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KPSS’de En Baﬂar›l›
Ö¤retmen Matematikçi

Genç Bilim Adam›n›n
Avrupa`daki Baﬂar›s›

ANKARA - 2006 Kamu Personeli Seçme S›nav›’nda (KPSS) en baﬂar›l› adaylar, matematik, ilkö¤retim matematik ile bilgisayar ve ö¤retim
teknolojileri e¤itimi bölümlerinden ç›kt›. Yüksek
Ö¤retim Kurulu’nun (YÖK), ö¤retmen adaylar›n›n baﬂar› durumlar›na yönelik haz›rlad›¤› rapora göre, müzik ve Frans›zca mezunlar› baﬂar›da
sonlarda.

TÜB‹TAK’›n ortaö¤retim ö¤rencileri aras›
araﬂt›rma projeleri yar›ﬂmas›nda ödül alan ‹stanbul Özel MEF Lisesi ö¤rencisi Mustafa Hamido¤lu, AB Genç Bilim Adamlar› Yar›ﬂmas›nda matematik dal›ndaki projesiyle “AB Özel Ödülü”nün
sahibi oldu. AA muhabirinin edindi¤i bilgiye göre,
TÜB‹TAK Ortaö¤retim Ö¤rencileri Aras› Araﬂt›rma Projeleri Yar›ﬂmas›nda da birinciler aras›nda
yer alan Mustafa Hamido¤lu, 14-19 Eylül tarihleri aras›nda ‹spanya’n›n Valensiya kentinde düzenlenen “AB Genç Bilim Adamlar› Yar›ﬂmas›”nda da
“AB Özel Ödülü”nü kazand›.

60 soruluk genel kültür ve genel yetenek
testlerinde, matematik mezunlar› ortalama
51,13, ilkö¤retim matematik mezunlar› 48,80
ve bilgisayar ve ö¤retim teknolojileri e¤itimi mezunlar› 46,57 do¤ru soru yapt›.
[...] Raporda, ö¤retmen adaylar›n›n test türlerine göre do¤ru olarak yan›tlad›klar› soru say›lar›na da yer verildi. Buna göre, 60 soruluk genel yetenek ve genel kültür testlerinde en çok
do¤ru yan›t ç›karan bölümler ﬂöyle:
Genel Yetenek: Matematik 51,13, ilkö¤retim matematik 48,80, BÖTE (bilgisayar ve ö¤retim teknolojileri e¤itimi), 46,57, fizik 44,63, fen
bilgisi 44,28, kimya 44,27, biyoloji 42,50, s›n›f
39,43, Türkçe 34,68, Türk dili edebiyat› 34,28.
Genel Kültür: Tarih 43,68, sosyal bilgiler
41,87, co¤rafya 41,10, Türkçe 37,07, Türk dili
ve edebiyat› 36,67, fen bilgisi 33,47, s›n›f 32,64,
ilkö¤retim matematik 32,16, biyoloji 31,75,
matematik 31,06.
Atamada ﬂansl› bölümler
YÖK’ün ö¤retmen yetiﬂtirme ve e¤itim fakülteleri adl› raporunda, ö¤retmen olarak atanma ﬂans› en yüksek bölümleri ﬂöyle s›raland›:
Matematik, ilkö¤retim matematik, BÖTE, fizik,
fen, tarih, sosyal bilgiler, co¤rafya, Türkçe,
Türk dili ve edebiyat›, s›n›f ö¤retmenli¤i.
MD. Yetenekli ama genel kültürsüzmüﬂüz!
Biliyorsunuz bir de IQ’leri yüksek ama EQ’lar›
zay›f deniyor bizim için... Bu arada, BÖTE ne
demek bilen var m›? Bilim ötesi olmas›n? ♦

34 ülkeden 124 ö¤rencinin 81 projeyle kat›ld›¤› “Avrupa Birli¤i Genç Bilim Adamlar› Yar›ﬂmas›nda Türkiye’yi, bu y›l düzenlenen “TÜB‹TAK
Ortaö¤retim Ö¤rencileri Aras› Araﬂt›rma Projeleri
Yar›ﬂmas›”nda derece alan üç projenin sahibi 4 ö¤renci temsil etti.
‹stanbul Özel MEF Lisesi ö¤rencisi Mustafa
Hamido¤lu matematik dal›nda “Cebirsel ‹fadelerin Tamde¤erlili¤i ve Binom Katsay›lar›n›n De¤iﬂik
Bir Özelli¤i” adl› projesiyle AB Özel Ödülü’nü kazand›. [...]
TÜB‹TAK’›n Ortaö¤retim Ö¤rencileri aras›nda düzenledi¤i proje yar›ﬂmas›, 1969 y›l›ndan bu
yana ortaö¤retime devam eden ö¤rencileri temel ve
uygulamal› bilimler alanlar›nda araﬂt›rmaya teﬂvik
etmek, yarat›c› yönlerini ortaya ç›kartmak ve bilimsel geliﬂmelerine katk›da bulunmak amac›yla
düzenleniyor. ♦
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Bidihardjo, “Asl›nda zaman›m›n ço¤unu çal›ﬂarak geçiriyorum ama haftasonlar›nda anaokulundan s›n›f arkadaﬂlar›mla oyun oynamay› seviyorum” dedi.
Üniversitenin yetkilileri de yeni ö¤renciden
umutlu. Dekan Tong Çong, dahi çocu¤un okulun
en iyilerinden olaca¤›ndan ve matematik yetene¤inin geliﬂece¤inden emin.
9 yaﬂ›ndaki March Tian, Hong Kong tarihinin en genç üniversite ö¤rencisi olmay› baﬂard›.
Bidihardjo’nun ﬂimdiki hedefi, beﬂ y›ll›k e¤itiminin ard›ndan dünyan›n en genç matematikçilerinden biri olmak.
MD. Bu çocu¤un kardeﬂi Horatio da 13 yaﬂ›nda Oxford’a kabul edilmiﬂti...
Hong Kong’daki üniversite March için beﬂ
y›ll›k özel bir program haz›rlam›ﬂ, çünkü dahi çocuklar büyüdüklerinde üstlerindeki beklentiyi
kald›ramayacak duruma gelirler genellikle ve psikolojik denge yaﬂam›n her alan›nda oldu¤u gibi
matematik e¤itiminde de önemlidir. Her kiﬂi e¤er uzaydan gelmemiﬂse - her yaﬂta yaﬂ›n›n gere¤ini yapmal›d›r. Çocuk geliﬂimi Merkezi düzenli
olarak çocu¤u kontrol alt›nda tutacakm›ﬂ.
Kendisine baﬂar›lar dileriz. ♦

Milliyet, 24 A¤ustos 2007

9 yaﬂ›nda Üniversiteye
Kabul Edilen Çocuk
Dünyay› ﬁaﬂ›rtt›!
March Tian Bidihardjo sadece 9 yaﬂ›nda ama
Hong Kong Üniversitesi’nin Matematik Bölümü’ne kabul edildi. Yaﬂ›tlar› ilkokula giden dahi
çocuk 14 yaﬂ›nda mezun olarak dünyan›n en genç
matematikçilerden biri olacak.
Matematik çal›ﬂmay› çok seven March Tian,
kendisine gösterilen ilgiden ﬂaﬂk›n.

March Tian Bidihardjo babas› (ortada)
ve iki profesör ö¤retmeniyle

Radikal, 26 Eylül 2007

ternette yay›nlanan klibin ve ﬂark› sözlerinin eleﬂtiri niteli¤inde oldu¤unu belirterek, san›klar›n ilk
çektikleri klip ile internette yay›nlanan klibin farkl› oldu¤unu, bunu kimin çekti¤inin ise bilinmedi¤ini savundu. Yarg›ç Erdal Iﬂ›k, “kurul halinde çal›ﬂan kamu görevlilerine görevlerinden dolay› hakaret” suçunun unsurlar›n›n oluﬂmad›¤›n› belirterek,
beraat karar› verdi. Parçay› seslendiren ‘Grup Deli’ üyeleri Cengiz Sar›, ‹brahim Akkaya, Enis Çoban, Mehmet Albas, Mustafa K›rgül, Reﬂat Saral
ve Bahad›r Eser için bir y›l beﬂ ay ceza istenmiﬂti. ♦

Ö-SE-YE-ME ﬁark›s›ndan
Beraat Ettiler
Kurduklar› müzik grubuyla, Ö¤renci Seçme ve
Yerleﬂtirme Merkezi’ni (ÖSYM) protesto etmek
amac›yla “Ö-SE-YE-ME” ﬂark›s›n› yazan ve besteleyen yedi genç, ‘kurul halinde çal›ﬂan kamu görevlilerine görevlerinden dolay› hakaret’ suçundan beraat etti. Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki
davan›n dünkü duruﬂmas›nda san›k avukatlar›, in-
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Google’da Çal›ﬂmak ‹ster misiniz?
Radikal, 10 Eylül 2007
En çok çal›ﬂ›lmak istenen ﬂirketler araﬂt›rmas›nda mutlaka ilk s›ralarda yer alan Google’a kapa¤› atmak için zorlu engelleri aﬂman›z gerekiyor.
Google, gençlerin en çok çal›ﬂmak istedi¤i firmalar›n baﬂ›nda. Ama içeri ad›m atman›n zorlu¤unu ön s›navdan seçti¤imiz birkaç mant›k sorusuyla siz de görebilirsiniz.
11 milyar dolara yak›n ciro, 3 milyar dolar›
geçen net kâr... Hiçbir kullan›c›s›ndan hiçbir hizmeti için para istemeyen Google internet dünyas›n›n en çok kazanan operasyonu olma özelli¤ini
y›llard›r koruyor.
Bu baﬂar›s›n›n arkas›ndaysa Stanford Üniversitesi’nde okurken yaratt›klar› arama algoritmas›n› baﬂar›yla sitelerinde uygulayan Sergey Brin
ve Larry Page’in dehas› yat›yor. Bu iki mühendise orkestra ﬂefli¤i yapan Baﬂkan Eric Schmidt de
yarat›c› zekâs›yla tan›n›yor. Tepe tak›m›n personel prensipleri ilk günden bu yana
de¤iﬂmiﬂ de¤il: sadece en iyilerle
çal›ﬂmak.
Firma iﬂe al›m öncesi yapt›¤› zorlu görüﬂmelerle meﬂhur. ‹ﬂe
al›nabilmek içinse mülakatlarda bir
kiﬂinin bile hakk›n›zda olumsuz görüﬂ bildirmemesi gerekiyor. Baﬂta ABD olmak üzere birçok ülkede araﬂt›rmalarda gençlerin ilk çal›ﬂmak istedi¤i ﬂirket olarak ç›kan Google’›n mülakat öncesi
testleri bile yeteri kadar zorlu. ‹ﬂte sizin için seçti¤imiz birkaç örnek:
Bir otobüse kaç golf topu s›¤ar?
Bozuk para boyutuna ininceye kadar s›k›ﬂt›r›ld›n›z ve kütleniz orant›sal yo¤unlu¤unuzu koruyaca¤›n›z kadar ufald›. Ard›ndan bir k›y›c›
(blender) içine at›ld›n›z ve 60 saniye içinde çal›ﬂmaya baﬂlayacak. Ne yapard›n›z?
Veritaban›n›n ne anlama geldi¤ini sekiz yaﬂ›ndaki kuzeninizin anlayaca¤› bir ﬂekilde aç›klay›n.
Saatin akrep ve yelkovan› günde kaç kere üst
üste gelir?
A noktas›ndan B noktas›na ulaﬂman gerek
ama baﬂaraca¤›n kesin de¤il. Ne yapars›n?
Dolab›nda o kadar çok tiﬂört var ki seçmekte
zorlan›yorsun. Daha kolay seçim yapmak için ne
yapars›n?

Bir köyde her 100 evli çiftin birinde koca, kar›s›n› aldat›yor. Her kad›n kendi kocas› d›ﬂ›nda
hangi erke¤in aldatt›¤›n› biliyor. Köyde zina yasak ve kad›na kocas›n›n aldatt›¤›n› ispatlad›¤› anda öldürme yetkisi veriyor. Hiçbir kad›n bu kurala karﬂ› koyam›yor. Bir gün kraliçe köyü ziyaret
ediyor ve en az›ndan bir erke¤in zina yapt›¤›n›
söylüyor. Ne olur?
Hep erkek çocuk istenen bir köyde aileler erkek çocuk do¤uncaya kadar do¤urmaya devam
ediyor. Erkek do¤arsa da art›k çocuk yapm›yor.
Bu köyde k›zlar›n erkeklere oran› ne olabilir?
Bir otoyolda 30 dakika içinde bir araca raslama oran› yüzde 0,95 ise 10 dakikada raslama oran› nedir?
Kolundaki saat 03:15. Akrep ve yelkovan›n
aç›s› kaçt›r? (S›f›r de¤il!)
Dört kiﬂi gece karanl›¤›nda bir ip köprüden
geçmek zorunda. Ancak sadece bir el
fenerleri var ve içindeki pil 17
dakika yetecek. Köprü ayn› anda iki kiﬂiden fazla taﬂ›yacak
kadar sa¤lam de¤il ve el feneri
olmadan geçmek için çok tehlikeli.
Her kampç›n›n geçiﬂ h›z› da farkl›. Biri 1 dakikada, di¤eri 2 dakikada, di¤eri 5 ve en yavaﬂ› 10 dakikada geçebiliyor. Nas›l olur?
Bir partidesin. Sen ve arkadaﬂ›nla birlikte 10
kiﬂi var. Arkadaﬂ›n seninle ayn› gün do¤muﬂ her
kiﬂi için 1 dolar vermek üzere bahse giriyor. Ama
bulamad›klar›n için de 2 dolar alaca¤›n› söylüyor.
Bu bahse girer miydin?
Dünyada kaç piyano akortçusu var?
Ayn› boyda sekiz topun var. Hepsi ayn› a¤›rl›kta ancak bir tanesi biraz daha a¤›r. Bir terazide
sadece iki defa tartarak hangi topun daha a¤›r oldu¤unu nas›l bulabilirsin?
5’ten 1’e do¤ru azalan rütbelerle beﬂ korsan›n
var. En rütbeli korsan toplam 100 alt›n›n nas›l
bölüﬂülece¤ine karar verme hakk›na sahip. Ancak
di¤erleri de onun karar›na oy veriyor ve yar›s›ndan az›ndan oy al›rsa öldürülüyor. Kendi pay›n›
en fazla tutup hayatta kalmas› için nas›l bir paylaﬂ›m yapmal›? (‹pucu: Korsanlardan biri alt›n›n
yüzde 98’ini al›r). ♦
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Cumhuriyet, 1 Ocak 2007, Figen Atalay

Hepsi Matematik Ö¤renmeli
Çocuklar›n matematik ö¤renme profilleri birbirinden farkl›. Çocu¤unuz dört profilden hangisine uyuyorsa, ona uygun ö¤renme ortam› haz›rlamak, matematik ö¤renmesini kolaylaﬂt›racakt›r.
Herkesin matematik bilmesi gerek. Bir baﬂka
deyiﬂle her çocuk matematik ö¤renmeli! Peki ama
nas›l? Kimi çocuk bu dersi çok sever ve çabucak
ö¤renirken kimisi için “kabus”a dönüﬂüyor, ne
yapsa ö¤renemiyor. Bu yüzden matematikten de
okuldan da so¤uyabiliyor. Ö¤retmenlerin ve annebabalar›n unutmamalar› gereken en önemli nokta,
her çocu¤un matematik ö¤renme biçiminin birbirinden farkl› oldu¤u. Ö¤retmenlerin, matematik
ö¤retirken bunu göz ard› etmemelerinde ve her ö¤rencinin ö¤renme biçimine uygun ö¤renme ortam›n›n oluﬂturulmas›na özen göstermelerinde büyük
yarar var.
Çukurova Üniversitesi
E¤itim Fakültesi ‹lkö¤retim Bölümü Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Perihan
Dinç’e göre, matematik
“gerçek dünyay› anlamland›rman›n, düﬂünmenin ve keﬂfedilecek yeni
bir dünya yaratman›n bir
yolu.” Matematik ayr›ca,
kiﬂiye, okudu¤u konu hakk›nda eleﬂtiri yapabilmeyi, yanl›ﬂlar› belirleyebilmeyi, önyarg›lar› ortaya ç›karmay›, olas› riskleri de¤erlendirmeyi ve alternatifler üretmeyi sa¤l›yor.
OLUMSUZ ÖNYARGILAR
Yard. Doç. Dr. Dinç, “‹lkö¤retmen” dergisinde yay›mlanan “Çocuklar Nas›l Matematik Ö¤renir?” baﬂl›kl› makalesinde, çocuklar›n matematik
ö¤renirken yaﬂad›klar› temel zorluklar› ﬂöyle s›ral›yor:
• Matemati¤e iliﬂkin olumsuz önyarg›lar
• Ön bilgilerindeki eksiklikler
• Konular›n gerçek hayat durumlar› ile yeterince iliﬂkilendirilememesi
• Matematiksel yollarla düﬂünmenin geliﬂiminin yeterince desteklenmemesi
• Matematik ö¤renebileceklerine iliﬂkin yeterli
destek alm›yor olmalar›

• Ö¤rendikleri matematiksel bilgileri birbirleriyle paylaﬂabilecekleri f›rsatlar›n sunulmamas›
• Matematik konular›n›n ilginç gelebilecek etkinliklerle zenginleﬂtirilememesi
• Ö¤renme h›zlar› ve ö¤renme biçimleri aras›nda farkl›l›klar olabilece¤inin gözard› edilmesi
Perihan Dinç, matematik ö¤renirken çocuklar›n s›k s›k ö¤retmenlerin yard›m›na gereksinim
duyduklar›n› belirtiyor. Dinç, “Ancak, ö¤retmenler bunu yaparken kendilerini ö¤rencilerinin yerine
koymal›, onlar›n durumunu anlamaya çal›ﬂmal›d›r. Ö¤rencilere ihtiyaç duyduklar› kadar yard›m
edilmeli, fazla yard›mdan kaç›n›lmal›d›r” diyor.
Ö¤retmen rehberli¤inde
Bu grupta yer alan ö¤renciler pratik bilgiler ve
iﬂlemler ö¤renmek isterler. Daha önce çözdükleri
problemlere benzer problemleri çözmeyi ve çözümü veren iﬂlem dizileri
kullanmay›
gerektiren
türde problemlerden hoﬂlan›rlar. Problem çözme
yaklaﬂ›mlar› ad›m ad›m
iﬂlem yapma biçimindedir. Matematik çok soyut
olmaya baﬂlad›¤›nda ve
aç›k uçlu sorularla karﬂ›laﬂt›klar› zaman zorluk yaﬂayabilirler. Ö¤retim ortam›, yeni becerileri modelleyen, uygulama, geri
bildirim ve ö¤retmen rehberli¤ine odakl› oldu¤unda bu gruptaki ö¤renciler matemati¤i en iyi biçimde ö¤renmektedirler.
Anlam ç›karmaya dayal›
Bu grupta yer alan ö¤renciler, ö¤rendikleri bilgilerle matemati¤in ne iﬂe yarad›¤›n› anlamak isterler.
Aç›klama yapmay›, ispat yapmay› gerektiren problemlerden hoﬂlan›rlar. Problem çözme yaklaﬂ›mlar›,
örüntüleri ve iliﬂkileri arama ve ipuçlar›n› belirleme
ﬂeklindedir. Sosyal s›n›f ortam›na odakl› (yani bir
araya gelme ve kubaﬂ›k -iﬂbirli¤ine dayal› ö¤renmeçal›ﬂma gerektiren) durumlarda zorluk yaﬂayabilirler. Düﬂüncelerini aç›klama durumunda kald›klar›
zaman ya da düﬂünmeleri için kendilerine meydan
okunan bir ortamda en iyi ﬂekilde ö¤renirler.
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Kendi kendine
Bu grupta yer alan ö¤renciler, matematiksel
düﬂünceleri keﬂfetmek için hayal güçlerini kullanmak isterler. Do¤adaki gibi rutin olmayan projelere ve bilinenler d›ﬂ›nda düﬂünmeye izin verecek ﬂekildeki problemlerden hoﬂlan›rlar. Problem çözme
yaklaﬂ›mlar›, problemleri görselleﬂtirme, olas› çözümleri genelleme ve alternatifleri araﬂt›rma biçimindedir. Ö¤retim ezbere dayal› problem çözmelere ve al›ﬂt›rma ve uygulamalara odakland›¤›nda bu
ö¤renciler güçlük yaﬂayabilirler. Problem çözme
tasar›mlar›nda hayal güçlerini kullanmaya teﬂvik
edildiklerinde en iyi ﬂekilde ö¤renirler.
Etkileﬂerek
Bu grupta yer alan ö¤renciler, matemati¤i bir
araya gelerek diyalog kurarak iﬂbirli¤iyle ö¤renmek isterler. Gerçek hayat uygulamalar›na odaklanmaktan ve matemati¤in insanlara nas›l yard›m›
oldu¤unu bilmekten hoﬂlan›rlar. Problem çözme
yaklaﬂ›mlar›, problem çözücülerin oluﬂturdu¤u bir
toplulukta aç›k uçlu tart›ﬂmalar yapmak biçimindedir. Ö¤retim ortam›, ba¤›ms›z yap›lan iﬂlere
odakl›, gerçek hayat uygulamalar›ndan yoksun oldu¤u zaman matematik ö¤renmekte zorluk yaﬂayabilirler. Ö¤retmenlerinin onlar›n baﬂar›lar›na ve
çabalar›na önem verdi¤ini bildikleri zaman en iyi
ﬂekilde ö¤renirler. ♦

Hürriyet, 24 May›s 2007

Parmaktan Yetenek Analizi
‹ngiltere’de yap›lan araﬂt›rma, belirli derslerde baﬂar›l› olan ö¤rencilerin s›rr›n›n parmak
uzunlu¤unda sakl› oldu¤unu ortaya ç›kard›.
‹ngiltere’deki Bath Üniversitesi’nde yap›lan
araﬂt›rma, belirli derslerde baﬂar›l› olan ö¤rencilerin bu s›rr›n›n, parmak uzunluklar›nda sakl›
oldu¤unu ortaya ç›kard›.
Araﬂt›rmada, 7 yaﬂ›ndaki 75 ö¤rencinin el
yap›lar› incelendi. De¤erlendirmede, yüzük parma¤› uzun olan ö¤rencilerin matematik gibi say›sal derslerde, k›sa olanlar›n ise edebiyat gibi sözle derslerde daha baﬂar›l› oldu¤u belirlendi. Vücutta salg›lanan testesteron hormonu beyindeki
matematiksel yetenek bölgelerinin geliﬂimini art›r›rken östrojen, sözel yetenekleri yönlendiriyor.
MD. Tam Hürriyet’lik bir haber... ♦

Hakan ﬁükür ve K›z›
Banu
Yelkovan’›n
kampta k›z›n› yan›na almas› sonucunda bir maç
ceza gören Hakan ﬁükür
konusundaki bir yaz›s›ndan:
2 Ekim 2007, Radikal
Matematik dersinde
biz ne kadar konuﬂursak
konuﬂal›m tahtada istifini
bozmadan problem çözmeye devam eden bir
Frans›z hocam›z vard›. “Ben polis de¤ilim, ö¤retmenim. Benim iﬂim ö¤retmek, sizin iﬂiniz ö¤renmek. S›n›fta konuﬂmaman›z gerekti¤ini lise sona
gelip ö¤renememiﬂseniz, bu sizin sorununuz, benim de¤il” derdi. Bir de ‘gestapo’ lakapl› bir edebiyat hocam›z vard›. Ufukta göründü¤ünde haz›r

ola geçer, s›rf onun dersinde kösele ayakkab› giyer, saçlar›m›z› toplar,
kravatlar› s›ms›k› ba¤lard›k. Hiç gülmezdi, hiç affetmezdi... Derslerini can
kula¤›yla
dinlemekten
baﬂka çaremiz olmad›¤›
için olabilir, en çok onun
dersinde ö¤renirdik.
Do¤rusunu kim yap›yordu? Bize sorumluluk
ö¤retmeye çal›ﬂan, do¤ru karar› kendimizin almas›n› isteyen Frans›z m›, bizi sustal› maymuna çevirerek dersini ö¤reten edebiyat hocam›z m›? ‹deal
bir dünyada Frans›z kazan›rd›, Türkiye’de “gestapo” kazand›...
MD. Kazanan son tahlilde daima hakl›d›r! ♦

14

Matematik Dünyas›, 2007-III

Radikal, 28 Mart 2006, Umay Aktaﬂ Salman

14 Y›lda Türkiye De¤iﬂti Okulda Dayak De¤iﬂmedi
Ankara Üniversitesi E¤itim Fakültesi’nin alt›
okulda 1992 ve 2006 y›llar›nda yapt›¤› araﬂt›rma,
aradan geçen 14 y›l›n ö¤retmen daya¤›n› de¤iﬂtirmedi¤ini, hatta artt›¤›n› gösterdi. Okullarda tekme
atma oran› yüzde 11’den yüzde 13’e, tebeﬂir atma
ve silgi f›rlatma oran› yüzde 28,33’e yükseldi. Kulak ve saç çekme oranlar›ndaysa pek fazla de¤iﬂiklik olmad›. Ayr›ca ö¤retmenlerin her gün cezaland›rma s›kl›¤› yüzde 9,23’ten 13,66’ya ç›kt›.
Ö¤rencilerin uygulad›¤› ﬂiddetin sebeplerinden biri de, okulda gördükleri ﬂiddet. Araﬂt›rmalar, dayak ve ﬂiddete maruz kalan çocuklarda öfke, nefret, kin duygular› oluﬂtu¤unu ve buna ba¤l› olarak sald›rganl›k e¤iliminin artt›¤›n› gösteriyor. Ankara Üniversitesi
E¤itim Bilim Fakültesi’den Prof. Dr. Dilek Gözütok, araﬂt›rma görevlisi
O¤uz Er ve Cem Karacao¤lu’nun çal›ﬂmas› da ö¤retmen daya¤›n›n y›llar
geçse de bir türlü bitmedi¤ini kan›tl›yor.
Araﬂt›rma Ankara’daki alt› okulda, (Kurtuluﬂ
‹lkokulu ve Ortaokulu,
Kurtuluﬂ Lisesi, Mehmet
Emin Yurdakul ‹lkokulu,
Alparslan Lisesi, Demetevler Ortaokulu ile ad›n›
aç›klamak istemeyen özel
bir okul) 14 y›l arayla gerçekleﬂtirildi. 1992 y›l›ndaki ilk araﬂt›rmada ö¤retmenlerin cezaland›rma biçimi ve s›kl›¤›, ö¤rencinin dayak sonras› hissettikleri
ve döven ö¤retmenlerin özellikleri incelendi.
2006 y›l›nda bu okullarda ayn› araﬂt›rma tekrar yap›ld›. 1992 y›l›nda 364 ö¤retmen, 596 ö¤rencinin kat›ld›¤› araﬂt›rmaya, 2006’da 217 ö¤retmen,
600 ö¤renci kat›ld›. Sonuçlar çok çarp›c›yd›. Çünkü aradan geçen 14 y›la ra¤men okullardaki dayakta büyük düﬂüﬂler olmam›ﬂ, hatta baz› dayak
yöntemleri artm›ﬂt›.

1992-2006 Dayak Karﬂ›laﬂt›r›lmas› Araﬂt›rmas›’n›n di¤er çarp›c› sonuçlar› ﬂöyle:
• Ö¤retmenlerin ö¤rencileri cezaland›rma s›kl›¤›nda bir düﬂüﬂ de¤il, aksine art›ﬂ söz konusu.
1992’de her gün ceza veren ö¤retmenlerin oran›
yüzde 9,23 iken, 2006 y›l›nda yüzde 13,66’ya ç›kt›. Ö¤rencilerini haftada bir cezaland›ran ö¤retmen
oran› da artt›. Bu oran 1992’de 25,6 iken 2006’da
27,31’e yükseldi.
Dayaktan utananlar›n say›s› azalm›ﬂ
• Dayak karﬂ›s›nda ö¤rencilerin hisseti¤i duyguysa a¤›rl›kl› olarak üzüntü. 1992’de dayaktan
utanan çocuk say›s› 180 iken 14 y›l sonra bu rakam 58’e indi. Dayak karﬂ›s›nda kötü hissetme ve
a¤lama iste¤inde olan ö¤renci say›s› 1992’de 28,
2006’da 113. Çarp›c› sonuçlardan biri de kin, öfke ve korku duygusunun
14 y›l önceye göre azalm›ﬂ
olmas›.
Evi iﬂe getiriyorlar!
• Döven ö¤retmenlerin
ortak özelli¤i özel yaﬂamlar›nda sorunlu ve mesleklerinde zay›f olmalar›.
1992 y›l›nda özel yaﬂam›nda sorun yaﬂad›¤› için
okulda ﬂiddet uygulayan
ö¤retmenlerin oran› yüzde
31,04, 2006 y›l›nda ise
yüzde 54,70 oldu. 1992 y›l›nda mesle¤inde zay›f olan
ve okulda ﬂiddet uygulayan ö¤retmenlerin oran›
yüzde 28,02, 2006’da yüzde 45.
• Mesle¤inde yeterli ve titiz olan ö¤retmenlerin
dayak atma oran› da 14 y›l sonunda artt›. 1992 y›l›nda ö¤rencilerini döven ö¤retmenlerden yüzde
8,73’ü mesle¤inde yeterli olan ö¤retmenlerken,
2006 y›l›nda bu oran 11,80’e ç›kt›. Döven ö¤retmenlerin 1992 y›l›nda yüzde 10,74’ünü titiz ö¤retmenler oluﬂturuyordu. 2006 y›l›nda bu oran da
17,50’ye yükseldi. ♦
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Yaﬂar Süngü, 2007-10-03 Yeni ﬁafak

2007-10-02 Yeni Ça¤
Kayseri’de bir ilkö¤retim okulunda ö¤renim
gören 6. s›n›f ö¤rencisi B.T. ve ailesi, okuldaki
bir ö¤retmenin, çocuklar›n›n kula¤›n› k›v›rarak
derisini y›rtt›¤› iddias›yla polise baﬂvurdu. Daha
sonra adli tabip raporunu almak için Kayseri
E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi’ne gelen baba ve
k›z›, burada gazetecilerin sorular›n› cevaplad›.
B.T., okulda matematik ö¤retmeni Y.ﬁ.’nin kula¤›n› yaralad›¤›n› söyledi.
MD. Kulak ac›s› geçer, hep geçmiﬂtir, ama
ruh ac›s› kolay kolay geçmez. Ö¤renciye elbette
üzülüyoruz, ama bu cezay› ö¤rencisine reva gören
ö¤retmene de üzülüyoruz. ♦

Baﬂar›n›n S›rr›!
(Matematik Yalan Söylemez!)
A = 1, B = 2, C = 3, Ç = 4, D = 5, E = 6, F =
7, G = 8, ⁄ = 9, H = 10, I = 11, ‹ = 12, J = 13,
K = 14, L = 15, M = 16, N = 17, O = 18, Ö =
19, P = 20, R = 21, S = 22, ﬁ = 23, T = 24, U =
25, Ü = 26, V = 27, Y = 28, Z = 29
ZEKÂ = 50 % baﬂar› : Z = 29, E = 6, K =14,
A=1
ÇALIﬁMAK = 85 % baﬂar› : Ç = 4, A = 1, L
=15, I = 11, ﬁ = 23, M =26, A = 1, K = 14
DENEY‹M = 90 % baﬂar› : D = 5, E = 6, N
= 17, E = 6, Y =28, ‹ = 12, M = 16
YALAKALIK = 100 % baﬂar› : Y =28, A =
1, L = 15, A = 1, K = 14, A = 1, L = 15, I = 11,
K = 14
TORP‹L = 110 % baﬂar› : T = 24, O = 18,
R = 21, P = 20, ‹ = 12, L = 15.
MD. Ne kadar yarat›c›! ♦

ya ç›kt›. Polis k›sa sürede Kaymaz’› yakalad›. Veznedar cezaevine gönderilirken, para bulunamad›. Antalya 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yarg›lanan Kaymaz, çald›¤› parayla Fenerbahçe’nin Galatasaray’›
2- 1 yendi¤i derbi maç›nda iddaa oynad›¤›n› ve tüm
paray› fanatik taraftar› oldu¤u sar›- k›rm›z›l›lara yat›rd›¤›n› itiraf etti. Kaymaz, bugünkü duruﬂmada yedi y›l hapse çarpt›r›ld›. Ancak duruﬂmalardaki iyi
hali ve çald›¤› paray› çal›ﬂ›p geri ödemeye söz vermesi nedeniyle ceza, 5 y›l 10 aya indirildi. Mahkeme
Kaymaz’›n paray› ödemesine de karar verdi.
MD. Adamca¤›z asl›nda belli ki iyi niyetli. ‹ddaa’dan kazand›¤› paradan bankaya borcunu ödeyecek, üstü de kendine kalacak... Üç kusuru var
ama. Beklenti denen ﬂeyi bilmiyor, B plan› yok ve
de emek vermeden para kazanma h›rs› var. ♦

Radikal, 29 Eylül 2007

Bankadan Çal›p ‹ddaa’ya Yat›rd›
Veznedar olarak çal›ﬂt›¤› özel bankadan ald›¤›
105 bin 500 avroyla ortadan kaybolan ve paray›
ﬂans oyununa yat›ran Yusuf Kaymaz’a beﬂ y›l 10 ay
hapis cezas› verildi. Bir bankan›n Antalya bölge veznedarl›¤›n› yapan 37 yaﬂ›ndaki Kaymaz, geçen may›s ay›nda 105 bin 500 avroyla ortadan kayboldu.
Olay banka müfettiﬂinin Antalya’ya gelmesiyle orta-

2007 Nobel Fizik Ödülü
2007 Nobel Fizik Ödülü’ne Frans›z Albert Fert ve
Alman Peter Grünberg, “dev
manyetik dirençle” (GMR)
ilgili çal›ﬂmalar› nedeniyle lay›k görüldü. Bu çal›ﬂmalar
sayesinde bugün bilgisayarlarda daha çok bilgi daha
Albert Fert
kolay saklanabiliyor. ‹sveç
Kraliyet Bilim Akademisi GMR olarak bilinen
tekni¤in “nano-teknolojisinin gerçek bir uygulamas›” oldu¤unu da kaydetti.
GMR teknolojisi IBM taraf›ndan bulunan ve
disk kapasitelerini çok yüksek düzeylere ç›kartmay› amaçlayan bir teknolojidir. Bu teknoloji ol-

dukça kuvvetli manyetik
okuyucu kafalar›n kullan›lmas›yla gerçekleﬂmektedir.
Akademi, geçen y›l bu
ödülü Amerikal› bilim insanlar› John C. Mather ve George F. Smoot’a evrenin do¤uﬂu, galaksi ve y›ld›zlar›n oluPeter Grünberg
ﬂumunu anlamay› sa¤layan
‘kara madde ve kozmik arka plan radyasyonun
aç›sal farkl›l›klar›n›’ (anizotropi) keﬂfetmelerinden dolay› Mather ve Smoot’a ödül verdiklerini
aç›klam›ﬂt›.
MD. En büyük fizik ödülü teknolojiye verilmiﬂ. Pek hayra alamet de¤il. ♦
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