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ÖNSÖZ 

"Matematik ve Geometri E!itiminde STEM Çalı"maları Rehberi" bir e-kitap olarak, 

Millî E!itim Bakanlı!ı tarafından 17 Mayıs 2022'de ilan edilen Matematik Seferberli!i 

kapsamında hazırlanmı"tır. Matematik Seferberli!i, matematik becerilerinin günlük 

hayatta kullanılabilecek becerilere uyarlanması, problem çözümünde kullanılması ve 

küçük ya"lardan itibaren matematik dersini ö!rencilere sevdirmek amaçlarıyla Millî 

E!itim Bakanlı!ı tarafından yürütülmektedir. Bu kitap, Matematik Seferberli!i 

kapsamında, disiplinler arası uygulamaları desteklemek, gerçek hayat örnekleri ve çok 

disiplinli bir yakla"ım ile matematik dersi etkinliklerine ve projelerine örnekler sunmak 

amacıyla geli"tirilmi"tir. 

Kitap, Millî E!itim Bakanlı!ı Yenilik ve E!itim Teknolojileri Genel Müdürlü!ü 

(YE$#TEK) E!itim Teknolojileri Geli"tirme ve Projeler Daire Ba"kanlı!ı'nda yer alan uzman 

ekip ve Millî E!itim Bakanlı!ı’na ba!lı çalı"an, alanında akademik geçmi"i bulunan 

yenilikçi bir Matematik ö!retmeni tarafından hazırlanmı"tır. Kitabın hazırlanma 

sürecinde MEB YE$#TEK tarafından yayınlanmı" olan “Okul Öncesinde Ortaö!retime 

Farklı Disiplinlerde STEM E!itimi Uygulamaları” kitabından faydalanılmı"tır. 

Günümüzde e!itim, teknoloji, mühendislik ve bilim gibi birçok alanda hızlı bir 

de!i"im söz konusudur. Bu de!i"im, e!itim ortamlarında ve yöntemlerinde de de!i"imi 

neredeyse zorunlu hale getirmektedir. Kullanılan geleneksel yöntemler, teknolojinin 

içine do!mu" ve pek çok dijital ortama uyum sa!lamı" ö!renciler için yeterli 

olmamaktadır. Bu ba!lamda, ö!rencilerin ihtiyaçlarını kar"ılamak adına onlara Fen 

Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarını birlikte ve birbiriyle 

ili"kilendirerek ö!reten yöntemleri kullanmak önemlidir.  

Bu do!rultuda, geli"tirilen Matematik ve Geometri E!itiminde STEM Çalı"maları 

Rehberi’nin, STEM e!itiminin matematik odaklı derslerde kullanımı konusunda yol 

gösterici olması, uygulama ve proje örnekleri göstererek ö!retmenlere rehberlik etmesi 

hedeflenmektedir.!
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!
Scientix Projesi - Matematik ve Geometri Eğitiminde 

STEM Çalışmaları Rehberi 

!

1. Giriş

Günümüzde insanlık birçok günlük ya"am problemiyle kar"ı kar"ıyadır. Pek çok 

kaynakta geçti!i gibi, bu problemleri çözmek için üretim odaklı bir dünya görü"ü, son 

yıllarda dünya e!itim kamuoyunda ihtiyaç duyulan bir de!er olarak büyük önem 

kazanmı"tır (English, 2016). Bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, 17 Mayıs 2022'de 

ba"latılan Matematik Seferberli!i, edinilen matematiksel becerilerinin günlük ya"am 

becerilerine uyarlanarak gerçek hayat problemlerinin çözümünde kullanılması ve okul 

öncesi dönemden itibaren matematik dersini ö!rencilere sevdirmek amaçlarıyla Millî 

E!itim Bakanlı!ı tarafından yürütülmektedir (MEB, 2022a). 

Ça!ımız, bulu", üretim ve teknolojik geli"me yarı"ları ile Endüstri 4.0 ça!ı olarak 

adlandırılabilir. Ülkeler arasında süren bu yarı", toplumları bilime, sanata, teknolojiye ve 

mühendisli!e te"vik etmektedir. Bu sebeplerden ötürü, Avrupa ülkeleri ve Amerika 

Birle"ik Devletleri gibi pek çok geli"mi" ve geli"mekte olan ülke, salt içerik ö!retimine 

dayalı, di!er bir deyi"le ezberci ve geleneksel e!itim sistemlerinden vazgeçmektir 

(Kennedy ve Odell, 2014). Bunun yerine, ülkeler, ö!retim programlarını güncelleyerek 

sorgulamaya, ara"tırmaya, üretim ve bulu" yapmaya imkân tanıyan STEM (Fen 

Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) e!itimini, e!itim sistemleriyle entegre 

etmeye çalı"maktadır (Atkinson ve Mayo, 2010).  

Bireyler sorunlarını çözmek için disiplinler arası bilgi ve becerilerini kullanarak 

üretken olabilir ve problem çözücü özelliklerini gösterebilir (Akarsu v.d., 2020).  STEM 

e!itimi yakla"ımı, bireyin problem çözücü ve her durumda üretken bir insan olmasını 

gerektirir (Yanez v.d., 2019). Dolayısıyla, dünya e!itim kamuoyu bu problemleri 
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çözebilecek üretim becerilerinin geli"mesi için gereken bu çok yönlü disiplinler arası 

e!itim yakla"ımını, STEM e!itimi ile gerçekle"tirece!ine inanmaktadır (Pleasants, 2020). 

Ara"tırmacılar, bireylerin, Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanında 

yetkin olmalarını ve bu bilgilerini sorunları çözmek için kullanmaları gerekti!ini 

öngörmektedirler (Capraro ve Slough, 2013).  

STEM e!itimi günlük hayat problemlerini ö!rencilerin derslerinde ö!rendikleri 

Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik bilgileriyle çözmelerini 

amaçlamaktadır (Cooper ve Heaverlo, 2013). Uluslararası alan yazın ö!rencilerin, 

ö!renim hayatları boyunca geleneksel ö!renme yöntemlerine maruz kalmaları 

nedeniyle derslerde günlük ya"am ile ili"kilendiremedikleri soyut problemleri çözmekte 

zorlandı!ını göstermektedir (Verschaffel v.d., 2000). STEM e!itimi, bu anlamda bir fırsat 

olarak do!mu"tur. STEM e!itimi büyük ölçüde sorunlara yaratıcı çözümler 

tasarlamaktan ileri gelir. Ö!renciler, problemlerin çözümüne dayalı STEM tasarımı 

ba!lamında ö!rendi!inde, ö!rendikleri Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve 

Matematik derslerinin etkisini daha net görebilirler (Dare v.d., 2021). Bu tür bir problem 

çözme ortamında ö!renciler “Bu ö!rendiklerimi ne zaman kullanaca!ım?” gibi sorular 

sormak yerine ö!rendikleri bilgileri gerçek hayat problemlerini çözmek için 

kullandıklarında yeteneklerini uygulama fırsatı bulabilirler. 

STEM e!itimi, üretim ve bulu" sürecini kapsayan ve ö!rencileri STEM meslek ve 

çalı"malarına hazırlamak için anaokulundan yüksekö!retime kadar uygulanabilen 

disiplinler arası bir yakla"ımdır (Fayer v.d., 2017). Üretken ve yaratıcılık yetenekleri 

geli"mi" bir nesil yeti"tirmeyi hedeflemektedir. Günümüzde problemleri çözmek için 

teknoloji temelli e!itim kaçınılmaz gözükmektedir. Ayrıca, STEM e!itimi, ö!rencilere Fen 

Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematikle ilgili teorik bilgilerini bulu"a ve ürüne 

dönü"türmesini ö!retmektedir. 
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1.! Ö!rencilerin STEM alanlarında e!itim görmeye ve STEM mesleklerini seçmeye 

yönelik ilgi ve isteklerini artırmak ve 

2.! Gerçek dünya problemlerini disiplinler arası STEM yakla"ımıyla çözebilme 

yetene!ini kazanmı" gelece!in i" gücünü yeti"tirmektir. 

STEM e!itiminde ö!renmeden öncelikle ö!rencinin kendisi sorumludur. Bu, ö!rencinin 

ö!renme sürecine aktif olarak katılaca!ı anlamına gelir (Apkarian v.d., 2021). Yani, 

bilgiyi kendi zihninde yapılandırmaya, ö!rendiklerini ara"tırarak ve sorgulayarak 

üretime dönü"türecek ve bilgisini günlük hayatlarındaki problemleri çözmeye yönelik 

yeni bulu"lar için kullanmaya çalı"acaktır. Böyle bir stratejik sürecin ö!rencinin 

ö!renmesini daha verimli hale getirece!i dü"ünülmektedir.  

STEM, ö!renci merkezli bir e!itimdir (Struyf v.d., 2019). Ö!rencilere en büyük 

katkılarından biri 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında destek olmasıdır (Bybee, 

2010). STEM e!itimi sayesinde ö!renciler sadece üretim yapmakla kalmaz, bulu"lar 

yaparak da yaratıcılık, ele"tirel dü"ünme, ileti"im ve problem çözme gibi becerilerini 

geli"tirirler. Bu derslerde, ö!renciler bir problem seçer, ilgili konuda ara"tırmalar 

yaparak çözümler üretir, çözümlerini bir prototip olarak sunar ve test ederek geli"tirme 

a"amalarını yeniden tekrar ederek amacına eri"meye çalı"ır. Yanez ve arkada"larının 

(2019) da dedi!i gibi “Ürün ve bulu" geli"tirmeye yönelik proje tabanlı STEM e!itimi 

döngüsü ö!renciler için hiçbir zaman sona ermez” (s. 29). 

STEM e!itimi Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinleri 

arasındaki ayrımı tümüyle ortadan kaldırarak bu disiplinler arasında tam uyum 

sa!lamaya dayalı bir yapılanmadır (Madden v.d., 2013).  Bu yapılanma sonucunda, 

anaokulundan üniversiteye kadar bütün kademelerde, soru sorarak ele"tiriler yapan, 

ara"tırarak yeni çözümler bulmaya çalı"an, var olan bilgiyi tüketmek yerine bilgi üreten 

ve kendi ürünlerini geli"tirerek bulu" yapabilen ö!rencilerin yeti"tirilmesini 

hedeflemektedir. Bu ba!lamda, STEM e!itimi mevcut Fen Bilimleri ve Matematik 

bilgilerini ve teknolojileri kullanarak karma"ık ba!lamsal sorunlara yenilikçi çözümlerin 

uygulandı!ı mühendislik tasarım sürecine odaklanmaktadır.  

STEM E!itiminin amaçları, en temel anlamda, özetle; 
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Süreç içinde en önemli hususlardan biri, STEM e!itiminin ö!retim programlarına 

entegre edilmesidir (Stohlmann v.d., 2012). Bu entegrasyon, sa!lıklı bir "ekilde 

gerçekle"tirildi!i takdirde, ilkokul, ortaokul ve liselerde ö!renim gören meraklı, soru 

soran, yetenekli ve ilgili ö!renciler belirlenebilecektir. Bu ö!renciler üniversitelerin bilim 

insanlı!ı, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönlendirilecek ve te"vik 

edileceklerdir. 

Ülkemizde hemen her alanda sorgulayan, ara"tıran, üreten ve bulu" yapabilen 

ki"ilere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesinde Millî E!itim Bakanlı!ımıza 

büyük görevler dü"mektedir. Bu görev bilinciyle, YE$#TEK, okullarımızda STEM e!itimi 

çalı"malarına Scientix Projesi'yle yo!un bir "ekilde devam edilmektedir. 

Scientix Projesi, Avrupa Komisyonu’nu temsil eden Avrupa Okul A!ı (EUN) 

tarafından yönetilmektedir ve 2009 yılı itibariyle ba"lamı"tır (Aguirre-Molina ve Gras-

Velázquez, 2011). Scientix, “Avrupa’da STEM e!itimindeki iyi örnekleri yaygınla"tırmayı 

amaçlayan 30 Avrupa ülkesinin katılım sa!ladı!ı bir topluluktur; bu topluluk 

ö!retmenlere, ara"tırmacılara, politika üreticilere, ailelere ve STEM e!itimiyle ilgilenen 

herkese açıktır” (MEB, 2022b). Avrupa ülkelerindeki topluluklar tarafından hazırlanan 

aktif STEM projeleri Scientix Portalı (http://scientix.eu) üzerinden payla"ılmaktadır. 

Projede, Avrupa ülkeleri ile birlikte Millî E!itim Bakanlı!ını temsilen YE$#TEK, 2014 yılından 

itibaren Scientix Projesi Ulusal Destek Noktası olarak katılmı"tır. Scientix Projesi 2013-2016 

yılları arasında Scientix 2. Faz, 2016-2019 yılları arasında Scientix 3. Faz adıyla devam 

etmi"tir. 2020 yılından itibaren ise Scientix 4. Faz olarak devam etmektedir. Scientix 

Projesi kapsamında, YE$#TEK tarafından okul öncesi, ilkö!retim ve ortaö!retim 

okullarımızda STEM e!itiminin yaygınla"tırılması için çalı"malar yapılmakta, bu 

faaliyetler http://scientix.eba.gov.tr web adresinde yayınlanmaktadır. 

YE$#TEK resmî web sitesinde de belirtildi!i üzere, “Scientix Projesi’nin ba"lıca 

amaçları "unlardır (MEB, 2022b); 
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1.! Avrupa'da gerçekle"en çok sayıda sorgulamaya, ara"tırmaya ve bulu" 

yapmaya yönelik Fen Bilimleri, Matematik, Mühendislik ve Teknoloji (STEM) 

e!itimi ile ilgili projelerden tüm ülkelerin haberdar olmasını sa!lamak, 

2.! Bu projeler sonrasında üretilen ö!renim materyallerinin ve araçlarının 

yaygınla"tırılmasını ve payla"ılmasını kolayla"tırmak, 

3.! Avrupa ülkelerinde STEM e!itimiyle ilgili gerçekle"en ulusal kongre, konferans, 

çalı"tay ya da projelerin duyurulabilece!i bir platform olu"turmak, 

4.! Avrupa'daki ö!retmenler ve akademisyenlerin STEM e!itimiyle ilgili 

deneyimlerini payla"abilecekleri, fikir alı"veri"inde bulunabilecekleri bir platform 

olu"turmak, 

5.! Fen Bilimleri, Matematik, Mühendislik ve Teknoloji dersi ö!retmenlerinin 

derslerinde kullanabilecekleri, sorgulamaya, ara"tırmaya, ürün geli"tirmeye ve 

bulu" yapmaya yönelik e!itime uygun STEM e!itim projeleri örneklerini sunmak, 

6.! Çevrimiçi ve yüz yüze e!itimlerle STEM e!itimi alanındaki ö!retmenlerin 

e!itimine katkıda bulunmak.” 

YE$#TEK tarafından 2015’te Scientix Projesi kapsamında ö!retmenlere yönelik 

büyük bir STEM e!itimi konferansı düzenlenmi", ö!retmenlere STEM e!itimi ile ilgili 

önemli bilgilendirmeler yapılmı" ve ö!retmenler tarafından STEM e!itimi projeleri 

payla"ılmı"tır. Scientix Projesi’ni tanıtmak ve STEM e!itimini yaygınla"tırmak için Scientix 

Projesi 2. Faz kapsamında 22 farklı ilde toplam 25 STEM e!itimi çalı"tayı düzenlenmi"tir. 

Bu çalı"taylarda STEM e!itimi ile ilgilenen Fen Bilimleri ve Matematik ö!retmenleri ile 

meslek lisesi ö!retmenleri, STEM e!itimi ve STEM projesi hazırlama konularında 

bilgilendirilmi" ve örnek bir STEM projesi tasarlamaları sa!lanmı"tır.  

Scientix Projesi 4. Faz kapsamında 2020-2021 yıllarında video konferans 

ortamında ö!retmenlere yönelik 115 Scientix STEM E!itimi webinarı ve 2021 yılı içinde 

Kocaeli, Antalya, Amasya ve Ordu’da STEM Temel Seviye Hizmetiçi e!itim faaliyetleri 
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düzenlenmi"tir. 2022 e!itim ve ö!retim yılı içinde Bursa ve Ankara’da ö!retmenlere 

yönelik yüz yüze 2 adet Scientix STEM E!itimi Çalı"tayı düzenlenmi"tir.  

Halen devam etmekte olan Scientix Projesi 4. Faz kapsamında ileriki tarihlerde 

çe"itli illerde Scientix STEM E!itimi Çalı"tayları düzenlenmesi için planlamalar 

yapılmaktadır. Ö!retmenler, bu çalı"taylarda edindikleri bilgi ve deneyimler 

do!rultusunda Proje çalı"malarında yer almaktadır. Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik 

(Meslek Dersleri) ve Matematik ö!retmenleri arasında çevrim içi ve yüz yüze payla"ım 

ortamı sa!lanmaktadır.  

Bu rehberin 2. bölümü Matematik E!itimi ve STEM E!itiminin teorik ba!ını 

kurduktan sonra, 3. bölümü yapılan matematik odaklı STEM etkinlikleri ve projelerden 

örnekler sunmaktadır.  

2. Matematik ve Geometri Eğitiminde STEM Çalışmaları

E!itim denilen sosyal olgunun devamlılı!ı teknolojideki geli"melerle birlikte 

ö!rencilerin ileti"im ve etkile"im kurma "ekillerinin yanı sıra ö!renme "ekillerini de 

etkilemektedir. Bu teknolojik geli"melere ba"arılı bir "ekilde ayak uyduran ve de!i"ime 

olumlu katkı sa!layan STEM e!itimi, ana okulundan yüksek ö!retime kadar ö!rencilerin 

matematik e!itiminde olumlu katkı sa!lamaktadır. STEM e!itiminin temel 

bile"enlerinden biri olan matematik e!itimde 21. yüzyıl becerilerine sahip, ileti"im kurma 

yetisi yüksek, gerçek ya"am problemlerine ele"tirel bakıp farklı çözümler tasarlayabilen 

ö!renciler yeti"tirmeyi hedeflemektedir (Millî E!itim Bakanlı!ı [MEB], 2018a). Bu 

amaçlara hizmet eden  STEM uygulamaları matematik ve alt alanı olan  geometri 

e!itiminde disiplinler arası ö!retim yakla"ımı (Demir, 2009; Özçelik ve Semerci, 2016), 

probleme dayalı ö!renme yakla"ımı (Baran-Bulut ve Erkan, 2020; Kirschner v.d., 2006), 

teknoloji tabanlı ö!renme yakla"ımı (Karaarslan v.d., 2013; Oldknow ve Tetlow, 2008; 

Simpson v.d., 2006), proje tabanlı ö!renme yakla"ımı (Sublette, 2013) ve disiplinler arası 

matematiksel modelleme (Do!an v.d., 2018) gibi birçok farklı ö!retim yakla"ımı ile 

yapılmı" matematik temelli STEM etkinlikleriyle kar"ımıza çıkmaktadır. 
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Matemati!in bir alt dalı olan geometri; cisimlerin büyüklü!ü, "ekli, konumları, 

açıları ve boyutları ile ilgilenir (Altun, 2013). Geometri, özellikle, iki boyutlu "ekiller ve üç 

boyutlu cisimler isimleriyle Almanya’dan #ngiltere’ye, Japonya’dan Kanada’ya kadar 

birçok ülkede ortaokul ve lise geometrisi ö!retim programında uzun yıllardır yer 

almaktadır (Clements, 2003; Department for Education [DfE], 2013a; 2013c; Hoyles v.d., 

2002; MEB, 2018a). Farklı bakı" açıları ile ö!retilse de hem di!er disiplinlerle olan açık 

ili"kisi hem de gerçek ya"amla olan ba!lantıları açısından ö!retim programları 

tasarlayan ö!retmen, e!itmen ve politika yapıcılar için önemlidir. Ortaokul yıllarında 

daha çok matemati!in içinde aktarılsa da lise yıllarından itibaren Türkiye’nin de 

aralarında bulundu!u birçok ülkede sıklıkla Analitik Geometri ve Uzay Geometrisi gibi 

farklı dersler olarak da aktarılması ona verilen önemi bir kez daha göstermektedir (DfE, 

2013b; MEB, 2018b).  

Tekkoyun’un (2014) çalı"masında bahsetti!i gibi geometri, matemati!in salt bir 

dalı olmanın daha ilerisinde, ö!rencilerin zihinlerini ve dü"üncelerini geli"tiren bir araç 

olarak dü"ünülebilir. Bu cümleyi örneklerle "u "ekilde açıklamak mümkündür: Fen 

Bilimleri dalında çalı"an ö!retmen ve ö!renciler için geometri, anlam aranmaksızın 

"ekiller bütünü olarak ya da daha spesifik bir örnekle moleküllerin yapısı olarak 

dü"ünülebilir. Sosyal Bilimler dalında çalı"an ö!retmen ve ö!renciler için geometri, 

sözcüklerin "ekillerle ifade edili" biçimi olarak, ya da alandan örneklerle el becerisini 

geli"tiren bir halı dokuma sanatının parçası veya bakmak ve görmek arasındaki farkı 

anlatan bir belgesel olarak görülebilir. Dolayısıyla da matematik e!itiminde disiplinler 

arası yakla"ım kullanılarak di!er disiplinlerden örnekler verilmesi, di!er disiplinlerde de 

matematikten özellikle de geometriden faydalanılması sıklıkla kar"ımıza çıkmaktadır.  

Disiplinler arası yakla"ımdan bahsedilmeden önce kelime olarak “disiplin”in ne 

anlama geldi!ini aktarmak önemlidir. Disiplin, (Türk Dil Kurumu [TDK], 2021) “Ö!retim 

konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütünü, bilim dalı” olarak sözlü!ümüze girmi"tir. 

Ö!retim konusu olan ya da olabilecek bilgilerin birbiri ile ili"ki derecesine göre 

kümelenmesi ile disiplinler olu"turulmu"tur. Disiplinlerin açıklanması için temel bazı 

nitelikleri olması gerekmektedir; bu niteliklerin belirlenmesi sayesinde Fen Bilimleri ve 
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Matematik gibi farklı disiplinler ortaya çıkmı"tır (King ve Brownel, 1966). Hope (1991 akt. 

Demir, 2009), disiplinler arası yakla"ımı “Var olan "eylerin geçmi"ini ara"tıran tarihçi, 

nasıl çalı"tı!ını ke"fetmeye çalı"an bilim insanı ve yeni "eyler üreten sanatçı zihinsel 

fonksiyonlarının bir araya getirilmesidir” diye aktarmaktadır (s.12). Bu açıklamadan da 

çıkarılabilece!i gibi, disiplinler arası yakla"ım ara"tırma, ele"tirel dü"ünme, problem 

çözme, ileti"im ve yaratıcılık gibi becerileri geli"tirme yolunda ö!renime fırsatlar 

sunmaktadır. Okullarda, matematik ve geometri derslerinde, STEM disiplinlerinin birbiri 

ile ili"kilendirilmesi sonucunda da ö!rencilerin bahsi geçen becerileri ö!retim 

programındaki konuları ö!renirken kazanması oldukça de!erlidir. Böylelikle ö!renciler, 

Matematik Seferberli!i’nde (MEB, 2022a) de hedeflendi!i gibi matemati!i ö!renirken 

aynı zamanda gerçek hayatla da ili"kilendirerek anlamlandırabilme olana!ı bulup 

sevebilir. Gorini (2018), Jaramillo ve arkada"ları (2008), Leahey (1999), Özçelik ve 

Semerci (2016) ve Saralar-Aras (2022) gibi birçok ara"tırmacı disiplinler arası 

yakla"ımın geometride, örne!in geometrik cisimlerin ö!retiminde, etkili olarak 

kullanılabilece!ini ve ö!renci ba"arısını anlamlı "ekilde artırabilece!ini 

vurgulamaktadır. 

Matematik ve geometri e!itiminde STEM e!itimini dü"ündü!ümüzde, 

ili"kilendirme, okudu!unu anlama, problem çözme, akıl yürütme ve ileti"im becerisi gibi 

matematik becerileri aklımıza gelir. Bu becerileri kazandırmak adına, disiplinler arası, 

gerçekçi ya da gerçek hayat problemlerini sunan, i" birli!i gerektiren çalı"malar 

önerilmektedir. #lgili çalı"malar bu bölümde bahsi geçen yakla"ımların olu"turdu!u 

disiplinler arası bir bütün "eklinde dü"ünülebilmektedir.  

Üçüncü bölüm, geometri dersleri için ilk iki bölümde verilen bilgi ve yakla"ımların 

uygulamaya yönelik bir devamı niteli!inde STEM etkinlikleri ve projeleri ile 

ba"lamaktadır. 
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3. Matematik Odaklı Örnek STEM Etkinlikleri ve Projeleri

Bu bölüm, matematik derslerinde uygulanabilecek örnek STEM etkinlikleri ile 

ba"lamaktadır. Bölümün ikinci ba"lı!ında ise matematik ö!retmenlerine örnek olacak 

matematik odaklı STEM projelerinden bahsedilmektedir.  

3.1. Matematik Dersinde Uygulanabilecek Örnek STEM Etkinlikleri 

Bölümün bu ba"lı!ında matematik ve alt ö!renme alanlarından geometri 

dersinde yapılan örnek STEM etkinlikleri aktarılmı"tır. Bu etkinlikler ders planları "eklinde 

de!il kitabın yapısına uygun olarak paragraflar halinde hazırlanmı"tır. Aktarılan 

etkinliklerde dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamada ö!retmenlerimize destek 

olabilmek amacıyla detaylı olarak açıklanmı"tır. 

3.1.1. Müzede Restorasyon Temelli Mozaik Çalışmaları ile Üçgen ve 

Dörtgenlerin Öğrenimi 

Millî E!itim Bakanlı!ı’na (2018a) göre matematik kazanımlarının kendi içindeki 

di!er kazanımlar ve di!er disiplinlerle ili"kilendirilmesi önemlidir. Süreçte NCTM’ye 

(2000) göre matemati!in kendi içindeki tüm alt dallarının (örne!in sayılar, cebir, 

geometri gibi) günlük ya"amla ili"kilendirilmesi ve di!er disiplinlerle ba!lam kurulması 

gerekti!ini ili"kilendirme standardı olarak ifade edilir. 

Müzede Restorasyon Temelli Mozaik Çalı"maları ile Üçgen ve Dörtgenlerin 

Ö!renimi etkinli!i, 5. sınıflarda "Üçgen ve Dörtgenler" konusunun 

•! "M.5.2.2.1. Çokgenleri isimlendirir, olu"turur ve temel elemanlarını tanır. 

•! M.5.2.2.2. Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler olu"turur, olu"turulmu" 

farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır (MEB, 2018a, 

s.54)."  



!

kazanımlarının günlük ya"amla ili"kilendirilerek ö!retilmesi üzerine hazırlanmı"tır. 

Etkinlikte in"a edilen "ekillerin ve soruların zorluk seviyesi de!i"tirilerek, 7. sınıflarda 

"Çokgenler" konusunun a"a!ıdaki kazanımlarının, 

•! "M.7.3.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar. 

•! M.7.3.2.2. Çokgenlerin kö"egenlerini, iç ve dı" açılarını belirler; iç açılarının 

ve dı" açılarının ölçüleri toplamını hesaplar (MEB, 2018a, s.69)." 

ve 10. sınıflarda "Çokgenler" ve "Dörtgenler ve Özellikleri" konularının a"a!ıdaki 

kazanımlarının ö!retimi için uyarlanması da mümkündür.  

•! "10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak i"lemler yapar. 

•! 10.5.2.1. Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak 

problemler çözer (MEB, 2018b, s.30)." 

Müzede yapılan mozaik restorasyon çalı"maları ile üçgen ve dörtgenlerin 

ö!renilmesi temasında olu"turulan etkinlikler, disiplinler arası bir yakla"ımla 

matemati!in alt dalı olan geometri kazanımlarını STEAM içindeki di!er disiplinler ile 

ili"kilendirerek sunulur.  Matematik ö!retmeni bu etkinlikleri yapmadan önce 

ö!rencilerine üçgen, çokgen ve mozaik kavramlarını ke"fettirir. Bu ba!lamda, düzlemde 

iki"er iki"er kesi"en ve birbirine paralel olmayan üç do!ru ile bir üçgen olu"turuldu!u, 

düzlemde iki"er iki"er kesi"en üç ve üçten fazla do!runun kapalı bir "ekil olu"turması ile 

bir çokgen elde edildi!i ve etkinlikte tasarlanacak çokgenlerden olu"an yapılara da 

mozaik denebildi!i vurgulanır.  

Ke"iften sonra ise ö!retmen bir mektup okur. Mektup, aynı zamanda matematik 

sanatçısı olan bir mimardan gelmektedir. Ö!renciler yapacakları ders içi etkinlikleri bir 

mektup aracılı!ıyla ö!renecektir. Mektubun içeri!i "u "ekildedir. 
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Merhaba çocuklar, 

Ben mimar İpek, matematik sanatçısı olarak bir kurumda çalı"ıyorum. Sizin 
ya"larınızda teknolojiye, tasarıma ve matemati!e olan ilgim ba"lamı"tı. Bu ilgi, 
beni meraklı, hayalci ve matematiksel çizimler yapmayı seven bir çocu!a 
dönü"türdü. Matematik sayesinde farklı geometrik çizim programları ile 
tanı"tım. #u an "ehrinize önemli bir görev için geldim. Bir mimar olarak Karatay 
Çini Eserler Müzesi’nin restorasyonunda görev almanız için sizden yardım 
istiyorum. Ö!retmeniniz sizleri bana anlattı. "Benim ö!rencilerim tarihi ve sanatı 
seven, ara"tırmacı genç matematikçilerdir" dedi. Benim de sizin gibi genç 
matematikçilere ihtiyacım var. Karatay Çini Eserler Müzesi içindeki mozaiklerin 
restorasyonu için bana yardımcı olur musunuz? Sizlere a"a!ıda müzenin 
foto!rafını da iletiyorum (Resim 3.1). Bunun için sizden çokgen mozaik modelleri 
hazırlamanızı istiyorum. Görevi tamamlayan her matematikçiye bir sürprizim 
olacak. Tasarladı!ınız mozaikleri müzede bekliyor olaca!ım en kısa zamanda 
görü"mek dile!iyle. 

Matematik Sanatçısı
İpek 

!

Resim 3.1.  
Müze Foto!rafı (Konya Karatay Çini Eserler Müzesi, 2022) 
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Temanın bu bölümündeki ilk etkinlik, ö!rencilerin çini eserlerinin sergilendi!i 

önemli müzelere ziyaretle ba"lar ve müze içindeki resimlerle ilgili sorular sorulur. 

Ö!renciler, fiziksel bir ziyaret yerine sanal bir müzeyi de ziyaret edebilir. Müze 

ziyaretlerine alternatif olarak, okullardaki cisimler gözlemlenerek geometrik desenlerle 

ilgili günlük hayat örnekleri ke"fettirilebilir.  

Resim 3.2.  
Mozaik Foto!rafı (Konya Karatay Çini Eserler Müzesi, 2022) 

Bu sorular ö!rencilerin Sosyal Bilgiler, Görsel Sanatlar, Mühendislik ve Matematik 

alanlarıyla ba!lam kurulması için sorulmu"tur. Bunlara örnek olarak "u sorular 

sorulabilir: 

•! Bu resim hangi döneme ait olabilir? 

•! Resme baktı!ınızda aklınıza neler geliyor?  

•! Resim ile matematik arasındaki ili"kiyi açıklar mısınız? 

•! Resme bakarak günlük hayat içinde yer alan geometrik desenlere örnek verir 

misiniz? 

Bu temadaki ikinci etkinlik, ö!rencilerin, matematik araç gereçlerinden açıölçer 

kullanarak üçgen ve dörtgen "eklindeki ta"ların iki boyutlu çizimlerini kareli kâ!ıtlara 

(kareli matematik defterlerine) çizmeleridir. Bu etkinlikte ö!renciler; cetvel, açıölçer 

veya gönye gibi matematik araç-gereçlerine ihtiyaç duyar. Ö!retmenlerin ö!rencileri 

iki ya da üçerli grup yapması önerilir. Çizim sırasında ö!retmen ö!rencilerine çalı"ma 
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sırasında i" birli!inin önemini vurgular ve matematiksel bilgilerin kullanımı sırasında 

ö!rencilerine destek verir. Bu temadaki üçüncü etkinlikte ö!rencilere, tasarımcı 

matematikçilerin ve mimarların "ekilleri çizerken kullandı!ı (Resim 3.3) bazı yazılım 

araçlarının da yardımcı olabilece!i açıklanır.   

Resim 3.3.  
Çalışma Ekran Kaydı 

!

Bir üç boyutlu dinamik geometri yazılım aracı tanıtılır. Bu aracın ö!renciler 

tarafından, ö!retmen rehberli!inde etkile"imli tahta üzerinde ke"finden sonra çokgen 

örneklerine geçi" yapılır; üçgen çizimi ile çalı"malara ba"lanabilir. Üçgen çizimi için 

önce üçgenin kö"e noktaları belirlenir (bkz., Resim 3.4) 

Resim 3.4.  
Üçgenin Kö"e Noktaları Ekran Kaydı 

!

Üçgen çiziminde bir sonraki adım, bu üç noktanın her ikisini birbiri ile birle"tiren 

do!ru parçaları çizilmesidir. Bir ba"ka yöntem de çokgen aracını kullanarak bir üçgen 

olu"turulmasıdır.  
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Resim 3.5.  
Üçgen ve Özellikleri Ekran Kaydı 

!

Ö!rencilerin, mimari bir yapının restorasyonu için gerekli olan çokgen (üçgen 

ve dörtgen) modellerinin iki boyutlu çizmeleri; kareli kâ!ıt ve üç boyutlu bir dinamik 

geometri yazılımı ile sa!lanır. Teknoloji ile kolayla"tırılan çizimler sonrası, ö!renciler, 

Renkli ta"lar kullanarak üç boyutlu çokgensel mozaik modeller olu"turur. Bu modelleri 

akıllarında canlandırabilmek için, onlara foto!raflar gösterilebilir. Örnek olarak, Millî 

E!itim Bakanlı!ı’nın (2015a) kitaplarında yayınlanan ve Resim 3.6 ve Resim 3.7’de 

örnekleri sunulan foto!raflar kullanılabilir. 

!"#$%&'()(&&
"#$!%&'(#)*+!,-#.)(./0)!1'2'30#45!%&678!9:;<#+!
!

&
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Resim 3.7.  
Mimari Yüzeylerde Mozaik Foto!rafı (MEB, 2015b) 

!

3.1.2. Kentsel Tarım Uzmanları ile Fidan Ekerek Alan Konusunu Öğreniyorum 

Probleme dayalı ö!renme STEM e!itiminde çok kullanılan yakla"ımlardan biridir. 

Problem çözme tekni!i de matematik derslerinde en çok kullanılan teknik olarak 

kar"ımıza çıkmaktadır (Kıvrak, 2014). Kentsel Tarım Uzmanı temasında olu"turulan 

etkinlikler, günlük ya"amın içindeki problemlerden yola çıkarak matemati!i cebir, 

sayılar, kümeler ve geometri ö!renme alanlarıyla ile ili"kilendirmektedir.  

Kentsel Tarım Uzmanları ile Fidan Ekerek Alan Konusunu Ö!reniyorum etkinli!i, 5. 

sınıflarda i"lenen "Uzunluk ve Zaman Ölçme" ve "Alan Ölçme" konularının 

•! "M.5.2.3.2. Üçgen ve dörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar, verilen bir çevre 

uzunlu!una sahip farklı "ekiller olu"turur. 

•! M.5.2.4.1. Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 

•! M.5.2.4.2. Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin 

eder. 

•! M.5.2.4.3. Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler olu"turur (MEB, 2018a, s.56)." 

kazanımlarının ö!retilmesi adına hazırlanmı"tır. Etkinlikte in"a edilen "ekillerin ve 

soruların zorluk seviyesi de!i"tirilerek, 6. sınıflarda "Kümeler" ve "Alan Ölçme" konularının 

a"a!ıdaki kazanımlarına, 

•!  "M.6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar (MEB, 2018a, s.59)." 
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•! "M.6.3.2.4. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme birimleriyle 

ili"kilendirir. 

•! M.6.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri çözer (MEB, 2018a, s.63)." 

ve 9. sınıflarda "Kümelerde Temel Kavramlar" ve "Kümelerde #"lemler" konularının 

a"a!ıdaki kazanımlarının ö!retimi için uyarlanması da mümkündür.  

•! "9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır 

•! 9.2.2.1. Kümelerde birle"im, kesi"im, fark, tümleme i"lemleri yardımıyla 

problemler çözer (MEB, 2018b, s.18-19)." 

Hedef, Matematik disiplinini, verilen bir senaryo çerçevesinde Fen Bilimleri, 

Teknoloji ve Mühendislik disiplinleriyle bütünle"tirmek ve verilen bir senaryo 

çerçevesinde çözümler üretmektir. Bu etkinliklerdeki ili"kilendirmeler, bir senaryo 

çerçevesinde Kentsel tarım uzmanı olarak çalı"an bir Ziraat Mühendisinden gelen bir 

mektup aracılı!ı ile ö!rencilerden istenmektedir. Matematik ö!retmeni, dersine bu 

mektubu okuyarak ba"lar. 

!
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 “Merhaba çocuklar, 

Ben Mehmet, ziraat mühendisiyim, iklim de!i"ikli!ine çözümler üreten bir 
"irkette Kentsel Tarım Uzmanı olarak çalı"ıyorum. Gelecek 25 yılda insanları 
bekleyen gıda kıtlı!ına çözüm bulmak için bir proje geli"tirmeye karar verdim. 
Projedeki amacım, sizlerin gıda kıtlı!ına yönelik bilincini artırmak. Bunu 
yaparken, tarım alanlarına dü"en tohum ve fidan miktarlarının hesaplamalarını 
yapabilmek için sizler gibi ara"tırmacı gençlere ihtiyacım var. Hesaplamalar 
için gerekli bilgilerin ve detaylı problem açıklamasının oldu!u not kâ!ıdını 
sizlerle payla"mak üzere matematik ö!retmeninize ilettim. Bana, "Okulunuzda, 
dikdörtgensel bölge "eklinde bir organik tarım bahçesinin tasarlanması" ve 
"Tasarım için önce okulun içinde organik tarım bahçesinin yerini belirleyip 
ekleyece!iniz meyve fidanı ve sebze fidanı kümelerine karar verilmesi" 
konularında yardımcı olabilir misiniz? Çözümlerinizi ilgiyle bekliyor olaca!ım. En 
kısa zamanda görü"mek üzere.  

Kentsel Tarım Uzmanı 
Mehmet  

Mektubun okunmasından sonra ö!retmen, ö!rencileri ile not kâ!ıdında yazan 

notu payla"ır. Ö!rencilerden, Mehmet’in payla"tı!ı a"a!ıdaki bilgiler ı"ı!ında meyve ve 

sebzelere ait alanların bahçeleri kümelerini olu"turmalarını ister.  

Meyve bahçesinin eni 4 metre, çevre uzunlu!u 24 metre; sebze bahçesinin eni 4 metre, 

çevre uzunlu!u ise 18 metre olarak belirlenmi"tir. Bu verilere uygun, meyve bahçesine 

ait kümenin 1 metrekarelik alanına 2 tane meyve, sebze bahçesine ait kümenin 1 metre 

karelik alanına 3 tane sebze dü"mesi gerekmektedir. Meyve bahçesine ait kümenin 

meyve sayısı M bahçesinin eleman sayısına; sebze bahçesine ait kümenin sebze sayısı 

S bahçesinin eleman sayısına e"it oldu!una göre, meyve ve sebze bahçeleri 

kümelerinin toplam eleman sayısını bulunuz. 

Çalı"ma sonrasında ö!retmen ö!rencilerine matemati!in günlük ya"amın 

içinde nasıl yer aldı!ını gösteren bir haberle ba!lam kurar. Haberde ö!rencilerin okul 
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bahçelerine diktikleri ürünleri gösteren ve bu ürünleri satan ö!rencilere ait bir haber 

metnini ve videosunu sunar. 

Örnek haber metni: "Ö!rencilerin Yeti"tirdi!i Sebzeler Mahallenin Sofrasında" 

“Hatay’ da ö!renciler, okul bahçesinde 60 dekar alanda domatesten bibere 

salatalıktan patlıcana birçok ürünü yeti"tiriyor. Meyve sebze yeti"tiren ö!renciler hem 

mesle!in inceliklerini ö!reniyor hem de ek gelir elde ediyor. Saadet Yusuf Mıstıko!lu 

Çok Programlı Anadolu Lisesi ö!rencileri, haftanın 5 günü uygulama alanlarında 

dalından sebze ve meyve toplayan ö!renciler, okul giri"inde açtıkları stantta ürünlerin 

satı"ını yapıyor. Geçen yıl ba"ladıkları üretimden 500 kilogram sebze aldıklarını dile 

getiren Okul Müdürü Körkü, bu yıl verimin çok daha yüksek olmasını beklediklerini 

belirtti. Tarım ö!rencilerinden Deviren, ziraat mühendisi olmak istedi!ini dile getirdi. 

Vatanda"lardan Sertel de lisenin sebze ve meyve üretimi yaptı!ı için çok mutlu 

olduklarını belirterek, "Dı"arıdaki ürünlere göre fiyatı gayet uygun. Her 2, 3 günde bir 

okula gelerek sebze ve meyve ihtiyacımızı alıyoruz. Ürünler organik oldu!u için gönül 

rahatlı!ıyla alıyoruz ve memnunuz." dedi.” (TRT Haber, 2022). 

!A"a!ıdaki sorular ise örnek sorular olarak sunulabilir: 

1.! "Ö!rencilerin Yeti"tirdi!i Sebzeler Mahallenin Sofrasında" ba"lıklı haberle 

ilgili foto!rafta neler görüyorsunuz? (Kaynaklarda ilgili haberi ve haberin 

foto!rafını bulabilirsiniz.) 

2.! "Ö!rencilerin Yeti"tirdi!i Sebzeler Mahallenin Sofrasında" ba"lıklı haberin 

içeri!inde neler anlatılıyor? Birkaç cümle ile özetleyiniz. 

3.! "Ö!rencilerin Yeti"tirdi!i Sebzeler Mahallenin Sofrasında" ba"lıklı haber 

metnini okudunuz. Sizce bu haber metninde, ö!rencilerin yeni hedefi ne 

olabilir? 

Bu temadaki ikinci aktivitede; ö!rencilerin okul bahçesine gruplar halinde 

çıkması sa!lanır ve okulun içinde organik tarım bahçesinin yerini belirlenir. Ö!renciler, 

uzunluk ölçme araçlarıyla organik tarım bahçesi için gerekli alanı ölçerek elde edilen 
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verileri defterlerine i"ler. Elde edilen veriler ı"ı!ında ö!renci grupları sınıftaki sıralarına 

geçip planlamalarını yapabilir. Okul içindeki tarım bahçesinin yerini belirleyen 

ö!renciler, ö!retmenlerinin deste!iyle ekilecek meyve ve sebze kümelerine ve bu 

kümelerdeki tohum sayılarına karar verir. Ö!renciler bu a"amada, organik tarım 

bahçesinin taslaklarını defterlerine çizer. Akabinde teknoloji yardımı ile planlamayı 

hem görselle"tirip hem de netle"tirerek prototipler (ilk örnekler) üç boyutlu dinamik bir 

geometri yazılımı üzerinde olu"turulur. Önce dikdörtgenler (Resim 3.8), sonra 

dikdörtgensel bölgeler, en son da ekim yapılacak noktalar seçilir. Dikdörtgensel 

bölgelerin alanını hesaplama aracı olarak kullanılabilen bir hesaplama aracı (detaylar 

için bkz., Karayel, 2021) ile seçim yapılarak bulunabilir. 

Resim 3.8.  
Olu"turulan Dikdörtgenleri Gösteren Ekran Kaydı 

!

Artık, okul bahçesi için meyve sebze bahçelerine ait dikdörtgensel bölgeler, 

meyve ve sebze küme sayıları hazırdır.  

Bölümün üçüncü etkinli!inde, ö!renciler, evlerinden getirdikleri gübre, meyve-

sebze tohumları ve ekim araç-gereçleri ile tohumların ekimini gerçekle"tirirler. 

En son, de!erlendirme olarak ö!rencilerden kentsel tarım uzmanı Mehmet Bey’e 

proje sonuçlarına ait tüm çözümlerini ve dü"üncelerini mektupla"tırarak ula"tırmaları 
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istenebilir. Böylece, ö!renciler tüm çalı"malarını bir ürün olu"turacak "ekilde 

ö!retmenleri ile payla"mı" olur. 

3.2. Scientix Kapsamında Yapılan Matematik Odaklı Proje Örnekleri 

3.2.1. Sınıfta Havacılık STEM Projesi ve Aktivite Örneği

Scientix Projesi kapsamında ortaokul ve lise matematik derslerine yönelik birçok 

proje gerçekle"tirilmi"tir. #yi uygulama örnekleri olarak bu projelerden biri Sınıfta 

Havacılık, orijinal #ngilizce adıyla “Aerospace in Class”tır (Avrupa Okul A!ı, 2021a). Proje, 

Airbus Foundation Discovery Space'in kaynaklarını kullanarak Matematik, Fen Bilimleri 

ve Teknoloji alanlarını dijital bir ortamda birle"tirir; amaç, dünyanın her yerinden 

gençlerin havacılık yoluyla toplumun zorluklarını ele almaya yardımcı olmalarını 

sa!lamaktır. Proje 8-12 ya" ö!rencilerine yönelik uygulamaları içermektedir. Ö!renme 

senaryoları "eklinde tasarlanan bu kaynaklardan Gökyüzünün Gelece!i: Ticari 

Havacılı!ın Gelece!i senaryosu (Avrupa Okul A!ı, 2021b) matematiksel içerikler ile 

ö!rencileri uçak yapılarıyla tanı"tırır. Gerçek ya"am problemlerine sundukları çözümler 

ile, ö!rencilerin, uçakların gelece!i hakkında yaratıcılıklarını ortaya koymalarını 

sa!lamaktadır. Projede, ö!renciler, yeni fikirler ke"feder ve uçak yapımının temellerini 

ö!renir; bunu da kâ!ıt katlama, eğitici oyunlar ve yaratıcı bilimsel yazı kullanarak 

gerçekle"tirir. Projedeki bahsi geçen senaryoda ö!renciler temel geometrik "ekilleri ve 

ölçüleri ö!renir.  Bu süreçte uçaklarını tasarlamak için katladıkları kâ!ıtlar ile kareler, 

üçgenler ve karenin kö"egenleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Uça!ın ne kadar büyük 

ya da küçük oldu!u gibi ölçümlerin kar"ıla"tırılması hakkında bilgi edinirler. Senaryoda 

ö!retmen tarafından ö!rencilere sunulan örnek ölçümleri Resim 3.9’daki, ö!renilen 

"ekillere örnekler ise Resim 3.10’deki gibidir.  
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Resim 3.9.  
“Sınıfta Havacılık” Projesi Senaryosundan bir resim: Uça!ın Ölçümleri (Avrupa Okul 
A!ı, 2021b)

Resim 3.10. 
 “Sınıfta Havacılık” Projesi Senaryosundan bir resim: Uçaklardaki Geometrik %ekiller 
(Avrupa Okul A!ı, 2021b) 

!
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3.2.2. STEM Projesi ve Aktivite Örneği

 #yi uygulama örnekleri olarak projelerden bir di!eri; çevremizdeki her "eyle 

ba!lantılı disiplinler arası bir STEM yakla"ımını içeren, orijinal #ngilizce adıyla ‘’ STE(A)M 

IT” tır (Avrupa Okul A!ı, 2021c). Proje, Farklı disiplinleri entegre bir "ekilde, gerçek hayat 

meseleleriyle ba!lantılı olarak ö!retmek için önlemler alındı!ı STEM e!itimini içerir. 

Amaç, gelece!in vatanda"larının toplumdaki herhangi bir sorunu i"birlikçi, ele"tirel ve 

verimli bir "ekilde ele almaya yardımcı olmalarını sa!lamaktır. Proje ilkö!retim 8-12 ya" 

ö!rencilerine yönelik 4 uygulama ve ortaö!retim 12-16 ya" için 7 uygulama 

içermektedir. Ö!renme senaryoları "eklinde tasarlanan bu kaynaklardan 9-11 ya" 

grubuna uygun olan Güne" Sistemi ve Dünya: #nsanlar Dünya Gezegeni Yerine Nerede 

Ya"ayabilir? senaryosunu (Avrupa Okul A!ı, 2021d) ö!rencilerin gezegenlerin 

ya"anabilirli!i ile ilgili kanıtları sorgulamaları, yerçekimi faktörünü dikkate alarak 

Dünya'nın di!er gezegenlere kıyasla neden ya"anabilir olarak kabul edildi!ini 

açıklamaları, di!er gezegenlerin Dünya'ya göre ya"anabilirli!ini tanıyarak tartı"maları 

beklenmektedir. Bunlarla ilgili bazı bilimsel kanıtları/bilgileri kar"ıla"tıran ö!renciler 

güne" sisteminin 3 boyutlu bir modelini olu"turur ve modelin nasıl çalı"tı!ını açıklar. Bu 

süreçte ö!renciler gezegenlerin sıcaklıkları ile ilgili topladıkları matematiksel verileri 

grafiklere dönü"türür ve verileri yorumlar. Hangi gezegenlerin insanların nihayetinde 

ya"ayabilecekleri en uygun gezegen oldu!una karar verilir ve makaleler yazılır. 

Senaryoda ö!retmen tarafından Dünya gibi ya"amaya uygun gezegenlerin sıcaklık 

dönü"ümlerini yapmaları için ö!rencilere sunulan örnek gezegenlere ait sıcaklık 

ölçümleri Tablo 3.1’deki gibidir. Güne" sisteminin her gezegeninde bir günün saat 

cinsinden uzunlu!u hakkında bilgi verilir. Di!er gezegenlerde bir günün kaç dünya günü 

oldu!unu hesaplamaları istenilen di!er tabloda Tablo 3.2’deki gibidir: 
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Tablo 3.1.  
“STE(A)M IT” Projesi Senaryosundan bir resim: Gezegenlerin Sıcaklık Ölçümleri (Avrupa 
Okul A!ı, 2021d) 

Sıcaklık (oC)= (Sıcaklık (oF) – 32) x !"# 

Sıcaklık 

Merkür 333oF= ____oC 

Venüs 867oF= ____oC 

Dünya -59oF= ____oC 

Ay -4oF= ____oC 

Mars -85oF= ____oC 

Jüpiter -166oF= ____oC 

Satürn -220oF= ____oC 

Uranüs -320oF= ____oC 

Neptün -330oF= ____oC 
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Tablo 3.2.  
“STE(A)M IT” Projesi Senaryosundan Gezegenlerde Bir Günün Kaç Dünya Günü 
Oldu!unu #fade Eden Tablo (Avrupa Okul A!ı, 2021d) 

Bir Gün Uzunluğu 

(Saat Cinsinden) 

Bir Gün Uzunluğu

(Dünya Günü Cinsinden) 

Merkür 4222.6 

Venüs 2802 

Dünya 24 

Ay 708.7 

Mars 24.7 

Jüpiter 9.9 

Satürn 10.7 

Uranüs 17.2 

Neptün 16.1 

!

4. Sonuç

Sonuç olarak, Matematik ve Geometri E!itiminde STEM Çalı"maları Rehberi, Millî 

E!itim Bakanlı!ı tarafından 17 Mayıs 2022'de ilan edilen Matematik Seferberli!i 

kapsamında, disiplinler arası uygulamaları desteklemek, gerçek hayat örnekleri ve çok 

disiplinli bir yakla"ım ile matematik dersi etkinliklerine ve projelerine örnekler sunmak 

amacıyla geli"tirilmi"tir.  

Matematik Seferberli!i, matematik derslerinde kazanılan beceri ve yeterliklerin 

günlük hayatta kullanılabilecek becerilere uyarlanması, gündelik ya"amda kar"ımıza 
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çıkan problemlerin çözümünde kullanılması ve küçük ya"lardan itibaren matematik 

dersini ö!rencilere sevdirmek amaçlarıyla yürütülmektedir (MEB, 2022a). Seferberlik 

kapsamında hazırlanan Matematik Platformunda, ö!renciler için "E!len, Ke"fet, Ö!ren" 

sloganı benimsenmi", ö!retim programında yer alan ünitelerle ili"kili olarak etkinlikler 

sunulmu"tur. Bunun yanında, programa ba!lı olmadan da animasyon, video ve 

etkile"imli içeriklerle matemati!in sevdirilmesi amaçlanmı"tır. Bu ba!lamda, 

matematik disiplinini di!er disiplinlerle ili"kilendirerek, video ve uygulamalarla 

ö!rencilere sevdirmek adına ö!retmenlere yol göstermek kitabın hedeflerinden bir 

di!eridir.  

Günümüzde e!itim, teknoloji, mühendislik ve bilim de dâhil olmak üzere pek çok 

alanda hızlı bir de!i"im mevcuttur. Bu de!i"im, e!itim yöntemlerinde de de!i"imi 

neredeyse mecburi kılmaktadır. Geleneksel yöntemler kullanmak, dijital yerli, teknoloji 

ile do!dukları andan itibaren tanı"an ö!renciler için yeterli görünmemektedir. Bu 

ba!lamda, ö!rencilerin ihtiyaçlarına cevap vermek adına, Fen Bilimleri, Teknoloji, 

Mühendislik ve Matematik (STEM) disiplinlerini birlikte ve aralarında ili"ki kurarak 

ö!reten yöntemleri kullanmak önemlidir. 

Hazırlanan kitabın, Scientix Projesi kapsamındaki STEM projelerinde geli"tirilen 

ö!renme senaryoları aracılı!ıyla ilkokuldan ortaö!retime kadar birçok ö!retmenimizin 

ö!rencilerine STEM e!itimi yakla"ımıyla gerçek ya"am problemlerine çözümler 

sunmasına yardımcı olması umulmaktadır. Kitabın, özellikle üçüncü bölümündeki 

etkinliklerde bulunan mektuplarda; matematik sanatçısı, kentsel tasarım uzmanı gibi 

meslekler ve çalı"maları hakkındaki açıklamalar, matematiksel hedefe ula"ırken 

aracılık eden gizil bilgiler olarak sunulmaktadır. Bu bilgiler sayesinde, ö!rencilerin STEM 

kariyerlerine ilgilerini fark etmelerini sa!lamak ve belki en önemlisi de ö!rencilere ve 

genel olarak topluma STEM'in ya"amlarımıza ve gelece!imize olan ihtiyaçları 

iyile"tirmede oynadı!ı kilit rolü göstermek açısından faydalı oldu!u dü"ünülmektedir. 

!
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