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MATEMAT K E T M  VE MATEMAT K Ö RET M  ALANINDA YAPILAN TEZLER N
B R DE ERLEND R LMES

ÖZET
Bu ara tırmanın temel amacı “matematik e itimi ve matematik 

ö retimi” alanında yapılmı  olan lisansüstü tezlerin 
de erlendirilmesidir. Ara tırma tarama modelinde desenlenmi tir. 
Matematik e itimi ve matematik ö retimi alanındaki lisansüstü tezler 
incelenerek belirlenen ölçütler açısından betimlenmeye çalı ılmı tır.
Bu nedenle ara tırma betimsel özellik ta ımaktadır. Elde edilen 
veriler nicel veri kapsamında frekans ve yüzdeler alınarak 
incelenmi tir. Ara tırma evrenini, Türkiye’de 2008 yılı Mart ayı
sonuna kadar “matematik e itimi ve matematik ö retimi” alanında
tamamlanmı  ve YÖK Dökümasyon merkezine ula tırılmı  lisanüstü tezler 
olu turmaktadır. Ara tırmada örneklem alma yoluna gidilmemi , “kendini 
örnekleyen evren” çalı ma evreni olarak kabul edilmi tir. Yapılan
de erlendirmelerde, Kırcaali- ftar’ın (2005), Gay ve Airasian’dan 
(2000) uyarladı ı, A ao lu ve di erleri (2005) tarafından da “Okul 
Yönetimi ile lgili Lisansüstü Tezlerin ncelenmesi” konulu 
ara tırmalarında kullanılan “Sosyal Bilimler Ara tırmalarını
De erlendirme Ölçütleri”nden yararlanılmı tır.

Anahtar Kelimeler: Matematik E itimi, Matematik Ö retimi,
                   Lisansüstü Tez, Matematik, E itim

A EVALUATION OF THESIS ON MATHEMATICS EDUCATON AND MATHEMATICS 
TEACHING

ABSTRACT
The principle aim of this study is to evaluate the MA theses 

conducted on “mathematics education and mathematics teaching” in 
Turkey. This study has been completed by using survey model. MA theses 
on mathematics education and mathematics teaching and writing have 
been examined and described according to specific criteria. Therefore, 
this study is descriptive in nature. Collected data has been analyzed 
through quantitative analysis, and depicted in frequencies and 
percentages. MA thesis conducted on matheamtics education and 
mathematics teaching and sent to Board of Higher Education 
Documentation Center until April 2008 constitute the research 
universe. No sampling has been done, and “self sampling universe” has 
been acceptred as the study universe. Evaluation has been held 
according to “Criteria to Evaluate Research in Social Sciences” that 
was developed by Gay and Airasian (2000), was adapted by Kircaali-
Iftar (2005), and used by Agaoglu et.al. (2005) in their study 
“Evaluation of MA Theses on School Management”.

Keywords: Mathematics Education, Mathematics Teaching, MA Thesis, 
          Mathematics, Education. 
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1. G R (INTRODUCTION)
Bu güne kadar matemati in tanımının ne oldu una dair çok farklı

görü ler sunulmu tur. Bazı bilim adamları matemati i insan tarafından 
yaratılan zihinsel bir sistem olarak ifade ederken; bazı bilim 
adamları ise matemati in bir soyutlama ve modelleme ve de bütün 
bilimlerin ortak bir dili olarak ifade etmi lerdir. Matematik bilimde
oldu u kadar günlük ya antımızda da kullandı ımız önemli bir araçtır.
Bundan dolayı matematikle ilgili davranı lar ilkö retimden yüksek 
ö retime kadar ve hatta ya am süresince hemen hemen her alanda yer 
alır.  Herbir evrede bir sonraki evreye temel olarak matematik 
ö retimi yapılır. Peki matematik nasıl ve kimden ö renilir? Matematik 
ö retiminin temel amacı; ki iye günlük hayatın gerektirdi i matematik 
bilgi ve becerileri kazandırmak, problem çözmeyi ö retmektir.
Matematik do ru hükümler veren önermelerle u ra ır. Matemati in 
soyutlulu u, elemanları, önermeleri ö retimin ba ından beri 
sezdirilerek matematik davranı ları geli tirilebilir.

2. ÇALI MANIN ÖNEM  (RESEARCH SIGNIFICANCE) 
Ara tırmada elde edilen sonuçların; matematik e itimi ve 

matematik ö retimi alanında yapılan tezlerin yukarıda dile getirilen 
boyutlarına ili kin toplu bilgiler vermesi açısından alanda lisansüstü 
çalı ma yapacak ö renciler ile bu ö rencilerin danı manlarına ı ık
tutaca ı dü ünülmektedir.

Matematik e itimi ve ö retimin geli tirilmesi açısından bu 
alanda yapılan lisansüstü tezlerin büyük önemi vardır. Tezlerin 
bilimsel nitelik kazanması, içerdikleri ara tırmaların sistematik ve 
planlı yapılmasını, evrensel ölçütlere göre ara tırma sürecinin rapor 
edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir ara tırmanın bilimsel olabilmesi 
için ara tırılan konunun bütün gerçekli i ile ortaya konması
beklenmektedir (Ekiz, 2003:35). Bu çalı mada da matematik e itimi ve 
matematik ö retimi alanında yapılmı  olan lisansüstü tezlerle ilgili 
bir çe itli ekillerde bir inceleme yapılmı  ve  var olan durumların
ortaya çıkarılması amaçlanmı tır.

Matematik e itimi ve matematik ö retimi alanında yapılan 
tezlerin;

Tarih
Lisansüstü düzey 
Üniversite
Enstitü
Ara tırmacının cinsiyeti ve 
Ba lık açısından da ılımı nedir? 
Bu çalı ma; Türkiye’de 2008 yılı Mart ayı sonuna kadar 

tamamlanmı  ve YÖK Tez Merkezi’ne ula tırılmı , “matematik e itimi ve 
matematik ö retimi” anahtar sözcükleri ile taraması yapılmı
lisansüstü tezler ile sınırlıdır.

3. YÖNTEM (METHOD) 
3.1. Ara tırma Modeli (Research Method) 
Ara tırma; geçmi te ya da halen varolan bir durumu oldu u

ekliyle betimlemeyi amaçlayan tarama modelinde (Karasar, 1999, s.77) 
desenlenmi tir. Matematik e itimi ve matematik ö retimi alanındaki 
tezler incelenerek belirlenen ölçütler açısından betimlenmeye 
çalı ılmı tır. Doküman incelemesi tekni inden yararlanılmı tır. Bu 
nedenle ara tırma betimsel bir özellik ta ımaktadır. Elde edilen 
veriler nicel veri kapsamında frekans ve yüzdelerle analiz edilmi tir. 
Yapılan de erlendirmelerde, Kırcaali- ftar’ın (2005), Gay ve 
Airasian’dan (2000) uyarladı ı, Kolaç (2008) tarafından da “ lk Okuma 
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Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin ncelenmesi” konulu 
ara tırmasında kullanılan ölçütlerden yararlanılmı tır.

3.2. Evren ve Örneklem (Universe and Pattern) 
Ara tırma evrenini, Türkiye’de 2008 yılı Mart ayı sonuna kadar 

“matematik e itimi ve matematik ö retimi” alanında tamamlanmı  ve YÖK 
Tez Merkezi’ne ula tırılmı  lisansüstü tezler olu turmaktadır.
Ara tırmada örneklem alma yoluna gidilmemi , “kendini örnekleyen 
evren” (Çilenti, 1984:37) çalı ma evreni olarak kabul edilmi tir. 
Ara tırmada 43 lisansüstü tez incelenmi tir.

Ara tırma kapsamında incelenen tezlerin yıllara göre da ılımı
Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1. “Matematik e itimi ve matematik ö retimi” alanında yapılmı
olan tezlerin yıllara göre da ılımı

(Table 1. Distribution of Thesis completed on mathematics education 
and mathematics teaching with respect to years) 

Yıl f % 
1990 2 4,6 
1993 1 2,4 
1994 2 4,6 
1996 3 7,0 
1997 1 2,4 
1998 3 7,0 
1999 2 4,6 
2000 3 7,0 
2001 9 21,0 
2002 5 11,6 
2003 7 16,2 
2006 2 4,6 
2007 2 4,6 
2008 1 2,4 
Toplam 43 100 

Tablo 1’de görüldü ü gibi 1993, 1997 ve 2008 yıllarında birer, 
1990, 1994, 1999, 2006, 2007 yıllarında iki er; 1996, 1998, 2000 
yıllarında üçer; 2002 yılında be ; 2003 yılında yedi; 2001 yılında da 
dokuz lisanüstü tez tamamlanmı tır. Tablo 1’den de görüldü ü gibi en 
fazla lisansüstü tez 2001 yılında yapılmı tır (9 lisansüstü tez). 

3.3. Verilerin Toplanması (Collecting of Data) 
“Matematik e itimi ve matematik ö retimi” anahtar sözcük 

öbe ini kullanarak internet üzerinden YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde bu 
ba lı a uyan tezlerin taraması yapılmı ; künye bilgilerine ve bütün 
tezlere tam metin olarak ula ılmı tır.

3.4. Verilerin Çözümlenmesi (Analysis of Data) 
Ula ılan tezlerin de erlendirilmesinde doküman incelemesi 

tekni i kullanılmı ,belirlenen ölçütler açısından de erlendirilmi tir.
Belirlenen ölçütler do rultusunda öncelikle ara tırmacı tarafından 
de erlendirilen tezler daha sonra bir ba ka ara tırmacı tarafından 
yeniden de erlendirilmi , sonuçların kar ıla tırılmasından sonra elde 
edilen bulgular; “tarih, lisansüstü düzey, üniversite, enstitü, 
ara tırmacının cinsiyeti, ba lık” açısından frekans ve yüzdelerle 
nicel veri bütününde de erlendirilmi tir.
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4. BULGULAR VE YORUMLAR (INVENSIONS AND INTERPRETATION) 
Ara tırma sonucunda elde edilen bulgular amaçlarda belirtilen 

sıra göz önünde bulundurularak sunulmu tur.
“Matematik e itimi ve matematik ö retimi” alanında hazırlanmı
tezlerin lisanüstü düzeylere göre da ılımı: “Matematik e itimi
ve matematik ö retimi” alanında hazırlanmı  tezlerin lisanüstü 
düzeylere göre da ılımına ili kin verilere  Tablo 2’de yer 
verilmi tir.

Tablo 2. “Matematik e itimi ve matematik ö retimi” alanında yapılmı
olan tezlerin lisansüstü düzeylere göre da ılımı

(Table 2. Distribution of Thesis completed on mathematics education 
and mathematic teaching with respect to years) 

Lisansüstü e itim düzeyi f % 
Yüksek Lisans 39 90,69 
Doktora 4 9,31 
Toplam 43 100,00 

Tablo 2’de görüldü ü gibi, “Matematik e itimi ve matematik 
ö retimi”  alanında hazırlanan tezlerin 39’u (%90,69) yüksek lisans, 
4’ü (%9,31) doktora düzeyindedir. Doktora düzeyinde hazırlanan tezler, 
yüksek lisans düzeyindeki tezlerin yakla ık olarak onda biri 
oranındadır. Bu da, alanda daha çok yüksek lisans düzeyinde ara tırma 
yapma e iliminin oldu unu göstermektedir. 

“Matematik e itimi ve matematik ö retimi” alanında hazırlanmı
tezlerin üniversitelere göre da ılımı: “Matematik e itimi ve 
matematik ö retimi” alanında hazırlanmı  tezlerin üniversitelere 
göre da ılımına ili kin verilere Tablo 3’de yer verilmi tir.

Tablo 3. “Matematik e itimi ve matematik ö retimi” alanında yapılmı
olan tezlerin üniversitelere göre da ılımı

(Table 3. Distribution of Thesis completed on mathematics education 
and mathematic teaching with respect to universities) 
Üniversiteler Yl Dr Toplam 
Marmara Üniv. 3 - 3 
Hacettepe Üniv. 4 1 5 
Dokuz Eylül Üniv. 4 2 6 
Selçuk Üniv. 5 - 5 
Çukurova Üniv. 1 - 1 
Atatürk Üniv. 4 - 4 
KTÜ 2 - 2 
Yeditepe Üniv. 1 - 1 
ODTÜ 1 - 1 
Ankara Üniv. 1 1 2 
Cumhuriyet Üniv. - 1 1 
Gazi Üniv. 6 - 6 
Yüzüncü Yıl Üniv. 1 - 1 
Bo aziçi Üniv. 2 - 2 

Toplam 39 4 43 

Tablo 3’de görüldü ü gibi tezlerin üniversitelere göre 
da ılımına baktı ımızda Dokuz Eylül Üniversitesi ve Gazi 
Üniversitesi’nin 6 ar tez ile ilk sırayı payla tı ını;  bunu 5’er tez 
ile Hacettepe ve Selçuk Üniversiteleri’nin; 4 tez ile Atatürk 
Üniversitesi; 3  tez ile Marmara  Üniversitesi; 2’ er tez ile 
Bo aziçi, KTÜ ve Ankara; 1’er tez ile Y.Yıl, ODTÜ, Çukurova, 
Cumhuriyet ve Yeditepe Üniversiteleri’ nin izledi ini görmekteyiz. 
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Buna göre Dokuz Eylül ve Gazi Üniversitesi birinci sırada Hacettepe ve 
Selçuk Üniversiteleri ikinci sırada; Atatürk Üniversitesi ise üçüncü 
sırada yer almaktadır.

“Matematik e itimi ve matematik ö retimi” alanında hazırlanmı
tezlerin enstitülere göre da ılımı: “Matematik e itimi ve 
matematik ö retimi” alanında hazırlanmı  tezlerin üniversitelere 
göre da ılımına ili kin verilere Tablo 4’de yer verilmi tir.

Tablo 4. “Matematik e itimi ve matematik ö retimi” alanında yapılmı
olan tezlerin enstitülere göre da ılımı

(Table 4. Distribution of Thesis completed on mathematics education 
and mathematic teaching with respect to institutes) 

Enstitü Yl Dr Toplam 
E itim Bilimleri 8 1 9 
Fen Bilimleri 25 1 26 
Sosyal Bilimler 6 2 8 
Toplam 39 4 43 

Tablo 4’de görüldü ü gibi matematik e itimi ve matematik 
ö retimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin enstitülere göre 
da ılımı öyledir: Fen Bilimleri Enstitüsü 26 tez ile birinci sırada,
E itim Bilimleri Enstitüsü 9 tez ile ikinci sırada, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü ise 8 tez ile üçüncü sırada yer almaktadır. Lisansüstü 
düzeylere göre baktı ımızda ise 25 yüksek lisans tezi ile Fen 
Bilimleri Enstitüsü birinci sırada, 8 yüksek lisans tezi ile E itim
Bilimleri Enstitüsü ikinci sırada, 6 yüksek lisans tezi ile de Sosyal 
Bilimler Enstitüsü üçüncü sırada yer almaktadır. 2 doktora tezi ile 
Sosyal Bilimler Enstitüsü ilk sırada, 1’er doktora tezi ile E itim 
Bilimleri ve Fen Bilimlerienstitüleri ikinci sırayı payla maktadır.

Tezlerin üniversite, enstitü ve lisansüstü düzeyler açısından 
toplu görünümü Tablo 5’de verilmi tir.

Tablo 5. Matematik e itimi ve matematik ö retimi alanında yapılmı
olan tezlerin üniversite, lisanüstü ve enstitülere göre da ılımı

(Table 5. Distribution of Thesis completed on mathematics education 
and mathematic teaching with respect to universities, gradute and 

institutes)
Üniversiteler Enstitüler Yl Dr Toplam 
Marmara Üniv. E itim Bilimleri 2 - 2 
Marmara Üniv. Fen Bilimleri 1 - 1 
Hacettepe Üniv. Fen Bilimleri 4 1 5 
Dokuz Eylül Üniv. Fen Bilimleri - 2 2 
Dokuz Eylül Üniv E itim Bilimleri 3 - 3 
Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bilimler 1 - 1 
Selçuk Üniv. Fen Bilimleri 5 - 5 
Çukurova Üniv. Sosyal Bilimler 1 - 1 
Atatürk Üniv. Fen Bilimleri 4 - 4 
KTÜ Fen Bilimleri 2 - 2 
Yeditepe Üniv. Sosyal Bilimler 1 - 1 
ODTÜ Fen Bilimleri 1 - 1 
Ankara Üniv. Sosyal Bilimler 1 - 1 
Cumhuriyet Üniv. Sosyal Bilimler - 1 1 
Gazi Üniv. Fen Bilimleri 4 - 4 
Gazi Üniv. E itim Bilimleri 2 - 2 
Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri 1 - 1 
Bo aziçi Üniv. Fen Bilimleri 2 - 2 
Toplam  39 4 43 
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“Matematik e itimi ve matematik ö retimi” alanında yapılmı  olan 
tezlerin ara tırmacıların cinsiyetlerine göre da ılımına ili kin 
veriler: Matematik e itimi ve ö retimi alanında yapılmı  olan 
tezlerin ara tırmacıların cinsiyetlerine göre da ılımlarına 
bakılmı tır. Bu da ılıma ili kin veriler Tablo 6’de verilmi tir.

Tablo 6. “Matematik e itimi ve matematik ö retimi” alanında yapılmı
olan tezlerin ara tırmacıların cinsiyetlerine göre da ılımı

(Table 6. Distribution of Thesis completed on mathematics education 
and mathematics teaching with respect to sexuality of researchers)

Cinsiyet Yl Dr Toplam 
Kadın 16 2 18 
Erkek 23 2 25 
Toplam 39 4 43 

Tablo 6’de görüldü ü gibi matematik e itimi ve matematik ö retimi 
alanında kadınların 18; erkeklerin ise 25 tez hazırladı ı
görülmektedir. Lisansüstü düzeyler gözönüne alındı ında ise kadınlar
16 yüksek lisans tezi ve 2 de doktora tezi hazırlamı lardır. Erkekler 
ise 23 yüksek lisans tezi ve 2 de doktora tezi hazırlamı lardır. Bu 
bulgular çerçevesinde doktora  düzeyinde kadın ve erkeklerin e it
sayıda tez yaptıkları yüksek lisans düzeyinde ise erkeklerin kadınlara 
göre daha fazla tez yaptı ını görmekteyiz. 

“Matematik e itimi ve matematik ö retimi” alanında hazırlanmı
tezlerin ba lıklara göre da ılımı: “Matematik e itimi ve 
matematik ö retimi” alanında hazırlanmı  olan lisansüstü 
tezlerde kullanılan ba lıkların “sözcük” ve “cümle” temelli 
de erlendirilmesi ile elde edilen bulgular Tablo 7’de yer 
almaktadır.

Tablo 7. “Matematik e itimi ve matematik ö retimi” alanında yapılmı
olan lisansüstü tezlerde kullanılan ba lıkların “sözcük” ve “cümle” 

temelli de erlendirilmesi ile elde edilen bulgular 
(Table 7. The evaluation findings of titles of thesis completed on 
mathematics education and mathematic teaching with respect to “word” 

and “sentence”) 
Ölçütler Toplam
Ba lık Sayısı 43
Ba lıklardaki toplam sözcük sayısı 584
Ba lıklardaki tekrarlanan sözcük sayısı 297

Ba lıklardaki tekrarlanmayan sözcük sayısı 297
Ba lıklardaki ortalama sözcük sayısı 14,06

En uzun ba lıktaki sözcük sayısı 19
En kısa ba lıktaki sözcük sayısı 3
Ba lıklarda yer alan en uzun sözcükteki harf sayısı 24

Ba lıklarda yer alan en kısa sözcükteki harf sayısı 3

Tablo 7’de görüldü ü gibi, “Matematik e itimi ve matematik 
ö retimi”  alanında yapılmı  olan lisansüstü tezlerin ba lıklarında 
584 sözcük yer almı tır. Bu sözcüklerden 297’si ba lıklarda 
tekrarlanmı , 297’si ise tekrarlanmamı tır. Her ba lıkta yer alan 
ortalama sözcük sayısı ise 14,06 olarak görülmektedir. “Matematik 
e itimi ve matematik ö retimi” alanında hazırlanan tezlerde kullanılan
en uzun ba lıkta yer alan sözcük sayısı 24 iken en kısa ba lıktaki 
sözcük sayısı 3 olarak görülmektedir. 
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En uzun ba lık;
“Matematik e itiminde türev ö renimi ve ö retimi ile ilgili 

sorulmu  bazı etkin sorular ve cevapları hakkında ö rencilerin ve 
ö retim elemanlarının görü leri üzerine bir fenomenografik çalı ma” · 

En kısa ba lık;
“Bilgisayar destekli kavram haritalarının matematik ö retiminde 

kullanılması”.
En uzun sözcük; bireyselle tirilmi
En kısa sözcük; fen 

5. SONUÇ (CONCLUSION) 
Matematik e itimi ve matematik ö retiminin geli mesi açısından 

bu alanda yapılan lisansüstü tezler ve ara tırmalar büyük önem 
ta ımaktadır. Bu lisansüstü tezler ve ara tırmalar sonucunda elde 
edilen bulgular bugüne kadar matematik e itimi ve ö retiminde ya anan 
sorunlara ı ık tutacak ve yol gösterici olacaktır. Matematik e itimi
ve ö retiminde ya anılan sorunların a ılabilmesi açısından matematik 
e itimi ve ö retimi alanında yapılan ve yapılacak olan tezlerin 
nitelikli hale getirilmesi büyük önem ta ımaktadır.

Matematik e itimi ve matematik ö retimi alanında hazırlanmı
olan lisansüstü tezlerin de erlendirmesi sonucunda; en fazla  2001 
yılında 9 lisansüstü tez çalı ması yapıldı ı görülmektedir. Matematik 
e itimi ve matematik ö retimi alanında hazırlanan tezlerin büyük 
ço unlu u yüksek lisans düzeyindedir. Doktora düzeyinde hazırlanan 
tezler  yüksek lisans tezlerinin yakla ık onda biridir. Bu da alanda 
a ırlıklı olarak yüksek lisans düzeyinde çalı malar yapıldı ını
göstermektedir.

Tezlerin üniversitelere göre da ılımına baktı ımızda ilk sırayı
Dokuz Eylül ve Gazi üniversitesitelerinin aldı ı görülmektedir. 

Matematik e itimi ve matematik ö retimi alanında yapılan 
lisansüstü tezlerin enstitülere göre da ılımına bakıldı ında 26 tez 
ile ilk sırada Fen Bilimleri Enstitüsü, 9 tez ile ikinci sırada E itim
Bilimleri Enstitüsü, 8 tez ile de üçüncü sırada Sosyal Bilimler 
Enstitüsü yer almaktadır. Tezlerin cinsiyetlere göre da ılımında 
baktı ımızda 25 tez ile erkeklerin ilk sırayı; 18 tez ile bayanların
ikinci sırayı aldı ı görülmektedir. 

“Matematik e itimi ve matematik ö retimi” alanında hazırlanan 
tezlerde kullanılan en uzun ba lıkta yer alan sözcük sayısı 24 iken en 
kısa ba lıktaki sözcük sayısı 3 olarak görülmektedir. 
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