.7’de özetlenmiş ve ardından ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.  

Tablo 4.7: Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Düzlemde Eğriler Ünitesi 

Hakkındaki Görüşleri 

Temalar Görüşler Frekans 

(n=7) 

Öğretmen 

Adayları 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf 

Seviyesi Hakkındaki Görüşler 

9 2 O2, O4  

10 1 O3 

12 1 O5 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar 

Hakkındaki Görüşler 

Açıklamalar anlaşılırdır 4 O1, O4, O6, O7 

Açıklamalar yeterlidir 4 O1,  O4, O5, O7  

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen 

Kavramlar 

Anlamakta zorlanacakları bir kavram 

yoktur 

6 O1, O3, O4, O5, 

O6, O7  

Topolojik eşdeğer 1 O2 

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu 

Hakkındaki Görüşler 

İçerik genişletilmelidir 2 O2, O3 

İçerik kazanımlar için yeterlidir 5 O1,  O4, O5, 

O6,  O7 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki 

Görüşler 

Konunun anlaşılmasına katkı sağlamaktadır 5 O1,  O4, O5, 

O6, O7 

Sayıca yeterlidir 1 O2 

Sayıca artırılmalı 1 O3 

Ölçme ve Değerlendirme Soruları 

Hakkındaki Görüşler 

Soru sayısı yeterlidir 1 O6 

Sayıca artırılmalıdır 4 O1, O3, O5, O7 

Konunun pekiştirilmesine katkı 

sağlamaktadır 

2 O1, O4  

Çağdaş ölçme ve değerlendirme 

yaklaşımlarına yer verilmelidir 

1 O4 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla 

Değerlendirilmesi 

İlgi çekici  6 O1,  O3,  

O4,O5, O6, O7 

Hoşlanacaklardır 1 O4 

Zevkli  1 O2 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği 

Hakkındaki Görüşler 

Derste kullanmaya uygundur 6 O1, O2,O4, O5, 

O6, O7 

Geliştirilmelidir 1 O3 

Konunun Öğretim Programında Yer 

Alması Hakkındaki Görüşler 

Olumlu etkileri 6 O1, O2, O3, O4, 

O5, O6 

Olumsuz etkileri 3 O3, O5, O7 
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Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf Seviyesi Hakkındaki Görüşler 

Eğriler ünitesinin uygun olduğu düşünülen sınıf seviyesi sorusu 1 öğretmen adayı (O7) 

tarafından cevaplanmamıştır. 2 öğretmen adayı (O1, O6) ise sınıf seviyesi belirtmemiş 

farklı cevaplar veriştir. O1 konunun doğru ve düzlem konusundan sonra gelmesinin 

uygun olduğunu belirtmiş, O6 ise topolojiye giriş ünitesi verilip ardından eğriler 

ünitesinin verilmesinin uygun olduğunu ifade etmiştir. Öğretmen adaylarından 2 kişi 

(O2, O4) ünitenin 9. sınıf için uygun olduğunu belirtmiştir.  

O2: Bence ilk ünitenin devamı olarak kullanılabilir. 9. sınıf için uygun 

olabilir. Çünkü dönüşüm ve yansıma kavramlarını bildikleri için daha kolay 

transfer edebilirler. 

O2 de O6’ya benzer şekilde konunun Topolojiye Giriş ünitesinin hemen ardından 

gelmesinin uygun olacağını ifade etmiştir. 

O3 ise O2 ve O6 ile aynı sebepten dolayı, yani Topolojiye Giriş ünitesinin ardından 

gelmesi gerektiğini düşündüğü için 10. sınıfın uygun olduğunu söylemiştir. Çünkü O3 

bir önceki ünitenin 10. sınıf için uygun olduğunu belirtmişti. 

O5 de bir önceki ünite için yazdıklarını tekrarlamış, 12. sınıfa kadar Öklid 

geometrisinin tamamlanmasının ardından topoloji konularının verilmesinin gerektiğini 

vurgulamıştır. 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar Hakkındaki Görüşler  

Açıklamalar 3 kişi (O1, O4, O7) tarafından anlaşılır ve yeterli olarak 

değerlendirilmiştir. 1 kişi (O6) yalnızca anlaşılırlığıyla ilgili, 1 katılımcı (O5) da 

yalnızca yeterliliğiyle ilgili yorum yapmıştır. 2 kişi (O2, O3) ise soruya yanıt 

vermemişlerdir. 

Açıklamaları anlaşılır ve yeterli bulan O4’ün cevabı aşağıda verilmiştir. 

O4: Yeni kavramların açıklamaları anlaşılır ve yeterli. Çünkü her kavramın 

açıklaması verilmiş ve arkasından örneği verilmiş. Bu yüzden yeterli. 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen Kavramlar 

Öğretmen adaylarından yalnızca 1 kişi (O2) topolojik eşdeğer kavramın anlaşılmasının 

zor olabileceğini ifade etmiştir.  O2 bu durumu şöyle açıklamıştır; 
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O2:  

Diğer öğretmen adaylarının tamamı ise ünitede yer alan konu ve kavramların 

anlaşılacağını ifade etmişlerdir. 

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu Hakkındaki Görüşler 

Öğretmen adaylarından 2 kişi (O3 ve O2) içeriğin genişletilmesine ilişkin bazı 

önerilerde bulunmuşlardır. O3 içeriğin ön öğrenmeleri dikkate almadığını belirtmiş, O2 

ise topolojik özellikler ve topolojik olarak eşdeğer olmanın gerek ve yeter şartı 

hakkında daha derin bilgi verilmesinin uygun olacağını ifade etmiştir. 

5 öğretmen adayı (O1,  O4, O5, O6, O7) ise içeriği yeterli bulmuştur. Öğretmen 

adaylarından O5’in içeriğe ilişkin görüşü aşağıdaki yer almaktadır. 

O5: Topolojinin temel kavramlarını kavratıyor.  

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki Görüşler 

Katılımcılardan 1 kişi (O3) soru sayısının artırılması gerektiğini kısa bir cümle ile ifade 

etmiştir. 1 kişi (O2) ise soru sayısının yeterli olduğunu ancak öğrenci seviyesine göre 

artırılabileceğini söylemiştir. O2’nin cevabı aşağıdaki gibidir. 

O2: Örnek ve etkinlikler yeterli. Öğrencinin seviyesine göre artırılabilir. 

5 öğretmen adayı (O1,  O4, O5, O6, O7) ise örnek ve etkinliklerin konunun 

anlaşılmasına katkı sağladığına ilişkin yorumlarda bulunmuşlardır. O1 bu maddeyle 

ilgili aşağıdaki yorumu yapmıştır. 

O1: Sayıca fazla, eğlenceli ve akılda kalıcılığı artıran örnekler ve etkinlikler var. 

Bence konunun zevkli hale gelmesini sağlayan da bunlar olacaktır. Kesinlikle 

konuyu açıkça ortaya koyan ilişki ve farkların açıkça anlaşmasını sağlayan 

etkinlikler olmuş. 

2 kişi (O5,O7) örnek ve etkinliklerin konuyu somutlaştırıp anlaşılır hale geldiğini 

belirtmişlerdir. O5’in cevabı şöyledir; 

O5:  
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Öğretmen adayı O7 örnekler ve etkinliklerin konuyu anlaşılır kıldığını belirtmiş, 

Kendisini örnek göstererek topolojiyi örneklerle yeniden anladığını belirtmiştir. O7’nin 

cevabı şöyledir; 

O7:  

Ölçme ve Değerlendirme Soruları Hakkındaki Görüşler 

Öğretmen adaylarından 1 kişi (O6) eğriler ünitesine ilişkin ölçme ve değerlendirme 

sorularını yeterli bulurken 4 kişi (O1, O3, O5, O7) sayıca artırılmasının uygun olduğu 

görüşündedir. Yeterli olduğunu söyleyen O6 bu duruma ilişkin ayrıntılı bir açıklama 

yapmamıştır. Sayıca artırılmasını düşünen 4 kişinin ise farklı nedenleri vardır. Örneğin 

O5 soruların daha karmaşık olmasını aşağıdaki cümlelerle önermiştir; 

O5: Daha çok ve karmaşık sorularla karşılaştırılıp akıl yürütmeleri sağlanabilir. 

Yoksa yeterli öğrendiklerini biraz tekrar niteliğinde. 

Benzer şekilde O7 de soruların daha karmaşık yapılarda sunularak öğrencilerin 

keşfetme becerilerinin geliştirilebileceğini düşünmektedir; 

O7: Sorular yeterli seviye, fakat konunun iyi anlaşıldığı düşünülüyorsa soru sayısı 

ve yapısı geliştirilebilir. Daha karmaşık yapılarda ve öğrencilerin keşfetme 

becerilerinin geliştiren nitelikte olabilir. 

O1 ise soruların eğlenceli olduğu için artırılabileceğini belirtmiştir. 

O1: Bence çok eğlenceli ve aynı zamanda öğretici sorular. Öğrencilere eğlenceli 

geleceğinin düşündüğümden soruların sayısı artırılabilir.  Konunun anlaşılması için 

yeterli. Konunun pekiştirilmesini sağlayacak güzel sorular olduğunu düşünüyorum. 

O4 de soruların konunun pekiştirilmesini sağladığını söylemiş bunun yanında 

diğerlerinden farklı olarak ölçme ve değerlendirme bölümünde çağdaş ölçme ve 

değerlendirme yaklaşımlarının da kullanılabileceğini ifade etmiştir. 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi 

Katılımcıların tamamı öğrencilerin bu üniteye yaklaşımlarının olumlu olacağını 

düşünmektedirler. 6 öğretmen adayı (O1,  O3,  O4, O5, O6, O7) konunun öğrenciler 
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açısından ilgi çekici olduğunu farklı şekillerde açıklamışlardır. Örneğin O7 kendisinden 

örnek vererek aşağıdaki açıklamayı yapmıştır; 

O7: Ünite 2 gerçekten ilgi çekici bir konu olmuş. Bu kadar olacağını 

düşünmemiştim ama benim bile ilgimi çok çekti. Gerçekten topolojiyle ilgilenmeyi 

düşünüyorum.  O yüzden öğrencilerin de ilgisini çekeceğini düşünüyorum. 

O1 de kendisinin konuyu ilgi çekici bulduğunu, öğrencilerin de matematiğe karşı 

önyargılarını kıracak bir konu olduğunu belirtmiştir. 

O1:  

O3 ise konuyu ilgi çekici bulduğunu ancak topolojiye giriş ve çizgeler ünitesinin daha 

çok ilgi çekeceğini düşünmektedir. 

O3: İlgilerini çekecektir ama 1 ve 3 kadar değil. Çünkü kavram yüklemesi bu 

ünitede daha fazla ve yoğun. 

O2 de kısa bir ifadeyle zevkli olabileceğini belirtmiştir. Konunun öğrenciler için ilgi 

çekici olabileceğini ve hoşlanacakları bir konu olduğunu belirten O4 aşağıdaki 

açıklamayı yapmıştır, 

O4: Bence hoşlarına gidecek bir konu. Çünkü anlaşılmayacak bir kavram veya 

tanım yok. Öğrenciler açık ve net konulardan hoşlanırlar. Ayrıca bazı yerler ilginç 

geldi. Bu lastik örneği filan. Öğrenciler sevebilir. 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşler 

6 katılımcı ünitenin derste kullanmaya uygun ve hazır olduğunu belirmiştir. Ünitenin 

uygun olduğunu belirten O5’in cevabı şu şekildedir; 

O5:Dili çok hafif yazılmış kitabi ifadelerden arınmış ve anlaşılır. Uygulansa verim 

alınabilir nitelikte hazırlanmış. 

1 katılımcı (O3) ise eğriler ünitesini topolojiye giriş ünitesiyle karşılaştırmış ve ünitenin 

geliştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

O3: Geliştirilmesi gerekiyor. 1 kadar iyi değil. Uzman kontrolünde geliştirilmeli. 
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Öğretim Programında Konunu Yer Alması Hakkındaki Görüşler 

Öğretmen adaylarından 2 kişi (O3, O5) hem olumlu hem de olumsuz olabilecek 

etkilerden bahsetmişken, 4 kişi (O1, O2, O4, O7) olumlu bazı etkilerinden 1 kişi (O7) 

ise sadece olumsuz etkilerinden söz etmişlerdir. 

O5 bu soruya topolojiye giriş ünitesinde verdiği yanıtı vermiştir. O5 ünitenin programda 

yer almasının olumsuz etkisi olarak kalıplaşmış şeyleri değiştirmenin zor olabileceğini 

ifade etmiştir. Olumlu etkiler olarak ise farklı bakış açısı kazandırıp, konuların 

üniversiteye hazırlık niteliğinde olduğuna değinmiştir. 

Topolojinin ayrı bir ders olarak yer almasının daha uygun olacağını belirten O3 ise 

aşağıdaki cevabı vermiştir; 

O3:  

O3 kendi uygun gördüğü topoloji dersinin açılıp açılmayacağıyla ilgili problemi 

konunun öğretim programına eklenmesinin olumsuz etkisi olarak açıklamıştır. Ancak 

O3’ün olumsuz yönü olarak belirttiği bu durum dersin açılıp açılamayacağıyla ilgili bir 

endişe olarak düşünülebilir. 

Farklı sebeplere dayandırarak ünitenin programda yer almasının olumlu olabilecek 

etkilerinden söz eden O2, O4 ve O6’nın cevaplarına aşağıda yer verilmiştir, 

O2: Öğrencilere soyut düşünmesine katkı sağlayabilir. 

O4:  

O6: Eklenmesinin sıkıntı verici bir tarafı olmaz; aksine farklı bakış açıları yeni 

kavramlarla öğrencinin beyninde oluşmuş oluyor. Bu da öğrenimi 

hareketlendiriyor. 
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Öneriler 

Öğretmen adaylarının eğriler ünitesine yönelik öneri ve ya bu konuyla ilgili belirtmek 

istedikleri herhangi bir şey olup olmadığı sorusu 3 kişi tarafından yanıtsız bırakılmıştır. 

2 öğretmen adayı (O3 ve O5) ünitenin geliştirilmesi için çeşitli önerilerde 

bulunmuşlardır. O3’ün cevabı şöyledir; 

O3: Kavram yoğunluğu daraltılmalı, ilişkilendirmelere daha çok başvurulmalı.   

O5 de günlük hayatla daha çok ilişkilendirmesinin yapılabileceğini belirtmiş, bu 

görüşünü sınıf ortamında var olan eğrilerin derste incelenmesi şeklinde 

örneklendirmiştir 

Eğriler ünitesini beğendiklerini ifade eden 2 öğretmen adayının (O1, O6) cevapları ise 

şöyledir; 

O1: Ben özellikle bu üniteyi çok sevdim ve beğendim. Bir öğretmen adayı olarak 

müfredata girmesini sabırsızlıkla bekleyeceğimi söyleyebilirim. 

O6: Gayet güzel sunulmuş. 
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4.3.3. Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Çizgeler Ünitesi 

Hakkındaki Görüşleri  

Çizgeler ünitesi ortaöğretim matematik öğretmenliği bölümünde okuyan 4 katılımcı 

(O1, O2, O3, O4) tarafından değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının çizgeler 

ünitesine ilişkin görüşleri Tablo 4.8’de özetlenmiştir. 

Tablo 4.8: Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Çizgeler Ünitesi Hakkındaki 

Görüşleri 

Temalar Görüşler  Frekans 

(n=4) 

Öğretmen 

Adayları 

 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf Seviyesi 

Hakkındaki Görüşler 

9 1 O2 

10 2 O3, O4 

11 1 O1 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar 

Hakkındaki Görüşler 

Açık ve anlaşılır 2 O1, O3 

Yeterli  2 O2, O4 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen 

Kavramlar 

Anlamakta zorlanacakları bir kavram 

yoktur 

3 O2, O3, O4 

Düzlemsel çizge 1 O1, 

İçeriğinin Kazanımlara Uygunluğu 

Hakkındaki Görüşler 

İçerik kazanımlara uygundur 3 O2, O3, O4 

İçerik genişletilmelidir 1 O1 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki 

Görüşler 

Sayıca artırılmalı 1 O1 

Konunun anlaşılmasına katkı sağlamaktadır 

 

4 O1, O2, O3, 

O4 

Ölçme ve Değerlendirme Sorularına 

Hakkındaki Görüşler 

Sayıca yeterlidir 3 O2, O4, O3 

Sorular konunun pekiştirilmesine katkı 

sağlamaktadır 

2 O1, O4 

Çağdaş ölçme değerlendirme 

yaklaşımlarına yer verilmelidir 

2 O3, O4 

Sorular sayıca artırılmalıdır 1 O1 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla 

Değerlendirilmesi 

İlgi çekici 

 

4 O1, O2, O3, 

O4 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği 

Hakkındaki Görüşler  

Derste kullanmaya uygundur 3 O2, O3, O4 

Üniteler geliştirilebilir 1 O1 

Ünite başka bir üniteyle birleştirilebilir 1 O4 

Öğretim Programında Konunu Yer 

Alması Hakkındaki Görüşler 

Olumlu etkileri 4 O1, O2, O3, 

O4 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf Seviyesi Hakkındaki Görüşler 

Çizgeler ünitesinin yer almasının uygun olacağı sınıf seviyesiyle ilgili bir görüş birliği 

yoktur.  Öğretmen adaylarından 1 kişi (O2) 9. sınıfın uygun olduğunu belirtmiştir. 

Bunun nedeni sorulduğunda ise aşağıdaki şekilde cevap vermiştir. 

O2: 9. sınıf öğrencilerin konuyu anlayabilmeleri için gerekli olgunluğa erişmeleri 

gerekir. 
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Yani O2 öğrencilerin 9. sınıftaki öğrencilerin bu konuyu anlayabilecek olgunlukta 

olduğunu düşünmektedir. 

Ancak O3 ve O4 ise 10. sınıfın uygun olduğunu düşünmektedirler. Katılımcılardan O3 

bu görüşünün sebebini açıkça ortaya koymamış, bir önceki ünitelerin devamı olarak 

gördüğünden önceki üniteleri uygun gördüğü sınıf seviyesiyle mukayese ederek görüş 

bildirmiştir. O3’ün cevabı aşağıda yer almaktadır. 

O3: 10. sınıfın 2. döneminde bu konudan bahsedilebilir. Zaten 10. sınıf 2. 

döneminde bu dersin konulması gerekliliğinde ısrarcıyım ve 11, 12’de geometri 

altında devamlık kazandırılabilir bu ünitelere. 

O4 ise doğrudan ilişki kuramamış ancak permütasyon ve kombinasyon konusundan 

sonra 10. sınıfta görülmesi gerektiği yönünde yorumlarda bulunmuştur.  

11. sınıf için uygun bir ünite olduğunu düşünen O1 ise bu konuyu çokgenlerde sonra 

vermenin uygun olacağını düşünmektedir. 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar Hakkındaki Görüşler  

Görüşmeye katılan öğretmen adaylarına kavramların açıklamalarına ilişkin fikirleri 

sorulduğunda 2 kişi (O1, O3) açıklamaların açık ve anlaşılır olduğunu, 2 kişi(O2, O4) 

ise yeterli olduğunu söylemiştir. Ancak ayrıntılı görüş belirtmemişlerdir. 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen Kavramlar 

 Konu içinde anlaşılmasında zorluk çekilebilecek herhangi bir konu olup olmadığıyla 

ilgili olarak ise 3 kişi (O1, O2, O3) anlamakta zorlanılacak bir kavram olmadığını, 1 kişi 

ise düzlemsel çizgelerde zorlanılabileceğini belirtmiştir. Düzlemsel çizgelerde 

zorlanılacağını belirten O1 bunun nedenini aşağıdaki şekilde ifade etmiştir. 

O1: belki biraz ünitenin sonunda yer alan düzlemsel çizgeler bölümünde 

zorlanabilirler, üç boyuttan iki boyuta aktarımda zihinde canlandırabilme açısından 

zorluk çekebilirler.  

Katılımcıların kavramların açıklamalarından kaynaklanacak bir sıkıntı olmayacağını 

düşündüğü söylenebilir. 

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu Hakkındaki Görüşler 

İçeriğin kazanımlara ulaşma açısından uygun olup olmadığıyla ilgili olarak 3 öğretmen 

adayı (O2, O3, O4) içeriğin yeterli olduğunu belirtmiş, O1 ise içeriğin, düzlemsel 
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çizgelerin kavranmasıyla ilgili 5. kazanıma ulaşılması için yeterli olmadığını, içeriğin 

genişletilebileceğini belirtmiştir.  O1’in düzlemsel çizgelerin anlaşılmasında konusunda 

şüpheleri olduğu ve bu durum göz önünde bulundurularak içeriğin genişletilmesi 

gerektiğini düşündüğü görülmektedir. 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki Görüşler 

Katılımcıların görüşleri incelendiğinde, 5 katılımcının tamamının da örnek ve 

etkinliklerin konunun anlaşılmasına katkı sağladığını düşündükleri anlaşılmaktadır. O2 

ve O4 bunu aşağıdaki şekilde belirtmişlerdir. 

O2: Uygulama ağırlıklı örnekler verilmiş, bu da konuyu anlaşılır yapmış. 

O4: Örnekler ve etkinlikler konuyu daha iyi açıklıyor. Anlaşılmasını sağlıyor. 

Öğrencinin alıştırma yapmasını sağıyor, bu yüzden olumlu düşünüyorum. 

O3’e göre ise en ilgi çekici ünite etkinliklerden dolayı çizgeler ünitesidir ve bunu şöyle 

ifade etmiştir; 

O3:  

O1 ise örnek ve etkinliklerin konunun anlaşılmasına katkı sağladığını ancak yeterli 

olmadığını söylemiştir. 

O1: Örnek ve etkinlik sayıları biraz daha artırılabilir diye düşünüyorum. 

Anlaşılmasına katkı sağlıyor ama görsel örnekler biraz daha fazla verilirse daha net 

anlaşılır diye düşünüyorum. 

Ölçme ve Değerlendirme Soruları Hakkındaki Görüşler 

Katılımcılardan O2, O3 ve O4 soruların sayı bakımından yeterli olduğunu O1 ise sayıca 

artırılması gerektiğini belirtmiştir. O1 ve O4 soruların konuyu pekiştirdiğini ifade 

etmişlerdir. Ancak O4 ölçme ve değerlendirme sorularındaki eksikliği aşağıdaki şekilde 

ifade etmiştir. 

O4:   
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O3 de ölçme ve değerlendirmede O4’ün bahsettiği çağdaş ölçme değerlendirme 

yaklaşımlarına yer verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. O3, bu yaklaşımlardan biri olan 

proje ödevlerine yer verilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

O3: Yeterli ama bunlar proje ödevleri ve değerlendirmenin (süreç+ürün) bazlı 

olması gerekiyor. Proje şart diye düşünüyorum bu ünitede. Akademik bir kaynak 

olacağı ve ders kitabı formatında evet ama değerlendirme konusunda yetersizliğini 

ifade ettim. 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi 

Katılımcılara öğrencilerin bu konu hakkında ne düşünebilecekleri sorulduğunda hepsi 

de konunun öğrenciler için ilgi çekici olduğunu belirtmiştir. O1 ve O3 konunun günlük 

hayatla ilişkili olmasından dolayı ilgi çekebileceğini düşünmektedirler, cevapları 

aşağıda verilmiştir. 

O1:  

O3: Kesinlikle ilgi çekici olacaktır. Hoşlanacaklar da. Çünkü pratik uygulaması ve 

günlük yaşama uygulaması yönünden zengin. 

O4 ise konunun bir problemle başlıyor olmasından dolayı ilgi çekici olabileceğini 

belirtmiştir. 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşler 

Öğretmen adaylarının 3’ü (O2, O3, O4) konunun derste kullanmaya uygun olduğunu 

belirtmişlerdir. O2 ve O3 kısaca uygun olduğunu söylemişlerdir. O4 ise uygun 

olduğunu ancak tek bir özellik üzerine yoğunlaştığını ifade edip aşağıdaki öneride 

bulunmuştur. 

O4: Uygundur  fakat dediğim gibi tek bir özellik üzerinde durulmuştur. Başka bir 

üniteyle birleştirilebilir. 

O1 de aslında konunun uygun olduğunu ancak ufak tefek eklemelerle daha uygun hale 

geleceğini ifade etmiştir, ancak ne tür eklemeler olduğunu belirtmemiştir. 

Öğretim Programında Konunu Yer Alması Hakkındaki Görüşler 

Bu maddeler dışında öğretmen adaylarına konunun öğretim programına eklenmesinin 

ne gibi olumlu veya olumsuz etkileri olabileceği sorulmuştur. Alınan cevaplar şöyledir; 
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O1: Diğer ünite gibi matematik dersini monotonluktan çıkarıp eğlenceli hale 

getireceği için çok iyi olacağını düşünüyorum. Ayrıca öğrencilerin farklı 

olasılıkları düşünmeleri gerekeceği için hipotetik düşünceyi artırması açısından 

olumlu olacaktır. 

O2:  

O3: Kesinlikle olumlu etki yapacaktır. Matematik ve geometri derslerine dair soyut 

ve pratikte işe yaramaz tezlerini(öğrencilerden gelen)  çürütücü ve madalyonun ters 

yüzü. 

O4:  

Genel olarak konunun programa eklenmesinin olumlu olacağı ve ünitenin üst düzey 

bilişsel becerileri geliştireceğinin düşünüldüğü görülmektedir. 

Öneriler 

Katılımcıların bu konuyla ilgili herhangi bir önerisi veya belirtmek istediği başka şeyler 

olup olmadığı sorusu O2 ve O4 tarafından yanıtsız bırakılmış, O1 ve O3 tarafından ise 

aşağıdaki şekilde yanıtlanmıştır. O4 ise ölçme ve değerlendirme boyutuyla ilgili 

önerilerde bulunmuş, O1 ise konuların öğrenciler açısından faydalı olacağını aşağıdaki 

şekilde ifade etmiştir. 

O4:  5. soruda bahsettiğim gibi bu ünite daha doğrusu bu ünitelerin geneli için (bu 

3. sadece daha ağırlıkla hak ediyor) projeler yaptırılmalı ve süreçte öğrenciyle 

çalışılmalı. Keşiflere açık ve gelişim yönü yüksek bir üniteler topluluğu. 

O1:  
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4.3.4. Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Yüzeyler Ünitesi 

Hakkındaki Görüşleri  

Yüzeyler ünitesi ortaöğretim matematik öğretmen adaylarından O5, O6 ve O7 

tarafından değerlendirilmiştir. Yüzeyler ünitesi genel olarak diğerlerinden daha zor ve 

anlaşılması güç bulunduğu söylenebilir. Katılımcıların cevapları Tablo 4.9’da 

özetlenmiştir. 

Tablo 4.9: Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Yüzeyler Ünitesi Hakkındaki 

Görüşleri 

Temalar Görüşler  Frekans 

(n=4) 

Öğretmen 

Adayları 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf 

Seviyesi Hakkındaki Görüşler 

12 1 O5 

Diğer 2 O6, O7 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar 

Hakkındaki Görüşler  

Yeterli değildir  3 O5, O6, O7 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen 

Kavramlar 

Klein şişesi 2 O5, O7 

Sınır eğrisi 1 O6 

Topolojik eşdeğer 1 O6 

Tor yüzeyi 1 O7 

İçeriğinin Kazanımlara Uygunluğu 

Hakkındaki Görüşler 

İçerik kazanımlar için yeterlidir 3 O5, O6, O7 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki 

Görüşler 

Konunun anlaşılmasına katkı sağlamaktadır 3 O5, O6, O7 

Sayıca artırılmalıdır 3 O5, O6, O7 

Ölçme ve Değerlendirme Sorularına 

Hakkındaki Görüşler 

Sorular yeterli 1 O5 

Sorular artırılmalıdır 2 O6, O7 

Sorular konunun pekiştirilmesine katkı 

sağlamaktadır 

3 O5, O6, O7 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla 

Değerlendirilmesi 

İlgi çekici  1 O6 

Soyut bir konudur 2 O5, O7 

Hoşlanmazlar 1 O7 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği 

Hakkındaki Görüşler 

Derste kullanmaya uygundur 1 O6 

Geliştirilerek derste kullanılabilir 2 O5, O7 

Öğretim Programında Konunu Yer 

Alması Hakkındaki Görüşler 

Olumlu etkileri 2 O5, O6 

Olumsuz etkileri 2 O5, O7 

 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf Seviyesi Hakkındaki Görüşler 

Katılımcılar ünitenin hangi seviyeye uygun olduğu hakkında farklı görüşlere 

sahiplerdir. O5 ise bu soruya ünite 1 de açıklandı şeklinde yanıt vermiştir. Ünite 1 de ise 

12. sınıfın uygun olduğu belirtilmişti. O5, 12. sınıfa kadar diğer konuları öğrenmiş olan 

öğrencilerin bu konuyu daha iyi anlayacağını düşünmektedir. O6 ise topoloji 
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ünitelerinin art arda verilmesinin uygun olduğunu düşünmekte olup yüzeyler ünitesinin 

diğer topoloji ünitelerinden sonra verilmesi gerektiğini belirtmiş ancak herhangi bir 

sınıf seviyesi belirtmemiştir. O7 bu soruya cevabı ise ünitenin zor olduğunu 

düşündüğünü göstermektedir. O7’nin cevabı şöyledir; 

O7: Ünite 4 diğer ünitelere göre daha kompleks. Bence yer almamalı.  

Ünitede Yer Alan Açıklamalar Hakkındaki Görüşler ve Anlaşılması Zor Olduğu 

Düşünülen Kavramlar 

Kavramların açıklamaları katılımcılar tarafından yeterli bulunmamıştır. Öğretmen 

adaylarından O5 ve O7 açıklamaları soyut bulmuşlardır. Görüşlerini anlamakta 

zorlandıkları kavramları belirterek aşağıdaki şekilde ifade etmişlerdir. 

O5: Klein şişesini anlamadım. Sınıfta etkinlikle desteklenebilir, soyut geldi biraz 

daha. 

O7:   

O6 açıklamaları yetersiz bulduğunu aşağıdaki gibi belirtmiştir. 

O6: Yeni kavramlar biraz daha açıklanabilir. Sınır eğrisi, topolojik eşdeğer 

tabirinde zorlanılabilir. 

İçeriğinin Kazanımlara Uygunluğu Hakkındaki Görüşler  

Katılımcıların 3’ü (O5, O6, O7)  de konunun içeriğinin kazanımlar için uygun olduğunu 

düşünmektedirler. Katılımcılar bu konuya ilişkin tereddüt taşımayıp kısa cümlelerle 

uygun olduğunu belirtmişlerdir. Ancak öğretmen adaylarının hem kavramların 

açıklamalarını yeterli bulmamış olmaları hem de içeriğin kazanımlara ulaşmak için 

uygun olduğunu düşünmeleri bir çelişki oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının ayrıntılı 

açıklamalarda bulunmamaları da, bu maddeye ilişkin görüşlerin özenle belirtilmediğini 

göstermektedir. 
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Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki Görüşler 

Örnekler ve etkinliklere ilişkin ortak görüş ise bunların konun anlaşılmasına katkı 

sağladığı ancak sayıca artırılması gerektiği yönündedir. O6 ise farklı bir öneride 

bulunmuştur; 

O6: Konu anlatımında günlük hayattan örneklere rastlanmıyor ama ölçme ve 

değerlendirmede günlük hayat isteniyor. Anlatım kısmında biraz gündelik hayata 

gidilebilir. Örnekler anlaşılmasını sağlıyor, ama geliştirilebilir. 

Konu anlatımında günlük hayattan örneklere yer verilmiş (Örneğin; tor yüzeyi 

tanıtılırken), nesnelerin modellerini gerçek yaşamda kullandığı nesnelerle oluşturmaları 

istenmiştir (Örneğin; kürenin basit bağlantılı oluşuyla ilgili uygulama). Ancak O6 

“günlük hayattan örneklere rastlanmıyor” ifadesini kullanması gerçek yaşamla ilişkili 

örneklerin O6’ya göre yetersiz olması olarak düşünülmüştür. 

O7 ise örnek ve etkinliklerin sayıca az olduğunu ve örneklerin adım adım gösterilmesi 

gerektiğini şöyle ifade etmiştir; 

O7: Örnekler veya etkinlikler biraz yetersiz kalmış. Daha fazla arttırılmalı veya 2. 

ünitede yapıldığı gibi adım adım şekil ile gösterilmeli. Örnekler anlaşılmasına katkı 

sağlıyor ama artırılmalı. 

Önceki sorularda tor yüzeyini pek anlayamadığını belirtmiş olan O7, bu soruda ise adım 

adım gösterilmesine ilişkin düşüncelerini belirtmiştir.  

Ölçme ve Değerlendirme Soruları Hakkındaki Görüşler 

Ölçme ve değerlendirme sorularının konunun pekiştirilmesine katkı sağladığı 

konusunda katılımcılar hemfikirdirler. Ancak sorular O5 tarafından yeterli bulunurken 

O6 ve O7 tarafından sayıca yetersiz bulunmuştur. 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi 

Katılımcılara öğrencilerin konu hakkında düşüncelerinin ne olabileceği sorulduğunda 

farklı yorumlar yapılmıştır. O6 öğrencilerin konuyu ilgi çekici bulacağını ancak bunun 

öğretmene bağlı olduğunu, teknolojinin üniteye entegre edilmesinin faydalı 

olabileceğini şöyle ifade etmiştir; 
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O6:  

 O5 ve O7 konuyu soyut bulduklarını ifade etmişlerdir ancak öğrencilerin konuyu sevip 

sevmeyecekleri koşunda birbirlerinden farklı görüşlere sahiplerdir. O5 doğrudan 

belirtmese de yaptığı yorumdan öğrencilerin konuyu sevip sevmemelerinin öğretmene 

bağlı olduğunu düşündüğü anlaşılmaktadır. 

O5: Diğer üniteler göre daha soyut ve yoğun geldi. Somutlaştırılarak anlatılırsa 

hoşlanırlar. 

Yani O5 konunun somutlaştırılarak anlatılması durumunda öğrencilerin konuyu 

sevebileceklerini düşünmektedir. O7 ise konuyu soyut bulduğunu ve öğrencilerin 

konuyu sevmeyeceklerini ifade etmiştir. 

O7: Bu konunun pek ilgi çekici olacağını sanmıyorum. Örnekler çok soyut kalmış. 

Hoşlanmazlar bence. 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşler 

Öğretmen adaylarından sadece O6 ünitenin derste kullanmaya uygun olduğunu ifade 

etmiştir. Ancak ayrıntılı bir açıklama yapmamıştır. O5 ve O7 ise uygun olmadığını 

aşağıdaki şekilde ifade etmişlerdir. 

O5: Biraz daha somutlaştırılarak kullandırılabilir. 

O7: Biraz daha etkinlik ve biraz basite indirgenerek kullanılabilir. 

O5 ve O7’nin üniteleri zor buldukları görülmektedir. Ancak O5 ve O7’nin önceki 

sorulara verdikleri cevaplar ve bu yorumları birlikte düşünülerek şu yorumlar 

yapılabilir. O5 yüzeyler konusunu oldukça soyut bulmuştur. Örneklerle konunun 

somutlaştırılması gerektiğini düşünmektedir. Benzer şekilde O7 de ünitenin derste 

kullanmaya uygun olması için örnek ve etkinlik sayılarının artırılması, örneklerin basit 

ve adım adım gösterilmesi gerektiğini düşünmektedir. 
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Öğretim Programında Konunu Yer Alması Hakkındaki Görüşler 

Katılımcılara konunun öğretim programına eklenmesinin oluşturabileceği olumlu veya 

olumsuz durumlar sorulduğunda O5 ve O7 topolojiye giriş ünitesinde söylediklerinin 

geçerli olduğunu belirtmişlerdir. O6 ise aşağıdaki ifadelere yer vermiştir; 

O6: Bu kavramlarla lisede tanışıp matematiğin asıl yüzüyle tanışması tabi ki 

liselerde matematik eğitiminde çığır açabilir. 

Öneriler 

Katılımcılara ünitelerle ilgili başka bir önerileri ya da eklemek istedikleri herhangi bir 

şey olup olmadığı sorularına O6 aşağıdaki şekilde cevap vermiştir. 

O6:  

O6’nın bu yanıtı önceki sorulara verdiği yanıtlarla birlikte düşünüldüğünde yüzeyler 

ünitesiyle ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğu söylenebilir. O5 ve O7 ise daha önceki 

sorulara verdikleri yanıtları onaylar şekilde önerilerde bulunmuşlardır. 

O5: Çok örnekle pekiştirilmezse biraz havada kalır, tam oturmaz. 

O7: Tek önerim daha somut ve günlük hayatla ilişkilendirilen örneklerin 

eklenmesidir. 

4.4. Matematik Öğretmenlerinin Entegre Edilecek Topoloji Konularına 

İlişkin Görüşleri 

Bu bölümde 7 matematik öğretmeninin topoloji üniteleri hakkındaki görüşlerine yer 

verilmiştir. Öğretmenler Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6 ve Ö7 olarak adlandırılmışlardır. 

Öğretmenlerin tamamı, bütün ünitelere ilişkin görüş belirtmişlerdir. Ancak yine de bazı 

maddeler cevapsız bırakılmıştır. Ankette yer alan maddelerin cevaplanmadığı durumlar 

üniteye ilişkin açıklamalarda belirtilmiştir. 
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4.4.1. Matematik Öğretmenlerinin Topolojiye Giriş Ünitesi Hakkındaki Görüşleri 

Matematik öğretmenlerinin tamamı Topolojiye Giriş ünitesine ilişkin görüşleri Tablo 

4.10’da özetlenmiştir. 

Tablo 4.10: Matematik Öğretmenlerinin Topolojiye Giriş Ünitesi Hakkındaki Görüşleri 

Temalar Görüşler  Frekans 

(n=7) 

Öğretmenler 

 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf Seviyesi 

Hakkındaki Görüşler  

9 3 Ö3, Ö4, Ö6 

10 2 Ö2, Ö6 

11 2 Ö1, Ö5 

12 1 Ö1 

Seçmeli ders 1 Ö7 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar 

Hakkındaki Görüşler 

Açıklamalar anlaşılırdır 3 Ö7, Ö6, Ö1 

Yeterlidir 4 Ö1, Ö3, Ö4, 

Ö6 

Yeterli değildir 1 Ö7 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen 

Kavramlar 

Dönüşüm 1 Ö6 

Komşuluk 1 Ö6 

Fonksiyonel bağıntı 2 Ö1, Ö2 

Dönüşüm gruplarına ilişki tablodaki 

kavramlar 

2 Ö2, Ö3 

Öklid - topoloji özellik, genellik ilişkisi 1 Ö4 

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu 

Hakkındaki Görüşler 

İçerik kazanımlar için uygundur. 5 Ö1, Ö2, Ö3, 

Ö6, Ö7 

İçerik geliştirilmelidir. 2 Ö4, Ö5 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki 

Görüşler 

Sayıca artırılmalı 5 Ö1, Ö2, Ö3, 

Ö5, Ö7 

Konunun anlaşılmasına katkı 

sağlamaktadır 

6 Ö1, Ö2, Ö3, 

Ö4, Ö6, Ö7 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla 

Değerlendirilmesi 

İlgi çekici olduğunu düşüneceklerdir 2 Ö1, Ö6 

Zevkli olduğunu düşüneceklerdir 1 Ö2 

Sevecekleri bir konudur 1 Ö3 

Sevmeyecekleri bir konudur 3 Ö4, Ö5, Ö7 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği 

Hakkındaki Görüşler 

Derste kullanmaya uygundur 4 Ö1, Ö2, Ö3, 

Ö6 

Geliştirilerek kullanılabilir 3 Ö4, Ö5, Ö7  

Konunun Öğretim Programında Yer 

Alması Hakkındaki Görüşler 

Olumlu etkileri 6 Ö1, Ö2, Ö3, 

Ö4, Ö5, Ö6,  

Olumsuz etkileri 7 Ö1, Ö2, Ö3, 

Ö4, Ö5, Ö6, 

Ö7 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf Seviyesi Hakkındaki Görüşler 

Öğretmenlere ünitenin hangi sınıf seviyesi için uygun olduğu sorulduğunda bazı 

öğretmenler net bir sınıf seviyesi söylemiş, bazıları birden fazla durumdan 

bahsetmişlerdir. Birden fazla durumu ifade eden öğretmenlerin cevabı tabloda her 

durum için kodlanmıştır. Örneğin Ö6 ünitenin 9. sınıfın sonu veya 10. sınıfın başında 
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verilmesinin uygun olduğunu ifade etmiş, bu Ö6’nın cevabı tabloda hem 9 hem de 10. 

sınıf için kodlanmıştır.  

Öğretmenlerden 2’si (Ö3, Ö4) konunun 9. sınıf için uygun olduğunu belirtmiş, 1 

öğretmen (Ö6) 9. sınıfın sonu veya 10. sınıfın ilk konusu olabileceğini belirtmiştir.   

Ö3: 9. sınıf seviyesinde yer alması daha doğru olur çünkü öğrenciler bu seviyede 

Öklid geometrisindeki dönme, öteleme, yansıma vb. dönüşümleri öğrenmekteler. 

Dönüşümlerle geometri konusundan sonra gelmesi daha uygun olacaktır. 

Ö4: Eğer konu bir bütün halinde tüm üniteleriyle yer alacaksa 9.sınıf seviyesinde 

yer almalıdır. Yeni eğitim anlayışının getirdiği “sarmal eğitim programları” 

çerçevesinde diğer ünitelerde uygulanan sistem bu ünitede de uygulanarak 9. 

sınıfta Topolojiye Giriş ünitesi yer almalıdır. Üst sınıflara geçildikçe de diğer 

üniteler ilave edilerek kapsam genişletilmelidir. 9. sınıf geometride tüm konuların 

sonuna eklenebileceği gibi “dönüşümler ve düzlemde kaplamalar” konusunun 

sonuna da eklenebilir. 

Ö6’nın cevabı ise şöyledir; 

Ö6: Bence 9.sınıfın sonlarına doğru ya da 10.sınıfın başı olabilir.  

Nedeni:  

a) Dönüşümler tanımlanırken fonksiyon kavramı geçiyor, bu nedenle öğrencilerin 

fonksiyonun ne olduğunu bilmesi gerekiyor.  

b) Komşuluğu tanımlarken aralık kavramından yararlanılıyor. Öğrenci 

ilköğretimden bu kavramı bilse de 9.sınıfda eşitsizlik konusunda bu kavramları 

tekrarlayıp daha sonra bu konuyu öğrenmesinin daha doğru olduğunu 

düşünüyorum. 

 9.sınıf için; çokgenler konusundan sonra, 3 boyutlu cisimlerden önce olabilir. 

10.sınıf için; programın ilk konusu olabilir. 

Öğretmenler sınıf seviyeleriyle ilgili aynı cevabı verseler de bu cevabı vermeleri aynı 

sebepten dolayı değildir.  

10. sınıfın uygun olduğunu düşünen 1 öğretmenin (Ö2) cevabı ise şöyledir; 

Ö2: Sanki 10. sınıftaki öklitin postulatı falan anlatılan konudan sonra olabilir. 

Ö1 ise ünitenin 11. veya 12. sınıf için uygun olduğunu aşağıdaki cümlelerle ifade 

etmiştir; 

Ö1: Bu ünitede öteleme, dönme, yansıma vb. dönüşüm örnekleri mevcuttur. Yani 

bu ünitenin iyi kavranması için kuvvetli bir Geometri ve Analitik Geometri alt 

yapısı gerekmektedir. Bu yüzden bu ünite 11. sınıf veya 12. sınıf seviyesine daha 

uygundur. 

 12.sınıf Analitik Geometri müfredatında noktanın, doğrunun ve eğer mevcutsa şu 

anki LYS müfredatında var olan çemberin analitik incelenmesinden hemen sonra 
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yer alabilir.11.sınıf için ise bir dönemi önemli ölçüde kapsayacak şekilde (10.sınıf 

trigonometri ünitesi gibi) uygulanabilir 

Ö5 ünitenin 11. sınıf seviyesi için uygun olduğunu belirtmiş, cevabını ayrıntılı 

açıklamalarla desteklemiştir. 

Ö5: 9. ve 10. sınıfta öğrenci sentetik, analitik ve vektörel olarak gruplanan üç 

yönteme alıştırılmakta, bunların altyapılarını oluşturmaktadır. 11. Sınıfta üç 

yöntemi ilişkilendirerek uygulamalar yapmaktadır. 3 yılda postulat, ispat 

yöntemleri, Öklid ve diğer geometriler ile ilgili konuşabilecek bir altyapıya sahip 

olmaktadır. Artık 11. sınıfın sonunda tüm bu yaklaşımları kapsayan yeni bir 

geometri tanımlamak için uygundur. 12. sınıfın programı da incelendiğinde buna 

bir engel olmadığı fark ediliyor. Sonuçta yüzeysel olarak öğrencinin kafasında 

topolojiye ait resim çizilmek istenmektedir. Ve 12. sınıfta buraya kadar yapılanlara 

3. boyut yorumu yapmaktan öteye gidilmemektedir. 

11. sınıf son ünitesi en son öğretim programına göre koniklerdir. Bu konudan sonra 

ve 11. sınıfın son konusu olarak yer alması uygun görünüyor. 

Öğretmenlerden Ö7 ise topolojiye giriş ünitesinin seçmeli ders adı altında bir 

programda yer almasının uygun olabileceğini ifade etmiştir; 

Ö7: Lise son, sayısal sınıfta seçmeli ders adı altında yer alması bence uygundur. 

Merkezi sınav sisteminde soru yüzdesi yoksa bu dersin öğrenciler tarafından tercih 

edilmeyeceğini de öngörmekteyim. Öğrenciler için anlaşılabilir fakat ön 

öğrenmelerle bağlantısının az olabileceğini düşündüğüm için seçmeli olarak 

verilmesi düşüncesindeyim. 

Öğretmenlerin ünitenin gerektirdiği önbilgiler açısından ortak bir fikre sahip 

olmadıkları görülmektedir. Hatta aynı sınıf seviyesini uygun gören öğretmenlerin bile 

uygun görme sebepleri birbirlerinden farklıdır.  

Ünitede Yer Alan Açıklamalar Hakkındaki Görüşler ve Anlaşılması Zor Olduğu 

Düşünülen Kavramlar  

Öğretmenlerin bir kısmı ünitedeki açıklamaların anlaşılır ve yeterliliğiyle ilgili 

doğrudan yorum yapmamış, bu maddeyi anlaşılması zor olduğu düşünülen kavramlara 

ilişkin görüşleriyle birlikte açıklamışlardır. Bu maddeye doğrudan cevap veren 

öğretmenlerin görüşleri ise tabloda ilgili alanda yer almaktadır. Öğretmenlerden 5 kişi 

(Ö1, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7) konunun anlaşılırlığına ilişkin doğrudan açıklamalarda 

bulunmuşlardır. 

Ö7 ünitede yer alan açıklamaların anlaşılır fakat yeterli olmadığını belirtmiştir, içeriğin 

topoloji dersi almış öğretmenler için anlaşılır olduğunu ancak öğrenciler için 

anlaşılması güç olduğunu belirtmiştir. Anlamakta zorlanılacak kavramlara ilişkin 
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görüşünde ise net bir konu veya kavram belirtmemiş, genel olarak konunun soyut 

olduğunu örneklerle somutlaştırılması gerektiğini ifade etmiştir. 

Ö6 ise konuyu anlaşılır ve yeterli olduğunu ifade etmiştir. Yeni kavramların sade bir 

şekilde ve çok güzel açıklandığını belirten Ö6 öğrencilerin dönüşüm ve komşuluk 

kavramlarında zorlanabileceklerini ifade etmiştir. Bunun sebebinin ise dönüşümleri 

daha basit ve farklı şekilde öğrenen öğrencinin ilk anda zorlanabileceğine ve komşuluk 

kavramlarıyla ilk defa karşılaşılmasına bağlamaktadır. 

Ö1 de ünitedeki açıklamaları anlaşılır ve yeterli bulmuştur. Ö1’in anlamakta 

zorlanılacağını düşündüğü ifade ise dönüşüm tanımında geçen fonksiyonel bağıntı 

ifadesidir. Ö2 de Ö1 gibi fonksiyonel bağıntı ifadesinin anlaşılmasının güç olduğunu 

daha açıklayıcı olması için örnek verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Ö3 ve Ö4 ise açıklamaların sadece yeterliliğiyle ilgili görüş bildirmişlerdir. Her ikisi de 

açıklamaların yeterli olduğunu ifade etmişlerdir.  

Ö3 dönüşüm gruplarının yer aldığı tabloda geçen kavramların anlaşılmasının güç 

olduğunu belirtmiştir, benzer şekilde Ö2 de bu tablonun anlaşılmasının zor olduğunu 

belirtmiş ve aşağıdaki yorumları yapmıştır; 

Ö2: Şekil-4’te yer alan kavramları anlamakta zorlanacaklarını düşünüyorum. Her 

ne kadar bu şekil sadece topoloji ve öklid arasındaki ilişkiyi göstermek için 

verildiği söylense de afin, projektif, çapraz oran gibi bir sürü ilk defa karşılaşılan 

kavramlar var. Ve zannediyorum bu kavramların bir kısmıyla öğrenci bir daha hiç 

karşılaşmayacak. O yüzden acaba verilmeli mi, verilmemeli mi tartışılabilir. 

Verilecekse de başka bir format kullanılabilir. 

Ö4 kavramlar dışında konuda yer alan Öklid ve topolojinin özellik, genellik ilişkisinin 

öğrenciler tarafından zorlanılacağını ifade etmiştir. 

Ö5 ise diğer öğretmenlerden farklı olarak konuda yer alan kavramların zor olmadığını 

ancak kavramların çok fazla sözel ifadelerle anlatıldığını düşünmekte, dönüşüm grupları 

tablosu (şekil 4) gibi tablolara daha çok yer verilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Ö5: … zor kavram yok fakat, kavramlar çok sözel ifadeler ile anlamlandırılıyor. 

Hikâye kitabı gibi olmuş. Etkinlik sayısı fazla, sözel anlatım daha az olmalı. 

Kavramları ilişkilendiren böyle bir konu için daha fazla kavram haritası olmalı 

(Sekil 4 benzeri)… 
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İçeriğinin Kazanımlara Uygunluğu Hakkındaki Görüşler 

5 öğretmen içeriğin kazanımların kazandırılması için uygun olduğunu belirtmiştir. Ö1, 

Ö2, Ö3 ve Ö7 kısa ifadelerle içeriğin uygun ve yeterli olduğunu belirtmiş, Ö6 ise 

aşağıda yer alan açıklamayı yapmıştır, 

Ö6: Kazanımlar, gayet güzel ve öğrenci davranışı olarak belirtilmiş. Konunun 

içeriği de kazanımların öğrenci davranışı haline gelmesi için gayet uygun olmuş. 

İçeriğin geliştirilmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapan 2 kişi bulunmaktadır. Ö4 

kavrama düzeyindeki kazanımlara ulaşılması için öğrencilerin kendi dönüşüm örnekleri 

vermeleri gerektiren ölçme ve değerlendirme sorularına da yer verilmesi gerektiğini 

ifade etmiştir. Ö5 ise içeriğin bazı kısımlarının hangi kazanıma hizmet ettiğinin açık 

olmadığını, bunun öğretmenlerden tarafından anlaşılması için açıkça belirtilmesi 

gerektiğini söylemiştir. Ö4 ve Ö5’in cevaplarına aşağıda yer verilmiştir, 

Ö4: Ünite ile ilgili etkinliklere yer verilmese dahi kavrama düzeyinin alt 

boyutlarına (çevirme-yorumlama-öteleme) ulaşılıp ulaşılmadığı ünite sonu ölçme 

değerlendirme sorularıyla izlenmelidir. Öğrencilerden kendi dönüşüm örneklerini 

vermeleri, verilen dönüşümlerin topolojik olup olmadığını belirtmeleri gibi ölçme 

değerlendirme soruları hazırlanmalıdır. 

Ö5: …Konu anlatımında bazı bölümlerin hangi kazanıma hizmet ettiğini 

anlayamadığım oldu… Açık uçlu bırakırsan yetersiz olur. Çünkü hedef kitle 

öğretmenler de dahil zorlanacaktır… 

Örnekler ve Etkinlikler hakkındaki görüşler 

6 öğretmen (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7) örneklerin konunun anlaşılmasını sağladığını 

belirtmiş, 3’ü örneklerin konunun anlaşılmasına katkı belirtmiş öğretmenlerden olmak 

üzere toplam 5 öğretmen de örneklerin ve etkinliklerin sayısının artırılması gerektiğini 

ifade etmiştir. Öğretmenlerden 2 kişi Ö2 ve Ö5 bu maddeler dışında örneklerin tam 

yerinde verildiğini aşağıda cümlelerle ifade etmişlerdir; 

Ö2: Örnekler yerinde ve zamanında verilmiş. Ama bazı kavramların anlaşılmasında 

ayrıntılı örnekler verilebilir. 

Ö6: Örnekler, tam zamanında ve öğrencilerin ifadeleri zihinlerinde kurmalarında 

zorlanacakları zamanda verilmiş. Ve verilen örnekler konunun anlaşılması için 

uygun olduğunu düşünüyorum. 

2 öğretmen (Ö3 ve Ö4) ise örneklerin konunun somutlaşmasına yardımcı olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Ö3: Verilen örnekler günlük hayattan seçilmiş bence bu öğrencilerin konuyu 

somutlaştırmaları bakımından iyi olmuş. Ancak örnek ve etkinlik olarak topolojinin 
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eğlenceli yönlerine değinen öğrencileri konuyu ısındıracak daha fazla etkinlik yer 

alabilir. 

Ö4: Anlaşılmasını sağlıyor son derece somut ve açıklayıcı örnekler verilmiş. 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi 

3 öğretmen (Ö4, Ö5, Ö6) ünitenin öğrenciler tarafından sevilmeyeceğini düşünürken, 4 

öğretmen (Ö1, Ö2, Ö3, Ö6) öğrencilerin üniteye ilişkin olumlu tutum geliştireceklerini 

düşünmektedirler.  

Konunun öğrencilerin ilgisini çekeceğini düşünen Ö6’nın cevabı şöyledir, 

Ö6: Öğrencilerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Özellikle bu bölüm öğrencilerin 

genel geometri dersi şemasını bozacak şekilde. Çünkü yıllardır öğrendikleri 

geometrinin, asıl geometrinin küçük bir kısmı olduğunu öğreniyorlar ve topoloji 

gibi ilgi çekici bir kavramın ne olduğunu öğreniyorlar. Verilen örneklerde ilgi 

çekiciliği arttırıyor. (Örn: simitin kahve fincanına dönüştürülmesi ve ardındaki 

espri gibi…) 

Ö1 de konunun öğrenciler için ilgi çekeceğini belirtmekte ancak üniversiteye giriş 

sınavında çıkmayacak olmasının olumsuz tutumlara sebep olabileceğini ifade 

etmektedir. 

Ö1: Kesinlikle ilgi çekici. Günlük hayattaki uygulamaları içerdiği ve anlatımın 

oldukça somut olduğu gerçeğine dayanarak ilgi çekici olduğu söylenebilir. Ancak, 

işlemsel anlamda bir durum içermediği ve (klasiktir bu) YGS, LYS vb. sınavlarda 

soru gelmeyeceğini gerekçe gösterip bu ünitenin boşa zaman geçirmek olduğu 

düşüncesine sahip olabilirler.  

Ö2 de konunun uygulama ağırlıklı verilirse ilgi çekici olacağını ifade etmiştir. Ö3 de 

öğrenciler tarafından sevileceğini düşünmektedir. 

Ö4, Ö5 ve Ö7 ise ünitenin öğrenciler tarafından sevilmeyeceğini düşünmektedirler, 

Ö4: Genel olarak hoşlarına gitmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü öğrenciler daha 

çok somut örnekler istiyor. Ancak bu içerik ve dönüşümler çeşitli bilgisayar 

yazılımları, materyaller (örneğin oyun hamuru) vb ile desteklenirse ilgi çekici hale 

gelebilir. 

Ö5: Öğrencilerin sevmeyeceği bir konu olacaktır. Onlar çok konuşulan, ama somut 

sorularda az yer bulan soruları pek sevmiyor. 

Ö7: Bunu anlatacak öğretmenin topoloji dersini lisans döneminde kaç kez aldığı ve 

derse olan aşinalığıyla orantılıdır derim. Ama sevmeyecekleri düşüncesindeyim. 

Çünkü öğrencilere bulanık mantık anlattığınızı düşünün. Biz matematikçiler için 

“hadi bunu da öğrenmiş olalım” diye sıcak bakabiliriz ama öğrenci “ileride 

matematik okursam belki” diyebilir. 
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Öğretmenler Ö4 ve Ö5 konunun yeterince somut olmamasından dolayı ünitenin 

öğrenciler tarafından sevilmeyeceğini düşünmektedir. Ö7’nin ifadesi ise konunun 

öğrencilere gereksiz gelmesinden dolayı sevmeyecekleri şeklinde yorumlanabilir. 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşler 

4 öğretmen (Ö1, Ö2, Ö3, Ö6) ünitenin derste kullanmaya uygun olduğunu belirtmiş, 3 

öğretmen (Ö4, Ö5, Ö6) ise geliştirilerek kullanılmasını uygun olduğunu ifade etmiştir.  

Uygun olduğunu belirten öğretmen adayları konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer 

vermemişlerdir. Uygun olduğunu düşünen öğretmenlerden Ö1 ve Ö6’nın cevabı aşağıda 

yer almaktadır; 

Ö1: Her yönüyle derste kullanılmaya uygundur. 

Ö6: Hazırlanan ünitenin derste uygulanabileceğini düşünüyorum. Bunu senaryo ya 

da hikaye yöntemleri ile de zenginleştirip uygulayabiliriz. 

Geliştirilmesini düşünen Ö4’ün cevapları şöyledir, 

Ö4: Biraz daha zenginleştirilirse uygundur. 

Ö5 maddeye ilişkin görüşünde ünitenin ne yönde geliştirilmesi gerektiğini de ifade 

etmiştir. 

Ö5: … Bence biraz değişiklik gerekli. Etkinlik ve soru sayısı arttırılmalı. Konu 

anlatımı kavram haritaları ile zenginleştirilmeli ve sözel bölümler kısaltılmaya 

çalışılmalı… 

Öğretim Programında Konunun Yer Alması Hakkındaki Görüşler 

6 öğretmen (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6) ünitenin programda yer almasın sonucu ortaya 

çıkabilecek olumlu durumlardan da olumsuz etkilerinden de bahsetmişlerdir. 6 

öğretmenin ifadelerinden anlaşılan ortak görüş, konunun öğrencilere farklı bir bakış 

açısı kazandırması bakamından olumlu yönde etkisi olacağıdır. Ancak öğretmenlerin 

(Ö3, Ö5, Ö6) bir kısmı programın yoğun olması ve uygulamada süre yetersizliği 

bulunması sebebiyle yeni ve farklı bir ünitenin programı daha karışık hale getireceğini 

belirtmektedirler. Bazı öğretmenler (Ö1, Ö2, Ö4) ise öğrencilerin Öklid geometrisini 

dahi tam anlayamadıklarını, geçerli olan geometri programında bile zorlandıkları, sözel 

bölümleri tercih edecek öğrenciler için gereksiz olabileceğini düşünmektedirler. 

Öğretmenlerden Ö6 ve Ö5’in görüşleri şöyledir; 
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 Ö6: Genel anlamda olumlu olacağını düşünüyorum. Çünkü öğrenciler Öklid 

geometrisinin ne olduğunu çok açık bir şekilde öğrenmiş olacaklar ve geometriye 

bakış açılarının değişeceğini düşünüyorum. Olumsuz etkisi sadece zaten yoğun 

olan geometri programlarının biraz daha yoğunlaşması ama eklenmeli. 

Ö5: … Kitaplar ve örnek ders planları öğretmenlerin bütünü özümseyip ilişkileri 

kurabilmelerini sağlayamıyor. Yeni geometri programı bile çok fazla karışıklık 

yarattı. Bir de bunların üstüne topoloji eklendiğinde, hepsine hâkim öğrenci için 

çok yararlı fakat diğerleri için daha da karışıklık olacaktır. 

Yalnızca bir öğretmen Ö7 sadece olumsuzluk yaratacak durumdan bahsetmiştir. 

Ö7: Olumsuz etkileri olur. Angaryadan öteye geçmez hem öğretmen hem öğrenci 

için. 

4.4.2. Matematik Öğretmenlerinin Düzlemde Eğriler Ünitesi Hakkındaki 

Görüşleri 

Öğretmenlerin eğriler ünitesiyle ilgili görüşleri Tablo 4.11’de yer almaktadır. 

Tablo 4.11: Matematik Öğretmenlerinin Düzlemde Eğriler Ünitesi Hakkındaki Görüşleri 

Temalar Görüşler Frekans 

(n=7) 

Öğretmenler 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf Seviyesi 

Hakkındaki Görüşler 

10 3 Ö3, Ö4, Ö6 

11 2 Ö1, Ö5 

Seçmeli ders 1 Ö7 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar 

Hakkındaki Görüşler 

Açıklamalar anlaşılırdır 4 
Ö1, Ö2, Ö6, 

Ö7 

Açıklamalar yeterlidir 5 Ö1, Ö2, Ö4, 

Ö3, Ö7 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen 

Kavramlar 

Anlamakta zorlanacakları bir kavram 

yoktur 

4 Ö1, Ö2, Ö4, 

Ö5 

3 boyutta topolojik eşdeğer 1 Ö6 

İçeriğinin Kazanımlara Uygunluğu 

Hakkındaki Görüşler 

İçerik geliştirilmelidir 2 Ö5, Ö7 

İçerik kazanımlar için yeterlidir/uygundur 5 Ö1, Ö2, Ö3, 

Ö4, Ö6 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki 

Görüşler 

Konunun anlaşılmasına katkı 

sağlamaktadır 

5 Ö1, Ö2, Ö3, 

Ö5, Ö6 

Sayıca yeterlidir 1 Ö3 

Ölçme ve Değerlendirme Sorularına 

Hakkındaki Görüşler 

Soru sayısı yeterlidir 5 Ö1, Ö2, Ö3, 

Ö5, Ö7 

Sayıca artırılmalıdır 1 Ö6 

Konunun pekiştirilmesine katkı 

sağlamaktadır 

2 
Ö4, Ö6 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla 

Değerlendirilmesi 

İlgi çekici  2 Ö1, Ö4 

Hoşlanacaklardır 2 Ö3, Ö6 

Hoşlanmayacakları bir konudur 2 Ö5, Ö7 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği 

Hakkındaki Görüşler 

Derste kullanmaya uygundur 6 Ö1,Ö2, Ö3, 

Ö4,  Ö5, Ö6 

Öğretim Programında Konunu Yer 

Alması Hakkındaki Görüşler 

Olumlu etkileri 5 Ö1, Ö2, Ö3, 

Ö4, Ö6 

Olumsuz etkileri 5 Ö1, Ö2, Ö3, 

Ö4, Ö7 
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Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf Seviyesi Hakkındaki Görüşler 

Öğretmenlerden 3 kişi (Ö3, Ö4, Ö6) eğriler ünitesini 10. sınıf için uygun bulmuş, 1 

öğretmen (Ö6) 10. sınıf veya 11. sınıf için uygun olabileceğini belirtmiş, 2 öğretmen 

(Ö1, Ö5) ise 11 sınıf için uygun olduğunu ifade etmiştir. Ö7 ise bir önceki ünitede 

belirttiği gibi seçmeli bir ders olmasının uygun olacağını ifade etmiş, Ö2 ise bu soruyu 

yanıtsız bırakmıştır.  

Eğriler ünitesinin 10. sınıf programında yer almasının uygun olduğunu düşünen Ö3 ve 

Ö4’ün belirttikleri neden aynıdır, dönüşümleri öğrenen öğrencilerin bu konuyu daha iyi 

anlayacağını düşünmektedirler. 

Ö3: 10.sınıf geometri müfredatında olması daha uygun olacaktır. Öğrenciler bu 

seviyede dönüşümleri daha iyi tanıyacaklardır. 

Ö4: Topolojiye giriş ünitesinde olduğu gibi bu da 10. sınıf geometride 

dönüşümlerle geometri ünitesinin sonuna eklenebilir. 

Ö6 ise eğriler ünitesinin ya topolojiye giriş ünitesinin hemen ardından gelmesinin uygun 

olacağını ifade etmiş ve bu ünitenin topolojiye giriş ünitesiyle birlikte 10. sınıfta yer 

almasının uygun olacağını söylemiştir. 

11. sınıf için uygun olduğunu düşünen Ö1 ise öğrencilerin 11. sınıfa kadar tüm eğrileri 

(parabol, hiperbol, elips gibi) tanımış olacağını dolayısıyla bu eğrileri farklı bir açıdan 

incelemelerinin daha uygun olacağını düşünmektedir. Ö5 de 11. sınıfta ve topolojiye 

giriş ünitesinin hemen ardından verilmesinin uygun olacağını düşünmektedir. 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar Hakkındaki Görüşler  

3 öğretmen (Ö1, Ö2, Ö7) açıklamaları anlaşılır ve yeterli bulmuş,  1 öğretmen (Ö6) 

açıklamaların anlaşılır olduğunu ifade etmiş, 2 kişi (Ö3, Ö4) de yeterli olduğunu 

belirtmiştir. 

Açıklamaların anlaşılır ve yeterliliği fazla derinleştirilmeden kısaca ifade edilmiştir. 

Öğretmenlerden Ö1, Ö3 ve Ö6’nın ifadelerine aşağıda yer verilmiştir; 

Ö1: Yeni kavramların açıklaması anlaşılır ve yeterlidir. 
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Ö3: Yeni olan her kavram ayrıntılı ve yeterince örneklendirilerek anlatılmıştır. 

Ö6: Yeni kavramların açıklanması anlaşılır ancak topolojik eş değer de 3 boyutlu 

cisimlerin topolojik olarak eş olmasına daha fazla açıklama eklenebilir. 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen Kavramlar 

Öğretmenlere, öğrencilerin anlamakta zorlanacaklarını düşündükleri kavramlar 

sorulduğunda 4 öğretmen (Ö1, Ö2, Ö4, Ö5) anlamakta zorlanacakları herhangi bir şey 

olmadığını belirtmiş, 3 öğretmen konuyla ilgili farklı görüşler bildirmişlerdir. Ö7 genel 

olarak öğrencilerin zorlanabileceğini ifade etmiştir. Ö3 ise ünitede yer alan kavramların 

zorluğuyla ilgili değil de bazı etkinlikler için yorum yapmıştır. Ö3 etkinliklerden önce 

daha basit örnekler verilmesinin uygun olacağını ifade etmiştir.  

Ö3: Sayfa 15’te yer alan etkinlikteki noktaların aynı bölgede olup olmamalarını 

anlamakta zorlanabilirler. Öğrencilere öncelikle aynı bölgede olma kavramını çok 

daha basit örneklerle açıklamak gerekir, etkinlikte verilen eğriler karmaşık 

gelebilir. 

Ö6 ise öğrencilerin 3 boyutlu cisimlerin topolojik dönüşümlerini hayal etmekte 

zorlanacaklarını aşağıdaki cümlelerle açıklamıştır.  

Ö6: Öğrencilerin 3 boyutlu cisimlerin topolojik eş olma durumlarında 

zorlanabileceğini düşünüyorum.  Öğrencilerin geneli 3 boyutlu cisimleri 

zihinlerinde oluştururken zorluk çeker. Bunda öğrencilerin ilköğretimden beri 

aldıkları matematik eğitiminde uzamsal yeteneklerin geliştirilmesine çok önem 

verilmemesi ya da uzamsal yeteneklerini geliştirecek etkinliklerin az olması 

etkilidir. Aynı sebeplerle 3 boyutlu cisimleri zihinlerinde hayal edemeyen 

öğrenciler bu cisimlerin bağlantılılık ya da sıra gibi özellikleri incelerken 

zorlanabilir. 

İçeriğinin Kazanımlara Uygunluğu Hakkındaki Görüşler  

5 öğretmen içeriğin kazanımlar için uygun veya anlaşılır olduğunu ifade etmiştir. 2 

öğretmen ise geliştirilmesi yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenler içeriğin kazanımlara ulaşmada uygun olduğunu düşünen Ö6 ve 

geliştirilmesi gerektiğini düşünen Ö5’in cevapları şöyledir; 

Ö6: Konu içeriği kazanımlara hizmet edecek şekilde düzenlenmiştir. 

Ö5: Uygundur, derinleştirilmeli. 
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Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki Görüşler 

Genel olarak öğretmenlerin örnek ve etkinliklerle ilgili olumlu görüş bildirmişlerdir. 5 

öğretmen (Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö6) örnek ve etkinliklerin konunun anlaşılmasına katkı 

sağladığı yönünde açıklamalarda bulunmuşlardır, Ö4 ise örneklerin zengin ve somut 

olduğundan, Ö3 örnek ve etkinliklerin sayıca yeterliliğinden bahsetmiştir. 

Öğretmenlerden Ö7 soruyu yanıtsız bırakmıştır.  

Örnek ve etkinliklerin konunun anlaşılmasına katkı sağladığını düşünen Ö1 ve Ö3’ün 

cevaplarına aşağıda yer verilmiştir. 

Ö1: İlk üniteye göre örnekler ve etkinlikler çok daha ayrıntılı ve kapsamlı. 

Örnekler ve etkinlikler konunun anlaşılmasına büyük bir katkı sağlamakta. 

Ö3: Etkinlikler ve örnekler açıklayıcı görünüyor ancak konunun biraz ağır olması 

nedeni ile öğrencileri derste aktif kılacak etkinlikler yapılabilir, mesela sayfa 

21’deki paket lastiği etkinliği bir sınıf içi etkinlik olarak tasarlanabilir. Bunun 

dışından örnekler ve ekinlikler sayıca oldukça fazla ve konuyu pekiştirici. 

Ö3 ünitede yer alan bir uygulamanın sınıf içi etkinlik olarak tasarlanmasıyla ilgili bir 

öneri sunmuştur. Bu maddeye ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulan Ö6 ise özet olarak 

örnek ve etkinliklerin öğrencilerin ilgisini çektiği, buluş yoluyla öğretim yöntemine 

uygun olduğu ve farklı seviyelere uygun örnek ve etkinliklerin yer aldığı için 

beğendiğini ifade etmiştir. Ö6’nın cevabı şöyledir; 

Ö6: Etkinlikler ve örnekler çok güzel olmuş. Üniteye günlük hayattan verilen eğri 

örnekleri ile başlanması öğrencilerden başka eğri örnekleri istenmesi öğrencilerin 

derse ve konuya olan ilgilerinin çekilmesi bakımından çok güzel. Aynı şekilde 

ünite içerisinde “buluş yoluyla öğretim” yöntemine uygun olacak şekilde 

tasarlanan etkinliklerin yeni öğretim programına ve eğitim anlayışına çok uygun 

olduğunu düşünüyorum. Örnekler ve etkinlikler konunun anlaşılmasında oldukça 

etkili. Çeşitlilik bakımından da her seviyede etkinlikler mevcut. Uygulama 

seviyesinde de etkinlikler mevcut analiz ve sentez hatta değerlendirme seviyesinde 

düşünebileceğimiz etkinliklerde ünite içerisinde yer alıyor. Öğrencilerin 

zorlanacağını düşündüğüm 3 boyutlu cisimlerin topolojik eş olma kavramından 

sonra verilen etkinlikte öğrencilerin hem kavramı anlamasında hem uzamsal 

becerilerini arttırmasında hem de somut bir örnekle yaparak, dokunarak bir şeyi 

öğrenmesi bakımından çok güzel olmuş. 

Ö4’ün örnek ve etkinlikler hakkındaki görüşleri ise şöyledir,  

Ö4: İçerikle iyi organize edilmiş son derece zengin ve somut olarak hazırlanmış. 
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Ö4’ün örnek ve etkinliklerin içeriği zenginleştirip somutlaştırdığını düşündüğü 

söylenebilir. 

Ölçme ve Değerlendirme Soruları Hakkındaki Görüşler 

5 öğretmen (Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö7) soruları yeterli bulduklarını ifade etmiş, Ö6 ise sayıca 

artırılmasının daha iyi olacağını belirtmiştir. Öğretmenlerden 2 kişi (Ö4, Ö6) ölçme ve 

değerlendirme sorularının öğrencilere konuyu tekrar etme imkanı verdiğini 

belirtmişlerdir.  

Ö3’ün bu maddeye ilişkin görüşü aşağıda yer almaktadır; 

Ö3: Ölçme ve değerlendirme soruları tüm üniteyi genelleyici ve tarayıcı olarak 

hazırlanmış. Sorular yeterlidir. 

Ö4 ve Ö6 ise soruların konunun tekrar edilmesine olanak sağladığı görüşündedir. Ö4 bu 

durumu soruların gerekli tekrarları yapma olanağı sağladığı şeklinde belirtmiştir. Ö6 ise 

yine ayrıntılı açıklamalarda bulunmuş, soruların öğrencilerin sürekli karşılaştıkları 

eğrilere farklı açıdan yaklaşma imkânı verdiğini ve de eğrilerin topolojik özelliklerini ve 

topolojik eşdeğer olma durumlarını farklı sorular içinde görerek kavramları tekrar etmiş 

olacaklarını ifade etmiştir. Bunun yanında Ö6 soruları nitelik bakımından yeterli 

bulduğunu ancak sayıca artırılırsa daha iyi olacağını düşündüğünü belirtmiştir. 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi 

Bu soru 1 öğretmen adayı tarafından yanıtsız bırakılmıştır. 2 öğretmen (Ö1, Ö4) 

konunun öğrenciler için ilgi çekici olacağını belirtmiş, 1 kişi (Ö3, Ö6) öğrencilerin 

hoşlanacaklarını düşündüğünü belirtmiş 2 kişi (Ö5, Ö7) ise konunun öğrencilerin 

hoşlanmayacağı nitelikte olduğunu belirtmiştir.  

Konunun ilgi çekici olduğunu düşünen Ö4 uygulama ve örneklerin çok sayıda, basit ve 

anlaşılır olduğu için öğrencilerin ilgisini çekebileceğini belirtmiştir. Ö3 ise konunun 

basit ve çizim ağırlıklı olmasının öğrencilerin hoşlarına gideceğini ifade etmiştir. Ö5 ise 

Ö3’ün aksine konunun çizim ağırlıklı olmasının öğrencilerin sevmeyecekleri bir durum 

olduğunu ifade etmiş, öğrencilerin “boş çizim uğraşları” ile zaman geçirmelerinin onları 

isteksizleştireceğini belirtmiştir.  
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Ö7 ise öğrencilerin bildikleri kavramları matematiksel olarak yeniden tanımalarının 

onlara herhangi bir katkısı olmadığını düşünebileceklerini ifade etmiştir. Yani Ö7 

belirtilen sebeple öğrencilerin konudan hoşlanmayabileceklerini söylemiştir. Ö6 ise 

aksine öğrencilerin sürekli karşılaştıkları geometrik cisimleri ve eğrileri farklı bir açıdan 

inceleyecekleri için konunun sevileceğini düşünmektedir. 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşler 

6 öğretmen (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6)  ünitenin derste kullanılabilecek yapıda olduğunu 

belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bu görüşleri diğer maddelere verdikleri cevaplarla 

birlikte değerlendirildiğinde ünitenin topolojiye giriş ünitesine göre daha basit, örnek ve 

etkinliklerin daha çok olması sebebiyle ve ölçme değerlendirme kısımlarıyla bir bütün 

olarak derste kullanılabilir olduğunu düşünmektedirler. Öğretmen adaylarından 

bazılarının cevapları aşağıda verilmiştir; 

Ö3: Ünite derste kullanıma uygun olarak hazırlanmıştır. 

Ö6: Uygundur, etkinlikleri, örnekleri ve sorularıyla rahat bir şekilde sınıf 

ortamında kullanılabilir. 

Ö7 ise diğerlerinden farklı olarak konunun lise düzeyi için ağır olabileceğini aşağıdaki 

şekilde ifade etmiştir. 

Ö7: Uygundur ama lise düzeyi üzeri bir ders için (belki Fen lisesi). 

Öğretim Programında Konunu Yer Alması Hakkındaki Görüşler 

Eğriler ünitesinin programda yer almasının yaratacağı olumlu etkiler veya neden olacağı 

olumsuzluklar hakkındaki görüşler topolojiye giriş ünitesiyle örtüşmektedir. 

Öğretmenlerden 4 kişi (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4) olumsuz olabilecek durumların ders 

saatlerindeki sıkıntı, programdaki yoğunluk veya başarısı düşük öğrenciler için zor 

olması olarak ifade etmişlerdir. 1 öğretmen (Ö7) ise konunun “angarya” olarak 

görüleceğini ifade etmiştir. 5 öğretmenin (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö6) ünitenin eklenmesi 

durumunda oluşacak olumlu etkileri hakkındaki görüşleri ise öğrencilere farklı bakış 

açıları kazandırması olarak özetlenebilir. Öğretmenlerden Ö2 ve Ö3 ve Ö4’ün cevabı 

aşağıda sunulmuştur. 
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Ö2: Tabii ki yeni kavramların girmesi, dönüşüme daha farklı açılardan yaklaşılacak 

olması, öğrencilerin sahip olduğu klasik anlayıştan farklı şeylerle karşılaşılacak 

olması öğrencileri zorlayacaktır. Durumu vasat öğrenciler için olumsuz etkileri 

olabilir. Ama öğrenciye kazandıracağı önemli artıları düşündüğümüzde olumlu 

etkileri olacağını düşünüyorum. 

Ö3: Konunun öğretim programına eklenmesinin öğrencilere bakış açısı 

kazandırması açısından oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum ancak bu konu için 

tanınacak ders saatinin yeterli olmayacağı kanısındayım. 

Ö4: Öğrencilere farklı bakış açısı kazandırması olumlu tarafıyken zaten yoğun olan 

geometri programını daha da yoğun hale getirmesi olumsuz kısmıdır. 

Öneriler 

Öğretmenlere ünitenin geliştirilmesi için herhangi bir önerileri veya belirtmek 

istedikleri başka bir şey olup olmadığı sorulduğunda 2 öğretmen (Ö3, Ö4) bu soruyu 

yanıtsız bırakmış, 5 öğretmen cevaplamıştır. 

1 öğretmen (Ö1) konuyu çok beğendiğini ifade etmiştir, diğer 4 öğretmen (Ö2, Ö5, Ö6, 

Ö7)  ise çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. Ö2 konuda yer alan bazı açıklamaların 

sonuna özelliklerin özetlendiği bir bölüm eklenmesinin iyi olacağını düşünmektedir. Ö5 

eğriler ünitesinin topolojiye girişle birleştirilmesinin uygun olacağını belirtmekte, Ö6 

ise 3 boyutlu cisimlerin topolojik eş olma durumlarının daha geniş açıklanabileceğini 

ifade etmektedir. Ö7 ise ünitenin lise düzeyi için uygun olmadığı fikrini tekrar dile 

getirerek, lisans için seçmeli ders olarak görülmesinin uygun olacağı görüşündedir. 
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4.4.3. Matematik Öğretmenlerinin Çizgeler Ünitesi Hakkındaki Görüşleri 

Çizgeler ünitesine ilişkin öğretmen görüşleri Tablo 4.12’de özetlenmiştir. 

Tablo 4.12: Matematik Öğretmenlerinin Çizgeler Ünitesi Hakkındaki Görüşleri 

Temalar Görüşler  Frekans 

(n=4) 

 

 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf Seviyesi 

Hakkındaki Görüşler 
11 2 Ö4, Ö6 

12 2 Ö1, Ö3 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar 

Hakkındaki Görüşler 
Anlaşılır 5 Ö1, Ö2, 

Ö5, Ö6, Ö7 

Yeterli  5 Ö1, Ö2, 

Ö3, Ö4, Ö6 
Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen 

Kavramlar 
Anlamakta zorlanacakları bir kavram 

yoktur 

5 Ö2, Ö3, 

Ö4, Ö5, 

Ö7,  

Düzlemsel çizge 2 Ö1, Ö6 
İçeriğinin Kazanımlara Uygunluğu 

Hakkındaki Görüşler 
İçerik kazanımlara uygundur 6 Ö1, Ö2, 

Ö3, Ö4, Ö6 

Ö7  

İçerik geliştirilmelidir 1 Ö5 
Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki 

Görüşler 
Sorular konunun anlaşılmasına katkı 

sağlamaktadır 

5 Ö1, Ö2, Ö3 

Ö5, Ö6 

Sorular sayıca artırılmalıdır 1 Ö7 

Ölçme ve Değerlendirme Sorularına 

Hakkındaki Görüşler 
Sorular yeterlidir 4 Ö1, Ö2, 

Ö3, Ö4, 

Sorular artırılmalıdır 2 Ö5, Ö7 

Konunun pekiştirilmesine katkı 

sağlamaktadır 

1 Ö6 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla 

Değerlendirilmesi  
İlgi çekici 4 Ö1, Ö2, 

Ö4, Ö6 

Hoşlanacakları bir konudur 5 Ö2, Ö3, 

Ö5,  Ö6, 

Ö7 
Ünitenin Derste Kullanılabilirliği 

Hakkındaki Görüşler 
Derste kullanmaya uygundur 6 Ö1, Ö2, 

Ö3, Ö4, 

Ö6, Ö7 

Üniteler geliştirilebilir 1 Ö5 

Öğretim Programında Konunu Yer 

Alması Hakkındaki Görüşler 
Olumlu etkileri  5 Ö1, Ö3, 

Ö4, Ö5, Ö6 

Olumsuz etkileri 2 Ö4, Ö7 

 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf Seviyesi Hakkındaki Görüşler 

Çizgeler ünitesi 2 öğretmen (Ö4, Ö6)  tarafından 11. sınıf için, 2 öğretmen (Ö1, Ö3) 

tarafından ise 12. Sınıf için uygun görülmüştür. 1 öğretmen (Ö2) soruyu yanıtsız 

bırakırken 2 kişi sınıf seviyesi belirtmeden şu cevapları vermişlerdir; 

Ö5:… bu konuya bakınca topolojiye giriş ve eğriler ile biraz topoloji alıştırması 

yapıldıktan sonra yer alması daha uygun görünüyor. Topolojik eşlik burada da 
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geçiyor. Aynı zamanda matematikteki kombinasyon ve fizikteki elektirik devreleri 

ile ilişkili olduğunu fark ediyorum. Onların müfredatı da göz önünde 

bulundurularak bir karar verilmeli. 

11. sınıf ve 12. sınıf uygun olduğunu düşünen öğretmenlerin cevabı ile Ö5’in cevabı 

benzer niteliktedir. Öğretmenlerin bu seviyelerde ünitelere yer verilmesinin uygun 

olacağını düşünmelerinin sebebi olarak daha öncesinde topolojiye giriş ve eğriler 

ünitelerini görmüş olduklarını varsaymalarıdır. Örneğin Ö6’nın cevabı şöyledir; 

Ö6: Çizgeler ünitesinin A ve B ünitelerinden sonra Eğer A ve B üniteleri 

birleştirilip 10.sınıfın başında verilecekse 11.sınıfta dörtgenler konusundan önce, 

Eğer A ünitesi 10.sınıfın başında, B ünitesi 11.sınıfın başında verilecekse Çizgeler 

ünitesi de 11.sınıfta konikler konusundan sonra en son ünite olarak verilebilir. 

12. sınıf için uygun olduğunu söyleyen Ö1’in cevabı da aşağıda yer almaktadır; 

Ö1: 12.sınıf seviyesine daha uygundur. Çünkü daha önceki ünitelerde, bu ünite için 

ön bilgi oluşturacak konular var. Eğer Topolojiye giriş ünitesi ve eğriler ünitesi 

11.sınıfın ikinci döneminde verilmiş ise,12.sınıfın ilk ünitesi olarak çizgeler 

kullanılabilir. 

Öğretmenler önceki üniteler için hangi seviyenin uygun olduğunu belirttilerse, çizgeler 

ünitesini de onların devamında gelmesinin uygun olduğunu düşünmektedirler. 

Ö7 ise sınıf seviyesi belirtmemiş, fen lisesi öğrencileri için uygun olduğunu ifade 

etmiştir. 

Ö7: Fen Lisesi öğrencileri için ideal olduğunu düşünüyorum. Keşke merkezi bir 

sınav sistemi olmasaydı. Öğrencilerin böyle bir kaygısı olmasaydı ve gördükleri 

dersleri ileride referans olarak kullanabilselerdi. 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar Hakkındaki Görüşler  

Öğretmen ünitede yer alan açıklamalar hakkında olumlu yönde görüş bildirmişlerdir. 3 

öğretmen (Ö1, Ö2, Ö6) açıklamaların anlaşılır ve yeterli olduğunu belirtmiş, 2 öğretmen 

(Ö5, Ö7) açıklamaların anlaşılırlığıyla ilgili görüş bildirmiş, 2 öğretmen (Ö3, Ö4) de 

sadece yeterliliğiyle ilgili görüş belirtmişlerdir. 

Açıklamaların anlaşılır ve yeterliliğiyle ilgili görüşlere aşağıda yer verilmiştir; 

Ö2: Yeni kavramlar gayet anlaşılır ve açıklaması bence yeterli. Ayrıca 

hissettirildikten sonra bazı kavramların verilmesi hoşuma gitti. 

Ö4: Açıklamalar yeterlidir. 

Ö7: Anlaşılırdır ama yeterlidir demek için öğrenciler üzerinde pilot bir 

uygulamasını görmek sağlıklıdır. 
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Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen Kavramlar 

5 öğretmen (Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö7) ünitede anlaşılması zor olan bir kavram 

bulunmadığını belirtmişlerdir, 2 öğretmen (Ö1, Ö6) ise düzlemsel çizge kavramının 

anlaşılmasının güç olduğunu ifade etmiştir.  

Düzlemsel çizgenin anlaşılmasında güçlük çıkabileceğini söyleyen öğretmenlerin 

görüşleri şöyledir; 

Ö1: Karmaşık şekillerde, düzlemsel çizge kavramının uygulaması esnasında 

zorlanabilirler. İlk kez karşılaşılmış olması, bu zorluğa sebep olabilir. 

Ö6: Düzlemsel çizgede zorlanabileceklerini düşünüyorum. B ünitesinde ki 3 

boyutlu cisimlerin topolojik eş olma durumları gibi uzamsal bir beceri gerektiren 

kavram olduğu için zorlanabilirler. 

Düzlemsel çizge kavramının ünitede yer alan diğer kavramlara göre daha zor olması ve 

3 boyutlu düşünmeyi içermesi bakımından anlaşılmasının güç olduğu düşünülmektedir. 

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu Hakkındaki Görüşler 

6 öğretmen (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7) içeriğin kazanımlara ulaşmada uygun olduğunu 

ifade etmişken 1 öğretmen (Ö5) içeriğin genişletilmesi gerektiğini belirtmiştir.  

İçeriğin kazanımlara uygun olduğunu belirten Ö1 ve Ö3’ün cevabı şöyledir; 

Ö1: İçerik, kazanımlara uygundur. 

Ö3: Kazanımlarda hedeflenen her davranış için konu ayrıntılı bir biçimde 

anlatılmış ve örneklendirilmiştir. 

İçeriğin geliştirilmesi yönünde görüşlere sahip Ö5’in cevabı ise aşağıda yer almaktadır. 

Ö5: Konu anlatımı daha çok etkinlik ve soru ağırlıklı… bazı soruların 

kazanımlarca desteklenmediğini fark ediyorum. 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki Görüşler 

Bu madde 1 öğretmen (Ö4) tarafından yanıtsız bırakılmıştır. 5 öğretmen (Ö1, Ö2, Ö3 

Ö5, Ö6) örneklerin konunun anlaşılmasına katkı sağladığı yönünde görüş 

bildirmişlerdir.  

Bu öğretmenlerden bazılarının görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

Ö1: Örnekler ve etkinlikler kazanımların gerçekleşmesine katkı sağlayıcı nitelikte. 

Ö3: Örnekler ve etkinlikler konuyu açıklayıcı ve genelleyici olarak seçilmiştir. 

Ö6: Örnekler yerinde olmuş. Etkinlikler yine “buluş yoluyla öğretim” yöntemini 

destekler nitelikte olmuş. Verilen örnekler kavramların anlaşılmasını sağlıyor. 
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Etkinlikler ve alıştırmalar, konunun öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılmasını 

sağlıyor. 

1 öğretmen Ö7 ise etkinliklerin artırılabileceğini belirtmiştir. 

Ölçme ve Değerlendirme Soruları Hakkındaki Görüşler 

Öğretmenlerden 4 kişi (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4) soruları yeterli bulduklarını ifade etmiş, 2 kişi 

(Ö5, Ö7) de artırılması gerektiğinden bahsetmiştir. Soruları yeterli bulan Ö3 ve Ö4’ün 

yanıtları şöyledir; 

Ö3: Ölçme değerlendirme soruları konudaki her kazanıma ayrı ayrı hitap eden 

sorular olarak seçilmiş. 

Ö4: İçerik itibariyle sorularla zenginleştirilmesi gereken bir üniteydi ve sorular 

kazanımların kontrolünü sağlayabilecek şekilde yeterli sayıda hazırlanmış. 

Soruları yeterli bulmayan Ö5 soruların sayısının, Ö7 ise çeşitliliğinin artırılması 

gerektiğini düşünmektedirler. 

1 öğretmen (Ö6) ise ölçme ve değerlendirme sorularıyla ilgili olarak soruların konunun 

tekrar edilmesine imkan sunduğunu belirtmiştir. 

Ö6: Soruların konuyu genel olarak tekrar edilme fırsatı verdiğini düşünüyorum. 

Kesinlikle konunun pekiştirilmesine katkı sağlıyor. Ölçme değerlendirme soruları 

az gibi gözüküyor. Ancak soruların nitelikli olması ve konu içinde yeterli sayıda 

etkinlik ve alıştırma olması bakımından soruların yeterli olduğunu düşünüyorum. 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi 

7 öğretmen de öğrencilerin çizgeler ünitesine olumlu yaklaşacaklarını ifade etmişlerdir. 

4 öğretmen (Ö1, Ö2, Ö4, Ö6) konunun öğrencilerin ilgisini çekeceğini belirtmiştir. 5 

öğretmen (Ö2, Ö3, Ö5,  Ö6, Ö7) de konunun öğrencilerin hoşlanacakları bir konu 

olduğunu ifade etmişlerdir. Konunun ilgi çekeceğini ifade eden Ö2 ve öğrencilerin 

hoşlarına gideceğini belirten Ö3’ün yanıtları şöyledir; 

Ö2: Bence gayet ilgi çekici bir konu. Çünkü “elimizi kaldırmadan, geçtiğin 

kenardan bir daha geçmeden çizilebilen şekillerle ilgili veya buna benzer, bilmece 

bulmaca tarzında oyunlar” oynanırdı. Bu konu oyunların çözüm mantığını da 

öğrencilere veriyor. Bu yüzden dikkatlerini çekecektir ve hoşlarına gidecektir diye 

düşünüyorum. 

Ö3: Öğrencilerin hoşlarına gidecek bir konu yaratıcı düşünmelerini sağlayacak ve 

onlara beyin egzersizi gibi gelecektir o yüzden hoşlarına gidecektir. 
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Olumlu yorumlarda bulunan 6 öğretmenin 4 tanesi (Ö1, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7) cevabında 

konunun günlük hayat problemiyle başlamasının ilgi çektiğini belirtmiştir. Konunun 

öğrencilerin ilgisini çekeceğini belirten Ö4 şunları ifade etmiştir; 

Ö4: Konu yapısı ve hazırlanan içerik ilgi çekicidir. Günlük hayat problemiyle 

konuya giriş yapılması ve bu problem üzerinden devam edilmesi üniteyi daha 

eğlenceli hale getirmiştir. 

Ö6: Öğrenciler için ilgi çekici bir konu. Öğrencilerin bu konuyu çok seveceklerini 

düşünüyorum. Aslında sürekli zeka oyunlarında sorulan tarzda soruların 

matematiksel olarak çözüm yollarını öğrenecekler. Öğretmenlik deneyimim 

sonucunda öğrencilerin en çok sevdikleri soru tarzı: şu şekilde verilen şekli elinizi 

kaldırmadan çizebilir misiniz ya da ölçme değerlendirme sorularındaki 2.soru gibi 

sorular olduğunu söyleyebilirim. Meslek lisesinde ki öğrenciler dahi bu soruları 

çözmeye çalışmakta ve bu süreçte eğlenmektedirler. 

Ö7: Evet sevebilecekleri bir konu. Çünkü somut yaşantılarla bağlantısı daha fazla 

kurulabilir bir konu. 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşler 

 6 öğretmen (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7) ünitenin derste kullanılabilir olduğunu söylemiş, 

1 öğretmen (Ö5) ise geliştirilmesi yönünde görüşlerini belirtmişlerdir. 

Derste kullanmaya uygun olduğunu belirten öğretmenler ayrıntılı açıklamalarda 

bulunmamışlardır. Ö5 ise ünitenin derste kullanmaya uygun olduğunu ancak soruların 

çeşitlendirilmesini ve sorular için cevap anahtarı eklenmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Öğretim Programında Konunun Yer Alması Hakkındaki Görüşler 

Çizgeler ünitesinin programda yer almasının olumlu yönde veya olumsuz yönde ne gibi 

etkileri olabileceği sorusu 6 öğretmen (Ö1, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7) tarafından yanıtlanmıştır.  

4 öğretmen (Ö1, Ö3, Ö5, Ö6) sadece olumlu etkilerden söz etmişlerdir. Öğretmenlerin 

hepsi olumlu yönde etkilerinden bahsetmiş olsalar da her birinin gerekçesi 

birbirlerinden farklıdır. Kimi öğrencinin esnek düşünmesini sağladığını, kimi matematik 

tarihini de içermesi, modellemeye iyi bir örnek sunması veya farklı bakış açısı 

kazandırması özelliklerinden dolayı olumlu etkileri olacağını düşünmektedir. 

Öğretmenlerin cevapları şöyledir; 

Ö1: Ortaöğretim programı, bu yeni konuyla birlikte ciddi anlamda bir zenginlik 

kazanır. 

Ö3: Konunun öğretim programına yararı olacaktır. Çünkü bu konu öğrencilerin 

ezberleyerek başarılı olabilecekleri bir konu değil, fikir yürütmeleri gereken esnek 

düşünme becerisine sahip olmaları gereken bir konudur. 
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Ö5: Aslında modellemeye de güzel örnek. Çok yararlı olacaktır. Anlatımda da 

kolaylıklar sağlandığı için (iyi hazırlanmış ve kurgulanmış) yararlı olacaktır. 

Ö6: Olumsuz etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Matematik tarihinin önemi ve bir 

etkinlik-oyun şeklinde öğrencilere sunulması ve öğrencilerin geometriye bakış 

açılarının olumlu yönde değişeceklerini düşündüğümden konunun öğretim 

programına girmesinin olumlu olacağını düşünüyorum. 

 1 öğretmen (Ö4) ise hem olumlu hem de olumsuz olabilecek etkiler hakkında görüş 

bildirmiştir; 

Ö4: Mevcut müfredatı zevkli hale getirmesi olumlu tarafıyken zaten yoğun olan 

geometri programını daha da yoğun hale getirmesi olumsuz kısmıdır. 

Ö4 önceki ünitelerde bahsedilen öğretim programının yoğun olması kaygısını tekrar dile 

getirmiştir. 

 1 kişi (Ö7) ise sadece olumsuz yönde etkisinden söz etmiştir.Ö7 önceki üniteler 

hakkında sahip olduğu fikri bu ünite için de tekrarlamış, merkezi sınavlarda soru 

çıkmayacaksa konunun angarya olarak görülebileceğini söylemiştir. 

Öneriler 

Yukarıda yer alan maddeler dışında öneri veya belirtmek istedikleri herhangi bir şey 

olup olmadığı sorusu 3 öğretmen tarafından cevaplanmış, 2 öğretmen (Ö5, Ö7) örnek ve 

değerlendirme sorularının artırılmasını önermiştir. 1 öğretmen ise (Ö6) öğrencilerin 

çizgelere konusunda öğrendiklerini kullanarak yakın çevreleriyle ilgili proje 

yapmalarının faydalı bir etkinlik olacağını belirtmiştir. 
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4.4.4. Matematik Öğretmenlerinin Yüzeyler Ünitesi Hakkındaki Görüşleri 

Öğretmenlerin yüzeyler ünitesi hakkındaki görüşleri Tablo 4.13’te verilmiştir. 

Tablo 4.13:Matematik Öğretmenlerinin Yüzeyler Ünitesi Hakkındaki Görüşleri 

Temalar Görüşler  Frekans 

(n=4) 

Öğretmenler 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf 

Seviyesi Hakkındaki Görüşler 

12 3 Ö1, Ö3, Ö6 

Seçmeli ders  1 Ö7 

Lisans düzeyi 2 Ö4, Ö5 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar 

Hakkındaki Görüşler  

Anlaşılır  3 Ö1, Ö6, Ö7 

Yeterlidir  1 Ö4 

Yeterli değildir 2 Ö6, Ö7 

Anlaşılır değil 2 Ö2, Ö5 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen 

Kavramlar 

Klein şişesi 5 Ö1, Ö3, Ö4, 

Ö6, Ö7 

Silindir  1 Ö6 

Bağlantılılık 1 Ö6 

Tor yüzeyi 1 Ö3 

Düzlem ve yüzey arasındaki ilişki 1 Ö2 

İçeriğinin Kazanımlara Uygunluğu 

Hakkındaki Görüşler 

İçerik kazanımlar için yeterlidir 5 Ö1, Ö2, Ö3, 

Ö4, Ö6, Ö7 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki 

Görüşler 

Konunun anlaşılmasına katkı 

sağlamaktadır 

2 Ö3, Ö4 

Sorular yeterlidir 6 Ö1, Ö2, Ö3,  

Ö4, Ö5, Ö7 

Ölçme ve Değerlendirme Sorularına 

Hakkındaki Görüşler 

Sorular yeterli 5 Ö1, Ö3, Ö4, 

Ö6, Ö7 

Sorular konunun pekiştirilmesine katkı 

sağlamaktadır 

3 Ö1, Ö3, Ö6 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla 

Değerlendirilmesi 

İlgi çekici  4 Ö1, Ö3, Ö6, Ö7 

Öğretim sürecine bağlıdır 1 Ö4 

Soyut bir konudur 2 Ö3, Ö4 

Hoşlanmazlar 1 Ö6 

Sıkılabilirler 1 Ö1 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği 

Hakkındaki Görüşler 

Derste kullanmaya uygundur 3 Ö1, Ö3, Ö6   

Öğretim Programında Konunu Yer 

Alması Hakkındaki Görüşler 

Olumlu etkileri 2 Ö1, Ö3 

Olumsuz etkileri 4 Ö1, Ö4, Ö6, Ö7 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf Seviyesi Hakkındaki Görüşler 

Yüzeyler ünitesinin uygun olduğu sınıf seviyesine ilişkin madde 1 öğretmen (Ö2) 

tarafından yanıtsız bırakılmış, 6 öğretmen (Ö1, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7) tarafından 

yanıtlanmıştır. 3 öğretmen (Ö1, Ö3, Ö6) yüzeyler ünitesinin 12. sınıf seviyesin uygun 

olabileceğini belirtmiştir. 12. sınıf için uygun olduğunu düşünen öğretmenlerin 

açıklamaları aşağıda yer almaktadır; 

Ö1: Ancak ve ancak 12.sınıfın sonunda yer almalıdır diye düşünüyorum. Çünkü bir 

öğrencinin ortaöğretim boyunca aldığı eğitim ve ilk 3 ünite, bu ünite için ön bilgi 

olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca, öğrencinin tüm bu ön bilgilerine eklenecek 
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yeni bilgiler olduğundan, bence bu ünite ortaöğretim müfredatının son konusu 

olmalıdır. 

Ö3: 12.sınıf geometri dersi müfredatı içinde yer alabilir. 

Ö6: 12.sınıf öğretim programında uzayda süslemeler, dönme ve perspektif 

çizimlerinden sonra yer almalı. Çünkü öğrenci 12.sınıfta uzay kavramını iyice 

kavramalı 12.sınıfın konuları olan; uzayda doğru ve düzlem, uzayda tek ve çok 

yüzeyli kapalı yüzeyler ve katı cisimler ünitelerini bitirmeli. Konu bütünlüğü 

bozulmaması için de uzayda süslemeler, dönme ve perspektif çizimlerinden sonra 

yer almalı. 

Ö4 ise ünitenin lisans düzeyi için daha uygun olduğunu düşünmektedir; 

Ö4:  Eğer yer alacaksa 12.sınıf geometri müfredatının son kısmına eklenmelidir 

ancak lisans düzeyinde yer alması daha uygun gözükmektedir. 

Ö7 de konunun sayısal lise son sınıfta seçmeli olarak verilebileceğini ifade etmiştir; 

Ö7: Lise son sınıfta sayısal sınıflarda seçmeli olarak yer alabilir. 

Ö5 de Ö7 gibi konunun seçmeli ders olarak verilebileceğini ancak lisans seviyesinde 

sayısal alanlarda yer alabileceğini söylemiştir. 

Ö5 bu görüşleri dışında yüzeyler ünitesinin uygun olduğu sınıf seviyesi sorusuna tüm 

üniteye ilişkin genel görüşlerini kapsayacak şekilde ayrıntılı bir cevap vermiştir, ankette 

yer alan ilk 3 madde dışındaki diğer soruları ise cevaplandırmamış, soruların cevabının 

ilk soruya verdiği ayrıntılı cevapta içerildiğini söylemiştir. 

Ö5 genel olarak yüzeyler ünitesinin oldukça zor ve yeni kavramlardan oluştuğunu 

belirtmiştir. Öğrencilerin Öklid geometrisinde dahi zorlandıklarını belirtmiş, fen lisesi, 

Anadolu lisesi gibi okullarda müfredata yedirilerek verilebileceğini, lisans düzeyinde 

sayısal alanlarda seçmeli ders olarak okutulabileceğini veya program yeterince ağır 

olduğundan bu konunun ek çalışma proje ödevi şeklinde de verilebileceğini belirtmiştir. 

Ö5’in cevabından bazı kesitler aşağıda yer almaktadır. 

Ö5: Bu konu gerçekten zor ve yepyeni kavramlardan oluşuyor… Fen lisesi, 

Anadolu lisesi müfredatı için uygun olabilir. Müfredata yedirilerek diğer konular 

gibi işlenebilir…lise müfredatına eklemek konusunda soru işaretlerim var. Evet 

alan seçiminden sonra yani üniversitede matematik ağırlıklı bölümlere seçmeli ders 

olabilir… Ya da şöyle bir öneride bulunmak istiyorum, topolojiye giriş, eğriler ve 

çizgeler işlendikten sonra müfredata yedirilerek dağıtılabilir… Ama bunu ders 

içeriği yapmak yerine hazırbulunuşluğun sağlandığı sınıflarda proje ödevi olarak 

düzenlenebilir ve öğrenciye araştırarak öğrenme fırsatı verir. 
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Ünitede Yer Alan Açıklamalar Hakkındaki Görüşler  

Kavramların açıklamaları 2 öğretmen (Ö6 ve Ö7) tarafından anlaşılır bulunmuş, ancak 

yeterli bulunmamıştır. 1 kişi (Ö1) konuyu anlaşılır bulmuştur.1 kişi (Ö4) yeterli 

bulmuştur. 2 öğretmen  (Ö2 ve Ö5) ise yeterince anlaşılır olmadığını belirtmişlerdir. 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen Kavramlar 

Öğretmenlerden 5 kişi (Ö1, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7) klein şişesinin oluşturulmasında 4 boyutlu 

uzayın gerekliliğinin kavramın anlaşılmasının zorlaştırdığını ifade etmişlerdir. 

Ö1: Klein şişesi için 4 boyutlu uzaya gereksinim duyulması, zorluk yaratabilir. 

Ö3: Öğrenciler klein şişesi kısmında 4 boyutlu kavramı geçtiği zaman 4. boyutun 

ne olduğunu düşünecek ve mutlaka soracaklardır. Öğrencilerin tekil düşünme 

ısrarlarını düşünecek olursak bu tür esnek düşünme becerisi gerektiren konularda 

zorlanacaklardır. 

Bunun dışında öğretmenlerin anlaşılmasının zor olduğunu düşündüğü kavramlar; 

silindir, bağlantılılık, basit bağlantılılık, tor yüzeyi, silindir, düzlem ve yüzey arasındaki 

ilişkidir. Öğretmenler bu konu veya kavramlara ilişkin açıklamaların daha anlaşılır bir 

hale getirilmesinin uygun olacağını düşünmektedirler. 

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu Hakkındaki Görüşler 

Soruyu yanıtlayan bütün öğretmenler (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7) içeriğin kazanımlara 

uygun olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerden Ö4 ve Ö6’nın cevapları şöyledir; 

Ö4: Uygulama ve analiz düzeyine çıkacak kazanımlar belirlenmiş, içerik de 

kazanımlar 

Ö6: Uygundur. Her kazanımın öğrenci davranışına dönüşmesi için yeterli 

açıklamalar, uygulamalar mevcut. 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki Görüşler 

Ünitede yer alan örnek ve etkinlikler hakkında görüş bildiren tüm öğretmenler soruları 

yeterli bulmuşlar ve olumlu yönde görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerden Ö1, Ö4 ve 

Ö5’in cevaplarına aşağıda yer verilmiştir. 

Ö1: En kapsamlı, en çeşitli örnek ve etkinlikler bu ünitede. Örnek ve etkinliklerle 

konu daha iyi anlaşılıyor. 

Ö4: İçerikle ve kazanımlarla uyumlu etkinlikler hazırlanmış. Uygulama ve analiz 

düzeyindeki kazanımlar göz önüne alındığında bu kazanımları gerçekleştirecek 

nitelikte hazırlanmış. 
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Ö5: Zor olduğunu düşündüğüm bu ünite içindeki örnekler gerçekten çok güzel. 

Notları incelerken çoğu kavramı örnekler sayesinde anlayabildim. Özellikle 

möbius şeridi sonrasındaki etkinlikler yapılandırmacı yaklaşıma uygun olduğunu 

düşünüyorum. 

Öğretmenler ünitede yer alan örnek ve farklı materyallerin kullanıldığı etkinliklerin 

konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını düşünmektedirler,  bu yönde 

açıklamalarda bulunan Ö2 ve Ö3’ün cevapları şöyledir; 

Ö2: Oyun hamuruyla yaptırılan etkinlikler gayet güzel olmuş. Bir uygulama 

sırasında portakal kullanılmasını söylemeniz ve ardından içini boş olarak 

varsaymamız gerektiğini hatırlatmanız olası yanılgıların önüne geçmeye sebep 

olacağından hoşuma gitti. 

Ö3: Örnekler ve etkinlikler öğrencileri etkin kılacak şekilde seçilmiş. Özellikle 

bazı materyaller kullanılarak öğrencilerden çeşitli topolojik yüzeyler oluşturmaları 

istenmesi çok ilginç gelecek ve dersin aktif geçmesini sağlayacaktır. 

Ölçme ve Değerlendirme Soruları Hakkındaki Görüşler 

Ölçme ve değerlendirme maddesine ilişkin soru 2 öğretmen (Ö2, Ö5) tarafından 

yanıtsız bırakılmıştır. Soruyu cevaplayan öğretmenlerin hepsi (Ö1, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7) 

soruları yeterli bulmuşlardır.  

Ö4 soruların öğrencileri düşünmeye sevk edeceğini, tüm kazanımları taradığını ve 

yeterli olduğunu ifade etmiştir. Ö7 ise kısa ifadelerle soruların niteliklerinin yeterli 

olduğunu belirtmiştir. 

3 öğretmen (Ö1, Ö3, Ö6) ise soruların yeterli ve aynı zamanda konunun 

pekiştirilmesine katkı sağladığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Öğretmenlerin 

cevaplarına aşağıda yer verilmiştir; 

Ö1: Mükemmel. Oldukça pekiştirici sorular var. 

Ö3: Sorular ünitedeki kazanımları tek tek ölçücü ve topolojinin günlük hayattan 

örneklendirilmesi ile hazırlanmış ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Konunun 

tekrar edilmesini sağlıyor. 

Ö6: Ünite biraz zor olduğundan ölçme değerlendirme sorularının da buna paralel 

olarak biraz zor olduğunu söyleyebilirim. Ancak konunun içeriği bakımından 

sorular son derece güzel olmuş. Özellikle soruların günlük hayatla 

ilişkilendirilmesi çok önemli. Her kavram için bu kavramın değerlendirilmesini 

sağlayan sorular mevcut. Konunun tekrar gözden geçirilerek anlaşılmasına katkı 

sağladığını düşünüyorum.  
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Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi 

Bu madde hakkında 5 öğretmen görüş bildirmiştir. 1 öğretmen (Ö7) konunun ilgi çekici 

olabileceğini söylemiş ve daha çok ilgi çekmesi için bir öneride bulunmuştur; 

Ö7: İlgi çekicidir. Daha da ilgi çekici olabilmesi için mesela kavramların ne 

olduğunu topoloji profesörlerinin ağızlarından öğrencilere izletilebilir. 

3 öğretmen (Ö1, Ö3, Ö6) ünitenin bazı konularının öğrencilerin ilgisini çekeceğini 

söylese de konunun soyut olabileceğini, sıkılabileceklerini veya diğer konulardan 

hoşlanmayabileceklerini de eklemişlerdir. Ö1, Ö3 ve Ö6’nın yanıtları şöyledir; 

Ö1: Oldukça ilgi çekici. Ancak yeni tanımlar biraz fazla olduğundan, öğrenci 

sıkılabilir. Öğrencinin bu tanımları özümsemesi biraz zaman alabilir. 

Ö3: Öğrenciler için fazlasıyla ilgi çekici bir konu olmakla birlikte soyut olduğu için 

seviye olarak her öğrencinin rahatlıkla anlayamayacağını düşünüyorum. Ancak 

konu etkinliklerle öğrenciyi çok güzel bir şekilde konunun içine alıyor ve 

öğrencileri çok aktif kılıyor. Dolayısıyla bazı öğrenciler kendi bildikleri yüzey 

kavramından farklı yüzeyleri tanımak ve bunları materyaller ile kendileri 

oluşturacakları için çok seveceklerdir. 

Ö6: Möbius şeridi gerçekten çok eğlenceli ve ilgi çekici bir kavram. Ama diğer 

kavramlarda öğrencilerin zorlanacağını düşündüğümden öğrenciler diğer konuları 

sevmeyebilir. 

Ö4 ise konunun soyut olduğundan öğretim sürecine bağlı olarak konunun sevilip 

sevilmeyeceğini düşünmektedir; 

Ö4: Diğer ünitelere göre biraz daha soyut kalmaktadır dolayısıyla üniteyi ilgi 

çekici kılacak olan durum öğretim süreci olacaktır. 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşler 

Öğretmenlerden 4 kişi (Ö1, Ö3, Ö4, Ö6) bu soruyu yanıtlamıştır.  3 kişi (Ö1, Ö3, Ö6) 

ünitenin derste kullanılabilir olduğunu kısa cümlelerle belirtmişlerdir. Ö4 ise bu soruya 

net bir cevap vermemiş, öğrencilerin seviyesine göre uygun olup olmayacağını 

düşündüğünü ifade etmiştir. Ö4’ün cevabı aşağıda yer almaktadır; 

Ö4: Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri belirleyicidir. Üç boyutlu düşünme ve 

soyut kavramları algılama becerisi belirli düzeylerde öğrencilerle çalışılırsa daha 

olumlu sonuçlar alınacaktır. Aksi takdirde kullanımı çok verimli sonuçlar 

vermeyecektir. 
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Öğretim Programında Konunu Yer Alması Hakkındaki Görüşler 

Ünitenin öğretim programında yer almasına ilişkin soru 5 öğretmen (Ö1, Ö3, Ö4, Ö6, 

Ö7) tarafından yanıtlanıştır. Ö1 hem olumlu hem de olumsuz olabilecek etkilerden söz 

etmiştir. 

Ö1: Bu konunun öğretim programına eklenmesi, gerçekten öğretim programına bir 

zenginlik getirir. Ama aynı zamanda biraz aşırı kalabalıklık da getirir. 

Ö1 konunun zenginlik katacağını düşünmekte ancak ne tür zenginlik olduğuyla ilgili 

ayrıntılı görüş bildirmemektedir. Ancak bunun sonucunda programın 

kalabalıklaşacağını da ifade etmektedir. 

Ö3 konunun öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetmiş, ancak konuya 

ayrılacak ders saatinin uzun olması gerektiğini de belirtmiştir. Bu yanıtı olumsuz olarak 

değerlendirilmemiştir, çünkü Ö3 bu durumu yalnızca bir gereklilik olarak ifade etmiş, 

diğer öğretmenlerden farklı olarak bunun mümkün olamayacağını öğrencilerin olumsuz 

etkileneceğini vb. dile getirmemiştir. Ö3’ün cevabı şöyledir, 

Ö3: Kesinlikle öğrencilerin düşünme becerilerini arttıracak bir konu olduğunu 

düşünüyorum. Ancak bu konuya müfredatta ayrılacak ders saatinin ders içi 

etkinlikler göz önünde bulundurularak uzun tutulması gerekecektir.  

Öğretmenlerden Ö4, Ö6 ve Ö7 ise sadece olumsuz etkilerden söz etmişlerdir. Ö7 diğer 

ünitelerde olduğu gibi konunun angarya olarak görüleceğini belirtmiştir. Ö4 ise zaman 

sıkıntısından ve programın yoğun olacağından aşağıdaki şekilde bahsetmiştir; 

Ö4: Mevcut müfredata eklenmesi zaman ve yoğunluk problemlerinden dolayı 

olumsuz etkiler yaratacaktır. 

Ö6 ise önceki sorularda ünitenin 12. sınıf için uygun olduğunu belirtmişti. Bu soruyu ise 

bir önceki sorulara verdiği yanıtlar ışığında değerlendirmektedir; 

Ö6: Bu ünitenin 12.sınıfta olabileceğini ve son ya da sonlara doğru yer alacağını 

düşünüyorum. Ancak 12.sınıf öğrencilerinin YGS ve LYS ye girecekleri 

düşünülürse tam sınav öncesi zamanlara gelecek bu konunun öğrenilmesinin 

zorlaşacağını ve bunun da olumsuz bir durum olduğunu düşünüyorum. 
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Öneriler 

Öğretmenlerden yalnızca Ö2 ve Ö6 konuya ilişkin bazı önerilerde bulunmuşlardır. Ö4 

konu anlatımıyla ilgili genel bir öneri sunmuş önce örnek verilip ardından tanımların 

yer almasının konuyu daha anlaşılır hale getirebileceğini belirtmiştir. Ö6 ise konunun 

kapsamının çok geniş olduğunu, kapsamın daraltılabileceğini belirtmiştir. Örnek olarak 

klein şişesinin üniteden çıkarılabileceğini söylemiştir. 

4.5. Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Üniteler Hakkındaki 

Görüşlerinin Karşılaştırılması 

Bulgular bölümünün 4.2, 4.3 ve 4.4 alt bölümlerinde her katılımcı grubun üniteler 

hakkındaki görüşlerine ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Bu alt bölümde ise katılımcı 

grupların görüşleri ünite bazında karşılaştırılacaktır. İÖA kısaltması ilköğretim 

matematik öğretmen adaylarını, OÖA kısaltması ortaöğretim matematik öğretmen 

adayları, ÖA kısaltması ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmen adayları ve Ö 

ise öğretmenleri temsil etmek için kullanılmıştır. 

Bu araştırmada nitel bir yapıda olup katılımcıların ayrıntılı görüşleri önemlidir ve bu 

nedenle katılımcı sayısı nicel araştırmalara göre oldukça kısıtlı olması kabul edilebilir. 

Görüşleri alınan katılımcıların sayısı çok fazla olmadığından bulgular bölümünde yer 

alan tablolarda frekansların yüzde olarak değil sayı olarak belirtildiği söylenmişti. 

Ancak bu bölümde katılımcıların görüşleri karşılaştırılacağından frekansların yüzde 

değerlerine de yer verilmiştir. Frekans değerlerinin katılımcı sayılarının bu 

çalışmadakinden daha yüksek olduğu durumlarda verilmesinin daha doğru olduğu 

bilinse de bu bölümde yüzde değerlerine yer verilerek görüşlerin daha kolay 

karşılaştırılmasına imkân sağlanmıştır. Tablolarda frekansların yüzde değerlerine yer 

verilirken ondalık kısımlar yuvarlanarak yalnızca tam kısımlar verilmiştir. 
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4.5.1. Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Topolojiye Giriş Ünitesi Hakkındaki 

Görüşlerinin Karşılaştırılması 

İlköğretim öğretmen adayları (İÖA), ortaöğretim öğretmen adayları (OÖA) ve 

öğretmenlerin (Ö) Topolojiye Giriş ünitesiyle ilgili görüşleri Tablo 4.14’te verilmiştir. 

Tablo 4.14: Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Topolojiye Giriş Ünitesi Hakkındaki 

Görüşlerinin Karşılaştırılması 

Temalar Cevaplar İÖA 

(n=5) 

n       % 

OÖA 

(n=7) 

n      % 

Ö 

(n=7) 

n      % 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf Seviyesi 

Hakkındaki Görüşler 

9 - - 1 14 3 43 

10 - - 3 43 2 29 

11 - - - - 2 29 

12 - - 3 43 1 14 

Diğer  - - - - 1 14 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar 

Hakkındaki Görüşler 

Anlaşılır 5 100 4 57 3 43 

Yeterli 2 40 3 43 4 57 

Yeterli değil 3 60 4 57 1 14 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen 

Kavramlar 

 4 80 6 86 5 71 

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu 

Hakkındaki Görüşler 

Uygun 5 100 6 86 5 71 

Geliştirilmeli - - 1 14 2 29 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki 

Görüşler 

Sayıca artırılmalı 3 60 4 57 5 71 

Konunun anlaşılmasını katkı 

sağlamaktadır 

5 100 7 100 6 86 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla 

Değerlendirilmesi 

Olumlu  3 60 7 100 4 57 

Olumsuz 2 40 - - 3 43 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği 

Hakkındaki Görüşler 

Uygun 5 100 3 43 4 57 

Geliştirilmeli - - 3 43 3 43 

Konunun Öğretim Programında Yer 

Alması Hakkındaki Görüşler 

Olumlu etkileri 3 60 6 86 6 86 

Olumsuz etkileri 1 20 3 43 7 100 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf Seviyesi Hakkındaki Görüşler 

Topolojiye giriş ünitesinin uygun olduğu düşünülen sınıf seviyesi hakkında ortak bir 

görüş olmasa da toplamda 10. sınıfın uygun olduğunu düşünenlerin oranı daha fazladır. 

OÖA’nın %43’ü ve öğretmenlerin %29’u 10. sınıfın uygun olduğunu düşünmektedirler. 

Öğretmenlerin %43’ü ve OÖA’nın %14’ü 9. sınıf uygun olduğunu, öğretmenlerin 
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%29’u 11. sınıf için uygun olduğunu, OÖA’nın %43 ve öğretmenlerin %14’ü 12. sınıf 

için uygun olduğunu ifade etmişlerdir.   

Ünitede Yer Alan Açıklamalar Hakkındaki Görüşler  

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının (İÖA) tamamı ünitede yer alan 

açıklamaların anlaşılır olduğunu belirtmişken ortaöğretim matematik öğretmen 

adaylarının (OÖA)  %57’si ünitede yer alan açıklamaların anlaşılırlığına ilişkin görüş 

bildirmişlerdir. Öğretmenlerin ise %43’ü yani ÖA’larına göre daha düşük bir oranda 

açıklamaların anlaşılırlığına yer verilmiştir. İÖA’nın %40’ı OÖA’nın %43’ü 

açıklamaların yeterli olduğunu ifade etmiş, yine İÖA’nın %60’ı ve OÖA’nın %57’si 

yeterli olmadığını belirtmiştir. İÖA’nın ve OÖA’nın açıklamaların yeterliliğine ilişkin 

benzer görüşlere sahip oldukları söylenebilir. Öğretmenlerin ise %57’si açıklamaların 

yeterli olduğunu belirtmişken sadece %14’ü yeterli olmadığına ilişkin ifadeler 

kullanmıştır. Burada dikkat çeken bir nokta öğretmenlerin konuya ilişkin açıklamaları 

anlaşılır bulma oranı öğretmen adaylarına göre daha düşükken açıklamaların 

yeterliliğine ilişkin oranın öğretmen adaylarına göre daha yüksek olmasıdır. Bu 

durumda öğretmenlerin açıklamaları yeterli buldukları ek açıklamaya ihtiyaç 

duyulmasından ziyade açıklamaların dilinin sadeleştirilmesi veya daha açık hale 

getirilmesi gerektiği yönünde yorumlanabilir. 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen Kavramlar  

İÖA’nın %80’i, OÖA’nın %86’sı, öğretmenlerin ise %71’i anlaşılması güç olan konu 

ve kavramlara yer vermiştir. İÖA’nın tamamı açıklamaları anlaşılır bulmuş ve %60’ı 

açıklamaları yetersiz bulmuş olsalar da %80’inin anlaşılması güç kavramlardan 

bahsetmişlerdir. Benzer şekilde OÖA’nın %57’si açıklamaları yetersiz bulmuşken  

%86’sı ve öğretmenlerin de yalnızca %14’ü açıklamaları yetersiz bulmuşken %71’i 

anlaşılması güç kavramlardan bahsetmişlerdir.  

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu Hakkındaki Görüşler 

İÖA’nın %100’ü, OÖA’nın %86’sı ve öğretmenlerin ise %71’i içeriğin kazanımlara 

ulaşmada yeterli olduğunu ifade etmişlerdir. Düşük oranda olsa da ünitelerin 

geliştirmesini görüşüne sahip OÖA ve öğretmenler de vardır. 
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Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki Görüşler  

İÖA’nın %60’ı ve OÖA’nın %57’si ve öğretmenlerin de %71’i örnek ve etkinliklerin 

sayıca artırılması gerektiğine inanmaktadırlar. İÖA ile OÖA’nın oranlarının yakın 

olması dikkat çekmektedir, yine öğretmenlerin cevap oranı da öğretmen adaylarının 

cevaplarının oranından çok uzak değildir. Bunun yanında örneklerin konunun 

anlaşılmasına katkı sağladığı konusunda öğretmen adaylarının tamamı hemfikirlerdir.  

İÖA’nın %100’ü, OÖA’nın %100’ü ve öğretmenlerin de %86’sı örneklerin konunun 

anlaşılmasını kolaylaştırdığına ilişkin görüşlere yer vermişlerdir.   

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi  

İÖA’ların %60’ı, OÖA’nın tamamı ve öğretmenlerin de %57’si öğrencilerin konuya 

ilişkin görüşlerinin olumlu yönde olacağını düşünmektedirler. İÖA’nın %40 ve 

öğretmenlerin de %43’ü öğrencilerin konuyu sevmeyeceklerini veya hoşlanmayacakları 

hakkında yorumlar yapmışlardır. Bu maddede hitap ettikleri öğrenci grupları dikkate 

alınarak öğretmenlerle OÖA’nın cevaplarının birbirlerine yakın olması beklense de İÖA 

ile öğretmenlerin görüşlerine ilişkin oranların birbirlerine daha yakın olduğu 

görülmektedir. 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşler 

İÖA’nın tamamı önceki görüşleriyle çelişecek oranda ünitenin derste kullanılabilir 

olduğunu belirtmişlerdir. OÖA’nın ise %43’ü ünitenin derste kullanılmaya uygun 

olduğunu belirtmiş, %43’ü de ünitenin geliştirilerek kullanılmasının daha uygun 

olacağını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin ise %57’si ünitenin derste kullanılmaya uygun 

olduğunu belirtmiş, %43’ü de ünitenin geliştirilerek kullanılabileceğini ifade etmiştir. 

Bu maddeye ilişkin görüşler için OÖA ile öğretmenlerin görüşlerinin İÖA’na göre 

birbirlerine daha yakın olduğu söylenebilir. 

Konunun Öğretim Programında Yer Alması Hakkındaki Görüşler  

Ünitenin öğretim programında yer alması sonucu ortaya çıkacak olumlu yönde etkiler 

İÖA’nın %60’ı, OÖA’nın %86’sı ve öğretmenlerin de %86’sı tarafından ifade 

edilmiştir. Olumsuz olabilecek etkileri ise İÖA’nın %20’si, OÖA’nın %43’ü ve 
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öğretmenlerin ise tamamı tarafından dile getirilmiştir. Katılımcılardan olumlu yönde 

etkilerine ilişkin görüş oranı en düşük olan İÖA’nın olumsuz görüş oranın en düşük 

olması ve olumlu etkilerine ilişkin görüş bildiren öğretmenlerin oranının yüksek 

olmasına rağmen olumsuz etkilerinin de yüksek olması dikkat çekmektedir. 

4.5.2. Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Düzlemde Eğriler Ünitesi 

Hakkındaki Görüşlerinin Karşılaştırılması 

Öğretmen adayları ve öğretmenlerin eğriler ünitesi hakkındaki görüşleri, frekans ve 

yüzde değerleri Tablo 4.15’de verilmiştir. 

Tablo 4.15: Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Düzlemde Eğriler Ünitesi Hakkındaki 

Görüşlerinin Karşılaştırılması 

Temalar Görüşler İÖA 

(n=5) 

n         % 

OÖA 

(n=7) 

n         % 

Ö  

(n=7) 

n         % 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf 

Seviyesi Hakkındaki Görüşler 

9 - - 2 29 - - 

10 - - 1 14 3 43 

11 - - - - 2 29 

12 - - 1 14 - - 

Diğer - - - - 1 14 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar 

Hakkındaki Görüşler 

Anlaşılır 5 100 4 57 4 57 

Yeterli 5 100 4 57 5 71 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen 

Kavramlar 

 - - 1 14 1 14 

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu 

Hakkındaki Görüşler 

Uygun 5 100 5 71 5 71 

Geliştirilmeli - - 2 29 2 29 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki 

Görüşler 

Soru sayısı yeterlidir 5 100 5 71 1 14 

Sayıca artırılmalıdır - - 1 14 - - 

Konunun anlaşılmasına katkı 

sağlamaktadır 

5 100 1 14 6 86 

Ölçme ve Değerlendirme Soruları 

Hakkındaki Görüşler 

Soru sayısı yeterlidir 3 60 1 14 5 71 

Soru sayısı artırılmalıdır - - 4 57 1 14 

Konunun pekiştirilmesini 

sağlamaktadır 

5 100 2 29 2 29 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla 

Değerlendirilmesi 

Olumlu  4 80 7 100 4 57 

Olumsuz 1 20 - - 2 29 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği 

Hakkındaki Görüşler 

Derste kullanmaya uygundur 5 100 6 86 6 86 

Geliştirilerek kullanılmalıdır - - 1 14 - - 

Konunun Öğretim Programında Yer 

Alması Hakkındaki Görüşler 

Olumlu etkileri 3 60 6 86 5 71 

Olumsuz etkileri 2 40 3 43 5 71 
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Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf Seviyesi Hakkındaki Görüşler 

Eğriler ünitesinin uygun olduğu düşünülen sınıf seviyesine ilişkin öğretmenler ve 

öğretmen adaylarının görüşlerine bakıldığında herhangi bir görüş birliği 

görülmemektedir.  OÖA’nın %29’u 9. sınıf için uygun olduğunu ifade etmişken 

öğretmenlerin hiç biri ünitenin 9. sınıf için uygun olduğunu belirtmemiştir.  OÖA’nın 

%14’ü 10.  sınıf, öğretmenlerin ise %43’ününün 10. sınıf için uygun olduğunu 

söylemişlerdir. OÖA’nın 14’ü 12. sınıf için uygun olduğunu, öğretmenlerin de %14’ü 

ünitenin farklı bir seçmeli ders olarak verilmesinin uygun olduğu görüşündedirler. 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar Hakkındaki Görüşler  

Öğretmenler ve öğretmen adaylarının eğriler ünitesinin anlaşılır ve yeterliliğiyle ilgili 

görüşleri benzerdir. Öğretmen ve öğretmen adaylarından soruya yanıt verenlerin hepsi 

ünitedeki açıklamaların anlaşılır veya yeterli olduğunu belirtmişlerdir ancak bunları 

belirten katılımcı oranları birbirlerinden farklıdır. İÖA’nın %100’ü, OÖA’nın %57’si ve 

öğretmenlerin %57’si ünitedeki açıklamaların anlaşılır olduğunu belirtmiş, İÖA’nın 

%100’ü OÖA’nın %57’si ve öğretmenlerin %71’i açıklamaların yeterli olduğunu ifade 

etmişlerdir.  

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen Kavramlar  

İÖA’nın tamamı ünitede anlaşılması zor bir kavram olmadığını ifade etmişlerdir. 

OÖA’nın %14’ü ve öğretmenlerin %14’ü anlaşılması güç olabilecek kavramlardan 

bahsetmişlerdir.  OÖA ve öğretmenlerin görüşlerinin örtüştüğü İÖA’nın da OÖA ve 

öğretmenlerin görüşleriyle yüksek oranda benzerlik gösterdiği söylenebilir. 

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu Hakkındaki Görüşler  

İÖA’nın %100’ü, OÖA’nın %71’i ve öğretmenlerin de %71’i ünitenin içeriğinin 

kazanımlara uygun olduğunu belirtmişlerdir. OÖA’nın ve öğretmenlerin %14’ü ünitenin 

geliştirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.  

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki Görüşler 

Örnek ve etkinlikler hakkındaki görüşler incelendiğinde İÖA’nın %100’ü, OÖA’nın 

%71’i ve öğretmenlerin %14’ü soru sayısının yeterli olduğuna ilişkin görüş belirtmiştir. 
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Sadece OÖA’nın  %14’ü soruların sayıca artırılması gerektiğini belirtmişlerdir. İÖA’nın 

%100’ü, OÖA’nın %14’ü ve öğretmenlerin %86’sı örnek ve etkinliklerin konunun 

anlaşılmasına katkı sağladığı yönünde fikirlerini belirtmişlerdir. Örnek ve etkinlikler 

hakkındaki görüşler arasında büyük oranda benzerlik göze çarpmamaktadır.  

Ölçme ve Değerlendirme Soruları Hakkındaki Görüşler 

İÖA’nın %60’ı ölçme ve değerlendirme sorularının sayısını yeterli bulmuş, OÖA’nın 

%14’ü yeterli bulurken %57’sı soruların sayılarının artırılması gerektiğini ifade etmiş, 

öğretmenlerin ise %71’i soru sayısını yeterli bulmuş, %14’ü ise sayıca artırılması 

gerektiğini belirtmiştir. Öğretmen adayları ve öğretmenlerin soru sayılarının yeterliliği 

hakkındaki görüşler incelenirse soru sayılarının yeterliliği yönündeki yorumların 

oranlarının birbirlerine paralel olmadığı söylenebilir. 

Ölçme ve değerlendirme sorularının konunun pekişmesine katkı sağladığı İÖA’nın 

%100’ü, OÖA’nın %29’u, öğretmenlerin de %29’u tarafından belirtilmiştir. Öğretmen 

ve OÖA’nın bu konu hakkındaki görüşlerinin oranlarının aynı olduğu görülmektedir.  

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi 

 İÖA’nın %80’i, OÖA’nın %100’ü, öğretmenlerin de %57’si öğrencilerin konuya 

yaklaşımlarının olumlu olacağını belirtmiş, İÖA’nın  %20’si, öğretmenlerin de %29’u 

öğrencilerin konuya yaklaşımlarının olumsuz olacağını belirtmişlerdir.  

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşler 

İÖA’nın tamamı ünitenin derste kullanmaya uygun olduğunu belirtmişlerdir. OÖA’nın 

%86’sı kullanılabilir olduğunu, %14’ü ise geliştirilerek kullanılabileceğini belirtmiştir. 

Öğretmenlerin ise %86’sı ünitenin derste kullanılabileceğini belirtmiştir. Öğretmen 

adayları ve öğretmenlerin görüşlerinin ünitenin derste kullanılabilir olduğu yönünde 

benzediği görülmektedir. 

Öğretim Programında Konunu Yer Alması Hakkındaki Görüşler 

Ünitenin öğretim programında yer almasının etkilerinin neler olabileceğine ilişkin 

madde hakkında İÖA’nın %60’ı, OÖA’nın %86’sı, öğretmenlerin de %71’i 

görüşlerinde olumlu yöndeki etkilere yer vermiş, İÖA’nın %40’ı, OÖA’nın %43’ü ve 
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öğretmenlerin de %71’i olumsuz yöndeki etkilere ilişkin görüş belirtmişlerdir. 

Öğretmen adayları ve öğretmenlerin bu maddeye ilişkin fikirleri arasında göze çarpan 

bir benzerlik veya farklılık görünmemektedir, ancak olumlu görüşlerin oranın nispeten 

daha çok olduğu söylenebilir. 

4.5.3.  Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Çizgeler Ünitesi Hakkındaki 

Görüşlerinin Karşılaştırılması 

İlköğretim öğretmen adayları, ortaöğretim öğretmen adayları ve öğretmenlerin çizgeler 

ünitesiyle ilgili görüşleri Tablo 4.16’da verilmiştir. 

Tablo 4.16: Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Çizgeler Ünitesi Hakkındaki 

Görüşlerinin Karşılaştırılması 

Temalar Görüşler İÖA 

(n=5) 

n      % 

OÖA 

(n=4) 

n       % 

Ö  

(n=7) 

n       % 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf 

Seviyesi Hakkındaki Görüşler 

9 - - 1 25 - - 

10 - - 2 50 - - 

11 - - 1 25 2 29 

12 - - - - 2 29 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar 

Hakkındaki Görüşler 

Anlaşılır 5 100 2 50 5 71 

Yeterli 4 80 2 50 5 71 

Yeterli değil 1 20 - - - - 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen 

Kavramlar 

 1 20 1 25 2 29 

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu 

Hakkındaki Görüşler 

Uygun 4 80 3 75 6 86 

Geliştirilmeli 1 20 1 25 1 14 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki 

Görüşler 

Soru sayısı yeterlidir 2 40 - - - - 

Sayıca artırılmalıdır 1 20 1 25 1 14 

Konunun anlaşılmasına katkı 

sağlamaktadır 

5 100 4 100 5 71 

Ölçme ve Değerlendirme Soruları 

Hakkındaki Görüşler 

Soru sayısı yeterlidir - - 3 75 4 57 

Soru sayısı artırılmalıdır 4 80 1 25 2 29 

Konunun pekiştirilmesini 

sağlamaktadır 

1 20 2 50 1 14 

Konunun Öğrencilerin Bakış 

Açısıyla Değerlendirilmesi 

Olumlu  5 100 4 100 7 100 

Olumsuz - - - - - - 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği 

Hakkındaki Görüşler 

Derste kullanmaya uygundur 3 60 3 75 6 86 

Geliştirilerek kullanılmalıdır 2 40 1 25 1 14 

Konunun Öğretim Programında Yer 

Alması Hakkındaki Görüşler 

Olumlu etkileri 1 20 4 100 5 71 

Olumsuz etkileri 1 20 - - 2 29 

 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf Seviyesi Hakkındaki Görüşler 

Öğretmen adayları ve öğretmenlerin çizgeler ünitesinin uygun olduğunu düşündükleri 

sınıf seviyesi hakkında ortak bir görüşe sahip olmadıkları görülmektedir. OÖA’nın 

%25’i çizgeler ünitesini 9. sınıf için, %50’si 10. sınıf için ve %35’i 11. sınıf için uygun 
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olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin ise %29’u 11. sınıf ve %29’u 12. sınıf için 

uygun olduğunu belirtmişlerdir.  

Ünitede Yer Alan Açıklamalar Hakkındaki Görüşler  

Ünitede yer alan açıklamaların İÖA’nın %100’ü, OÖA’nın %50’si, öğretmenlerinse 

%71’i anlaşılır olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte İÖA’nın %80’i açıklamaların 

yeterliliğini ifade etmişken, %20’si de yeterli olmadığından söz etmişlerdir. OÖA’nın 

ise %50’si ve öğretmenlerin %71’i açıklamaların yeterli olduğunu ifade etmişlerdir. 

Ünitede yer alan açıklamaların yeterliliğine ilişkin öğretmen adayları ve öğretmenlerin 

ortak bir görüşe sahip olduğu söylenemez, ancak OÖA ile öğretmenlerin tamamının 

görüşlerinin olumlu yönde olduğunu ve İÖA’nın da açıklamalarla ilgili görüşlerinin çok 

büyük oranda olumlu yönde olduğu söylenebilir. 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen Kavramlar  

İÖA’nın %20’si, OÖA’nın %25’i ve öğretmenlerin %29’u anlaşılmasının zor olduğunu 

düşündükleri kavramlara yer vermişlerdir. Bu oranların birbirlerine yakın olduğu 

görülmektedir. 

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu Hakkındaki Görüşler  

İÖA’nın %80’i, OÖA’nın %75’i ve öğretmenlerin %86’ı tarafından ünitenin içeriğinin 

kazanımlara uygun olduğu, İÖA’nın %20’si, OÖA’nın %25’i ve öğretmenlerin %14’ü 

tarafından içeriğin geliştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Genel olarak öğretmen 

adayları ve öğretmenlerin görüşlerinin oranlarının birbirlerine benzer olduğu 

görülmektedir. 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki Görüşler 

Çizgeler ünitesinde yer alan örnek ve etkinliklerin sayıca yeterli olduğu sadece İÖA’nın 

%40’ı tarafından belirtilmiştir. OÖA ve öğretmenler bu maddeye soru sayılarının yeterli 

olduğuna ilişkin herhangi bir cevap vermemişlerdir. Ancak örnek ve etkinliklerin sayıca 

artırılmasına ilişkin İÖA’nın %20’si, OÖA’nın %25, öğretmenlerin %14’ü görüş 

bildirmiştir. Bu oranların birbirlerine yakın olduğu söylenebilir. Ayrıca İÖA’nın ve 

OÖA’nın %100’ü, öğretmenlerin de %71’i örnek ve etkinliklerin konunun 
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anlaşılmasına katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının örnek ve 

etkinliklerin konunun anlaşılmasına olan katkıyı öğretmenlere göre daha çok buldukları 

söylenebilir. 

Ölçme ve Değerlendirme Soruları Hakkındaki Görüşler 

Örnek ve etkinliklerin sayıca yeterliliklerine ilişkin görüş bildirmeyen OÖA ve 

öğretmenlerin bazılarının ölçme ve değerlendirme sorularının yeterliliğiyle ilgili 

yorumlarda bulundukları görülmüştür. OÖA’nın %75’i, öğretmenlerin %57’si ölçme 

değerlendirme sorularının sayıca yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Ancak aynı zamanda 

İÖA’nın %80’i, OÖA’nın %25’i ve öğretmenlerin de %29’u soru sayılarının artırılması 

gerektiğini ifade etmişlerdir. OÖA ile öğretmenlerin soru sayılarının artırılmasına 

ilişkin görüşlerinin benzer oranda olduğu görülmektedir. Bunun dışında İÖA’nın 

%20’si, OÖA’nın %50’si ve öğretmenlerin de %14’ü bu soruların konunun pekişmesine 

katkı sağladığını belirtmişlerdir. 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi 

Çizgeler ünitesinde bütün katılımcıların hemfikir olduğu tek madde olan bu maddede 

İÖA, OÖA ve öğretmenlerin tamamı konuya ilişkin öğrenci görüşlerinin olumlu olacağı 

yönünde yorumlarda bulunmuşlardır.  

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşler 

İÖA’nın %60’ı, OÖA’nın %75’i, öğretmenlerin de %86’sı ünitenin derste kullanılabilir 

olduğunu ifade etmiştir. İÖA’nın %40’ı, OÖA’nın %25’i ve öğretmenlerin de %14’ü 

ünitenin geliştirilerek kullanılmasının uygun olduğunu belirtmiştir. Öğretmenlerin 

üniteyi uygun bulma oranlarının öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

Öğretim Programında Konunu Yer Alması Hakkındaki Görüşler 

Konunun öğretim programında yer almasının olumlu yönde etkileri olacağı İÖA’nın 

%20’si, OÖA’nın %100’ü, öğretmenlerin de %71’i tarafından düşünülmektedir. 

Olumsuz yönde bazı etkileri olabileceği de İÖA’nın %20’si, öğretmenlerin ise %29’u 

tarafından belirtilmiştir. Çizgeler ünitesinin öğretim programında yer almasının olumlu 
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etkileri olacağına dair inanç OÖA’nda en yüksektir. Öğretmenlerin olumlu yönde 

etkileri olacağına olan inancı da İÖA’ndan daha yüksek olduğu görülmektedir. 

4.5.4. Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Yüzeyler Ünitesi Hakkındaki 

Görüşlerinin Karşılaştırılması 

Yüzeyler ünitesiyle ilgili ilköğretim matematik öğretmen adayları, ortaöğretim 

matematik öğretmen adayları ve öğretmenlerin görüşleri Tablo 4.17’de verilmiştir. 

Tablo 4.17: Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Yüzeyler Ünitesi Hakkındaki 

Görüşlerinin Karşılaştırılması 

Temalar Görüşler İÖA 

(n=5) 

n         % 

OÖA 

(n=3) 

n         % 

Ö  

(n=7) 

n         % 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf 

Seviyesi Hakkındaki Görüşler 

9 - - - - - - 

10 - - - - - - 

11 - - - - - - 

12 - - 1 33 4 57 

Diğer - - - - 2 29 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar 

Hakkındaki Görüşler 

Anlaşılır 2 40 - - 3 43 

Anlaşılır değil 1 20 - - 2 29 

Yeterli 2 40 - - 1 14 

Yeterli değil 2 40 3 100 2 29 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen 

Kavramlar 

 4 80 3 100 6 86 

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu 

Hakkındaki Görüşler 

Uygun 4 80 3 100 5 71 

Geliştirilmeli 1 20 - - - - 

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki 

Görüşler 

Soru sayısı yeterlidir 2 40 - - 6 86 

Sayıca artırılmalıdır 3 60 3 100 - - 

Konunun anlaşılmasına katkı 

sağlamaktadır 

5 100 3 100 2 29 

Ölçme ve Değerlendirme Soruları 

Hakkındaki Görüşler 

Soru sayısı yeterlidir 4 80 1 33 5 71 

Soru sayısı artırılmalıdır 1 20 2 67 - - 

Konunun pekiştirilmesini 

sağlamaktadır 

4 80 3 100 3 43 

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla 

Değerlendirilmesi 

Olumlu  2 40 1 33 4 57 

Olumsuz 3 60 3 100 4 57 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği 

Hakkındaki Görüşler 

Derste kullanmaya uygundur 4 80 1 33 3 43 

Geliştirilerek kullanılmalıdır 1 20 2 67 - - 

Konunun Öğretim Programında Yer 

Alması Hakkındaki Görüşler 

Olumlu etkileri 3 60 2 67 2 29 

Olumsuz etkileri 2 40 2 67 4 57 

Uygun Olduğu Düşünülen Sınıf Seviyesi Hakkındaki Görüşler 

Yüzeyler ünitesinin 9, 10 ve 11. sınıf için uygun olmadığı konusunda tüm soruya yanıt 

veren tüm katılımcılar hemfikirdirler. OÖA’nın %33’ü, öğretmenlerin de %57’si 

ünitenin 12. sınıf seviyesi için uygun olduğunu düşünmektedirler. Öğretmenlerin %29’u 

ise ünitenin uygun olduğu sınıf seviyesi belirtmek dışında lisans seviyesine uygun 
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olduğu yönünde yanıtlar vermişlerdir. Diğer katılımcılar ya soruyu yanıtsız bırakmış ya 

da uygun olmadığını belirtmişlerdir. Ağırlıklı olarak ünitenin 12. sınıf ve üstü seviyeler 

için uygun olduğu düşünülmektedir. 

Ünitede Yer Alan Açıklamalar Hakkındaki Görüşler  

Yüzeyler ünitesinde yer alan açıklamaların anlaşılır olduğu İÖA’nın %40’ı, 

öğretmenlerin %43’ü tarafından, anlaşılır olmadığı ise İÖA’nın %20’si, öğretmenlerinse 

%29’u tarafından belirtilmiştir. İÖA ve öğretmenlerin ünitenin anlaşılırlığına ilişkin 

görüşlerinin birbirlerine yakın olduğu söylenebilir. Ünitenin yeterliliği ise İÖA’nın  

%40’ı,  öğretmenlerin ise %29’u tarafından belirtilmektedir. OÖA’nın hiçbiri 

açıklamaların yeterli veya anlaşılır olduğunu belirtmemiştir. Ünitede yer alan 

açıklamaların yeterli olmadığı ise İÖA’nın %40’ı, OÖA’nın %100’ü, öğretmenlerin ise 

%29’u tarafından belirtilmiştir. 

Anlaşılması Zor Olduğu Düşünülen Kavramlar  

İÖA’nın %80’i ve OÖA’nın tamamı, öğretmenlerin ise %86’sı anlaşılması güç 

olabilecek kavramlardan bahsetmişlerdir ve hangi kavramların anlaşılmasının zor 

olabileceğini belirtmişlerdir.  Bu madde bir önceki maddeyle birlikte düşünüldüğünde, 

OÖA’nın açıklamaları yeterli bulmadıklarından kavramların anlaşılmasının zor 

olabileceğini düşündükleri söylenebilir.  

İçeriğin Kazanımlara Uygunluğu Hakkındaki Görüşler  

İÖA’nın %80’i, OÖA’nın tamamı ve öğretmenlerin %71’i ünitenin içeriğinin 

kazanımlara ulaşmada yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Sadece İÖA’nın %20’si ünitenin 

geliştirilmesinin uygun olduğunu ifade etmiştir.  

Örnekler ve Etkinlikler Hakkındaki Görüşler 

Örnek ve etkinlikler İÖA’nın %40’ı,  öğretmenlerin de %86’sı tarafından sayıca yeterli 

bulunmuştur. İÖA’nın %20’si, OÖA’nın %100’ü soruların sayıca artırılması gerektiğini 

düşünmektedirler. İÖA’nın %80’i, OÖA’nın %100’ü, öğretmenlerin de %43’ü örnek ve 

etkinliklerin konunun anlaşılmasına katkı sağladığını düşünmektedirler. 
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Ölçme ve Değerlendirme Soruları Hakkındaki Görüşler 

İÖA’nın %80’i, OÖA’nın %33’ü öğretmenlerin de %71’i soru sayılarını yeterli 

bulduklarını, İÖA’nın %20’si, OÖA’nın %67’si soru sayılarını yeterli bulmadıklarını 

ifade etmişlerdir. Ölçme ve değerlendirme sorularının konunun pekiştirilmesine katkı 

sağladığı İÖA’nın %80’i, OÖA’nın %100’ü öğretmenlerin de %43’ü tarafından 

belirtilmiştir.  

Konunun Öğrencilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi 

İÖA’nın %40’ı, OÖA’nın %33’ü, öğretmenlerin de %57’si öğrencilerin konu hakkında 

olumlu yönde,  İÖA’nın %60’ı, OÖA’nın %67’si, öğretmenlerin de %43’ü olumsuz 

yönde düşünceleri olacağını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin konu hakkında sahip 

olabileceği olumlu düşünceler hakkında en büyük oranda yorum yapan grup 

öğretmenlerdir, daha sonra İÖA ve en son da OÖA gelmektedir. Olumsuz olabilecek 

düşüncelerden bahsetme oranı ise en yüksek olan grup ise OÖA’dır, daha sonra İÖA ve 

en son öğretmenler gelmektedir. 

Ünitenin Derste Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşler 

İÖA’nın %80’i, OÖA’nın %33’ü, öğretmenlerin de %43’ü ünitenin derste 

kullanılabileceğini, İÖA’nın %20’si, OÖA’nın %67’si ünitenin geliştirilerek 

kullanılabileceğini ifade etmiştir. Öğretmenler ise ünitenin geliştirilerek kullanılmasına 

ilişkin herhangi bir görüş bildirmemişlerdir. 

Öğretim Programında Konunu Yer Alması Hakkındaki Görüşler 

Yüzeyler ünitesinin öğretim programında yer almasının yaratacağı etkiler sorulduğunda 

İÖA’nın %60, OÖA’nın %67 ve öğretmenlerin %29 olumlu etkilerden bahsetmiş, 

İÖA’nın %67, OÖA’nın %67 ve öğretmenlerin %57 olumsuz olabileceğini 

düşündükleri etkilerden bahsetmiştir.  
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BÖLÜM V: SONUÇ 

Sonuç bölümü yargı, tartışma ve öneri olmak üzere üç kısımda ele alınmıştır. Yargı 

bölümünde araştırmadan elde edilen sonuçlar özetlenmiş ve tartışma bölümünde 

araştırma sonuçları yorumlanmıştır. Üçüncü kısımda ise araştırma problemi ve sonuçlar 

dikkate alınarak önerilerde bulunulmuştur. 

5.1. Yargı 

Yargı bölümünün ilk kısmında topoloji konularının ortaöğretim geometri programına 

entegrasyonu ele alınmıştır. İkinci bölümde ilköğretim matematik öğretmen adaylarının 

görüşleri, üçüncü bölümde ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının görüşleri 

dördüncü bölümde öğretmenlerin görüşleri, beşinci bölümde öğretmen adayları ve 

öğretmenlerin görüşlerinin karşılaştırılması ele alınmıştır. 

5.1.1. Topoloji Konularının Ortaöğretim Seviyesine İndirgenmesi 

Topolojinin ortaöğretim seviyesine indirgenmesi için kaynak taraması yapılmış, benzer 

çalışmalarda ortaöğretim ve ilköğretim seviyesine indirgenen konular belirlenmiştir. 

Geometri öğretim programı analiz edilerek, programın genel amaçları ve kazandırılması 

hedeflenen amaçlar ışığında topolojiye yönelik kazanımlar belirlenmiş ve programın 

yapısına uygun olarak üniteler oluşturulmuştur. Oluşturulan ünitelere Ek 3’te yer 

verilmiştir. 

Topoloji ünitelerinin en çok beğeni toplayan bölümleri örnek ve etkinlikleri olup, en 

fazla eleştiri alan kısımları ise ölçme ve değerlendirme sorularıdır. Ölçme ve 

değerlendirme bölümünde yer alan sorular sayıca yetersiz bulunmuş ve alternatif ölçme 

ve değerlendirme yöntemlerine yer verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

5.1.2. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Topoloji Üniteleri 

Hakkındaki Görüşleri 

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının topoloji dersi almamalarına ve ilk kez 

topolojiyle karşılaşmalarına rağmen genel olarak konulara ilişkin olumlu yönde tepkiler 
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verdikleri söylenebilir. Öğretmen adaylarının ünite bazında görüşlerine ilişkin sonuçlar 

alt bölümlerde verilmiştir. 

5.1.2.1. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Topolojiye Giriş Ünitesi 

Hakkındaki Görüşleri 

Öğretmen adayları topolojiye giriş ünitesinde yer alan kavramları ilişkin açıklamaları 

anlaşılır bulmuşlardır. Ancak öğretmen adaylarının bir kısmı açıklamaları yeterli 

bulurken bir kısmı da yetersiz olduğunu belirtmiştir. Öğretmen adayları ünitede yer alan 

afin geometri, projektif geometri ve topolojik eşdeğer kavramlarının anlaşılmasının güç 

olduğunu düşünmektedirler.  Katılımcıların tamamı ünitenin içeriğinin kazanımlara 

ulaşmak için uygun olduğunu ve örneklerle etkinliklerin konunun anlaşılmasına katkı 

sağladığını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının çoğunluğu ünitedeki örnek ve 

etkinliklerin artırılmasının uygun olacağını düşünmektedirler. Katılımcıların bir kısmı 

öğrencilerin üniteye yaklaşımlarının olumlu olacağını düşünürken bir kısmı da 

öğrencilerin pek hoşlanmayacakları bir konu olduğu görüşündedir. Ünitenin derste 

kullanılmaya uygun olduğu düşünülmektedir.  Ünitenin programda yer alması hakkında 

ise çoğunlukla olumlu yansımalarının olacağı belirtilmiştir. Öğretmen adayları örnek ve 

etkinliklerin artırılması yönünde önerilerde bulunmuşlardır. 

5.1.2.2. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Düzlemde Eğriler Ünitesi 

Hakkındaki Görüşleri 

Eğriler ünitesinde yer alan açıklamalar tüm katılımcılar tarafından anlaşılır ve yeterli 

bulunmuştur. Anlaşılmakta zorlanılacak bir kavram olmadığı düşünülmektedir. 

Öğretmen adaylarının tamamı içeriğin kazanımlara ulaşmada yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. Örnek ve etkinliklerin ise sayıca yeterli olduğu ve konunun 

anlaşılmasına katkı sağladığı belirtilmiştir. Katılımcıların tamamı ölçme ve 

değerlendirme sorularının kazanımları ölçer nitelikte olduğunu belirtmiş, bu soruların 

konunun pekiştirilmesini sağladığı ifade edilmiştir. Bunun yanında çoğu katılımcı 

soruların sayıca yeterli olduğunu da ifade etmiştir. Öğretmen adaylarının büyük 

çoğunluğu öğrencilerin üniteye karşı yaklaşımların olumlu yönde olacağını 

belirtmişlerdir. Ünitenin derste kullanmaya uygun olduğu belirtmiştir. Ünitenin öğretim 

programında yer almasına ilişkin çoğu olumlu olmak üzere olumlu ve olumsuz 
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etkilerden söz edilmiştir. Öğretim programında düzlemde eğriler konusunun olumlu 

etkileri olarak ünitenin öğrencilere sağlayacağı faydalar ve uygulamanın öğretmenler 

açısından zor olmaması, ilgi çekmesi olarak özetlenebilirken olumsuz etkiler olarak 

öğrencilerin zorlanabilme ihtimalleri ve olumsuz tutum geliştirebilme ihtimallerinden 

bahsedilmiştir.  

5.1.2.3. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Çizgeler Ünitesi 

Hakkındaki Görüşleri 

Çizgeler ünitesine ilişkin açıklamalar öğretmen adaylarının tamamı tarafından anlaşılır 

ve çoğunluğu tarafından yeterli bulunmuştur. Sadece düzlemsel çizge kavramının 

anlaşılmasının zor olacağı düşünülmektedir. Katılımcıların çoğu içeriğin kazanımlara 

ulaşmak için uygun olduğu belirtmiştir. Örnek ve etkinliklerin konunun anlaşılmasına 

katkı sağladığı ortak görüşü mevcuttur. Öğretmen adaylarının bir kısmı görüşlerinde 

örnek ve etkinlilerin sayısının yeterli olduğunu ifade etmiş bir kişi ise artırılması 

gerektiğini ifade etmiştir. Ölçme ve değerlendirme soruları sayı bakımından yetersiz 

bulunmuştur. Bu sorular hakkında konunun anlaşılmasına katkı sağladığı, konunun 

anlaşılıp anlaşılmadığını ölçtüğü, soruların zor olduğu gibi farklı yorumlarda 

bulunulmuştur. Öğrencilerin konuya yaklaşımlarının olumlu olacağı yönünde ortak bir 

görüş bulunmaktadır. Kimi katılımcılar konunun ilgi çekici olduğunu, kimisi merak 

uyandırıcı olduğunu ve kimisi de öğrencilerin sevecekleri bir konu olduğunu 

söylemişlerdir. Çoğunluk ünitenin derste kullanmaya uygun olduğunu belirtmekte, diğer 

katılımcılar ise geliştirilmesinin daha uygun olacağını belirtmektedirler. Öğretim 

programında konunun yer almasına ilişkin görüş bildiren sadece bir katılımcı 

bulunmakta, o da konunun programda yer alması durumunda ortaya çıkabilecek olumlu 

durumlara yer vermiştir.  

5.1.2.4. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Yüzeyler Ünitesi 

Hakkındaki Görüşleri 

Yüzeyler ünitesinde yer alan açıklamalara ilişkin baskın bir görüş bulunmamaktadır. 

Bazı öğretmen adayları açıklamaların anlaşılır veya yeterli olduğunu belirtmişken bazı 

anlaşılır olmadığını veya yeterli olmadığını belirtmiştir. Ünitede geçen ve 

anlaşılmasının zor olduğu düşünülen kavramlar klein şişesi, 4 boyutlu uzay, möbius 
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şeridi, basit bağlantılı yüzey,  düzlemsel yüzeyler, tor yüzeyi kavramlarıdır. Büyük 

çoğunluk ünitenin içeriğinin kazanımlara ulaşmada yeterli olduğunu ifade etmiştir. 

Örnek ve etkinliklerin konunun anlaşılmasına katkı sağladığı tüm katılımcılar tarafından 

belirtilmiştir. Bazı öğretmen adayları örnek ve etkinliklerin sayısının yeterli olduğunu 

belirtse de ağırlıklı olarak örnek ve etkinliklerin sayısının artırılması gerektiği 

düşünülmektedir. Benzer şekilde ölçme ve değerlendirme soruları da büyük çoğunluk 

tarafından sayıca yetersiz bulunmuştur. Ünitenin diğer ünitelere göre daha ağır ve zor 

olduğu düşünüldüğünden, öğrencilerin ünite hakkındaki görüşlerinin olumsuz yönde 

olacağına ilişkin yorumlar daha ağır basmaktadır. Ancak büyük çoğunluk ünitenin 

derste kullanmaya uygun olduğunu belirtmiştir. Ünitenin öğretim programında yer 

almasına ilişkin çoğu olumsuz olmak üzere her iki yöndeki etkilerine de değinilmiştir. 

Ünitenin geliştirilmesi için konuya daha çok örnek eklenmesi ve derse ilişkin materyal 

geliştirilmesi önerilmiştir. 

5.1.3. Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Topoloji Üniteleri 

Hakkındaki Görüşleri 

Lisans seviyesinde topoloji dersinin almış olan ortaöğretim matematik öğretmen 

adaylarının topoloji ünitelerine genel yaklaşımları olumlu olmuştur. Öyle ki ankette yer 

alan maddeler dışında eklemek istedikleri herhangi bir şey olup olmadığı sorularına 

verilen cevaplarda öğretmen adaylarından bazıları kişisel olarak konuyu çok 

beğendiklerini anlatan ifadelere yer vermişlerdir. Bu bölümde ortaöğretim matematik 

öğretmen adaylarının ünite bazında görüşleri ayrı ayrı ele alınmıştır. 

5.1.3.1. Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Topolojiye Giriş Ünitesi 

Hakkındaki Görüşleri 

Öğretmen adaylarının topolojiye giriş ünitesinin uygun olduğu sınıf seviyesi hakkında 

ortak bir görüşleri olmadığı görülmüştür, ancak öğretmenler konunun Öklid 

geometrisinin iyice anlaşıldıktan sonra yer almasının daha uygun olacağını 

düşünmektedirler. Ünitede yer alan afin geometri, projektif geometri, dönüşüm 

gruplarıyla ilgili tablo, topolojik eşdeğer kavramlarının anlaşılmasının güç olacağını 

düşünmektedirler. Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu ünitenin içeriğinin 

hedeflenen kazanımlara ulaşmada yeterli olduğu düşünmektedirler. Örnekler ve 
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etkinliklerin konuyu anlaşılır kıldığı ifade edilmiş ve sayısının artırılmasının uygun 

olacağı belirtilmiştir. Öğretmen adaylarının hepsi öğrencilerin konu hakkındaki 

düşüncelerinin olumlu yönde olacağını düşünmektedirler. Katılımcıların bir kısmı 

ünitenin içeriğinin derste kullanmaya uygun olduğunu düşünmekte bir kısmı ise 

sadeleştirilip, basite indirgenerek kullanılmasının daha uygun olduğunu 

düşünmektedirler. Öğretmen adaylarının çoğu konunun öğretim programında yer 

almasının genel olarak olumlu etkilerinden bahsetmişlerdir. Konunun öğretim 

programında yer almasının olumlu etkileri üst düzey zihinsel beceriler ve farklı bakış 

açısı kazandırması olarak özetlenebilir.  Katılımcıların bir kısmı da olumsuz etkilerden 

bahsetmiştir, bu olumsuzluklar ise genelde var olan programın daha da yoğun olması 

olarak özetlenebilir. 

5.1.3.2. Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Düzlemde Eğriler 

Ünitesi Hakkındaki Görüşleri 

Eğriler ünitesinin uygun olduğu düşünülen sınıf seviyesine ilişkin ortak bir görüş 

yoktur. Katılımcılar üniteyi anlaşılır ve yeterli bulmuşlardır. Büyük çoğunluk 

anlaşılmakta zorlanılacak bir kavram olmadığını düşünmektedir. Katılımcıların çoğu 

içeriği kazanımlara ulaşmada yeterli bulmuştur. Örnek ve etkinlikler hakkında olumlu 

yorumlarda bulunulmuştur. Katılımcıların bir kısmı ölçme ve değerlendirme sorularını 

yeterli görürken, çoğunluk soruların sayısının ve çeşitliliğinin artırılması yönünde görüş 

bildirmiştir. Tüm öğretmen adayları öğrencilerin eğriler konusuna yaklaşımlarının 

olumlu olacağını düşünmektedirler. Katılımcıların büyük çoğunluğu ünitenin derste 

kullanılabilir olduğunu söylemiştir. Ünitenin öğretim programında yer almasının 

yaratacağı olumlu ve olumsuz etkiler ise topolojiye giriş ünitesine ilişkin görüşlerle 

benzer niteliktedir. Olumlu etkiler olarak farklı bakış açısı kazandırması, soyut 

düşünmeye katkı sağlaması gibi etkilerden bahsedilmiştir. Olumsuz olarak ise bu 

konunun programa eklenmesi sonucu konuların yetişip yetişmeyeceği ile ilgili sıkıntılar 

ve farklı bir konu olduğu için tepki alabileceği yönünde görüşler bildirilmiştir. 
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5.1.3.3. Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Çizgeler Ünitesi 

Hakkındaki Görüşleri 

Çizgeler ünitesinin uygun olduğu düşünülen sınıf seviyesine ilişkin ortak bir görüş 

yoktur. Ancak ünitede yer alan açıklamalar anlaşılır ve yeterli bulunmuştur. 

Öğrencilerin anlamakta zorlanacakları kavramın düzlemsel çizge olduğu belirtilmiştir. 

Katılımcıların çoğunluğu hazırlanan ünite içeriğinin belirtilen kazanımlara ulaşmak için 

uygun olduğunu belirtmişlerdir. Örnek ve etkinliklerin konunun anlaşılmasını sağladığı 

belirtilmiştir.  Ölçme ve değerlendirme sorularının konunun tekrar gözden geçirilmesine 

katkı sağladığı ifade edilmiştir. Çoğunluk ölçme ve değerlendirme sorularını yeterli 

bulsa da bu bölüm bazı katılımcılar tarafından çağdaş ölçme ve değerlendirme 

yaklaşımlarına da yer verilmesi gerektiği yönünde eleştiriler almıştır. Öğretmen adayları 

konunun öğrencilerin ilgilerini çekeceği yönünde hemfikirdirler. Katılımcıların 

neredeyse hepsi ünitenin derste kullanmaya uygun olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen 

adaylarının hepsi ünitenin öğretim programında yer almasının olumlu etkileri 

olacağından bahsetmişlerdir. 

5.1.3.4. Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Yüzeyler Ünitesi 

Hakkındaki Görüşleri 

Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adayları yüzeyler 

ünitesini genel olarak zor bulmuşlardır. Uygun olacağı sınıf seviyesine ilişkin ortak bir 

görüş yoktur. Kavramların açıklamaları ise tüm öğretmen adayları tarafından yeterli 

olmadığı şeklinde değerlendirilmiştir. Ünitede yer alan klein şişesi, sınır eğrisi, 

topolojik eşdeğer ve tor yüzeyi konularının anlaşılmasının zor olacağı düşünülmektedir. 

Konunun içeriğinin kazanımlara ulaşılması bakımından uygun olduğu düşünülmektedir. 

Örnek ve etkinliklerin konunun anlaşılmasına katkı sağladığı düşünülmekte ancak 

sayıca artırılması gerektiğini de belirtmektedirler. Öğretmen adayları ölçme ve 

değerlendirme sorularının konunun tekrar edilip pekiştirilmesine katkı sağlayacağı ortak 

görüşüne sahiplerdir. Ancak katılımcıların çoğunluğu sayıca yetersiz olduğunu da 

belirtmişlerdir. Öğrencilerin konuya yaklaşımları hakkındaki görüş ağırlıklı olarak 

olumsuz olacağı yönündedir. Çoğunluk ünitenin derste kullanmak için yeterli 

olmadığını geliştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Konunun öğretim programına 
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eklenmesinin hem olumlu hem de olumsuz etkilerinden bahsedilmiştir. Öğretmen 

adayları üniteye daha çok örnek eklenmesi yönünde önerilerde bulunmuşlardır. 

5.1.4. Matematik Öğretmenlerinin Topoloji Üniteleri Hakkındaki Görüşleri 

Öğretim programlarının uygulayıcı olan öğretmenlerin topoloji ünitelerine 

yaklaşımlarının öğretmen adayları kadar olumlu olmadığı görülmüştür. Öğretmenler 

üniteleri beğenseler de üniteler hakkındaki endişelerini de sıkça dile getirmişlerdir. 

5.1.4.1. Matematik Öğretmenlerinin Topolojiye Giriş Ünitesi Hakkındaki 

Görüşleri 

Öğretmenler topolojiye giriş ünitesinin yer almasının uygun olacağı sınıf seviyesi 

hakkında ortak bir görüşe sahip değillerdir. Öğretmenlerin çoğu ünitede yer alan 

açıklamaların anlaşılır veya yeterli olduğu ifade etmişlerdir. Anlaşılması zor olarak 

düşünülen konu veya kavramlar, dönüşüm, komşuluk, dönüşüm gruplarına ilişkin tablo, 

Öklid ve topoloji arasındaki özellik-genellik ilişkisidir. Öğretmenlerin çoğu konunun 

içeriğinin kazanımlara ulaşmada yeterli olduğunu ifade etmişlerdir. Örnek ve 

etkinliklerin konunun anlaşılmasına katkı sağladığı düşünülmekte ancak sayıca 

artırılması gerektiği de belirtilmektedir. Öğretmenlerin bir kısmı öğrencilerin ünite 

hakkındaki düşüncelerinin olumlu olacağını belirtirken bir kısmı da olumsuz olacağını, 

konunun pek sevilmeyeceğini düşünmektedirler. Öğretmenler ünitenin derste 

kullanılabilirliği hakkında da farklı görüşlere sahiptirler. Bir kısmı ünitenin derste 

kullanmaya uygun olduğunu belirtirken bir kısmı da geliştirilmesi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. Neredeyse tüm öğretmenler topolojiye giriş ünitesinin öğretim 

programında yer almasının olumlu ve olumsuz etkilerinin her ikisi için de yorum 

yapmışlardır. Öğretmenler olumlu etki olarak konunun farklı bakış açısı 

kazandırmasından söz etmişlerdir. Olumsuz etkileri olarak ise var olan öğretim 

programının zaten yoğun ve karışık olduğunu belirterek ünitenin eklenmesinin sıkıntı 

oluşturabileceğini belirtmişlerdir. 
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5.1.4.2. Matematik Öğretmenlerinin Düzlemde Eğriler Ünitesi Hakkındaki 

Görüşleri 

Eğriler ünitesinin uygun olduğu düşünülen sınıf seviyesi hakkında farklı görüşler 

bulunmaktadır. Öğretmenler eğriler ünitesinde yer alan açıklamaları anlaşılır veya 

yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin çoğunluğu anlaşılması zor bir kavram 

bulunmadığını söylemiştir. Ancak yine de bir kişi 3 boyutta topolojik eş olma 

durumlarında zorlanılabileceğini belirtmiştir. İçeriğin geliştirilmesi gerektiği yönünde 

görüş belirtenler olsa da baskın olan görüş içeriğin kazanımlara ulaşmak için yeterli 

olduğu yönündedir. Öğretmenler örnek ve etkinliklerin konuyu anlaşılır kıldığı ortak 

görüşüne sahiplerdir. Ölçme ve değerlendirme soruları ise büyük çoğunluk tarafından 

yeterli bulunmuştur, öğretmenlerin bir kısmı ise bu soruların konun tekrarına imkân 

verdiğini yani pekiştirdiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin çoğu öğrencilerin üniteye 

ilişkin düşüncelerinin olumlu yönde olacağını belirtmişlerdir, ancak öğrencilerin 

üniteden hoşlanmayacağını düşünen öğretmenler de bulunmaktadır. Ünitenin derste 

kullanmaya uygun olduğu düşünülmektedir. Ünitenin öğretim programında yer 

almasının yaratacağı etkilere ilişkin soruya cevap veren öğretmenler hem olumlu hem 

de olumsuz yöndeki etkilerine değinmişlerdir. Ünitenin programda yer almasının 

olumsuz etkileri derslerin yetiştirilmesiyle ilgili sıkıntılar, programın yoğun olması ve 

başarısı düşük öğrenciler için zor olması şeklinde özetlenebilir.  Ünitenin programa 

eklenmesinin olumlu etkisi ise öğrenciye farklı bakış açısı kazandırması olarak 

görülmektedir. 

5.1.4.3. Matematik Öğretmenlerinin Çizgeler Ünitesi Hakkındaki Görüşleri 

Öğretmenlerin çizgeler ünitesinin uygun olduğunu düşündüğü sınıf seviyesine ilişkin 

ortak bir görüşü bulunmamaktadır. Öğretmenle ünitede yer alan açıklamaların anlaşılır 

veya yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Çoğunluk anlamakta zorlanılacak bir kavram 

olmadığını ifade etse de düzlemsel çizgenin anlaşılmakta zorlanılacağını düşünen 

öğretmenler de bulunmaktadır. Öğretmenlerin büyük bir kısmı içeriğin kazanımlara 

ulaşmada yeterli olduğunu ifade etmişlerdir. Örnek ve etkinliklerin konunun 

anlaşılmasına katkı sağladığı belirtilmiştir. Ölçme ve değerlendirme soruları ise çoğu 

öğretmen tarafından yeterli bulunsa da yetersiz olduğunu belirten öğretmenler de vardır.  

Öğretmenlerin tamamı öğrencilerin üniteye yaklaşımlarının olumlu yönde olacağını 



145 

 

 

belirtmişlerdir. Öğretmenlerin neredeyse tamamı ünitenin derste kullanmaya uygun 

olduğunu belirtmiştir. Ünitenin öğretim programında yer almasının oluşturacağı etkiler 

sorulduğunda ise ağırlıklı olarak olumlu etkilerden bahsedilmiştir.  

5.1.4.4. Matematik Öğretmenlerinin Yüzeyler Ünitesi Hakkındaki Görüşleri 

Öğretmenlerin çoğu yüzeyler ünitesinin 12. sınıf seviyesine uygun olabileceğini 

belirtmişlerdir. Ünitede yer alan kavramların açıklamalarının yeterli olduğunu düşünen 

kadar yeterli olmadığını düşünen öğretmenler de vardır. Açıklamaların anlaşılırlığı 

hakkında ise baskın bir görüş yoktur, çoğunluk anlaşılır olduğunu düşünse de anlaşılır 

olmadığını düşünen öğretmenler de bulunmaktadır. Çoğu öğretmen klein şişesinin 

anlaşılmakta zorlanılacağını ifade etmiştir, bunun yanında silindir, bağlantılılık, basit 

bağlantılılık, tor yüzeyi, düzlem ve yüzey arasındaki ilişkinin de anlaşılmasının güç 

olduğu belirtilmiştir. İçeriğin kazanımlara uygunluğu hakkında görüş bildiren 

öğretmenlerin tamamı, içeriğin yeterli olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin büyük 

bir kısmı örnek ve etkinliklerin yeterli olduğunu belirtmiş, örnek ve etkinliklerle ilgili 

olumlu görüşlerini dile getirmişlerdir. Ölçme ve değerlendirme soruları da çoğunluk 

tarafından sayıca yeterli bulunmuş, öğretmenlerin bir bölümü de soruların konunun 

pekiştirilmesine katkı sağladığını ifade etmiştir. Öğrencilerin konuya yaklaşımlarının 

olumlu veya olumsuz olacağına ilişkin farklı görüşler mevcuttur. Öğrencilerin 

görüşlerinin olumsuz olacağını düşünen öğretmenler, bir kısmı konunun soyut 

olduğunu, öğrencilerin hoşlanmayacağını sıkılabileceklerini ifade etmişlerdir. 

Öğretmenlerin yarısından fazlası ise öğrencilerin konuyu ilgi çekici bulacağını 

belirtmişlerdir. 

5.1.5. Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Üniteler Hakkındaki Görüşlerinin 

Karşılaştırılması 

Öğretmen adayları ve matematik öğretmenlerin üniteler hakkındaki görüşlerinde her 

ünitenin her maddesi için farklı bir değerlendirme yapılabilir olsa da tam anlamda göze 

çarpan bir benzerlik veya ayrım bulunmamaktadır. Öğretmen adayları ve öğretmenlerin 

görüşleri üniteler temel alınarak aşağıdaki alt bölümlerde karşılaştırılmıştır. 
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5.1.5.1. Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Topolojiye Giriş Ünitesi 

Hakkındaki Görüşlerinin Karşılaştırılması 

Katılımcıların topolojiye giriş ünitesinin uygun oldukları sınıf seviyesi hakkında 

görüşlerinin ortak olduğu bir nokta görünmemektedir.  Ünitede yer alan açıklamaları 

anlaşılır bulma oranları en yüksek olandan en olana sıralanırsa en büyük oranın İÖA’da 

olduğu ardından OÖA ve öğretmenler geldiği görülmektedir. Ancak ünitelerin yeterli 

bulunma oranları ise anlaşılır bulunma oranlarına göre zıt bir dağılım göstermekte, en 

yüksek oranda yetersiz bulanların İÖA oldukları görülmektedir. Öğretmen adayları ve 

öğretmenlerin ünitelerde bulunan anlaşılması güç kavramlardan bahsetme oranlarının 

birbirlerine çok yakın olduğu görülmektedir. İçeriğin kazanımlara uygun olduğunu en 

yüksek oranda belirtenler İÖA ve en az oranda belirtenler öğretmenlerdir, ancak yine de 

oranların birbirlerine yakın olduğu görülmektedir.  Katılımcıların birbirlerine benzer 

oranlarda örnek ve etkinliklerin sayıca artırılması gerektiğini ifade etmişler, büyük bir 

çoğunluğu örnek ve etkinliklerin konunun anlaşılmasına katkı sağladığını belirtmiştir.  

OÖA’nın tamamı, İÖA ve öğretmenlerinden yarısından fazlası öğrencilerin konuya 

yaklaşımlarının olumlu olacağını belirtmiştir. İÖA’nın tamamı, OÖA ve öğretmenlerin 

de yaklaşık yarısı ünitenin derste kullanılabilir olduğunu söylemişlerdir.  Topolojiye 

giriş ünitesinin ortaöğretim geometri öğretim programında yer almasının meydana 

çıkarabileceği olumlu etkilerden OÖA ve öğretmenler aynı oranda bahsetmiş,  İÖA 

diğer katılımcılara göre daha az oranda bahsetmişlerdir. Olumsuz etkiler ise tüm 

öğretmenler tarafından ele alınmıştır. Olabilecek olumsuz etkilerden OÖA, İÖA’na göre 

daha yüksek oranda bahsetmişlerdir. 

5.1.5.2. Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Düzlemde Eğriler Ünitesi 

Hakkındaki Görüşlerinin Karşılaştırılması 

Ünitenin uygun olduğu sınıf seviyesi hakkında ortak bir görüş olmadığı görülmüştür. 

İÖA’nın tamamı ünitelerde yer alan görüşlerin yeterli ve anlaşılır olduğunu belirtmişler, 

OÖA ve öğretmenler ise İÖA’na göre daha az oranda ve birbirleriyle aynı oranda 

anlaşılır olduğunu, öğretmenlerin ise OÖA’na göre daha yüksek oranda yeterli 

olduğunu belirttikleri görülmüştür.  İÖA eğriler ünitesinde anlaşılması güç olan 

konulardan hiç bahsetmemiş, OÖA ve öğretmenlerde çok az bir oranda bahsetmişlerdir.  

İÖA’nın tamamı, OÖA ve öğretmenlerinde birbirleriyle eşit ve yüksek bir oranda 
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konunun içeriğinin kazanımlara ulaşmada yeterli olduğunu ifade etmişlerdir. İÖA ve 

OÖA konuda yer alan örnek ve etkinlik sayısını büyük oranda yeterli bulurken, 

öğretmenlerin çok az bir kısmı yeterli bulmuştur. İÖA’nın tamamı ve öğretmenlerin 

büyük bir kısmı, OÖA’nın ise çok az bir kısmı görüşlerinde örnek ve etkinliklerin 

konunun anlaşılmasına katkı sağladığını ifade etmişlerdir.  İÖA ve öğretmenler 

birbirlerine yakın ve İÖA’na göre daha yüksek bir oranda ölçme ve değerlendirme 

sorularının yeterli olduğunu belirtmişlerdir. İÖA’nın tamamı ve OÖA’nın ve 

öğretmenlerin ise az bir bölümü bu soruların konunun pekiştirilmesinde faydası 

olacağını söylemişlerdir.  Öğrencilerin konu hakkındaki görüşlerinin olumlu yönde 

olacağı ÖOA’nın tamamı,  İÖA’nın büyük bir çoğunluğu ve öğretmenlerin de yaklaşık 

yarısı tarafından ifade edilmiştir. İÖA’nın ve öğretmenlerin çok az bir kısmı olumsuz 

olabilecek etkilerden bahsetmiştir.  İÖA’nın tamamı, OÖA ve Öğretmenlerin büyük bir 

kısmı ünitenin derste kullanılabilir olduğunu dile getirmişlerdir.  Konunun öğretim 

programında yer almasının olumlu etkileri en yüksek oranda OÖA, daha sonra 

öğretmenler ve diğerlerinden daha az olmak üzere İÖA tarafından birbirlerine yakın 

oranlarda bahsedilmiştir. Olumsuz yönde etkiler en çok öğretmenler, daha ve 

birbirleriyle neredeyse aynı oranda İÖA ve OÖA tarafından bahsedilmiştir. 

5.1.5.3. Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Çizgeler Ünitesi Hakkındaki 

Görüşlerinin Karşılaştırılması 

Çizgeler ünitesin yer alabileceği sınıf seviyesinin 11. sınıfa uygun olduğu en yüksek 

oranda belirtilmiş olsa da, katılımcıların bu maddeye ilişkin ortak bir görüşünün olduğu 

söylenemez.  Ünitede yer alan açıklamalarla ilgili görüşler en yüksek oranda İÖA, daha 

sonra öğretmenler ve diğerlerine göre daha az oranda OÖA tarafından anlaşılır ve 

yeterli bulunmaktadır.  Anlaşılması güç olan kavramlardan tüm katılımcıların tarafından 

düşük bir oranda ve birbirlerine yakın bir oranda bahsedilmiştir. Ünitenin içeriğinin 

kazanımlara uygun olduğu en yüksek oranda öğretmenler, daha sonra İÖA ve 

diğerlerine göre en az OÖA tarafından söylenmiştir. Ünitelerde yer alan örnek ve 

etkinliklerin sayıca yeterliliği sadece İÖA tarafından az bir oranda bahsedilmiştir. 

Örneklerin ve etkinliklerin konunun anlaşılmasına katkı sağladığı ise İÖA ve OÖA’nın 

tamamı tarafından öğretmenlerin ise diğerlerine göre biraz daha az bir oranda 

bahsettikleri görülmüştür.  Ölçme ve değerlendirme sorularının sayıca yeterliliği en çok 
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OÖA, daha az oranda öğretmenler tarafından ifade edilmiştir.  İÖA’nın büyük bir 

bölümü, OÖA ve öğretmenlerin ise çok az bir bölümü soru sayısının yetersiz olduğunu 

söylemişlerdir.  Ölçme ve değerlendirme sorularının konunun pekiştirilmesine katkı 

sağladığı en çok OÖA ve en az öğretmenler tarafından belirtilmiştir. Tüm katılımcılar 

öğrencilerin konu hakkındaki düşüncelerinin olumlu olacağı yönünde hemfikirlerdir. 

Ünitenin derste kullanılabilirliği en çok öğretmenler birbirlerine yakın oranda olmakla 

beraber en az İÖA tarafından dile getirilmiştir. Konunun öğretim programında yer 

almasının olumlu yansımaları OÖA’nın tamamı tarafından, öğretmenlerin yarısından 

fazlası tarafından ve İÖA’nın çok az bir kısmı tarafından belirtilmiştir. Olumsuz yönde 

etkileri ise sadece İÖA ve öğretmenler tarafından az bir oran tarafından ifade edilmiştir. 

5.1.5.4. Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Yüzeyler Ünitesi Hakkındaki 

Görüşlerinin Karşılaştırılması 

Yüzeyler ünitesinin katılımcıların hiç biri tarafından 9, 10 ve 11. sınıflara uygun olduğu 

belirtilmemiştir. OÖA ünitedeki açıklamaların anlaşılırlığı hakkında yorum 

yapmamışlardır. İÖA’nın ve öğretmenlerin birbirlerine çok yakın bir oranda üniteleri 

anlaşılırın veya anlaşılır olmadığını belirttikleri görülmektedir. OÖA’nın tamamı 

ünitedeki açıklamaların yeterli olmadığını belirtmiş, İÖA ve öğretmen ise daha az 

oranda bu yönde ifadelere yer vermişlerdir. En yüksek oranda OÖA olmak üzere 

katılımcıların çoğunun anlaşılması güç kavramlardan bahsetmeleri dikkat çekmektedir.  

OÖA’nın tamamı, İÖA ve öğretmenlerin büyük bir kısmı görüşlerinde içeriğin 

kazanımlara uygun olduğuna yer vermişlerdir.  Öğretmenlerin büyük çoğunluğu örnek 

ve etkinliklerin sayısının sayıca yeterli olduğunu söylemiş, OÖA’nın tamamı ve 

İÖA’nın büyük bir kısmı ise yeterli olmadığını ifade etmişlerdir. İÖA ve OÖA’nın 

tamamı, öğretmenlerin ise yarıya yakını örnek ve etkinliklerin konunun anlaşılmasına 

katkı sağladığı belirtmişlerdir. Ölçme ve değerlendirme sorularının yeterli olduğu en 

çok İÖA, daha sonra öğretmenler ve daha az oranda OÖA tarafından belirtilmiştir. 

Ölçme ve değerlendirme sorularının konunun pekişmesine katkı sağladığı OÖA’nın 

tamamı,  İÖA’nın büyük çoğunluğu ve öğretmenlerin yarıya yakını tarafından 

söylenmiştir. Konuya ilişkin öğrenci bakış açısının ne olduğu sorusuna öğretmenlerin ve 

İÖA’nın birbirlerine yakın oranda OÖA’nın daha az oranda olumlu yönde olacağını 

belirttiği görülmüştür. Öğrencilerin konuya yaklaşımlarının olumsuz yönde olacağı ise 
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OÖA’nın tamamı, İÖA’nın ve öğretmenlerin daha az olmak üzere birbirlerine benzer 

oranda belirtildiği görülmüştür.  Ünitenin derste kullanmaya uygun olduğu en çok İÖA, 

daha sonra öğretmenler ve daha az oranda OÖA tarafından dile getirilmiştir. Konunun 

öğretim programında yer almasına ilişkin olumlu yöndeki görüşler İÖA ve OÖA 

tarafından benzer oranda, öğretmenler tarafından ise daha az oranda ifade edilmiştir. 

Olumsuz yönde etkilerden en çok bahseden katılımcı grubu OÖA olup, daha sonra 

öğretmenler ve en son da İÖA gelmektedir. 

5.2. Tartışma  

Bu çalışmada topoloji konu ve kavramlarını içeren üniteler hazırlanmış olsa da, 

ünitelerin bir bütün olarak programın var olan haline eklenmesinin önerilmediğine 

dikkat edilmelidir. Araştırma topolojinin ortaöğretim geometri programına 

entegrasyonunu amaçladığından, üniteler topoloji konu ve kavramlarının ne şekilde 

entegre edilebileceğini görmek ve bu entegrasyon sürecine ilişkin fikirleri ortaya 

çıkarmak amacıyla oluşturulmuştur. Tartışma bölümünün ilk alt bölümünde topolojinin 

öğretim programına entegrasyonu öğretim programının hedeflediği beceriler dikkate 

alınarak incelenmiş, ardından Topolojiye Giriş, Düzlemde Eğriler, Çizgeler, Yüzeyler 

üniteleri, katılımcı görüşleriyle birlikte tartışılmıştır.  

5.2.1. Topolojinin Geometri Öğretim Programına Entegrasyonu 

Öklid geometrisi yıllar boyunca öğretimi yapılan tek geometri olsa da, literatürde bunun 

yetersizliğini ve alternatifleri dile getiren çalışmalar görülmektedir (Üstün, 1999; Çıldır, 

2007). Öğretim programlarında, Öklid geometrisinin bir ön bilgi geometrisi olarak 

verilmesine ilişkin ifadelerin yer alması (MEB, 2010a s.6; MEB, 2010b, s.6; MEB, 

2011, s.6), Öklid geometrisinin yeterli olmadığının farkında olunduğu anlamına 

gelmektedir. Topoloji günümüz matematiğinin önemli bir dalını oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla bilimsel gelişmelerin öğretim programına yansıtılması açısından Öklid dışı 

geometrilerden topolojinin ortaöğretim seviyesinde ele alınması iyi bir seçenek olarak 

görünmektedir. 
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Topoloji ünitelerinin geometri öğretim programında yer alan geometrinin temel 

amaçlarının (MEB, 2011, s.7-8) birçoğuna ulaşmada fayda sağlayacağı 

düşünülmektedir. Topoloji yapısı itibariyle konumsal ve uzamsal farkındalık, geometrik 

sezgi ve hayal gücünü kullanmayı gerektirmektedir. Örneğin topolojik dönüşümler 

konusuna çalışan bir öğrencinin bir şeklin eğilip bükülerek nasıl bir hale gelebileceğini 

hayal etmesi beklenir. Bu tür çalışmaların bir sonucu olarak öğrencilerin nesnelere ait 

görüntülerin zihinsel oynamalar yapabilmesi olarak da tanımlanan uzamsal düşünmenin 

(Clements & Battista, 1992) gelişmesi beklenmektedir. Öğrenciler alışık oldukları 

geometri sistemi dışında bir sistemde çalışarak geometrik şekillerin özelliklerini 

birbirinden farklı geometri sistemlerinde inceleyecek, benzerlik ve farklılıklarını ortaya 

koyacaktır.  Ünitelerdeki etkinliklerle çeşitli modeller oluşturacak farklı problemlerin 

çözümünde kendi oluşturduğu modellerden yararlanmayı öğrenecektir. Ünitelerde 

konular günlük hayatla ilişkilendirmiştir. Günlük hayatta kullanılan nesnelerin topolojik 

olarak incelenmesinin, Königsberg köprüsü problemi gibi gerçek hayat problemlerinin 

öğrencinin geometriyle günlük yaşam arasında ilişki kurması, geometriye olumlu tutum 

geliştirmesi açısından katkı sağlayabilir. Öğretmenler öğrencileri diğer disiplinlerle 

geometri arasında ilişki kurmaları için, belirlenen topoloji konularının diğer 

disiplinlerde nasıl ve ne amaçla kullanıldığını araştırmaya yönlendirilebilirler. Bunlara 

ek olarak topoloji kavramlarının sanatta nasıl yer aldığı, örneğin möbius şeridinin çeşitli 

eserlerde nasıl kullanıldığı incelenebilir, möbius şeridini içeren çeşitli nesneler 

tasarlamaları istenebilir. Tüm bunların öğrencinin sanatla geometri arasında ilişki 

kurması ve estetik duyguları geliştirmesi açısından faydalı olması beklenmektedir 

(MEB, 2011, s.18). Topoloji geometri öğretim programlarında belirtilen amaçlara 

ulaşılmasında iyi bir araç olabilir.  

Hazırlanan topoloji ünitelerini öğretim programında yer alan akıl yürütme, problem 

çözme, ilişkilendirme, uzamsal beceriler, eleştirel düşünme becerine (MEB, 2010a, 

s.13-14; MEB, 2010b, s.12; MEB, 2011, s.12) katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Ünitelere bulgular bölümünde değinilen akıl yürütme becerisi açısından bakacak 

olursak, öğrencilerin birçok etkinlikte çeşitli çıkarımlarda bulunup genellemeler 

yapabileceği görülmektedir. Örneğin, bir çizgede Euler turunun mümkün olup olmadığı 

etkinliğinde (s.200-202),  düzlemdeki bir noktanın aynı düzlemdeki eğriye göre hangi 
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bölgede olduğunu bulma etkinliğinde (s.186-187) öğrenciler çıkarımlarda bulunup 

genellemeler yapacaktır. 

Topoloji konularının öğrencilerin problem çözme becerilerine de katkısı olacağı 

düşünülmektedir. Matematik gibi bazı derslerde öğrencilere doğrudan verilen veya 

bulmaları sağlanan formüller ve genellemeler, aslında gerçek hayat problemlerinin 

çözümüdür (Altun, 2009, s.59). Topoloji ünitelerinde yer alan problemlere, örneğin 

çizgelerle ilgili problemlere, öğretim programında bahsedilen çeşitli stratejilerle (MEB, 

2010a, s.14-16; MEB, 2010b, s.13- 15; MEB, 2011, s.13-16) çözüm üretebilirler. 

Öğrenciler çizgeler konusunun çıkış noktası olan Köninsberg Problemi için önce 

deneme-yanılma stratejisiyle çözüm üretmeye çalışıp, ardından problemi basitleştirerek 

farklı bir biçimde ifade edip, akıl yürütme sonucu genellemelere varabilirler. 

Topoloji öğrenen öğrencinin öncelikle matematik konularını kendi içinde 

ilişkilendirmesi gerekmektedir. Örneğin topolojik dönüşümler konusu için küme ve 

fonksiyon kavramlarının kullanılmasına ihtiyaç vardır. Öğrencinin Öklid 

geometrisindeki benzerlik dönüşümlerinin aynı zamanda bir topolojik dönüşüm 

olduğunu fark etmesi topolojiyle Öklid geometrisini ilişkilendirmesini gerektirmektedir. 

Topolojinin çeşitli dalları farklı disiplinlerde ve günlük hayatta kullanıldığından (Bacak 

& Beşeri, 2002; Debnath, 2010) öğrencilere çeşitli araştırma ödevleri verilip sonuçları 

sınıfta tartıştırılarak topolojiyle diğer alanları ve gerçek yaşamı ilişkilendirmeleri 

sağlanabilir, bu da ilişkilendirme becerilerinin (MEB, 2010a, s.16; MEB, 2010b, s.15; 

MEB, 2011, s.17) geliştirilmesi şeklinde yorumlanabilir. Akıl yürütme ve ilişkilendirme 

becerilerinin matematiğin öğrenilmesi ve bilginin oluşturulmasındaki önemli rolü 

düşünülürse (Yeşildere & Türnüklü, 2008), topolojinin matematiksel bilginin 

oluşturulması ve öğrenilmesinde etkili olabileceği görülmektedir. 

Topoloji, topolojik dönüşümler altında değişmeyen özellikleri incelemektedir. 

Topolojik dönüşümler üzerine kurulu topolojide şekillerin/nesnelerin dönüşümler 

altında nasıl değiştiğini düşünmek kaçınılmazdır. Örneğin, öğrenciler şekil/nesnelerin 

deformasyonlar sonucu biçiminin nasıl değiştiğini hayal edip, bunlar sonucu hangi 

özelliklerin değişmediklerini inceleyeceklerdir. Şekillerin zihinde hareket ettirilip belirli 

olaylara göre şekillendirilmesi olarak tanımlanan zihinsel döndürme ve nesnelerin 
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döndürülmesiyle oluşan değişikliği belirleme yeteneği olarak tanımlanan uzamsal 

görselleme yeteneğinin (Bishop, 1980), geliştirilmesinde topoloji ünitelerinin etkili 

olacağına inanılmaktadır. 

Topoloji ile daha önceden öğrenilen geometrilere farklı bir açıdan bakılabileceği, farklı 

geometrilerin genelliklerine ve kapsamlarına göre sıralanmasının geometriler arasındaki 

ilişkiyi ve farkları kavramada önemli olabileceği düşünülmüştür. Bu şekilde 

geometrilerin birbirleriyle ilişkisinin kurulmasının, topolojinin ve diğer geometrilerin, 

benzerlik ve farklılıklarının ortaya konmasın, eleştirel düşünme becerilerini (MEB, 

2010a, s.17; MEB, 2010b, s.16; MEB, 2011, s.19) artıracak çalışmalar olduğu 

düşünülmektedir.   

Eğitimin amacı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerinin bir bütün halinde 

geliştirilmesi olup (Yaman & Dede, 2007), topolojinin bahsedilen bilişsel beceriler 

yanında duyuşsal ve psikomotor becerilere ulaşmada da etkili olabileceği 

düşünülmektedir. Topolojide uğraşılan şekiller ve nesneler öğrencilerin alışık oldukları 

katı şekil ve nesnelerden farklıdır. Örneğin, esnek geometri olarak bilinen topolojide, 

öğrenciler Öklid geometrisinden tanıdıkları şekil/nesneleri topolojik dönüşümler altında 

farklı şekil/nesnelere dönüştürebilirler. Bu sayede geometrinin estetik ve eğlenceli 

yanıyla tanışmış olurlar. Bu durum geometri öğretim programlarında yer verilen 

duyuşsal gelişime (MEB, 2010a, s.18-19; MEB, 2010b, s.17-18; MEB, 2011, s.20) de 

katkıda bulunabilir. Topoloji içeren oyunların oynanması (ceketi çıkarmadan yeleği 

çıkarmak gibi), günlük hayatta topolojiden faydalanılarak problemlere çözüm üretilmesi 

(Köningsberg köprüsü problemi gibi)  öğrencinin ilgisini çekebilir ve öğrenci 

geometrinin güzelliğini bir kez daha fark etmiş olur. 

Geometri öğretim programlarında psikomotor becerilere de yer verilmiştir ((MEB, 

2010a, s.19; MEB, 2010b, s.18; MEB, 2011, s.21). Hazırlanan yüzeyler ünitesindeki 

uygulamalar öğrencilerin zihin-kas koordinasyonu gerektiren etkinliklerle ilgili 

davranışları (Yaman & Dede, 2007), yani psikomotor becerilerini geliştirecek yöndedir. 

Örneğin ünitelerde incelenen çeşitli nesnelerin modellerinin kağıt veya başka nesneler 

yardımıyla oluşturulması (Örneğin, s.213), bu modeller üzerinde çeşitli uygulamalar 
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yapılmasıyla (Örneğin, s.225) öğrenciler hem konuyu öğrenecek hem de öğrencilerin 

psikomotor becerileri gelişecektir.  

Daha önceki programlarda bahsedilmezken, matematik ve geometri derslerinde 

tarihçeye yer verilmesinin faydalarından bahsedilmesi 2011 yılında yayınlanan 12. sınıf 

geometri öğretim programında dikkat çekilen bir noktadır (MEB, 2011, s.23). 

Matematik konularının tarihsel gelişimleriyle verilmesinin öğrencilerin konuya olan 

ilgisini artıracağı düşünülmektedir (Baki, 2006, s.56). Bu faydalar göz önünde 

bulundurularak topoloji ünitelerinde mümkün olan bölümlerde tarihçeye yer 

verilmesine dikkat edilmiştir. Örneğin, çizgeler konusunun girişinde verilen Königsberg 

probleminde bu problemin çizgeler kuramının doğuşu olarak kabul edildiği, nasıl ortaya 

çıkıp, kim tarafından, nasıl çözüldüğüne değinilmiştir. Bu şekilde öğrencilerin 

merakının uyandırılıp, motivasyonun sağlanacağı düşünülmektedir. 

Geometri öğretim programlarında Van Hiele geometrik düşünme seviyelerine ve bu 

seviyedeki öğrencilerin geometride neler yapabildiğine yer verilmiştir (MEB, 2010a, 

s.19-20; MEB, 2010b, s.18-19; MEB, 2011, s.21). İlköğretim öğrencilerinin geometrik 

düşünme seviyeleri genelde 0 ve 1 iken 6-8. sınıf öğrencileri genelde 2. düzeydedir  

(Baykul, 2009, s.357). Ortaöğretim seviyesinde ise öğrencilerin daha üst seviyelerde 

olmaları beklenmektedir. Öğrencilerin topolojiyle tanışıp, Öklid geometrisiyle benzer 

ve farklı yanlarının tartıştırılması, onların Van Hiele geometrik düşünme seviyelerine 

göre en üst seviyede yani 4. seviyede olmalarını gerektirmekte (Van Hiele, 1999), bu 

tartışmaların öğrencilerin üst düzey geometrik düşünme gelişimine katkı sağlaması 

beklenmektedir.  

Geometri öğretim programında, bir dersin planlanması ve öğretiminde izlenmesi 

gereken aşamalara yer verilmiştir (MEB, 2010a, s.22; MEB, 2010b, s.21; MEB, 2011, 

s.22). Ders kitaplarında yer alan üniteler öğretmenlere ders süreciyle ilgili öneriler 

sunmaktadır. Bu araştırmada da topolojinin öğretim programına entegrasyonu, çeşitli 

üniteler oluşturularak ele alınmıştır. Araştırmada ortaya çıkan Topolojiye Giriş, 

Düzlemde Eğriler, Çizgeler ve Yüzeyler ünitelerinin hazırlanmasında ise öğretim 

programında yer alan, dersin planlanması ve öğretilmesinde izlenmesi gereken 

aşamalara dikkat edilmiştir. Bazı ünitelerin giriş kısımlarında öğrencilerin meraklarını 
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uyandırma ve motivasyon sağlamaya yönelik resim ve sorulara yer verilmiştir, örneğin 

eğriler ünitesinin girişine bir fotoğraf eklenerek, öğrencilerin fotoğrafta gördükleri 

eğrileri tartışmaları istenmiştir. Konu anlatımlarında kavramlar önce hissettirilmeye 

çalışılmış ardından tanımlara yer verilmiştir. Özellikler etkinliklerle keşfettirilmeye 

çalışılmıştır. Ünitelerde yer verilen kavramların tekrar edilmesi, farklı öğrenme 

ortamlarına taşınması ve somutlaştırılması için çeşitli uygulamalar verilmiştir. Ünite 

sonunda ölçme ve değerlendirme sorularına yer verilmiştir. Bu üniteler öneri 

niteliğindedir. Elbette öğretmenler sınıfın ihtiyaçlarına göre öğretim sürecini 

yapılandırıp, içeriği uygulama konusunda esnek davranma hakkına sahiptirler. Ancak 

ünitelerin öğretim programında yer alan aşamalara uygun olarak hazırlanması sonucu, 

konuları bu aşamaları göz önünde bulundurarak anlatmaları için öğretmenlere kolaylık 

sağlanmış olduğu düşünülmektedir. 

5.2.2. Topoloji Ünitelerinin Katılımcı Görüşleri Bağlamında Tartışılması 

Araştırmada topolojinin ortaöğretim seviyesine indirgenmesine odaklanmış, bu süreçte 

literatür ve öğretim programı ışığında topolojiye giriş, düzlemde eğriler, çizgeler ve 

yüzeyler üniteleri oluşturulmuş, oluşturulan ünitelerin öğretmen adayları ve öğretmenler 

tarafından değerlendirilmesi sağlanmıştır. Katılımcıların topoloji konularını ilginç ve 

ilgi çekici bulmalarına rağmen uygulamada bir takım sıkıntılarla karşılaşacaklarını 

düşündükleri görülmektedir. Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, öğretmen 

adaylarının topoloji ünitelerine yaklaşımları öğretmenlere göre daha olumlu olduğu 

görülmüştür. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının topolojiyle ilk kez karşılaşmış 

olmalarına rağmen topolojiyi ve hazırlanan üniteleri genel olarak beğendikleri 

söylenebilir. Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarından bazılarının, topoloji dersi 

almış olmalarına rağmen bu ünitelerle konuyu daha anlaşılır bulduklarını söylemeleri 

(Örneğin; O7, s.76, s.84), ünitenin öğretim programında yer almasını beklediklerine 

ilişkin ifadeleri (Örneğin; O1, s.87; O6, s.97) topoloji konusuna olumlu yaklaşımlarının 

bir kanıtı olarak gösterilebilir. Öğretmenlerin ise üniteleri değerlendirirken uygulamada 

olabilecek sıkıntıları göz önünde bulundurdukları görülmüştür. Öğretmen ve öğretmen 

adaylarının yaklaşımlarındaki bu farklılık öğretmenlerin gerçek sınıf ortamlarında uzun 

süreli bir tecrübe yaşıyorken, öğretmen adaylarının ideal sınıf ortamlarını göz önünde 

bulundurarak değerlendirme yapmaları olarak düşünülmektedir.  
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5.2.2.1. Topolojiye Giriş Ünitesi  

İlköğretim matematik öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adayları topolojiye 

giriş ünitesinde topolojiyle ilk defa yüz yüze gelmişlerdir. Ortaöğretim matematik 

öğretmen adayları ve öğretmenler ise daha önce lisans düzeyinde bu dersi almışlardır. 

Ancak öğretmen adaylarından bazılarının (Örneğin; O5, s.77) örnek ve etkinlikle 

konunun somutlaştırıldığı ifade etmesi ve “Topoloji gibi soyut bir konu ancak bu kadar 

somut ve anlaşılır olabilir.” vurgusu, kimi katılımcıların topolojiyi daha önce görmüş 

olmalarına rağmen hazırlanan ünitelerin içeriğinin topolojiyi daha anlaşılır kıldığı 

şeklinde düşünülmesini sağlamıştır. 

Topolojiye giriş ünitesinde topolojinin diğer geometriler arasındaki yeri hakkında bir 

fikir oluşturmak hedeflenmiş, basit anlamda Öklid, afin, projektif geometrilerle 

karşılaştırılmıştır. Bulgularda görüldüğü gibi katılımcıların açıklamaları anlaşılır ve 

yeterli bulma oranları orta düzeydeyken, anlaşılması zor olduğu düşünülen 

kavramlardan bahsetme oranları yüksektir. Bu durum katılımcıların kavramların 

anlaşılmasının güç olmasında açıklamaların yeterli olmaması yanında kavramların 

doğasından gelen yani epistemolojik zorlukların da yer aldığını düşündükleri şeklide 

yorumlanmıştır. 

Öğretmen adayları ve öğretmenlerin çoğu afin ve projektif geometrilerle ilgili daha 

ayrıntılı bilgi verilmesi veya açıklamaların artırılması gerektiği yönünde görüş 

bildirmişlerdir. Afin ve projektif geometri dışında özel bir konu belirtmeden genel 

olarak açıklamaların ve içeriğin örnek yönünden geliştirilmesi gerektiğini düşünen 

katılımcılar da bulunmaktadır. Ortaöğretim programına fraktal geometrinin önerildiği 

çalışmada da gözlendiği gibi katılımcılar alışılmış öğretim programından farklı konuları 

içeren ünitelerin içeriğinin geliştirilmesi gerektiğini düşünmektedirler (Üstün, 1999, 

s.72). Bu durumun bir sebebi de katılımcıların konuya yabancı olmaları nedeniyle, 

kendilerinin de daha çok açıklamaya ihtiyaç duymaları olarak düşünülebilir. 

Katılımcıların çoğunun öğretim programının uygulanan halinin bile yoğun olması 

sebebiyle yeni bir konunun eklenmesinin yaratabileceği olumsuzluklardan bahsettikleri 

dikkat çekmektedir (Örneğin; O3, s.80; Ö5, s.105; Ö6, s.105). Ünitelerdeki konuların 

öğretim programında yer alması durumunda ne tür olumlu veya olumsuz etkilerin ortaya 
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çıkabileceği sorusunun, çoğu katılımcı tarafından, öğretim programının şu anda 

uygulanan haline ekstra bir konu olarak topolojiye giriş ünitesi eklenmesi durumunu 

göz önünde bulundurarak cevap verdikleri görülmüştür.  

Katılımcılara konunun öğretim programında yer almasının yaratacağı olumlu veya 

olumsuz etkiler sorulduğunda  (Örneğin, İ1, s.57) bahsedilen olumsuz etkilerin ünitenin 

öğretilmesinin öğrenciler üzerinde yaratacağı olumsuzluklar değil, öğretim sırasında 

karşılaşılabilecek sıkıntılar olduğu görülmektedir. Katılımcıların tereddüt ettiği bir diğer 

nokta, öğrenci seçme sisteminin konunun derste işlenmesine engel olabileceği 

yönündedir. İçerikte yer alan bilgilerin işlemsel olmaması sebebiyle üniversite 

sınavında çıkmayacak bir konu olarak görülmesinin mümkün olduğu (Ö1, s.103), 

üniversite seçme sınavında çıkmayacak bir konunun öğrenciler tarafından dikkate 

alınmayabileceği (İ1, s.57) belirtilmiştir. Katılımcıların sınav sistemine ilişkin 

endişeleri, programa fraktal geometri konuların önerildiği Üstün’ün (1999, s.75) 

çalışmasında da ortaya çıkmıştır. Görülmektedir ki uygulanan öğrenci seçme sistemi 

programların içeriğinin geliştirilmesinin önerildiği durumlarda, öğrencilerin dersle ilgili 

motivasyonunu engelleyecek bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bahsedilen eleştirilerin yanında katılımcılardan bazıları topoloji öğretilmesinin Öklid 

geometrisinin de daha iyi anlaşılmasını sağlayabileceğini belirtmişlerdir (İ4, s.56; Ö6, 

s.105), Bu görüşün ise Yates’in (1971, s.11) Öklid geometrisindeki birçok kavramın 

topolojide içerildiği ve topolojinin Öklid geometrisini de aydınlatacağı ifadeleriyle 

uyum içinde olduğu göze çarpmaktadır. Topoloji konularının yer aldığı geometri 

derslerinde Öklid geometrisinden alışık olunan iç, dış ve sınır kavramı, benzerlikler, 

uzay geometrideki küre, silindir gibi konuların yeni bilgiler ışığında tekrar 

tartışılmasının öğrenciler için faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

Bu ünitede farklı geometrilerin karşılaştırılmasıyla öğrencilerin üst düzey bilişsel 

becerilerinin geliştirmesi beklenmektedir. Katılımcılar da bu beklentileri, ünitenin 

öğrencilerin bilişsel becerilerini geliştireceği (İ1, s.57), kiminin ise üst düzey bilişsel 

becerileri geliştirebileceği (O1, s.79) şeklinde ifade etmişlerdir. Ünitenin öğrencilerin 

hem Öklid geometrisi hakkındaki bilgilerini yeniden düzenlemesi hem de topolojinin 
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öğrencilerin zihninde var olan geometri şemasında topolojinin de yer alması sağlanarak 

yeniden düzenlenmesi açısından faydalı olabileceği düşünülmektedir.  

5.2.2.2. Düzlemde Eğriler Ünitesi 

Eğriler ünitesi topolojiye giriş ünitesinden hemen sonra değerlendirildiği için bir 

bakıma ilk ünitenin tamamlayıcısı olma rolünü üstlenmiştir. Ünitenin örnek ve etkinlik 

yönünden zengin olması veya ilk ünitede bahsedilen ancak örneklenmeyen topolojik 

özelliklere değinilmesi bakımından öğretmen ve öğretmen adaylarının beğenisini 

toplamıştır (Örneğin; İ2, s.58). Bunun yanında ünitede konunun somutlaştırılmış olduğu 

vurgulanmıştır (Örneğin, O7, s.84). Ancak eğriler ünitesinde çizimlerin çok olması kimi 

öğretmenlerin konunun öğrenciler tarafından sevileceği yorumunu yapmasına sebep 

olmuşken aynı sebep yani çizimlerin çok olması kimi öğretmenler tarafından sıkıcı 

olabileceği ve öğrencilerin üniteyi sevmeyeceği şeklinde yorumlanmıştır (Örneğin; Ö3, 

s.109; Ö5, s.109). Yine bazı katılımcılar öğrencilerin önceden bildikleri kavramları 

yeniden farklı bir yaklaşımla incelemenin bir katkı sağlamayacağını düşünmekte, kimisi 

ise bu durumun öğrencilerin hoşlarına gideceğini belirtmektedirler (Ö7, s.110; Ö6, 

s.110). Öğretmenlerin aynı sebepleri göstererek farklı sonuçlara varmaları dikkat çeken 

bir noktadır. Öğretmenlerin görüşlerindeki bu farklılığın sebebi, öğretmenlerin 

çalıştıkları okul türlerinin, öğrenci gruplarının başarılarının birbirlerinden farklı olması 

olarak düşünülebilir.  

Genel olarak en kolay olduğu düşünülen ve çok beğenilen ünitenin eğriler ünitesi 

olduğu söylenebilir. Literatür incelendiğinde de topolojinin öğretimine ilişkin 

materyallerde en çok yer alan konunun eğriler ünitesi olduğu ve bu konuya ilişkin 

ilköğretim seviyesinde etkinliklerin yer aldığı da görülmektedir (Powell, 1965; 

Foley,1967). Öğretimin en alt basamağında yani ilköğretim seviyesinde bile eğriler 

konusunun ele alınabiliyor olması, öğrencileri topolojiyle tanıştırmak için farklı 

seviyelerde ele alınmaya en müsait olan konunun eğriler konusu olduğu söylenebilir. 

Elastik geometri olarak bilinen topolojide nesnelerin topolojik dönüşümleri hayal 

gücünü kullanmayı gerektirmekte, bu uygulamamaların uzun vadede öğrencilerin 

uzamsal yeteneklerini geliştireceği düşünülmektedir. Topoloji problemleriyle uğraşmak, 
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uzamsal becerilerin kullanılmasını sağladığı ve geometrik düşünmeye katkı sağlayacağı 

düşünülmekte (Wallrabeinstein, 1973), katılımcıların olumlu yönde görüşleri de 

ünitelerin uzamsal becerilerle ilişkilendirildiğini göstermektedir (Örneğin; Ö6, s.108). 

5.2.2.3. Çizgeler Ünitesi  

Çizgeler ünitesi ortaya çıkış problemi itibariyle tam bir günlük yaşam problemi örneği 

teşkil etmektedir. Bu çalışmada üniteye Köningsberg problemiyle giriş yapılmış olması 

hem öğretmen adayları hem öğretmenlerin beğenisini toplamıştır. Öğretmen adayları ve 

öğretmenler bu problemle giriş yapılmasının öğrencilerin merakını uyandıracağı ve 

konuyu ilgi çekici bulacakları yönünde yorumlanmıştır (Örneğin; İ4, s. 65; O4, s. 92). 

Bunun yanında günlük hayatta uygulamaları olan bu örneklerin günlük hayatta 

uygulamaları olmasından dolayı konuyu öğrencilerin seveceklerini düşünmektedirler 

(Örneğin; O3, s.91; O1, s.91). 

Katılımcılardan bazıları (O2, s.92) çizgeler ünitesinin düşünme ve akıl yürütme 

becerilerini geliştirebileceğini ifade etmiştir. Üniteler hazırlanırken geometri öğretim 

programında yer alan akıl yürütme, problem çözme, ilişkilendirme, uzamsal beceriler, 

eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine dikkat edilmiş olup, katılımcıların bu 

yöndeki ifadeleri, ünitelerin öğretim programında yer alan bu becerilerle uyumlu 

hazırlandığı şeklinde yorumlanmıştır. 

Çizgeler ünitesinin öğrencilerin matematiğe ilişkin tutumlarının olumlu yönde 

etkileyeceği ve matematiksel düşünme becerilerini arttırabileceği birçok katılımcı 

tarafından vurgulanmıştır. Örneğin, bir katılımcının (O1, s.92); 

“ .. bu konuları gördükten sonra bizlerin görmüş olduğu lise matematik 

müfredatının ne kadar yavan ve tekdüze olduğunu anladım. öğrencilerin 

gerçekten zihninin çalıştıracağı, çok eğlenceli ve yararlı konular olduğunu 

düşünüyorum. Ben öğretmen adayı olarak başta çalışmayı yapan size, sonra 

katkısı olan herkese teşekkür ederim…” 

ifadeleri, ortaöğretim geometri öğretim programına entegre edilebileceği düşünülen 

topoloji ünitelerinin faydalı olacağına inancının oldukça kuvvetli olduğunu 

göstermektedir.  
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Dikkat çeken bir başka nokta çizgeler ünitesinin matematik dışındaki birçok alanda 

kullanılıyor olmasına rağmen (Ör; Ünlü, Yıldırım & Ayar, 2008; Tarım, 2006; Karaş & 

Batuk, 2005) katılımcıların çizgeler bu disiplinden çok günlük hayatta kullanılmasına 

vurgu yaptıkları görülmektedir. Ünite içeriğinde (s.197) çizgelerin diğer disiplinlerde 

kullanıldığı kısaca ifade edilmiştir. Ancak katılımcılar daha çok günlük hayatta 

çizgelerin kullanımına vurgu yapmışlardır. Bu nedenle ünitelerin içeriğinde çizgelerin 

diğer disiplinlerle ilişkisinin yeteri kadar vurgulanamadığı, ünitenin programda yer 

alması durumunda diğer disiplinlerdeki uygulama alanlarına daha çok yer verilebileceği 

düşünülmektedir.  

Ünite düzlemsel çizge kavramına ilişkin kazanımın kazandırılamayacağı, kavrama 

ilişkin açıklamaların yeterli olmayışı yönünde eleştirilmiştir. Ünitede düzlemsel çizge 

kavramı tanıtılmış, ilgili örneklerden sonra konuya ilişkin alıştırmaya ve konuyla ilgili 

bir tane ölçme değerlendirme sorusuna yer verilmiştir. Ancak katılımcılardan bazıları 

düzlemsel çizge kavramının anlaşılmasını güç bulmuşlardır (Örneğin; Ö1, s.114; Ö6, 

s.114). Bu güçlük bu kavramların öğretim programına entegrasyonunun gerçekleşmesi 

durumunda düzlemsel çizge kavramıyla ilgili daha ayrıntılı açıklamalara ve 

uygulamalara yer verilerek giderilebilir.  

Ölçme ve değerlendirme bölümü geliştirilmesi önerilen bir diğer bölümdür. Ölçme ve 

değerlendirme bölümünde yer alan sorunun düzlemsel çizge sorusunun standart ölçme 

ve değerlendirme sorularına alternatif olarak araştırma ödevi olarak verilebileceği 

düşünülmüştür. Ancak bazı katılımcıların çağdaş ölçme ve değerlendirme 

yaklaşımlarına yer verilmesi gerektiğini ifade etmeleri (O4, s.90; O3, s.91), ölçme ve 

değerlendirme bölümünün çağdaş yaklaşımlar açısından yeterli olmadığı şeklinde 

yorumlanabilir. 

5.2.2.4. Yüzeyler Ünitesi 

Hazırlanan üniteler arasında en zor olduğu düşünülen ünite yüzeyler ünitesi olduğu 

söylenebilir. Topolojiye giriş, düzlemde eğriler ve çizgeler ünitelerinin yer alabileceği 

düşünülen sınıf seviyesi hakkında da ağırlıklı bir görüş bulmamıştır. Ancak yüzeyler 

ünitesi ya 12. sınıf seviyesine uygun bulunmakta veya ortaöğretim öğrencilerinin 
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seviyesine uygun bulmamaktadır. Bu ünitenin uygun olduğu düşünülen sınıf seviyesi 

sorulduğunda öğretmen ve öğretmen adaylarının seçmeli ders olarak yer alması veya 

yer almaması yönündeki görüşlerin ağırlığı diğer ünitelere göre daha fazladır (Örneğin; 

O7, s. 94; Ö4, s.119; Ö5, s.119;  Ö7, s.119 ).  

Ünitede yer alan kavramların açıklamalarının yeterli olmadığı olduğu görüşü diğer 

topoloji ünitelerine göre daha yaygındır (Örneğin;  İ2, s.69; O7, s.95). Ünitede yer alan 

çoğu kavramın anlaşılmasının güç olduğu bir veya birkaç öğretmen/öğretmen adayı 

tarafından düşünülse de klein şişesi çoğu katılımcı tarafından anlaşılması güç 

bulunmuştur. Klein şişesi birçok matematik kitabında yer alan topolojinin popüler 

kavramlarından biridir (Ör; Mottershead, 1978, s.36-38; Smith, 2012 s.401).  Bu 

kavramın zor bulunmasının sebebi bazı katılımcıların belirttiği gibi (Örneğin; İ1, s.69; 

İ2, s.69; Ö3, s.120), klein şişesinin 3 boyutlu uzayda oluşturulamamasından 

kaynaklanmaktadır. Katılımcıların klein şişesinin anlaşılmasının güç olacağı yönündeki 

görüşleri dikkate alınarak konunun içeriği, açıklamalar, görsel ögeler ve uygulama 

yönünden artırılabilir veya konu yeniden düzenlenebilir. Tüm ünitelerde kullanılması 

etkili olsa da, özellikle yüzeyler ünitesinde teknoloji kullanımının gerekli olabileceği 

düşünülmektedir. Örneğin 3 boyutta oluşturulamayan klein şişesi, çeşitli bilgisayar 

uygulamaları yardımıyla görselleştirilebilir, dersin işlenişinde teknoloji destekli 

uygulamalardan yararlanılabilir.  

Ünite öğrencilerin alışık oldukları eğri, küre, silindir, düzlem gibi yapılara, topolojideki 

açıklık, kapalılık, büzülebilme gibi farklı perspektiften incelenmesini sağlamayı, bu 

sayede öğrencilerin matematiksel düşünmelerine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bunun 

yanında görselleme ve uzamsal beceriler hakkında yürütülen çalışmalarda önerildiği 

gibi (Delice & Sevimli, 2010), ünitenin öğrencilerin zihinlerinde nesneleri döndürme ve 

biçimlerini değiştirme gibi görsel örnekler ve somut materyallerin kullanılmasını 

gerektiren etkinlikleri içermesinin öğrencilerin uzamsal becerilerini geliştireceğine 

inanılmaktadır. 

Yüzeyler ünitesinde en az diğer ünitelerdeki kadar örnek ve uygulamalara yer verilse ve 

katılımcılar tarafından konuyu açıklayıcı olduğu gerekçesiyle beğenilse de bazı 

katılımcılar örnek ve etkinliklerin artırılmasını önermektedirler (Örneğin; İ4, s.70). 
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Ünitenin diğer ünitelere göre daha fazla soyut uzamsal düşünme becerilerinin 

kullanılmasını gerektirmesi, öğrencilerin ünitede yer dönüşümleri hayal etmede 

zorlanabilecekleri düşünmeleri sebebiyle bu önerilerde bulunulduğu düşünülmektedir. 

Ancak ağırlıklı olarak yüzeyler ünitesinin ölçme ve değerlendirme bölümünün 

beğenildiği görülmekte, bazı katılımcılar tarafından belirtildiği gibi bunun sebebinin 

ölçme ve değerlendirme kısmında yer alan soruların günlük hayatla ilişkilendirmesi 

olarak yorumlanmaktadır (Örneğin; Ö6, s.121). 

En çok eleştiriyi ünitenin programda yer almasıyla ilgili madde almıştır. Katılımcılar 

ünitenin getireceği faydalarının farkında olmalarına rağmen (Ö1, s.123; Ö3, s.123), 

endişelerine de yer vermişlerdir. Katılımcılar var olan programın bu haliyle bile çok 

yoğun olduğunu dolayısıyla bu ünitenin programı daha da yoğunlaştıracağı 

düşünmektedirler (Örneğin; Ö6, s.123; Ö4, s.123). Bu endişe diğer üniteler için de dile 

getirilse de yüzeyler ünitesi için daha yoğun olarak belirtilmiştir. Bunun olası bir 

nedeni, yüzeyler ünitesinin diğer topoloji ünitelerine göre daha çok sayıda farklı kavram 

içermesidir.  

Sonuç olarak, bu bölümde topoloji ünitelerinin geometri öğretim programında yer alan 

amaç ve hedeflere paralel olarak nasıl oluşturulduğu ve oluşturulabileceği tartışılmış, 

üniteler katılımcıların görüşleri ışığında irdelenmiştir. Topoloji ünitelerinin, uzamsal 

yeteneklerin geliştirilmesi, geometriler arasındaki ilişkilerin kavranması, akıl yürütme, 

ilişkilendirme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi birçok beceriye ve amaca olumlu 

yönde katkı sağlamasının mümkün olduğu gözükmektedir. Ancak, uygulamada 

önyargıyla karşılaşılabileceği, geometri öğretim programının yoğun bir içeriğe sahip 

olması, konuları yetiştirmede zaman sıkıntısı yaşanabileceği gibi bazı problemler de 

katılımcıların vurguladığı bir durumdur. Ünitelerdeki açıklama ve örneklerin, sınıf içi 

uygulamaların artırılmasının, görsel ögelere daha çok yer verilmesinin ve teknoloji 

destekli uygulamaların topoloji konularını daha anlaşılır kılacağı görülmektedir. Bunun 

yanında yeni bir konuya adaptasyonun getireceği zorluklar da göz ardı edilmemelidir. 
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5.3. Öneriler 

Bu bölümde araştırma elde edilen sonuçlar doğrultusunda çeşitli öneriler sunulacaktır. 

Öneriler bölümü uygulayıcılara yönelik öneriler ve araştırmacılara yönelik öneriler 

olmak üzere iki bölümde incelenmiştir. Ancak araştırma problemi dikkate alınırsa 

ünitelerin uygulayıcıları öğretmenler olarak düşünülebileceği gibi, araştırma geometri 

öğretim programının geliştirilmesine yönelik bir tasarı niteliğinde olduğundan program 

geliştiriciler de uygulayıcılar olarak düşünülebilir. Bu bölümde hem program 

geliştiricilere hem de öğretmenlere yönelik bazı öneriler sunulmaktadır. 

5.3.1. Uygulayıcılara Yönelik Öneriler 

5.3.1.1. Program Geliştiricilere Yönelik Öneriler 

Öğretmen ve öğretmen adaylarının ünite hakkındaki görüşleri dikkate alındığında 

öğrenciler için en basit ve uygulaması kolay olduğu düşünülen ünitenin eğriler ünitesi 

olması ve topolojiye giriş ünitesinde anlaşılmayan noktaların eğriler ünitesinde 

anlaşıldığının düşünülmesi de dikkate alınması gereken bir noktadır. Yine çizgeler 

ünitesinin ortaya çıkış problemi dikkate alınarak gerçek hayatla doğrudan ilişkili olması 

ve bu sebeple öğrencilerin üniteye yaklaşımlarının olumlu yönde olacağına ilişkin bir 

görüş birliği olması dikkate değerdir. Bu nedenle ünitelere veya bir kısmına programda 

verilmesi durumunda eğriler ve çizgeler ünitelerinin topolojiye giriş ünitesinin 

harmanlanarak bir bütün halinde yer almasının, topolojiye giriş ünitesinde bahsedilen 

topolojiyle ilgili temel kavramların eğrilerin özellikleriyle birlikte veya çizgeler 

üzerinden örneklenerek verilmesinin daha anlaşılır olacağı düşünülebilir. Bu sayede 

örneklerin yetersiz olduğu düşünülen giriş ünitesi eğriler ve çizgeler üniteleriyle 

örneklendirilmiş ve uygulama imkanı sağlanmış olur.  

Genel kanaat yüzeyler ünitesinin zor anlaşılması güç olduğu ve programda yer 

almamasının daha uygun olabileceği yönünde olsa da ünitenin içerik yönünden 

zenginliği, kazandıracağı zihinsel beceriler, üst eğitim kurumlarına hazırlayıcılığı 

katılımcılar tarafından da dile getirilmiştir. Bu görüşlerin yanında ortaöğretimin bir üst 

öğretim kurumlarına hazırlama amacı da dikkate alınırsa, ünitede yer alan kavramların 

faydalı olabileceği aşikardır. Ancak ünite eleştiriler de göz önünde bulundurularak 
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kavram yönünden daraltılıp örnek ve uygulama sayısı artırılıp, bir bütün halinde olmasa 

da programda parça parça yer alabilir. 

5.3.1.2. Öğretmenlere Yönelik Öneriler 

Öğretmenlerin görüşlerine dikkat edildiğinde ünitelerde en çok eleştirdikleri bölüm 

örnek etkinlik ve ölçme değerlendirme bölümüdür. Kimi öğretmenler örnek ve 

etkinliklerin sayıca az olmasını veya çeşitlendirilmesinin gerektiğinden bahsetmişlerdir, 

kimi ise örneklerin sıkıcı ve boş uğraşlar olarak görüleceğini belirtmiştir. Bunun dışında 

bazı örnekleri, sınıfça yapılan bir etkinlik gibi ünitede yer aldığından farklı bir biçimde 

yer alabileceği belirtilmiştir. Tüm bu eleştirilerin öğretim sürecinin ihtiyaca göre 

planlanmasıyla önlenebileceğinin farkında olunmalıdır. Bahsedilen topoloji konu ve 

kavramlarının öğretim programında yer alması durumunda, öğretmenlerin üniteleri 

uygulama süreci konusunda serbest olduğu unutulmamalıdır. Öğretmenler öğrencilerin 

ihtiyaçlarına göre örnek ve etkinliklerin sayısını, niteliğini artırıp azaltabileceği gibi, 

ölçme ve değerlendirme sorularını çeşitlendirebilir. Konunun öğretim programında yer 

alması durumunda, merkezi sınavlarda da konunun yer alması da muhtemeldir. Ölçme 

ve değerlendirme kapsamında öğrencilere konuyla alakalı proje ve araştırma ödevleri 

verip, değerlendirme sürece yayılabilir, böylece bazı öğretmenler tarafından dile 

getirilen sınavda çıkmazsa konuyu öğrencinin dinlemeyeceği endişesi de giderilebilir.  

5.3.2. Araştırmacılara Yönelik Öneriler 

Topoloji alanının kapsamı olukça geniştir. Bu çalışmada topolojinin ortaöğretim 

programına indirgenebilecek konular ilgili literatür taranarak belirlenmiştir. Ulaşılan 

kaynaklar temel alınarak ünitede ele alınacak konu ve kavramlar belirlenmiştir. 

Topolojinin başka hangi konu ve kavramlarının ortaöğretim seviyesinde ele 

alınabileceği, ilköğretim seviyesinde ele alınabilecek konu ve kavramların neler olduğu, 

ilköğretime yönelik ünitelerin nasıl olabileceğine yönelik başka araştırmalar yapılabilir.  

Çalışma kapsamında hazırlanan üniteler geleceğin öğretmenleri ve bugünün 

öğretmenleri tarafından değerlendirilmiştir. Ancak ünitelerin daha objektif ve gerçekçi 

değerlendirilmesi için gerçek sınıf ortamında çeşitli uygulamalar yapılabilir. Üniteler 

çeşitli öğrenci gruplarına uygulanarak, ünitelerin derste kullanılabilirliği ve öğrencilerin 
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bakış açısı değerlendirilebilir. Bunun yanın topoloji biliyor olmanın öğrencilere hangi 

anlamda faydalar sağladığı da farklı araştırma konularını oluşturabilir. 
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EK 1: TOPOLOJİ ÜNİTELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN BELİRLENMESİ 

ANKETİ 

1. … … … … … ünitesi geometri öğretim programında yer alacak olsa, hangi sınıf 

seviyesinde yer alması daha uygun olurdu? Söylediğiniz sınıf seviyesi için hangi 

konudan önce veya sonra gelmesi uygundur? Nedenleriyle açıklayınız. 

2. Ünitede yer alan açıklamalar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?   

3. Öğrencilerin anlamakta zorlanacağı bir kavram veya kavramlar var mıdır? Varsa 

nelerdir? (varsa) Sizce bu kavramı anlamakta neden sıkıntı çekeceklerdir? 

4. Konunun içeriğinin kazanımlarla ilişkisini nasıl değerlendirirsiniz? 

5. Örnekler ve etkinlikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? 

6. *Ünite sonunda bulunan ölçme ve değerlendirme soruları hakkında neler 

düşünüyorsunuz? 

7. Sizce öğrencilerin konuya yaklaşımları nasıl olacaktır? Sizce öğrenciler konu 

hakkında ne düşüneceklerdir? 

8. Hazırlanan ünitelerin derste kullanılabilirliği hakkında ne düşünüyorsunuz? 

9. Konunun öğretim programına eklenmesinin ne gibi olumlu veya olumsuz etkileri 

olabilir? 

10. Ünitenin geliştirilmesine katkı sağlamak için başka bir öneriniz veya belirtmek 

istediğiniz başka bir şey var mıdır? 

 

 

 

 

 

 

 

*Bu soru Topolojiye Giriş Ünitesi için cevaplanmayacaktır. 
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EK 3: KAZANIMLAR VE TOPOLOJİ ÜNİTELERİ 

 

TOPOLOJİYE GİRİŞ ÜNİTESİNE AİT KAZANIMLAR 

1. Öklid geometrisi ile diğer geometriler arasındaki ilişkileri anlar. 

2. Topolojinin diğer geometriler arasındaki yerini kavrar. 

3. Topoloji ile Öklid geometrisi arasındaki ilişki, benzerlik ve farklılıkları bilir. 

DÜZLEMDE EĞRİLER ÜNİTESİNE AİT KAZANIMLAR 

1. Kapalı eğrileri, açık eğrileri, bağlantılı eğrileri, bağlantısız eğrileri, basit eğrileri, 

basit kapalı eğrileri kavrar. 

2. Verilen bir eğrinin özelliklerini tanımlar. 

3. İstenen özellikte eğriler oluşturur. 

4. Verilen noktaların konumlarını düzlem üzerinde yer alan basit kapalı bir eğriye 

göre belirler. 

5. Birbirlerine topolojik olarak eş olan eğrileri belirler. 

6. Verilen bir eğriye topolojik olarak eş olan başka bir eğri oluşturur. 

ÇİZGELER ÜNİTESİNE AİT KAZANIMLAR 

1. Bir çizgenin kenarlarını, köşelerini ve köşelerin derecelerini belirler. 

2. İstenilen özellikteki çizgeleri oluşturur.  

3. Euler turunu açıklar.  

4. Verilen çizgeler için Euler turunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirler. 

5. Düzlemsel çizgeleri kavrar. 

YÜZEYLER ÜNİTESİNE AİT KAZANIMLAR 

1. Düzlemsel yüzeyi, küre yüzeyini, tor yüzeyini silindir yüzeyini tanımlar, günlük 

hayattan yüzey modellerine örnekler verir. 

2. Möbius şeridini ve klein şişesini bilir. 

3. Düzlem diyagramları yardımıyla yüzey modelleri oluşturur. 

4. Yüzey modellerinin topolojik eşdeğerlerini oluşturur. 

5. Yüzeylerin açık veya kapalı olduğunu belirler. 

6. Yüzeyin bağlantılı veya basit bağlantılı olup olmadığını belirler. 

7. Yüzey üzerinde yer alan eğrilerin büzülebilirliği ile ilgili uygulamalar yapar. 

8. Günlük hayatta kullanılan nesnelerin yüzeylerinin özelliklerini belirler. 
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1. TOPOLOJİYE GİRİŞ 

1.1. ÖKLİD GEOMETRİSİ VE TOPOLOJİ 

Geometri uzun yıllar boyunca Öklid’in etkisi altında kalmıştır. Buna bağlı olarak 

geometrinin gelişimi de önce Öklid geometrisi içinde başlamıştır, daha sonra Öklid 

içinde ortaya çıkan geometriler Öklid geometrisinden bağımsız, farklı geometri türleri 

olarak bu alanda yerini almıştır (Hacısalihoğlu, 1975, s.1-16).  Günümüzde ise 50’den 

fazla geometri çeşidi mevcuttur (MEB, 2010 s.6). 

 Bu bölümde geometrilerden kısaca bahsedilip topolojiye giriş yapılacaktır. 

Felix Klein (1882) geometriyi tanımlarken, aynı zamanda içeriklerine göre geometriyi 

sınıflamaya yardımcı olan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamada dönüşüm gruplarına 

vurgu yapılarak, geometrinin bir kümeye dönüşümler uygulandığında bu kümedeki 

değişmeyen özellikleri incelediği belirtilmiştir (Kidder, 1976). Bu tanımın geometriyi 

tanımlamak yanında geometrileri sınıflamaya da yardımcı olduğu söylenmiştir. Çünkü 

uygulanan dönüşüme göre dönüşüm altında değişmeyen özellikler de farklılaşmakta, 

yani farklı bir geometri türü ortaya çıkmaktadır. O halde geometrileri sınıflamadan önce 

dönüşümü tanımlamak gerekmektedir. Dönüşüm, geometrik nesneler arasındaki 

fonksiyonel bağıntı olarak tanımlanabilir. Fonksiyonel bir bağıntıda değişkenler 

herhangi bir matematik nesnesi olabilirken, nesneler geometrik olduğunda bu 

fonksiyonel bağıntı dönüşüm olarak adlandırılır (Hacısalihoğlu, 1975, s.3). 

Öklid geometrisini “dönüşümler” açısından ele alalım. Öklid geometrisinde hangi 

dönüşümler altında değişmeyen özellikler incelenmektedir? Öklid geometrisinde katı 

hareketler altında yani yansıma, öteleme, dönme dönüşümleri uygulandığında 

değişmeyen özellikler ele alınır. Bu dönüşümler altında “iki nokta arasındaki uzaklık” 

korunur (Arnold, 1963, s.22). Uzaklığın değişmemesinin bir sonucu olarak şeklin 

açıları, alanı, çokgenin kenar sayısı vb. gibi özellikler de değişmemektedir (Flegg, 1974, 

s.6). Aşağıda bu dönüşümlerle ilgili birkaç örnek verilmiştir. Şekil-1 bir üçgenin 

yansıma dönüşümüne örnektir, bu dönüşümde uzunluklar korunmaktadır. Bir üçgenin 

dönme dönüşümüne örnek olan Şekil-2 ve öteleme dönüşümü örneği Şekil-3’te de 

benzer şekilde uzunlukların değişmediği görülmektedir. 
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Şekil 1:  Bir üçgenin y eksenine göre yansıma dönüşümü 

 

 

 

Şekil 2: Bir üçgenin orijin etrafında 90° dönme dönüşümü 
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Şekil 3: Bir üçgenin bir u vektörüyle ötelenmesi dönüşümü 

 

Öklid geometrisinde hangi dönüşümler altında değişmeyen özelliklerin incelendiği 

belirtildi. Şimdi topolojiyi dönüşümler açısından ele alalım. Topoloji, topolojik 

dönüşümler altında değişmeyen özelliklerle ilgilenmektedir. Topolojide kabul edilen 

dönüşümler ise yer değiştirmek, germek, döndürmek, çekmek, bükmek, sıkıştırmak gibi 

elastik hareketlerdir. Hatta elastik maddeden yapılmış herhangi bir şekli, kesip geri 

yapıştırmak dahi (kesme işleminden önce birbirlerine komşu olan noktaların bu 

işlemden sonra da birbirlerine komşu olması koşuluyla) mümkündür (Arnold, 1963, 

s.23-24). Kısaca topolojinin elastik hareketler altında değişmeyen özellikleri incelediği 

söylenebilir. Bu özellikler ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

Dönüşüm gruplarını ve bu dönüşümler altında değişmeyen özellikleri belirten bir şema 

Şekil 4’te verilmiştir. Bu tabloda tüm dönüşüm grupları ve tüm özellikler 

bulunmamaktadır, bunun yerine en sık kullanılan dönüşümler ve temel özellikler yer 

almaktadır (Kidder, 1976). Şemada yer alan özelliklerle ve geometrilerle daha önce 

karşılaşılmamış olabilir ancak bunlar burada da ele alınmayacaktır. Bu şemada 

dönüşümler altında değişmeyen genel özellikleri ve dönüşüm grupları arasındaki 

ilişkileri anlamamıza yardımcı olacağı düşünüldüğünden, bu şekle yer verilmiştir. Bizim 

için önemli olan Öklid geometrisi ve topolojinin birbiriyle olan ilişkisidir. 
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1. Eğrinin açıklığı 

2. İç, dış, sınır noktası 

3. Lineer sıra, dairesel sıra 

4. Bağlantılık 

 5. Doğrudaşlık  

6. Çapraz oran 

 7. Doğruların paralelliği 

8. Uzaklık oranı 

9. Noktaların arasında olma 

 10. Açıların ölçüsü 

 11. Uzunluk 

 

Şekil 4 : Dönüşümlerde Değişmeyen Özellikler 

 

Şekil 4’de verilen şemada geometriler altında değişmeyen özellikler belirtilmiştir. 

Topolojide korunan temel özellikler açıklık-kapalılık, iç, dış ve sınır noktaları, 

noktaların sırası ve bağlantılılıktır. Öklid geometrisinde korunan temel özellikler ise 

açıklık-kapalılık, iç, dış ve sınır noktaları, noktaların sırası ve bağlantılılık, doğrudaşlık, 

çapraz oran, doğruların paralelliği, uzaklık oranı, noktaların arasında olma, açıların 

ölçüsü ve uzunluktur. Buna göre topolojide daha az sayıda özellik korunmaktayken 

Öklid geometrisinde uzunluk, açıların ölçüsü gibi daha fazla özellik korunmaktadır. 

Öklid geometrisinde daha fazla özelliğin korunması onun daha genel bir geometri değil, 

daha özel yani daha dar kapsamlı bir geometri olduğunu gösterir. Topolojik dönüşümler 

altında ise daha az sayıda özellik korunduğundan daha genel yani daha kapsamlı bir 

geometridir. Bu durumu kümelerle şekildeki gibi açıklayabiliriz. 
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Şekil 5 

Her Öklid dönüşümü aynı zamanda bir benzerlik, afin, projektif ve topolojik dönüşüm 

belirtir. Yani bir örnekle açıklayacak olursak Öklid geometrisinde yer alan bir öteleme 

dönüşümü aynı zamanda topolojide topolojik bir dönüşüm ifade eder. Ancak herhangi 

bir topolojik dönüşüm her zaman bir Öklid dönüşümü ifade etmez. Örneğin, bir çemberi 

bir kareye dönüştüren dönüşümü düşünelim. Bu dönüşümde Öklid dönüşümünde 

değişmeden kalması gereken özellikler, örneğin iki nokta arasındaki uzaklığın 

değiştiğini kolayca görürüz. Dolayısıyla bu dönüşüm sadece topolojik bir dönüşümdür. 

Topolojik dönüşümler ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 
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Şekil 6 : Bir topolojik dönüşüm örneği 

Topoloji önceleri bir geometri çeşidi olarak doğsa da şu anda tüm matematiksel alanlara 

ulaşmış durumdadır (Barr, 1964, s.2). Hatta coğrafi bilgi sistemleri, mimari, bilgisayar 

bilimleri, mekanik, fizik, kimya, moleküler biyoloji gibi matematik dışındaki birçok 

alanda da topolojinin çeşitli dallarından faydalanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı da 

birçok alanda kullanılan topolojiyi temel kavramlarıyla ele almaktır. 

1.2. TOPOLOJİK EŞDEĞER 

Topolojinin topolojik dönüşümler altında değişmeyen özellikleri incelediği belirtilmişti. 

Şimdi bu dönüşümlerin özelliklerini biraz daha ayrıntılı ele alalım.  

Geometrik nesneler arasındaki fonksiyonel bağıntıyı dönüşüm olarak isimlendirdiğimizi 

söylemiştik. Bir dönüşümün topolojik olması için  

 Bu dönüşümün ve tersinin her bir noktayı tek bir noktaya eşlemesi ve 

 Eşleşmelerin noktaların “yakın”larındaki noktalar “yakında” kalacak şekilde 

yani komşulukları koruyacak şekilde meydana gelmesi gerekmektedir (Flegg, 

1974, s.17).  

Komşuluğun ne olduğunu örneklerle açıklayalım. Bir doğru üzerindeki P noktasının 

komşuluğu P noktasını içine alan bir açık aralıktır (Şekil 7). Bir düzlemdeki Q 

noktasının komşuluğu Q’ yu merkez kabul eden bir çemberin içi olarak düşünülebilir 

(Şekil 8) ve benzer şekilde uzaydaki bir R noktasının komşuluğu da R noktasını merkez 

kabul eden bir kürenin içi olarak düşünülebilir (Meserve, 1973, s.47). 
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Şekil 7 

 

Şekil 8 

Komşulukların korunması şu şekilde açıklanabilir, Şekil 9’da verilen topolojik 

dönüşümde bir A noktasının yanındaki B noktasının görüntüsü, dönüşüm sonucu elde 

edilen yeni yapıda yine A noktasının görüntüsünün yanındadır. 

 

Şekil 9 

Germe, büzme, sıkıştırma, döndürme gibi elastik deformasyonlarda (biçimini bozma) 

komşuluklar korunduğundan topoloji bu işlemlere izin verir. Yani 2 ve 3 boyutta bir 

nesnenin deforme edilmesi (germe, sıkıştırma, büzme vb.) o nesneye bir topolojik 

dönüşüm uygulanmasını ifade eder (Arnold, 1963, s.23). Bu durum topolojinin “elastik 

geometri” olarak bilinmesini açıklar. Bu geometride çeşitli dönüşümlerle şekillerin 

deformasyonu mümkündür ancak dönüşümlerle -aynı noktaları tekrar bir araya 

getirecek şekilde yapıştırma yapılmadan- şekillerin kesilmesi veya bir arada 

bulunmayan noktaların bir araya getirilmesi mümkün değildir. Örneğin düzlemdeki bir 
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doğrunun topolojik bir dönüşüm sonucu düzlemdeki bir çembere eşlenmesi mümkün 

değildir. Matematiksel olmayan bir ifadeyle bunun sebebini açıklarsak, bu dönüşümün 

doğruyu eğdikten sonra uç noktalarını birbirine yapıştırmak ile mümkün olduğunu 

hissedilir. Bu duruma ilişkin şekil-10’daki örneği incelersek A noktasının görüntüsü 

olan A  noktası N' ile B' arasında olur. Ancak doğru üzerindeki A noktası B ile N 

arasında değildir. Yani doğrunun uç noktalarındaki komşuluk durumu dönüşüm altında 

korunmamış olduğundan bu işlem topolojik dönüşüm değildir. 

 

Şekil 10: Bir doğruyu bir çembere eşleyen herhangi bir dönüşüm topolojik bir dönüşüm olamaz. 

Bir topolojik dönüşümle birbirlerine eşlenebilen iki şekle topolojik eşdeğer denir ve her 

bir şekil diğerinin topolojik eşdeğeri veya topolojik resmidir (Hacısalihoğlu, 1975, 

s.225). Örneğin bir kahve fincanıyla bir simit nesnesi topolojik olarak eşdeğer 

nesnelerdir. Bir simidin şekil verilmesi kolay elastik bir maddeden yapıldığını 

düşünürsek sıkıştırıp eğip bükerek bu nesneyi bir kahve fincanı şekline çevirebiliriz. 

Dolayısıyla bir kahve fincanı ve bir simit topolojik olarak eş nesnelerdir. Aşağıda bir 

simidi bir kahve fincanına çeviren deformasyonun basamakları verilmiştir. Bu 

nesnelerin hepsi topolojik olarak birbirine eşdeğerdir. Matematikçiler arasında yaygın 

olan “ Bir topolog bir kahve fincanıyla bir simidi ayırt edemeyen kişidir” esprisi de bu 

dönüşümün mümkün olmasından kaynaklanmaktadır.  

    Şekil 11: Bir simidin bir kahve fincanına deformasyonu  
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2. DÜZLEMDE EĞRİLER  

Sizce eğri nedir?  

Aşağıdaki resimlerde birçok eğri örneği yer almaktadır. Örneğin ip atlayan çocukların 

ellerindeki ipin şekli bir eğri gösterir.  İkinci fotoğrafta ise Ortaköy manzarası yer almaktadır. 

Yine bu resimde birçok eğri görülebilmektedir. Örneğin Boğaz köprüsünün halatları, sandalın 

kenarlarının şekli, caminin pencerelerinin şekli birer eğri örneğidir. Siz de eğrilere günlük 

hayattan örnekler veriniz. 

 
 

 

2.1.  EĞRİ 

Eğri kelimesi kullanıldığı yere göre, yani çalışıldığı geometriye göre farklı anlamlara 

gelmektedir. Eğri kelimesi yaygın olarak iki veya üç boyutlu uzayda tek fonksiyonun 

grafiği anlamında kullanılmaktadır (Rahimov, 2006). Alışık olduğumuz Öklid 

geometrisinde ise herhangi iki nokta arasındaki en kısa yol doğru olarak tanımlanırken, 

eğri iki nokta arasındaki herhangi bir yol olarak tanımlanabilir. Ancak genel olarak eğri 

sürekli hareket eden bir noktanın izlediği yol olarak tanımlanabilir (Whyburn, 1942). 

Bir düzlem eğrisine örnek olarak bir karıncanın bir kağıt üzerinde izlediği yol 
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verilirken, üç boyutlu uzaydaki eğriye örnek olarak bir sineğin uçarken izlediği yol 

verilebilir. 

2.2. EĞRİLERİN TOPOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Bir düzlem üzerinde yer alan eğriye düzlemsel eğri denir (Smith,  2010, s.414). Çeşitli 

düzlemsel eğri örnekleri aşağıda verilmiştir. 

   

 

Bu eğrilerden bazıları çeşitli topolojik özellikler bakımından birbirlerine benzerlerken, 

bazı özellikler bakımından birbirlerinden farklıdır.  

 Yukarıda verilen eğrileri herhangi bir özelliğe göre gruplayacak olsanız bu 

eğrileri nasıl gruplardınız, hangi özelliklere dikkat ederdiniz? 

 

 

 

Bu bölümde inceleyeceğimiz eğrilerin bir kısmını Öklid geometrisinden tanışık 

olduğumuz eğriler (üçgen, çember, dikdörtgen vb.) oluştursa da burada bu eğriler 

topoloji açısından ele alınacaktır. Burada incelenecek özellikler kapalı, açık, bağlantılı, 

bağlantısız olma özellikleridir. 
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Eğer bir eğri kendini kesmiyorsa bu eğriye basit eğri denir (Smith, 2010, s.G22).  Eğer 

eğri kendisini keserse bu eğriye de basit olmayan eğri denir. Eğrinin kendisini kesmesi 

basitçe bir noktasından birden fazla kere geçmesi olarak düşünülebilir. Şekildeki 

örnekler üzerinden bu kavramları açıklayalım. Şekil 1’deki eğri işaretli A noktası 

üzerinden ikinci kez geçmektedir, yani kendini kesmektedir, dolayısıyla bu eğri basit bir 

eğri değildir. Benzer biçimde Şekil 2’deki eğri B noktasında kendini kesmektedir, yani 

bu eğri de basit olmayan bir eğridir. Ancak Şekil 3’te verilen eğri hiçbir yerde kendini 

kesmemektedir, dolayısıyla bu eğri basit bir eğridir. 

             

Şekil 1     Şekil 2     Şekil 3 

 

Siz de basit ve basit olmayan eğri örnekleri çiziniz. 

a. Basit eğriler 

 

 

 

 

b. Basit olmayan eğriler 

 

 

 

Bir eğrinin başlangıç ve bitiş noktası yoksa (Smith, 2010, s.G4) yani başlangıç ve bitiş 

noktaları aynıysa bu eğriye kapalı eğri denir. Daha basit bir dille ifade edecek olursak 

başladığımız noktaya geri dönmek koşuluyla elimizi kaldırmadan çizebildiğimiz eğriler 

kapalı eğrilerdir.  
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Kapalı eğrileri çizmeye nereden başlarsak başlayalım, eğriyi çizmeyi tamamladığımızda 

başlangıç noktasına geri döneriz. Örneğin Şekil 4’te verilen eğriler kapalı eğrilerdir. 

 

 

Eğer bir eğrinin başlangıç ve bitiş noktaları birbirinden farklı oluyorsa bu eğriye açık 

eğri denir. Şekil’5 te açık eğri örnekleri verilmiştir. 

                        

Şekil 5 

           Siz de açık ve kapalı eğri örnekleri çiziniz. 

a. Açık eğriler: 

 

 

 

b. Kapalı eğriler 

 

 

 

 

 

Şekil 4 
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Bir eğri hem basit hem de kapalıysa bu eğrilere basit kapalı eğri denir. Jordan eğrisi 

olarak da bilinen basit kapalı eğriler şu şekilde de tanımlanabilir. Bir eğrinin herhangi 

bir noktasından başlayarak ve tüm noktalardan sadece bir kere geçerek başlanılan 

noktaya dönülebiliyorsa bu eğrilere basit kapalı eğriler denir (Foley, 1967, s.5; 

Mottershead, 1978). Şekil-6’da verilen örnekler ve Öklid geometrisinden bildiğimiz 

üçgen, dörtgen ve diğer poligonlar basit kapalı eğriye örnek oluşturur.  

       

 

Basit kapalı bir eğri düzlemi ortak noktası olmayan iki ayrı bölgeye ayırır, eğri her iki 

bölgenin de sınırı olur (Arnold, 1963, s.88). Jordan eğri teoremi olarak bilinen bu 

teoreme ait örnekler şekil-7’de verilmiştir. Şekil 7’de verilen eğrinin basit kapalı eğriler 

olduğu daha önce de belirtilmişti. Dolayısıyla bir düzlem üzerinde yer alan bu eğriler 

düzlemi iç (sınırlı olan bölge) ve dış (sınırsız olan bölge) olmak üzere iki ayrı bölgeye 

ayırırlar. Şekil 8’de verilen A noktası eğrinin iç bölgesinde yer alırken B noktası ise 

eğrinin dış bölgesinde yer alır. 

  

Basit kapalı eğrileri farklı bir biçimde yeniden tanımlayabiliriz. Eğer düzlem üzerinde 

yer alan kapalı bir eğrinin yalnız bir tane iç bölgesi bulunuyorsa bu eğri basit kapalı 

eğridir. 

Şekil 6 

Şekil 7 Şekil 8 
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ETKİNLİK 

1. Aşağıda düzlem üzerinde yer alan çeşitli eğriler ve noktalar verilmiştir. Bu 

noktaların aynı bölgede olup olmadığını bulunuz ve verilen tablonun ilk 

sütununa cevaplarınızı yazınız. 

 

1.                                    2.               

3..               4.  

5.     6.  

7.  
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2. Verilen noktaları birleştiren herhangi bir çizgi çiziniz. Çizdiğiniz bu çizgi eğriyi 

kaç farklı noktada kesmektedir? Cevaplarınızı tabloya yazınız. 

 

3. Yukarıda doldurduğunuz tablodan yararlanarak iki noktanın aynı bölgede olup 

olmaması ve A ile B noktaları arasında çizilen çizginin eğriyi kesme sayısı ile 

ilgili herhangi bir genelleme yapabilir misiniz? Hangi durumda A ile B aynı, 

hangi durumda farklı bölgededir? 

 

 

4. a.  Aşağıda düzlem üzerinde yer alan başka bir eğri bulunmaktadır, 

verilen A noktası eğrinin hangi bölgesinde yer almaktadır?

 

b. Eğrinin yer aldığı düzlemde tek bir nokta veriliyor, bu noktanın eğrinin iç 

bölgesinde mi dış bölgesinde mi olduğunu anlamak için genel bir çözüm yolu üretin. 

(İpucu:  Yukarıda iki nokta için bulunan genellemeden yoldan yola çıkarak bu 

soruya bir çözüm üretebilirsiniz.) 

 Aynı bölgede olup olmadığı 

E / H 

A’dan B’ye çizilen 

çizginin eğriyi kesme 

sayısı 

 Tek/Çift 

1 Evet 2 Çift 

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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İki veya daha fazla ayrı parçalardan oluşan eğrilere bağlantısız eğriler denir 

(Hacısalioğlu, 1975, s.230). Bağlantısız eğriye örnek olarak hiperbol verilebilir (Şekil-

9). Hiperbol birbirinden ayrı iki koldan meydana gelir, dolayısıyla bağlantısızdır. Bir 

eğri tek parçadan oluşuyorsa bağlantılıdır, hiperbolün her bir kolu kendi başına 

bağlantılı eğrilerdir. Çember, doğru, parabol da bağlantılı eğrilerdir. 

 

Şekil 9: Hiperbol bağlantısız bir eğridir, ancak her bir kolu ayrı ayrı bağlantılı eğrilerdir. 

 

 

Şekil 10: Bir çember, parabol ve doğru bağlantılı eğrilerdir. 

 

ETKİNLİK 

Aşağıda harf şeklindeki eğriler verilmiştir. Bu eğrilerin bağlantılılığı hakkında neler 

söylenebilir? 

A bağlantılı Q  

Ç  İ  

Ğ  X  

Ü  E  
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2.3. EĞRİLERİN TOPOLOJİK DÖNÜŞÜMLERİ 

Topolojinin topolojik dönüşümler altında değişmeyen özellikleri incelediği daha önce 

de belirtilmişti. Aşağıda topolojik dönüşümlerle ilgili birkaç örnek verilmiştir. Verilen 

örneklerde eğrilerin hangi özelliklerinin değişmediğini tartışalım.  

Örnek 1: Düzlemde yer alan bir çember deforme edilerek yani matematiksel olarak 

çeşitli dönüşümler uygulanarak bir kareye çevrilebilir. 

 

 

 

 

 

Bir önceki bölümde eğrilerin topolojik özellikleri ele alınmıştı. Düzlemdeki bir 

çemberin, bir elipsin ve karenin ortak özelliği basit kapalı eğri olmalarıdır. Yani kapalı 

bir eğri olma ve basit olma birer topolojik özelliklerdir ve topolojik dönüşümler altında 

değişmezler. Şimdi bu durum göz önünde bulundurularak basit kapalı eğri yeniden 

tanımlanabilir. Topolojik olarak bir çembere eş olan şekillere basit kapalı eğriler denir 

(Hacısalihoğlu, 1975, s.233).  

Örnek 2:Bir parabol çeşitli dönüşümlerle bir doğruya çevrilebilir. 

 

 Yukarıda verilen ikinci örneği ele aldığımızda çeşitli dönüşümlerle bir parabolün bir 

doğruya dönüşebildiğini, yani parabolün doğruya topolojik olarak eş olduğunu 

görüyoruz. Burada dikkat çeken ortak özellik bu eğrilerin hepsinin açık eğri olmasıdır. 

Doğrular, paraboller ve hiperbolün bir kolunun topolojik olarak birbirlerinden farkları 

yoktur yani hepsi aynı topolojik özelliklere sahiptir ve bu eğrilere basit yaylar denir. 

Basit yayları topolojik eş kavramı yardımıyla, doğruya topolojik olarak eş olan şekiller 

basit yaylardır diye tanımlayabiliriz (Hacısalihoğlu, 1975, s.233). 
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Önceki bölümlerde topolojik özelliklerden bağlantılı ve bağlantısız eğri tanımları 

verilmişti. Bu özellikler de topolojik özellikler olduğundan topolojik dönüşümler altında 

korunur. Yani topolojik dönüşümler bağlantılı bir eğriyi bağlantılı bir eğriye ve 

bağlantısız bir eğriyi bağlantısız bir eğriye çevirir. Ancak bu durumdan bütün bağlantılı 

eğriler topolojik olarak eşdeğerdir anlamı çıkmaz, çünkü bağlantılılığın da dereceleri 

vardır.  Bir doğrunun ve bir çemberin bağlantılı eğriler olduğuna önceki bölümde yer 

verilmişti. Ancak biliyoruz ki bir çember ile bir doğru topolojik olarak eşdeğer 

değillerdir. Bunu bağlantılık açısından ele alacak olursak, bir çemberin bağlantılılığı bir 

doğrununkinden daha büyüktür. Sezgisel olarak açıklarsak bir çemberden bir nokta 

çıkarıldığında çemberin hala bağlantılı olduğunu ancak bir doğrudan bir nokta 

çıkarılırsa doğrunun bağlantısız olduğunu görürüz (Hacısalihoğlu, 1975, s.230). 

Aşağıda verilen şekiller bu durumu örneklerle açıklamaktadır.  

 

Şekil 11: Çemberden bir nokta eksiltildi. 

 

Şekil 12: Çemberden nokta eksilttiğimizde topolojik olarak doğruya eş bir eğri elde ederiz ve bu eğri hala 
bağlantılıdır 

 

 

 

Şekil 13: Doğrudan bir nokta eksilttiğimizde bağlantısız bir eğri ortaya çıkar. 
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Topolojinin ilgilendiği bir başka özellik de sıradır. Topoloji noktalar arasındaki 

uzaklıklarla ilgilenmez, ancak noktaların sırayı korumasıyla ilgilenir (Foley, 1967, 

s.21). Örneğin, g bir basit yay olsun ve g topolojik olarak g  üzerine resmedilsin (Şekil-

14). g şeklindeki A, B, C noktaları sırası ile A , B  ,C  ye eşlensin. Bu durumda herhangi 

bir topolojik dönüşüm sonrasında B’ her zaman A  ve C  arasında yer alır 

(Hacısalihoğu, 1975, s.244). Basit kapalı eğriler için benzer bir örnek şekil-15’te 

verilmiştir. 

 

 Şekil 14 

 

 

 

Eğrilerin topolojik özellikleri bölümünde basit, basit olmayan, açık, kapalı, bağlantılı, 

bağlantısız olma gibi özellikler ele alınmıştı. Topolojik dönüşümler tüm bu özellikleri 

korur. Bunu bir örnek üzerinden açıklayalım. Bir çemberin bir kareye topolojik olarak 

eş olduğu söylenmişti. Çemberin topolojik özellikleri; basit bir eğri olması, kapalı 

olması ve bağlantılı olmasıdır. Çembere topolojik olarak eşdeğer olan kareyi ele alalım. 

Kare de kapalı basit ve bağlantılı bir eğridir. Yani iki eğri birbirine topolojik olarak 

eşdeğer ise ikisinin de aynı topolojik özelliklere sahip olması gerekmektedir. 

 

 

Şekil 15 

g g’ 
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Eğrilerin uygun bir maddeden yapılmış modellerinin eğme, bükme, sıkıştırma gibi 

deformasyonlarla topolojik eşdeğerlerini elde etmenin mümkün olduğu söylense de bu 

durum sadece düzlem eğrileri için geçerlidir. Eğer uzay eğrilerinin fiziksel modelini 

düşünecek olursak bunları eğip bükerek topolojik eşdeğerine dönüştürmek mümkün 

olmayabilir. Örneğin şekil-17’deki üç boyutlu uzayda yer alan bir çember şeklindeki 

modeli ve bir düğüm eğrisini düşünelim. Bu eğriler birbirlerine topolojik olarak eşdeğer 

olsalar da bu biçimlerini bozarak birbirlerine dönüştürülemezler (Hacısalihoğlu, 1975, 

s.241). Bu dönüşüm ancak çemberi kesip bir düğüm atıp tekrar yapıştırma işlemiyle 

mümkün olur. Ancak kesip yapıştırma işleminde noktaların sırasının değişmemesi 

gerektiğine dikkat edilmelidir.   

 

Şekil 17 

 Siz de iki paket lastiğiyle bu dönüşümü görebilirsiniz. Çember eğrisi şeklindeki 

bir lastik üzerinde renkli kalemlerle noktalar belirleyin, daha sonra ikinci lastiğe 

de renkler birinci lastiktekiyle aynı sırada olacak şekilde renkli kalemlerle 

noktalar belirleyin. İkinci lastiği kesip yapıştırarak bir düğüm eğrisine 

dönüştürün. Her iki lastikteki noktaların sırasının değişmediğini göreceksiniz. 

Şekil 16 

Basit 

Kapalı 

Bağlantılı  

 

Basit 

Kapalı 

Bağlantılı  
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.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Aşağıda verilen eğrilerin özelliklerini (açık, kapalı, bağlantılı, bağlantısız, basit, basit 

değil) tabloda boş bırakılan yerlere yazınız. 

  

1. Basit, kapalı, bağlantılı 2.  

 
 

3.  4.  

 

 

5.  6.  

 

 

7.  8.  
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2. Yukarıda birbirlerine topolojik olarak eşdeğer eğriler var mıdır? Varsa bunların 

hangileri olduğunu nedenleriyle açıklayınız. 

 

3. Yukarıda yer alan 8 eğriye topolojik olarak eşdeğer olan 8 yeni eğri oluşturun. 

(Hatırlatma: İki eğri birbirine topolojik olarak eşdeğer ise eğriler aynı topolojik özelliklere 

sahiplerdir. Örneğin 1. Kutuya çizilecek eğrinin de basit kapalı ve bağlantılı olması 

gerekmektedir.) 

 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

7.  8.  
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4. Alfabede yer alan harfler aşağıda verilmiştir. Bu harflerinin birer eğri olduğunu 

varsayarsak birbirlerine topolojik olarak eşdeğer olan harfleri gruplandırınız. 

 

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z 

 

A  
 

C 
 

Ç 
 

D 
 

Ğ 
 

 
5. Aşağıdaki tablonun ilk sütunundaki eğrilere topolojik olarak eşdeğer olan eğriyi/eğrileri 

bulup ilgili kutuyu işaretleyiniz. 
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3. ÇİZGELER 
 

18. yy.’da Batı Rusya’da yer alan Königsberg şehri Pregel nehrinin kolları üzerine 

kurulu bir şehirdi. Bu şehirde nehir üzerinde yer alan adacık ve diğer karalarla 

bağlantıyı sağlayan yedi adet köprü bulunmaktaydı. O dönemlerde şehirde uzun bir 

yürüyüş yapmak yaygın olup bu yürüyüşler sırasında her köprüden sadece bir kere 

geçerek bir şehir turu yapmanın mümkün olup olmadığı sorusu gündeme gelmiştir 

(Barr, 1989, s.120). 

 

Şekil 1: Königsberg şehri ve nehirler üzerinde yer alan köprüler. 

 

Bu soru ve bununla ilgili birçok problem 1736 yılında Leonard Euler tarafından orijinal 

bir çözüme ulaştırılmıştır. Euler problemi farklı bir şekle çevirmiş ve bunun üzerinden 

bir çözüm üretmiştir (Barr, 1989, s.121; Arnold, 1963, s.30).  

 

Sizce her köprüden sadece bir kere geçerek bir şehir turu yapmak mümkün müdür? 

Sorunun çözümüne geçmeden önce çeşitli denemeler yaparak konuyla ilgili fikirlerinizi 

tartışınız. 
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Euler bu soruya herkesten farklı bir şekilde yaklaşmış, kara parçalarını A, B, C  ve D 

noktalarıyla gösterip, bu noktalar arasındaki köprüleri çizgilerle göstererek şekil-2’de 

verilene benzer bir şekil elde etmiştir (Barr, 1989, s.121; Arnold, 1963, s.30).  

 

Şekil  2: Noktalar ve çizgilerle Königsberg 

Euler’in elde ettiği bu şekilde noktaların konumlarının, noktalar arasındaki çizgilerin 

eğri veya doğru olmasının bir önemi yoktur, önemli olan bu çizgilerin hangi noktalar 

arasında ilişki bulunduğunu göstermesidir. Kısacası bu problem şekilden ve 

büyüklükten bağımsızdır, yani topolojik bir problem söz konusudur. Çoğu yazar bu 

problemi topolojinin doğuşu olarak görmektedir. Çünkü Euler’in bu çözümü bugünkü 

çizge kuramının doğuşu olarak kabul edilmektedir ve çizge kuramı bugün topolojinin 

önemli bir alt dalını oluşturmaktadır (Meserve  & Meserve, 1973, s.53). Günümüzde 

fizik, kimya, moleküler biyoloji, bilgisayar bilimleri, taşımacılık gibi birçok alanda 

çizgeler kullanılmaktadır (Debnath, 2010). 

Görsel olarak tanımladığımız bu çizgeyi şimdi matematiksel olarak tanımlayalım. A, B, 

C, D noktalarına çizgenin noktaları veya köşeleri denir.  Köşeler çizgilerin uç noktaları 

olarak da tanımlanabilir. İki köşe arasındaki çizgilere kenar denir. Bu terimler 

kullanılarak bir çizge şu şekilde tanımlanır: Sonlu sayıda köşelerden ve bunları birbirine 

bağlayan çizgilerden oluşan şekiller çizge olarak adlandırılır (Flegg, 1974, s.59; Arnold, 

1963, s.30-31).  

Çizgede yer alan bir köşenin derecesi, bir ucu o köşede bulunan kenarların sayısıdır, 

eğer köşede bulunan kenar sayısı tek ise köşeye tek, çift ise köşeye çift denir. Örneğin 
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şekil-3’te verilen Königsberg şehrinin çizgesinde A, B, C, D olmak üzere 4 adet köşe ve 

bunları birleştiren 7 adet kenar vardır. A köşesinin derecesi 3, B köşesinin derecesi 5, C 

köşesinin derecesi 3 ve D köşesinin derecesi 3’tür. Yani bu çizgedeki tüm köşelerin 

derecesi tektir.  

 

Şekil 3: Königsberg çizgesi 

Belirli özellikteki bir çizgeyi birçok farklı şekilde oluşturabiliriz. Topolojinin uzunluk, 

açı gibi metrik özelliklerle ilgilenmediği daha önce belirtilmişti. Dolayısıyla çizgede 

kenarların uzunluğu veya çizgenin şekli önemli değildir asıl önemli olan hangi köşelerin 

nasıl ilişkili olduğudur.  Örneğin,  Şekil 4’te verilen çizgelerde değişen tek şey 

kenarların şekli ve noktaların yeridir, bunun dışında köşelerin birbirleriyle olan ilişkisi 

aynıdır. Dolayısıyla verilen çizgelerin hepsi topolojik olarak birbirlerine denk olan 

çizgelerdir. 

 

Şekil 4  
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ALIŞTIRMALAR 

1. Günlük hayatta çizgelerden çok sık faydalanılmaktadır. Bunlara örnekler veriniz. 

a. 

b. 

c. 

 

2. Aşağıdaki çizgelerin köşelerinin derecelerini belirleyin. 

 

a.       b.    

c.  

 

 
3. Aşağıda belirtilen özellikteki çizgeleri oluşturun. 

 

a. 4 köşeden ve 5 kenardan oluşan, köşelerinin derecesi 2,2,3,3 olan bir çizge oluşturunuz.  

 

Örnek cevap: 

  
 

b. 5 köşeden ve 7 kenardan oluşan, köşelerinin derecesi 2,2,3,3,4 olan bir çizge oluşturunuz.  

Örnek cevap:  
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Elimizi kaldırmadan ve her kenardan en fazla bir kere geçerek oluşturulan bir 

yolculuktaki kenarlar dizisi tur olarak adlandırılır (Arnold, 1963, s.32). Örneğin 

aşağıdaki çizgelerde herhangi bir tur kırmızıyla gösterilmiştir 

 

Şekil 5     Şekil 6 

Eğer bir tur başladığı köşede bitiyorsa bu tura kapalıdır denir, eğer tur başladığı 

köşeden farklı bir köşede sonlanıyorsa bu tura açık tur denir (Flegg, 1974, s.61). 

Dolayısıyla şekil-5’teki tur kapalı bir tur iken şekil-6’teki tur açık bir tur belirtir. 

Bir çizgede bulunan her kenardan sadece bir defa geçerek oluşturulan kapalı turlara 

Euler turu denir (Debnath, 2010). Yani Euler turu elimizi kaldırmadan her noktadan 

bir kez geçerek ve başladığımız noktaya geri dönmek koşuluyla yapılan turlardır. 

 

 

 

 

ETKİNLİK 

Aşağıdaki çizgeleri elimizi kaldırmadan ve tüm kenarlardan sadece bir defa geçerek 

çizmenin mümkün olup olmadığını çeşitli denemeler yaparak bulunuz. Elde ettiğiniz 

sonuçları aşağıda verilen tabloya yazınız. 
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1. 2. 3. 

  
 

4. 5. 6. 

 

 

 

7.  8.  9.  

  
 

10.  11.  12.  
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1. Yukarıda verilen çizgeler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 

ÇİZGE 
NUMARASI 

BİR TURLA 
ÇİZİLP 

ÇİZİLEMEDİĞİ 

(BİR TURLA 
ÇİZİLEBİLİYORSA) 

BAŞLANGIÇ VE 
BİTİŞ NOKTALARI 

ÇİFT DERECELİ 
NOKTA SAYISI 

TEK DERECLİ 
NOKTA 
SAYISI 

AYNI  FARKLI 

1 evet - + 0 2 

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 hayır - - 2 6 

10 
     

11 
     

12 
     

 

2. Yukarıda doldurduğunuz tablodan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

a. Bir turla çizilebilen çizgelerin tek dereceli köşe sayısı ne olabilir?  

 

b. Başlangıç ve bitiş noktaları birbirinden farklı olacak şekilde tüm 

kenarlardan sadece bir kere geçmek koşuluyla hangi çizgeleri elimizi 

kaldırmadan çizebiliyoruz? Bunun sebebi ne olabilir açıklayınız. 

 

c.  Elimizi kaldırmadan çizebildiğimiz bu çizgelerin hangilerinde Euler turu 

yapmak mümkündür?  Bunun sebebi ne olabilir açıklayınız. 
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Çizgeler bölümünün girişinde verilen Königsberg köprüleri problemi ile yukarda verilen 

etkinlik benzer çözümlere sahiptir. 

Bir çizgenin tüm kenarlarından geçerek bir tur yapmanın mümkün olduğunu düşünelim.  

İlk önce bu tur için başlangıç ve bitiş noktalarının birbirinden farklı olduğunu varsayan 

durumu ele alalım. Tura başladığımız noktaya A diyelim ve A köşesini kırmızıyla 

gösterelim. 

Bu noktadan çıktığımız için bu noktanın derecesi en az 1 olmak zorundadır. 

Bu noktadan çıkıp tura devam ederken tekrar bu noktadan geçmemiz gerekirse, 

 bu işlemin bir giriş ve bir çıkışı olacağından noktanın derecesi 2 artar 

(Arnold, 1963, s.34-36; Nesin, 2007, s.6) . Benzer şekilde tur sırasında A’dan her geçişte 

derecesine 2 eklenir. Sonuç olarak bu noktanın derecesi 2n+1 (   ) yani bir tek sayı 

olmak zorundadır. 

Bu çizgenin bitiş noktasına B diyelim ve maviyle gösterelim.  

Bu noktanın derecesi de en az 1 olmak zorundadır. Bu çizgeyi tamamlamadan b 

noktasından geçmek gerekirse, bu köşenin derecesi her seferinde 2’şer 

artacağından çizge tamamlandığında bitiş köşesinin derecesi de 2n+1 (   ) yani bir 

tek sayı olmak zorundadır. 

Daha sonra çizgedeki diğer noktaları düşünelim, bu noktalar başlangıç veya bitiş 

noktası olmadıklarından her nokta için bir geliş bir gidiş vardır, dolayısıyla 

bu noktanın derecesi de en az 2 olmalıdır. Birkaç adım sonra bu köşeden bir kez daha 

geçilecek olursa bu kez bu köşenin derecesi 4 olur . Bu turda tekrar aynı 
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noktadan geçecek olursak her seferinde bu köşenin derecesi 2 derece daha artacaktır. 

Benzer şekilde bir çizgedeki başlangıç ve köşe noktaları dışındaki tüm noktalar için 

aynı durum geçerli olur. Bu durumda başlangıç ve bitiş noktaları dışında tüm köşelerin 

derece sayısı 2’nin bir katı olur, yani çift dereceye sahip olurlar.  

Dolayısıyla herhangi bir çizgeyi elimizi kaldırmadan ve her kenardan yalnızca bir defa 

geçerek çizmenin mümkün olması için başlangıç ve bitiş noktalarının derecelerinin tek, 

diğer noktaların derecelerinin çift olması gerekir. Bu durumda, bir çizgeyi elimizi 

kaldırmadan her kenardan bir kez geçerek tamamlamamız ancak bir çizgedeki tek 

dereceli köşe sayısı 2 ise mümkün olur ve bu çizgeyi çizebilmek için derecesi tek olan 

bir köşeden başlayıp tek olan diğer köşede çizgeyi tamamlamak gerekir. 

Bu çözüme başlarken başlangıç ve bitiş noktalarının ayrı olduğunu varsaymıştık. Şimdi 

başlangıç ve bitiş noktaları aynı olup, tüm kenarlardan bir kere geçerek çizmenin 

mümkün olup olmadığını, kısacası bir Euler turunun gerçekleşmesi için köşelerin 

derecelerinin ne olması gerektiğini düşünelim. 

Euler turunu gerçekleştirmenin mümkün olduğu bir çizgede başlangıç ve bitiş noktası 

aynıdır. Dolayısıyla başlangıç noktası olarak kabul edeceğimiz bir A noktası için 

bir başlangıç ve bir bitiş kenarı olmak üzere en az iki kenarı vardır, 

yani derecesi en az 2’dir. Bunlar dışında bu köşeden her geçiş A noktasının derecesini 2 

artıracaktır, dolayısıyla bu köşenin derecesi de çift olmak 

zorundadır. 

Çizgedeki diğer köşeler için bir önceki çözüm geçerlidir ve bu köşelerin derecesi de çift 

olmak zorundadır. 

Sonuç olarak bir çizgede Euler turu yapmak mümkün ise bu çizgedeki tüm köşelerin 

dereceleri çift sayı olmak zorundadır, çizgede tek dereceli bir köşe bulunmamalıdır. 
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ALIŞTIRMA 

1. Yukarıda bahsedilen 7adet Königsberg köprüsünden sadece 1 defa geçerek 

a. Başlanılan noktaya dönmek koşuluyla bir şehir turu yapmak mümkün 

müdür? 

b. Başlanılan noktaya dönme koşulu olmadan bir şehir turu yapmak 

mümkün müdür? 

 

Buraya kadar gördüğümüz çizgeler düzlem üzerinde yer alan çizgelerdi. Ancak bazı 

durumlarda uzayda yer alan bir çizge düzlemdeki bir çizgeye topolojik olarak eşit 

olabilir, yani uzayda yer alan belirli özellikteki çizgeleri elastik deformasyonlarla 

düzlemdeki bir çizgeye dönüştürmek mümkün olabilir. Eğer verilen bir çizge basit 

bağlantılı bir yüzey üzerine kenarların kesişmeme özelliği korunacak şekilde 

resmedilebiliyorsa bu çizgelere düzlemsel çizgeler denir (Flegg, 1974, s.59). Şekil-7 de 

bir küpün köşe ve kenarlarından oluşan bir çizge verilmiştir. Bu çizge şekil-8 de verilen 

düzlem üzerinde yer alan bir çizgeye eşit olduğundan düzlemsel bir çizgedir. 

   

Şekil 7      Şekil 8 

ALIŞTIRMA 

   

Yanda verilen dörtyüzlünün kenar ve köşelerinden oluşan 

çizge bir düzlemsel çizge midir? Neden? Eğer öyleyse bu 

çizgeye topolojik olarak eşit olan bir çizge oluşturunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI 

 

1. Günümüzde Königsberg şehrinde 9 adet köprü bulunmakta olup bunlardan biri 

griyle gösterilen tren yoludur.  

a. Tren yolu dışındaki köprülerden yalnızca bir kez geçerek bir şehir turu 

yapmak mümkün müdür?  

b. Tren yolundan yayaların da geçebildiği bilindiğine göre her köprüden bir kez 

geçerek bir şehir turu yapmak mümkün müdür? 

 

 

  

2. Yukarıda 5 odadan oluşan bir yapının kat planı verilmiştir, planda kapılar 

boşluklarla gösterilmektedir. A odasında bulunan bir kişi için her kapıdan 

yalnızca bir kere geçerek tüm odaları gezmek mümkün müdür? Nedenleriyle 

açıklayınız.   

 

 

A 
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3. Yanda verilen çizge bir düzlemsel çizge midir, 

araştırınız. 
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4. YÜZEY  

Bir cismi uzaydan ayıran dış bölüm anlamına gelen yüzey kelimesi, matematiksel 

olarak iki boyutlu bir yapıdır. Yani yüzey uzunluğa ve genişliğe (ene) sahipken yüzeyin 

kalınlığı söz konusu değildir (Barr, 1989, s.28). Bu bölümde bazı yüzeylerin topolojik 

özellikleri ve topolojik eşdeğerleri incelenecektir. 

4.1. YÜZEYLER 

4.1.1. DÜZLEMSEL YÜZEYLER 

Düzlemi tamamen düz ve bütün doğrultularda sonsuza genişletebileceğimiz bir yüzey 

olarak düşünmeye alışkın olsak da bu görüşün uzunluğu dikkate aldığı, yani topolojik 

olmadığı anlaşılmaktadır (Hacısalihoğlu, 1975, s.249). Bir düzlem yüzeyi Öklid 

geometrisinden bildiğimiz düzlem olabileceği gibi bunun dışında “düz” olmayan başka 

yüzeyler de düzleme olabilir. Bunların örnekleri aşağıda verilmiştir. 

                                    

 

Şekil 1 
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Örneğin bir düzlem bir yarı küreye (yarı kürenin sınır çemberi alınmadan) ve hatta 

herhangi bir diske resmedilebilir.  Yani şekil-1 de bulunan örnekler (sınır eğrileri dahil 

değilken) bir düzleme topolojik eşdeğer olan yüzeylerdir. Verilen düzlem yüzeyi 

modellerinde, çizilen resimlerde düzlem yüzeylerine sınır eğrileri dâhilmiş gibi gözükse 

de yüzeylerin sınır eğrileri bu yüzeye dahil değildir. Bu konu içerisinde düzlem 

yüzeyleri denildiğinde, bu yüzeylere sınır eğrilerinin dahil olmadığı hatırlanmalıdır. 

Belirli yüzeyleri bir düzlem diyagramı yardımıyla, hangi kenarların hangi yönde bir 

araya gelmesi gerektiğini oklarla belirterek tanımlayabiliriz (Flegg, 1973, s.90-100). Bu 

çalışmada bunun için bir dikdörtgensel düzlem diyagramından yararlanılacaktır. 

Düzlemsel yüzeylere dair düzlem diyagramı şekil 2’de verilmiştir. Bu diyagramda 

herhangi bir ok bulunmamaktadır, çünkü düzlemsel bir yüzeyde herhangi iki kenarın 

birleşmesi söz konusu değildir. 

 

 

 

 

 

 Çeşitli düzlemsel yüzey modelleri oluşturunuz. Bu modelleri oluşturmak için 

bir kağıttan, oyun hamurundan veya bir kumaş parçasından 

yararlanabilirsiniz. Ancak kağıttan oluşturulan modellere şekil vermek oyun 

hamuruna göre biraz daha zor olacaktır. Oyun hamurundan düzlemsel bir 

yüzey oluşturmadan önce yüzeyin kalınlığı söz konusu olamayacağından 

hamurun oldukça ince bir tabaka haline getirilmesi gerektiğine dikkat 

edilmelidir. 

 

4.1.2. SİLİNDİR YÜZEYİ 

Öklid geometrisinde sözünü ettiğimiz silindir modeli ile topolojide bahsedeceğimiz 

silindir aksi belirtilmedikçe birbirinden farklı anlama gelecektir. Topolojideki silindir 

tanımını vermeden önce delinmiş düzlemin ne olduğunu bilmeye ihtiyaç vardır. 

Delinmiş düzlem ise düzlemden bir nokta çıkarılarak elde edilen düzlemdir (Şekil 3).  

Şekil 2 
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Şekil 3 

Topolojide silindir, deformasyonlar sonucu delinmiş bir düzleme dönüştürülebilen, yani 

delinmiş düzleme topolojik olarak eşdeğer olan bir yüzey ifade eder (Barr, 1989, s.31). 

Bu tanımı biraz daha açarsak, Öklid geometrisinden tanıdığımız silindirin alt ve üst 

tabanları mevcutken, topolojide bahsedeceğimiz silindir alt ve üst tabanı olmayan 

sadece yanal yüzeyi bulunan ikiyüzlü bir yapıdır (Şekil 4). Silindir de düzlem gibi 3 

boyutlu uzayda var olan 2 boyutlu bir yapıdır. 

  

Şekil 4  

Bir silindirin düzlem modeli Şekil 5’de verilmiştir. Buna göre düzlem modelinin 

karşılıklı iki kenarın aynı yönde birleştirilmesi sonucu bir silindir elde edilir. Burada iki 

kenarda da okların yönünün aynı olması kenarların aynı yönde birleştirileceğini belirtir 

(Flegg, 1974, s.91). (Kenarların zıt yönde birleşmesiyle meydana gelen bir yüzey örneği 

ilerleyen bölümlerde yer almaktadır.) Kenarların yanında yer alan harflere bakarsak 

aynı harfle belirtilen kenarların birleşeceği görülür. Yani a kenarları aynı yönde 

birleşirken x ve y kenarlarının birleşmemektedir. 
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Şekil 5 

 

 Siz de şekil-5’te yer alan düzlem modelinden yararlanarak, dikdörtgen 

şeklindeki bir kâğıttan bir silindir modeli oluşturun. 

 

4.1.3. KÜRE YÜZEYİ 

 

Şekil 6 

Küre günlük hayatta içi boş veya dolu nesnelerin her ikisi içinde kullanılan bir ifade 

olsa da matematikte tanımlanan küre içi boş bir yapıdır.  Küre 3 boyutlu uzayda var 

olan 2 boyutlu bir kavramdır. Biri iç ve biri dış olmak üzere iki tarafı bulunan bir 

yüzeydir (Hacısalihoğlu 1975, s. 261). Bir küre bir küpün veya herhangi bir prizmanın 

yüzeyine topolojik olarak eşdeğerdir. 

 

Şekil 7 
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 Şekil vermesi kolay olduğundan bir oyun hamuru yardımıyla bir küre modeli 

oluştun. (Dikkat: Oyun hamurundan oluşturduğunuz küre modelinin pinpon topu 

gibi içi boş, iki yüzü olan bir yapı olduğunu unutmayınız.) Çeşitli 

deformasyonlarla küre modelinde topolojik olarak eşdeğer olan modeller 

oluşturunuz. 

 

Kürenin düzlemsel modeli şekil 8 de verilmiştir. Buna göre A köşeleri çakışacak 

biçimde, a ve b ile belirtilen kenarlar oklar üst üste gelecek şekilde bir araya getirilirse, 

küre yüzeyine topolojik eşdeğer bir yüzey elde edilir (Flegg, 1974, s. 93). 

 

Şekil 8 

 Siz de bir kağıt, kumaş parçası veya şekil verilebilir herhangi bir madde 

yardımıyla bir küre modeli oluşturunuz.  

 

 

4.1.4. TOR YÜZEYİ 

 

Tor yüzeyi simidin yüzeyi veya bir iç lastiğin yüzeyi olarak da düşünülebilir. Üç 

boyutlu Öklid uzayında bir çemberin, aynı düzlemde yatan ve çembere değmeyen bir 

Şekil 9 
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doğru etrafında döndürülmesiyle elde edilen tor yüzeyinin (Arnold, 1963, s.59), biri iç 

biri dış olmak üzere iki yüzeyi vardır. Şekil 10’da bir tor yüzeyinin nasıl elde edildiğini 

gösteren düzlem modeli bulunmaktadır. Karşılıklı kenarlar aynı yönde birleştirilerek tor 

yüzeyi elde edilebilir (Flegg, 1974, s.93-94). 

 

Şekil 10 

 

Şekil 11 

 

UYGULAMA 

Şekil 11’de bir toru oluşturma adımları verilmiştir. Kağıt, kumaş, oyun hamuru 

gibi uygun bir maddeyle bir tor modeli oluşturunuz. 

 

 

 

4.1.5. MÖBİUS ŞERİDİ 

 

 Şimdiye kadar karşılaştığını yüzeylerin iki yüzü vardı. Tek yüzü olan bir yüzey 

var mıdır? Böyle bir yüzeyi hayal edebiliyor musunuz? 

 

 Dikdörtgen şeklinde bir kağıt alın. Bu kağıdın kısa kenarlarını, bir kenarı 180° 

döndürerek birleştirin. Elde ettiğiniz yüzey ne gibi özelliklere sahiptir inceleyin. 
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Bundan önce gördüğümüz yüzeyler iki farklı yüze sahiplerdi. Şimdi sahip olduğu “yüz” 

sayısı bakımından bu yüzeylerden farklı bir yüzeyle ilgileneceğiz.  Möbius şeridi veya 

möbius bandı olarak adlandırılan bu yüzeyin bir modelini elde etmek için dikdörtgen 

şeklinde bir kâğıttan yararlanabiliriz. Bu kâğıdın bir ucu 180° döndürülerek diğer uçla 

birleştirilirse möbius şeridi elde edilmiş olur. Şekil 12’de bir möbius şeridinin nasıl elde 

edildiğini gösteren model bulunmaktadır. 

 

Şekil 12 

Bir silindiri oluşturmak için karşılıklı kenarların aynı yönde birleştirilmesi gerektiği 

söylenmişti (Şekil 13), eğer karşılıklı kenarlar Şekil 14’teki gibi zıt yönde birleştirilirse 

möbius şeridi elde edilir (Barr, 1989, s.23-24). 

 

Şekil 13: a ile belirtilen kenarların aynı yönde birleştirilmesiyle silindir elde edilmektedir. 

 

Şekil 14: a ile belirtilen kenarların zıt yönde birleştirilmesiyle bir möbius şeridi elde edilmektedir. 

Bu yüzeye, yüzey daha önce keşfedilmiş olsa da, yüzeyin özelliklerine dikkat çeken 

Alman matematikçi A.F. Mobius’un adı verilmiştir (Hacısalihoğlu, 1975, s.260). Şekil 

15’te möbius şeridi örnekleri verilmiştir. 
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Şekil 15 

İlk bakışta iki farklı yüzü olduğu izlenimini uyandıran bu yüzey iyice incelenirse, 

möbius şeridinin tek bir yüzden meydana geldiği görülecektir. Bunu anlamak için çeşitli 

işlemler yapılabilir. Örneğin kaç yüzü olduğundan emin olamadığımız bu yüzeyin bir 

yüzünü renkli bir kalemle boyamaya başlarsak boyama işlemi bittiğinde tüm yüzeyin 

boyanmış olduğu görülür. Yani yüzeyin tek bir yüzden meydana geldiği gösterilmiş olur 

(Hacısalihoğlu, 1975, s. 262).  Ya da yüzeyin orta noktasından kalemle yüzeye bir çizgi 

çizmeye başlarsak, bir süre sonra başladığımız noktaya döndüğümüzde tüm yüzeyin 

çizilmiş olduğunu görürüz. 

Möbius şeridinin bildiğimiz diğer yüzeylerden farklı olan birçok özelliği vardır. 

Herhangi bir iki yüzlü yüzeyi örneğin silindiri ortadan iki eşit parçaya ayırırsak iki ayrı 

parça elde ederiz. Ancak Möbius şeridinde durum farklıdır. Ortadan çizdiğimiz çizgi 

boyunca şeridi kesersek kesme işlemi bittiğinde yine tek bir parçadan oluşan bir yüzeyle 

karşı karşıya kalırız. Ancak bu yüzeyin özelliği kesme işleminden önceki yüzeyden 

farklıdır.  Ortaya çıkan yüzey bir dikdörtgensel kâğıdın bir ucunun 360° döndürülerek 

diğer uçla birleştirilmesiyle elde edilecek iki yüzü olan bir yüzeydir, bir möbius şeridi 

değildir. 
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ETKİNLİK 

 Bir kağıttan eni 2cm ve boyu 20 cm olan 6 tane dikdörtgensel kağıt kesiniz. Bu 

kağıtları aşağıda istenen biçimdeki şeritlere dönüştürerek tabloda istenen yerleri 

doldurunuz. 

 Birinci sütunda kağıtları birleştirmeden önce yapmanız istenen yarı dönme sayısı 

verilmiştir.  

 Elde edilen şeritlerin kaç yüzü olduğunu bulup ilgili boşluğa yazınız. Şeritlerin 

kaç yüzü olduğunu bulmak için renkli bir kalemle şeridin bir yüzünü ortadan 

çizmeye başlayınız. Elde edeceğiniz sonuç, şeridin kaç yüzü olduğu hakkında 

size bilgi verecektir. 

YARI DÖNME SAYISI  

(DÖNME DERECESİ) 

ELDE EDİLEN ŞERİDİN KAÇ 

YÜZÜ VARDIR? 

0 yarı dönme (0°) Şeridin 2 farklı yüzü vardır. 

1 yarı dönme (180° )  

2 yarı dönme (360°)  

3 yarı dönme (540°)  

4  

5  

 

Elde edilen sonuçları genelleyiniz; n sayıdaki yarı döndürme (n.180°) için 

 n tek ise nasıl bir sonuç ortaya çıkar? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 n çift ise nasıl bir sonuç ortaya çıkar?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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ETKİNLİK 

 Möbius şeridini oluşturun ve şeridin ortasından bir çizgi çizerek bu çizgi 

boyunca başladığınız yere gelene kadar kesin. Ortaya çıkan yeni şekli inceleyin. 

Yeni şeklin kaç yüzü var? Kaç tane yarım dönme(180°’lık dönme) den meydana 

gelmiştir? 

 

 Benzer şekilde oluşturulan, farklı sayıdaki yarım dönmelerden (örneğin; 2 tane 

180° lik dönme)oluşan şekil için aynı işlemleri yaparak aşağıdaki tabloyu 

doldurun. 

 

 

YARIM DÖNME 

SAYISI 

Bu Cismi Ortadan 

Kesince Oluşan Yeni 

Cisim Nedir 

Oluşan Yeni Cismi 

Tanımlayın 

0- yarı dönme 

(silindir) 

İki tane birbirinden 
bağımsız şerit 

Genişliği ilk şeridin 
yarısı 

Boyu ilk şeritle aynı 
boyda olan iki şerit 

1-yarı dönme (180°) 

möbius şeridi 

  

2-yarı dönme(360°) 
  

3-yarı dönme 
  

   

   

   

 

Elde edilen sonuçları genellemeye çalışalım; n sayıdaki yarı döndürme(n.180°) için,  

 n tek ise nasıl bir sonuç ortaya çıkar? 

 

 

 n çift ise nasıl bir sonuç ortaya çıkar? 
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4.1.6. KLEİN ŞİŞESİ 

Alışmış olduğumuz yüzeylerden farklı olan bir diğer yüzey de Klein Şişesidir. Klein 

şişesi tek bir yüzü olan ve 4 boyutlu uzayda var olan bir yüzeydir (Arnold, 1963, s. 67). 

Möbius şeridi için düzlemsel modelin karşılıklı kenarlarının zıt yönde birleşmesi 

gerektiğini gösteren oklar bulunmaktaydı. Bu modelde ise karşılıklı iki kenar zıt yönde 

birleşirken diğer karşılıklı kenarların da aynı yönde birleşmesi gerekmektedir (Barr, 

1989, s.34-35).  

 

 

Şekil 16 

Klein şişesinin 4 boyutlu uzayda var olduğu söylenmişti. Biz bu modeli 3 boyutlu 

uzayda oluşturmaya çalışalım. İlk önce b kenarlarını birleştirirsek ikinci adımda elde 

edilen silindirin kenarlarının zıt yönde birleşmesi gerekmektedir ancak bu durumda 

yüzeyin kendinin içinden geçmesi yani kendini kesmesi gerekir. Nesnenin modelinin 3 

boyutta oluşturulması esnasında problemle karşılaşılmaktadır. 3 boyutta nesnenin 
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kendisini kesmesi söz konusu olsa da Klein şişesi aslında 4 boyutu uzayda kendini 

kesmeyen bir yüzeydir (Arnold, 1963, s. 67).  

4.2. YÜZEY ÜZERİNDEKİ EĞRİLER 

Eğrilerden ve topolojik özelliklerinden daha önce bahsedilmişti. Şimdi bir yüzey 

üzerinde yer alan eğrilerin bazı özellikleri incelenecektir. 

4.2.1. DÜZLEM VE KÜRE ÜZERİNDEKİ EĞRİLER 

Bir düzlemde veya küre yüzeyinde yer alan basit kapalı bir eğri, yüzeyi bölgelerin ortak 

sınırı eğri olacak şekilde ortak noktası olmayan iki bölgeye ayırır. Bu teorem 

matematikteki temel teoremlerden biri olan Jordan eğri teoremidir (Flegg, 1975 s.79; 

Arnold, 1963 s. 89). Şekil de bir küre yüzeyinde yer alan c eğrisinin küre yüzeyini iki 

ayrı bölgeye ayırdığı ve c  eğrisinin düzlemi iki ayrı bölgeye ayırdığı görülmektedir. 

Küre üzerindeki iki bölgenin de sınırı c eğrisidir, düzlemdeki iki bölgenin de sınırı c   

eğrisidir. 

 

Jordan Eğri teoremini gördükten sonra Jordan eğrisini tanımlayabiliriz. Çembere 

topolojik olarak eş olan herhangi bir eğriye Jordan eğrisi denir (Flegg, 1975, s. 78). 

Basit kapalı eğriyi çembere topolojik eşdeğer olan eğriler olarak tanımlamıştık, o halde 

Jordan eğrisi basit kapalı eğriler olarak da tanımlanabilir.  

Düzlem üzerinde yer alan basit kapalı eğrilerle ilgili etkinlikler ve örnekler “Eğriler” 

bölümünde ele alınmıştı. Ancak görülmektedir ki düzlemdeki eğriler için var olduğunu 

düşündüğümüz bazı özellikler (örneğin noktaların eğriye göre konumu) küre üzerinde 

yer alan basit kapalı eğriler için de geçerlidir. 

Basit kapalı eğrilerin düzlemi ve küre yüzeyini iki ayrı bölgeye ayırdığını belirtmiştik. 

Bu iki ayrı bölgelerde alınan noktaların birbirleriyle birleştirmek için çizilen herhangi 
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bir yol mutlaka yüzey üzerindeki eğriyi kesecektir. İki nokta arasına çizilen doğru 

parçasının eğriyi kesme sayısı tek ise noktalar farklı bölgelerde bulunmaktadır, çift ise 

aynı bölgede bulunmaktadır (Flegg,1975, s. 20-21). Bu durumda tek bir noktanın 

eğrinin iç bölgesinde mi yoka dış bölgesinde mi olduğunu anlamak için, eğrinin dışında 

herhangi bir nokta alırız ve bu iki noktanın aynı bölgede olup olmadıklarını inceleyerek 

sonuca varırız. Eğer eğri ve çizilen doğru parçası çift sayıda kesmişse istenilen nokta 

eğrinin dış bölgesindedir, tek sayıda kesişme varsa nokta eğrinin iç bölgesindedir. 

Örneğin şekil 17’de küre üzerinde yer alan iki nokta verilmiştir. Noktaları birleştiren 

çizgi eğriyi 4 defa kestiğinden bu noktalar aynı bölgeler üzerinde yer almaktadır. 

 

Şekil 17 

Küre ve düzlem üzerinde yer alan basit kapalı ilk eğrilerin ilk defa karşılaşacağımız bir 

özelliği daha bulunmaktadır. Bu eğrileri gittikçe küçülterek, tek bir noktaya büzebiliriz 

(Flegg,1974, s21-23).. Bu durumda yeni bir kavram ortaya çıkmaktadır, büzülebilme. 

Basit kapalı bir eğri bulunduğu yüzeyi koparmadan gittikçe tek bir noktaya 

büzülebiliyorsa bu eğriye o yüzeyde büzülebilen eğri denir (Dönmez, 2005). 

Büzülebilmeye dair bir örnek şekilde verilmiştir. Şekil 18’de bir küre üzerinde yer alan 

A noktası bir c eğrisi verilmiştir. C eğrisinin gittikçe küçülerek A noktasına 

büzülebildiği görülmektedir. O halde c eğrisi küre üzerinde büzülebilen bir eğridir 

denir. 
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Şekil 18 

Bir eğrinin bir yüzeyde büzülebilir olması bize o yüzeye ilişkin bilgiler sunar. 

Yüzeylerin topolojik özellikleri bölümünde bu özellikler ele alınacaktır. 

4.2.2. TOR YÜZEYİ 

Bu bölümde bir tor yüzeyi üzerinde yer alan basit kapalı eğriler incelenecektir. 

 

Şekil 19 

 

Yukarıdaki şekilde tor yüzeyinde yer alan 3 tane kapalı eğri bulunmaktadır.  Tor 

yüzeyindeki c eğrisi, bir önceki örnekte küre yüzeyine çizilen c eğrisiyle benzer 

özellikler göstermekte olup, tor yüzeyini iki bölgeye ayırır. Ancak a ve b eğrisi ilk 

bakışta eğriyi iki ayrı bölgeye ayırıyormuş gibi gözükseler de bu özelliği sağlamazlar. 

Yüzey üzerinde yer alan P ve Q noktalarına bakalım. İlk bakışta bu iki noktanın b ile 

ayrılmış iki farklı bölgede olduğunu düşünsek de b eğrisini kesmeyen herhangi bir x 

yolu ile bu iki noktayı birleştirebiliriz (Şekil 20). Ya da P ‘den Q ya b eğrisini kesen bir 

yol çizdiğimizde bu yol ile b tek sayıda ve ya çift sayıda kesişebilir. Örneğin z yolu b 
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eğrisini 1 defa yani tek sayıda kesmişken y yolu b eğrisini 2 defa yani çift sayıda 

kesmiştir. Aynı şekilde a eğrisi incelenirse bu eğrinin de düzlemi iki ayrı bölgeye 

ayırmadığı görülür. Bu örneklere bakılarak düzlem ve küre üzerinde geçerli olan Jordan 

eğri teoreminin torus yüzeyinde yer alan herhangi bir eğri için genellenmeyeceğini 

görürüz. (Flegg,1974, s. 22-23; Dönmez, 1995). 

 

Şekil 20 

Şekil 19’daki tor yüzeyi üzerinde yer alan a ve b ve c eğrilerinin birbirinden farklı olan 

diğer özelliği de büzülebilme ile ilgilidir. Tor üzerinde c eğrisinin tek bir noktaya 

büzülmesi mümkünken a ve b eğrisi için bu mümkün değildir. (Yüzeylerin topolojik 

özellikleri bölümünde büzülebilme ile ilgili bir uygulama yer almaktadır). Ancak küre 

yüzeyinde yer alan sürekli kendini kesmeyen kapalı eğriler için tek bir noktaya 

büzülebilme mümkündür. Görülmektedir ki küre yüzeyinde yer alan bir eğri ile tor 

yüzeyinde yer alan eğriler farklı özellikler göstermektedir. Yani tor ve küre topolojik 

olarak eşdeğer yüzeyler değillerdir (Flegg, 1974, s.21-23). 

 

4.3. YÜZEYLERİN TOPOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

4.3.1. AÇIK-KAPALI YÜZEYLER  

Eğer bir yüzeyde sınır eğrisi bulunmuyorsa bu yüzey kapalıdır denir (Flegg, 1974, 

s.27). Eğer yüzey sınır eğrisine sahipse yüze açıktır denir. Ancak tanımdaki sınır eğrisi 

ifadesine dikkat edilmelidir. Burada sınır eğrisi ifadesi herhangi bir katı cismin 

yüzeylerindeki kenarlar veya yüzey üzerine çizilen kapalı eğriler değildir. İki yüzü olan 

bir yüzey için sınır eğrisi, yüzeyin bir yüzünü ötekinden ayıran eğridir (Flegg, 1974, 
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s.27). Bu tanıma bakılarak bir küre veya bir tor yüzeyinin kapalı olduğu söylenebilir. 

Çünkü kürenin iç yüzünü dış yüzünden ayıran herhangi bir sınır eğrisi 

bulunmamaktadır. Kenarları bulunan herhangi yüzey de kapalı olabilir. Örneğin, katı 

cisimlerden küpün kenarları vardır ve yüzeyi kapalıdır, çünkü sınır eğri yani iç 

yüzeylerini dış yüzeylerden ayıran herhangi bir eğri bulunmamaktadır. Şekil 21’de 

kapalı yüzey örnekleri verilmiştir.   

     

Şekil 21: Kapalı yüzey örnekleri 

 

Yukarıdaki tanımlara göre silindir açık bir eğridir (Flegg, 1974, s. 27). Çünkü iki yüzeyi 

birbirinden ayıran iki tane sınır eğrisi bulunmaktadır. Benzer biçimde oldukça ince bir 

kâğıt yüzeyinin kenarı bu yüzeyin sınırıdır, dolayısıyla bu yüzey kapalı değildir. Şekil 

22’de açık eğri örnekleri bulunmaktadır. 

 

Şekil 22: Açık yüzey örnekleri 

 

 

 

 

 



224 

 

Şekil 23: Bağlantılı yüzeyler 

 Aşağıda verilen nesnelerin iki yüzü olduğu bilindiğine göre(içleri boş) bu 

yüzeylerden hangileri açık, hangileri kapalıdır?  

 

     

 

          

 

 

4.3.2. BAĞLANTILILIK,  BASİT BAĞLANTILILIK 

Eğer bir yüzey in herhangi bir noktasından diğer tüm noktalara sürekli bir gezinti 

mümkün ise bu yüzeye bağlantılıdır denir. İki taraflı bir yüzey için her iki tarafı ayrı 

ayrı bağlantılı iseler bu yüzeye bağlantılıdır denir (Flegg, 1974, s.33). Eğer bu durum 

sağlanmıyorsa yüzey bağlantısızdır. Örneğin bir küre yüzeyi, düzlemsel yüzey, bir 

möbius şeridi bağlantılı yüzeylerdir. Yani tek parçadan oluşmuş yüzeyler bağlantılı 

yüzeylerdir diyebiliriz.  

 

  

(Üst tabanı yok, 

alt tabanı var) 

 

 

(Tor yüzeyinden bir 

disk çıkarılmış) 
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 Bir küre yüzeyinden bir diskin ayrıldığını düşünelim, böyle bir durumda bu yüzey 

bağlantısızdır ancak sadece kalan küre yüzeyi (disk çıkarılmış küre yüzeyi) ve sadece 

disk yüzeyi ayrı ayrı bağlantılı yüzeylerdir.  

 

Şekil 24: Şekilde görülen yüzey bağlantısızdır. 

Eğer bir yüzey üzerinde yer alan her basit kapalı eğri, eğrinin deformasyon süresince 

yüzey üzerinde yer alması koşuluyla,  bu yüzey üzerindeki bir noktaya deforme 

edilebiliyorsa yani bir noktaya büzülebiliyorsa bu yüzeye basit bağlantılı denir (Flegg, 

1974, s. 34; Arnold, 1963, s.74). Bir küre yüzeyi ve ya bir düzlem yüzeyi basit 

bağlantılı yüzeylere örnek oluşturmaktadırlar. 

 

Şekil 25: Basit bağlantılı yüzeyler.  

 

UYGULAMA 

Bir kürenin basit bağlantılı olduğunu göstermek için, bir küre modeli ve bir 

lastikten yararlanınız. Bir küre modeli üzerindeki herhangi bir eğrinin tek bir 

noktaya büzülebildiği küre üzerinde yer alan lastiğin büzülmesi ile gösterilebilir.  

Benzer şekilde bir düzlem üzerindeki eğrinin büzülebilirliği de gösterilebilir. Siz 

de evdeki uygun materyaller yardımıyla küre ve düzlemin basit bağlantılı 

yüzeyler olduğunu gösteriniz. Düzlem modeli için bir kağıt ve bir paket 

lastiğinden, küre modeli için bir top, portakal gibi küre şeklindeki bir yüzeyden 

yararlanabilirsiniz. Ancak top ve ya portakal gibi nesnelerin içi dolu olmasına 

rağmen içi boş olduğunu varsaymanız gerektiğini unutmayınız. 
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Şekil 27 

Şekil 26’da verilen örnekte C eğrisinin, deformasyon süresince eğri yüzey üzerinde 

kalacak şekilde, yüzey üzerindeki bir noktaya büzülmesi mümkün olmadığından bu 

yüzey basit bağlantılı bir yüzey değildir (Flegg, 1974, s.34).   

 

Şekil 26 

Şimdi bir tor yüzeyini basit bağlantılı olup olmadığını inceleyelim. Yüzeyler üzerinde 

yer alan eğriler incelenirken tor yüzeyinde yer alan bazı basit kapalı eğrilerin bir 

noktaya büzülmesi mümkünken bazı eğrilerin büzülmesinin mümkün olmadığını 

görmüştük. Şekil 27’deki c eğrisinin tek bir noktaya büzülmesi mümkünken a ve b 

eğrilerinin tek bir noktaya büzülmez. Bir yüzeyin basit bağlantılı olması yüzey üzerinde 

yer alan bütün eğrilerin tek bir noktaya büzülmesini gerektirdiğinden tor yüzeyi basit 

bağlantılı bir yüzey değildir. 
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UYGULAMA 

Aşağıdaki şekilde verilen tor yüzeyinin düzlem diyagramı önceki bölümde ele alınmıştı. 

 

 

 Sizde bu diyagramdan yararlanarak tor yüzeyine topolojik olarak eşdeğer bir 

model oluşturun. Bu modeli oluştururken 

 Önce b kenarlarını birleştirin. 

 a kenarlarını birleştirmeden önce oluşan silindir modeline bir paket 

lastiği geçirin. 

 a kenarlarını birleştirin. 

 Oluşturduğunuz yapı şekil-27 de verilen bir tor yüzeyi ve üzerindeki b eğrisinin 

modelidir. Çeşitli deformasyonlar ve denemeler yapıldıktan sonra b eğrisinin tek 

bir noktaya büzülmenin mümkün olmadığı görülecektir. 

 Şimdi tor yüzeyine şekil-27 de verilen a eğrisini ekleyelim. Yine çeşitli 

deformasyonlar sonucu bu eğrinin tek bir noktaya büzülmesinin mümkün 

olmadığı görülecektir. 

Sonuç olarak tor yüzeyi üzerinde yer alan her eğrinin tek bir noktaya büzülemediği 

görülür. Yani bu yüzey basit bağlantılı bir yüzey değildir.   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI 
 

1. Möbius şeridi günlük hayatta kullanılan bir nesnedir. Möbius şeridinin günlük 

hayatta hangi alanlarda ve ne amaçla kullanıldığını araştırınız. 

 

 

 

2. Möbius şeridi şeklinde çeşitli tasarımlar yapınız. 

 

 

 

 

3. Kapalı ve açık yüzeylere günlük hayatta kullanılan nesnelerin yüzeyinden örnekler 

veriniz. (Örneğin bir pinpon topu yüzeyi kapalı bir yüzeydir, bir çay tabağının yüzeyi 

açık bir yüzeydir.) 

 

 

 

4. Aşağıda verilen nesnelerin herhangi bir kalınlığa sahip olmadığını hayal ederek bu 

nesnelere topolojik olarak eş olan yüzeyleri belirleyin. 

 

a.  
Bir su bardağı topolojik olarak hangi yüzeye eşdeğerdir? 

 

 

 

 

b.  
 

Tutacak yeri olmayan(resimdeki siyah sapın olmadığını düşünün) bir 

çaydanlık altı topolojik olarak hangi yüzeye eşdeğerdir? 
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5. Aşağıda verilen nesnelerin herhangi bir kalınlığa sahip olmadığını düşünerek 

yüzeylerin bağlantılılığı hakkında neler söylenebilir? 

 

a.    
Bir çay bardağı ve çay altı yüzeyinin bağlantılılığı hakkında ne 

söylenebilir? 

 

 

 

 

b.   
Şekildeki hazine kutusu yüzeyinin bağlantılılığı hakkında ne 

söylenebilir? 


