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Ö¤retmen Tekmesi Sakatlad›…

E¤itim DVD’lerinin Zarar›
Yarar›ndan Çok

Hasan K›rm›z›tafl
fiANLIURFA - ‹lkö¤retim üçüncü s›n›f ö¤rencisi Kevser K., soruyu bilemedi¤i için ö¤retmeni taraf›ndan dövüldü ve bile¤ine gelen tekme nedeniyle baca¤›nda çatlak olufltu. Küçük k›z›n ailesi savc›l›¤a suç duyurusunda bulunurken; sözleflmeli ö¤retmenlik yapan Mehmet D.’nin okulla ilifli¤inin
kesildi¤i aç›kland›.
‹ddiaya göre Eyyüp Nebi Mahallesi’ndeki
Doktor Cavit Özye¤in ‹lkö¤retim Okulu’nda matematik dersine giren Mehmet D., dokuz yafl›ndaki
Kevser K.’y› soru sormak için tahtaya kald›rd›.
Kevser, soruyu cevaplayamay›nca ö¤retmeni taraf›ndan tokatland›ktan sonra tekmelendi. Ayak bile¤ine gelen tekmeyle yere düflen ö¤renci, toparlan›p yerine geçti. Daha önce de ö¤retmeni taraf›ndan dövüldü¤ünü öne süren Kevser, korkudan
kimseye bir fley söylemedi¤ini belirterek, “Saç›m›
tutup kafam› tahtaya vurdu. Sonra aya¤›yla bana
vurdu. Zaten herkesi dövüyordu. Beni dövdükten
sonra, ‘Anne- babana söyleme’ diye de tehdit etti”
dedi. Kevser ile ayn› s›n›fta ö¤renim gören sekiz yafl›ndaki k›z kardefli Kader K. ise “Ö¤retmenimiz
herkese vuruyordu. O gün soru sordu bilmeyince
üç tokat att›. Sonra aya¤›ndan tekmeledi ve omuzlar›ndan tutarak havaya kald›rd›. Hemen herkesi
her gün dövüyordu. Biz korkumuzdan kimseye
söyleyemedik” diye konufltu.
Aya¤› fliflip yürüyemeyince ortaya ç›kt›
Okuldan geldikten sonra aya¤› fliflen ve yürüyemeyen k›z›n› hastaneye götürdü¤ünü belirten anne Rinde K., “Hastanede film çekilince ayak bile¤inde çatlak oldu¤u söylenip alç›ya al›nd›. Kevser’i
s›k›flt›r›nca ö¤retmeni taraf›ndan tekmelenmesi sonucu bu hale geldi¤ini ö¤rendik. Hemen savc›l›¤a
gidip flikâyetçi olduk. Yetkililerden bunun hesab›n› sorulmas›n› istiyorum” dedi.
‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü yetkilileri de olay›
do¤rulayarak, geçen sal› günü dayak olay›n›n yafland›¤›n› ve ifadesi al›nan sözleflmeli ö¤retmenin,
çarflamba günü okulla ilifli¤inin kesildi¤ini söyledi.

Yap›lan araflt›rmalar›n, popüler video ve
DVD’lerin bebeklerin dil geliflimini geciktirebilece¤ini, okuma yeteneklerini, kelime haznesiyle haf›zalar›n› zay›flatabilece¤ini gösterdi¤i belirtildi.
Daily Mail’in haberine göre, bu alandaki 80
araflt›rman›n de¤erlendirilmesi sonucunda, küçükken çok fazla televizyon seyretmenin ileri
yafllarda hiperaktivite ihtimalini artt›rd›¤› da ortaya ç›kt›.
Araflt›rmay› gerçeklefltiren Prof. Dimitri
Hristakis, yeni yürümeye bafllam›fl bir çocu¤un
uyan›k kald›¤› saatlerin yüzde 30-40’›n› televizyon karfl›s›nda geçirdi¤ini, çocuklar›n yüzde
90’›n›n daha iki yafl›na varmadan düzenli TV izleyicisi haline geldiklerini söyledi. Hristakis, ailelerin bebeklerinin zeka seviyelerini yükseltmek
amac›yla kulland›klar› ‘Baby Einstein’ ve benzeri
e¤itim videolar›n›n etkili oldu¤u yolunda bilimsel kan›t bulunmad›¤›n›, tam tersine, bunlar›n
zararl› bile olabilece¤ini bildirdi.
Prof. Hristakis, “Maalesef televizyon, oyuncaklarla, akranlarla veya ailelerle oynay›p vakit
geçirmek gibi daha önemli ve yararl› faaliyetlerin yerini ald›” dedi.
Radikal, 9 Ocak 2009,

Ö¤renciler “Mant›k”tan Çakt›
Betül Kotan
ÖSYM verilerine göre ÖSS’de ö¤renciler en
çok ‘mant›k’ta da¤›ld›. Befl soruluk mant›k testinin
baflar› ortalamas› 0,91. Sürprizi, mant›kta genel liselerden geride kalan fen liseleri yapt›.
ANKARA - Üniversiteye girifl için çözülmesi
gereken ÖSS-2 testleri, liseler aras›ndaki fark› da
ortaya koydu. 30 soruluk Matematik-2 testinde
Türkiye ortalamas› 11,71 olurken, düz liselerde
bu oran 3,98’e kadar düfltü. Ö¤rencilerin en baflar›s›z oldu¤u alan ise mant›kt›. Befl soruluk mant›k
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testinde Türkiye ortalamas› ancak 0,91’e ulaflabildi, düz liselerde bu testin baflar› oran›ysa 0,47’ye
geriledi.
ÖSYM verilerine göre, ö¤rencilerin dört y›ll›k
bir fakülteye girebilmek için çözdükleri ÖSS-2 testlerindeki do¤ru soru ortalamalar› dikkate al›nd›¤›nda, fen liseleri bir kez daha baflar›lar›n› kan›tlad›. Okul türlerinin genel baflar› s›ralamas›nda tüm
puan türlerinde birinci s›raya yerleflen fen liseleri,
soru çözme ortalamalar›nda da öne ç›kt›. Testlerde
net yan›t ortalamas›nda en baflar›s›z okullar ise genel liseler ve meslek liseleri.
30 soruluk Matematik-2 testinde Türkiye ortalamas› 11,71 oldu. Fen liseleri Matematik-2 testinde ortalama 21,94 do¤ru yan›t vermeyi baflar›rken,
anadolu liseleri 14,13, özel liselerse 9,18 ortalamas› yakalad›. Genel liseler 3,98, imam hatip liseleriyse 1,93 do¤ru yan›tla baflar› listesinde gerilerde
kald›.
13 sorunun yer ald›¤› fizik testinde Türkiye
do¤ru yan›t ortalamas› 1,28 oldu. Fizik testinde,
fen liseleri 9,31, anadolu liseleri 6,57 ortalama tutturdu. Dokuz soruluk Biyoloji testinde de genel liseler 1,11, fen liseleri 5,21 ortalama yakalad›.
17 sorunun bulundu¤u Türk Dili ve Edebiyat
testinde Türkiye ortalamas› 8,78 oldu. Türk Dili ve
Edebiyat› testinde, genel liseler 3,86, özel liseler
7,69, fen liseleri 8,58, anadolu liseleri 11,47 ortalama yakalad›. 13 sorunun soruldu¤u tarih testinde ise lise türlerine göre ortalama flöyle oldu: ‹mam
hatip liseleri 2,19, genel liseler 2,72, anadolu liseleri 6,55, sosyal bilimler liseleri 8,97.
Ö¤rencilere befl soru sorulan Mant›k testinde,
Türkiye ortalamas› sadece 0,91 oldu. Hemen hemen her test türünde bafl› çeken fen liseleri, mant›k
testinde son s›ralarda yer ald›. Mant›k testinde
do¤ru soru ortalamas› genel liselerde 0,47, anadolu liselerinde 1.52, fen liselerinde 0,11, imam hatip
liselerinde 0,14 oldu.
Baflkentte 28 okul ‘s›f›r’ çekti
Bu arada 2008 ÖSS’ye 300 liseden toplam 17
bin 963 ö¤rencinin kat›ld›¤› Ankara’da meslek ve
teknik liselerden oluflan 28 okul, aç›kö¤retim dahil
tek bir yüksekö¤retim program›na bile ö¤renci sokamad›. Bu ö¤rencilerin büyük bölümü s›navs›z
geçiflle meslek yüksekokullar›na yerlefltirildi. [...]
2007 ÖSS’de baflkentin 57 okulu üniversiteye
ö¤renci gönderememiflti.

Milliyet, 28 Kas›m 2008,

Matemati¤i Sevdiren Sergi
‹zmir’de ‹lk Kez Aç›ld›
Berivan Aslan
UNESCO deste¤iyle, Fransa’n›n Centre Bölgesi Bilimler Merkezi’nin tasar›m›yla 2000 y›l›ndan bu yana çeflitli ülkelerde düzenlenen “Niçin
Matematik Sergisi” ‹zmir’de ilk kez aç›ld›. TAKEV Lisesi Sahilevleri Kampusü ev sahipli¤i yap›yor.

Türkiye’de ikinci kez gerçeklefltirilen etkinlikte, telefondan kredi kart›na, CD-Rom’dan
otomobillere, hava tahminlerinden dijital foto¤rafa, matemati¤in günlük hayat›m›z›n her yerinde oldu¤u gösteriliyor. [...]“Güncel hayatta ma-

tematik nerede kullan›l›r?”, “Do¤ada matematik var m›d›r?”, “Matematik ne ifle yarar?” gibi
sorulara yan›tlar veriliyor. En az 100 bin ö¤rencinin ziyaret etmesi bekleniyor. TAKEV Okullar› Kurucu Temsilcisi Nur Yarafl, serginin matemati¤i anlafl›lmaz olmaktan ç›kard›¤›n›, e¤lenceli hale getirdi¤ini söyledi.
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Kitaptaki “Kaz›k Soru”
Ali Toydemir , Milliyet, 16 Ocak 2009
MEB taraf›ndan ilkö¤retim okullar› 3’üncü s›n›flara da¤›t›lan ‘‹lkö¤retim Matematik 3 Ö¤renci
Çal›flma Kitab›’nda yer alan mant›k sorusu tart›flma yaratt›. Bu sorunun ilkö¤retim üçüncü s›n›f ö¤rencileri için ‘kaz›k soru’ oldu¤u belirtilirken, Konya ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü, konuyu Milli E¤itim
Bakanl›¤› Talim Terbiye Kurulu’na iletme karar›
ald›.
MEB taraf›ndan ilkö¤retim okullar› için,
Hülya Nalan Mamaç,
Nevzat Ünsal ile Fatma
Derya Yavuz’un yazd›¤›
yeni müfredata göre haz›rlanan ‹lkö¤retim 3’üncü s›n›f Matematik Ö¤renci Çal›flma Kitab›’n›n
85’inci sayfas›ndaki soru
dikkat çekti. Kitapta, ‘‹lginç’ bafll›¤›yla verilen
soru flöyle:
“Levent ve Bülent o¤ullar›yla bal›k tutmaya
gittiler. Levent o¤lunun tuttu¤u bal›¤›n iki kat›
kadar bal›k tuttu. Bülent de o¤lunun tuttu¤u bal›¤›n iki kat› kadar bal›k tuttu. Toplam 21 bal›k tu-

tulmufltu. Levent’in o¤lunun ad› Mert’ti.
- Bülent’in o¤lunun ad› nedir?
- Her biri kaç bal›k tutmufltur?”
TAL‹M TERB‹YE KURULU’NA ‹LET‹LD‹
Konya ‹l Milli E¤itim Müdürü Halil fiahin,
yeni müfredatta ezbercili¤in yerine çocuklar›n
araflt›rmaya yönelik bir e¤itim görmelerinin hedeflendi¤ini söyledi. Kitapta yer alan ‘kaz›k soru’ ile ilgili uzmanlarla
de¤erlendirme yapt›klar›n› belirten Halil fiahin
flunlar› söyledi:
“Sorunun sorufl flekli, rakamlar›n içerisinde
verilen bilgiler, bir baban›n evlad›n›n isminin
ne olup olmad›¤› yok.
Herkesin soruyu görür
görmez cevab› flu diyece¤i bir fley yok. Arkadafllar›m›zla toplan›p konuyu Talim Terbiye Kurulu’na iletme karar› ald›k.”
MD. Bence gayet güzel bir soru... Afla¤›daki
Emre Aköz’ün “Oyunun Kural›” adl› yaz›s›n› da
okuyun derim.

Sabah, 21 Ocak 2009

Oyunun Kural›
Emre Aköz
Geçen gün ilkö¤retim üçüncü s›n›f ö¤rencilerine yöneltilen sorudan söz etmifltim. Hat›rlayal›m: Levent ve Bülent o¤ullar›yla bal›k tutmaya
gittiler. Levent o¤lunun tuttu¤u bal›¤›n iki kat›
kadar bal›k tuttu. Bülent de o¤lunun tuttu¤u bal›¤›n iki kat› kadar bal›k tuttu. Toplam 21 bal›k
tutulmufltu. Levent’in o¤lunun ad› Mert’ti.
- Bülent’in o¤lunun ad› nedir?
- Her biri kaç bal›k tutmufltur?`
Soruya tepki gösterenler, oyunun kural› dedi-

¤imiz ilkeyi göz ard› edenler. Bu tip sorular aç›k
uçlu de¤ildir. Yani oyun, kapal› bir evrende oynanmaktad›r. Bal›¤a gidenlerin bir ailenin üç nesli (dede, o¤ul, torun) oldu¤unu düflünmek, çözüm
için anahtard›r.
[...]
Denklem ve çözümü basit: x + 2x + 2(2x) =
21... Bu da 7x = 21 demektir. Dolay›s›yla x =
3’tür. O halde 3, 6 ve 12 bal›k tutulmufltur.
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