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DERS İçERİKLERİ

I.YARIYIL

Genel Matematik (+- z- s)
Doğal sayılar kümesi, tamsa)alar kümesi, rasyonel salılar kümesi, gerçel salılar kümesi ve özellikleri. İkinci

deleceden denklem ve eşit§izlikıer, doğrunun analitik incelenmesi, çMsBerin analitik incelenmesi ve ilgili

uygulamalar. Fonksiyon kavramı, polinomlar, rasyonel fonk§iyonlar, trigoıometrik fonksiyonlar, hiperbolik

fonkiyonlar, üstel ve logaritmik fonkilonlar ve bunlann terslerinden oluşan elemanteI fonkiyonlar.

Fonksiyonların grafikleri. Tümevanm ilkesi, toplam ve çarpım sMSBolü özellikleri, dizi ve serilerle ilgili temel

}avramlar. Karmaşık saylar re özellikleri.

Yazı dilinin ve 1azılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dil amsındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve

sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; çaragraf; paragnf türleri (giriş-geli§me-,sonuç para8raflan). Metnin

tanıml \e metin türleri (bilgilendirici metinler, yazlnsal metinler); metin olma koşutlan (bağlaşıklık, tutarhlık,

amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım §azılı kompozis1.on:

serbest yazma, planlı yazma); planh 1azma aşamalan (konu, konunun sınıılaıdınlması, amaç, bakş açuı, ana ve

yan düşüncelerin beliılenmesi; yazma planı haarlama, kAğıt düzeni); bilgilendirici metinler (ditekçe, mektup,

habeı, karaı, ilan /ıeklam, tutanak, rapol, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgileı; örnekler

üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamalan; bir metnin özetini ve planınr çrkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve

anlatım yanlışlarını düzeltme.

Atatürk İlkeleri ve İnlolap Tarihi I (z-o-z)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanrmı, Sanayi Devrimi ve F osmanlı
Devleti'nin Dağ|ışı (xlx. Yüz}ll), Tanziınat ve Islahat Fermanl, [. ve Il Balkan

Savaşlaıı, L Dünya Savaşl, Mondros Ateşkes Aıtlaşması, Wilson ilkeleri, Paris na

lııÇıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Me

Fak
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Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi lGnunu, Düzenli Ordunun Ku.u]uşu, l. İnönü, II. İnönü, Kütahya-

Eskişehir, Sakarya Meydan Muhaİebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, kzan
Antlaşması, saltanatın l(aldırılması.

Bilgisayar I (z-z-g)

Bilişinı teknolojileri, yazılrm ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci

programlarl, elektronik tablolama programlan, veri sunumu, eğitimde internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin

sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavIamları.

Yabancı Dil I (s-o-s)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlannda yürüttük]eri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma,

dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmrştır. Bu

derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artürıcı alıştırmalar verileıek, dilin gerçk iletişim

becerilerinde kırllanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil

}eterlikleri a rtı rılacalitıI.

Eğİtİm Bİlİmİne GİrİŞ (g-O-S) Eğitimin temeı kavramları, eğitimin diğer bilimlerle iIişkisi

ıe işlevleri (eğitimin felsefi, sosya], hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel

gelişimi, zı.yüzylda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde amştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim

sisteminin yaPısl ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen

yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Soyut Matematik (e-o-e)

A}§iyom ve teorem kavramlannln açıklanmasl, direkt le dolaylı matematikse] ispat yönteİİ erinin açıklanması.

sMsBolik mantık ile ilgili aksiyom ve teoıemle!, sMSBolik mantık ile ilgili uygulamalar. Ewensel ı,e varlıksal

niceleyiciler, küme karramııın açıkJanması, küme kavramı ile ilgili işlemler. Kartezyen ç2rpım kümesi ve grafik

çizimi, bağlntı kavraml ve özellikleıi, bağıntı türleri, denklik ve sıralama bağıntıları, bu bağıntılann özellikleri.

Denklik sınıfları yardımı ile salılann inşa edilmesi. Fonksiyon kavramı, içine, örten, bire-bir, sabit, birim

fonksiyonlar, fonkiyonların bileşkesi, ters fonksiyonlar ve fonksiyonlarla ilgili uygulamalar. Kümlerde ku!,vet

kavramı, sonlu ve sonsuz kümeler.

Geometri (s-o-s)

Geometrinin tanımı, yapEı ve geİçek hayatta kullanıml. Aksiyom, tanrmsız kavram, teoİemin açıklanması. Euclid

ve euclide dışı geometriler, Euclid geometrisinin temel aksiyomları. Nokta, doğru ve düdem kavramlarr

ansındaki ilişkiler. Açı kavramı, çeşitleri, açılann şliği ve eşlik aksiyomları, açılar ile ilgili uygulamalar. Çokgen
lıavramının tanımr. Üçgen kavramının tanımı, üçgen çeşitleri, üçgenin teme] ve }"ıdımcı elemanları, üçgenler ile

ilgili şlik aksiyom ve teoremleri, üçgenlerde eşlik ile ilgili uy,gulamalar, üçgenler ile ilgili benzeılik teoremleri,

üçgenlerde benzerlik ile ilgili uygulamalar. Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, deltoit gibi

geometrik kavramlara dönük teoremlerin ispatlanması. Dörtgenler ile ilgili uygulamalal. ÇMSBer ve daire

kavramlaıı, çMSBer ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili teolem ve ispatları, çMSBer ve dairede açı ve uzunluk ile

ilgili uygulamalar. Uzayda cisimlerin özellikleri, katı cisimlerin alan ve hacimleri ilgili uygu
,-ı
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Sözlü dilin ,ı,e söz|ü iletişimin temel özellikleri. sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve

beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (ıurgu, tonlama,

duraklama; diksiyon vb.). Hazrrlıkız ve hazırlıklı konuşma; hazırhklı konuşmanın aşamalan(konunun seçimi ve

sınırlandınlmasü; amaç, bakrş açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, p]anlama, metni yazma; konuşmanrn

sunuluşu). Konuşma türle :(kaşılrklı konuşmalar, söyle§i, kendini tanıtma, soru]an yanrtlama, tılbaşı, doğum,

ba}Tam v.b. önemli bir ola}1 kutlaİna, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj

}apma, radyo !e televizyon konuşmalan, değişik kültür, sanat programlanna konuşmao olaıak katılma v.b.).

Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çal§malal ve sözlü aılatm
uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Atattirk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (z-o-z)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri heı türlü akademik faaliyette okuma, konuşma,

dinleme ve yazma becerilerini beliıli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasar]anm§tır. Bu

derste öğrencilerin "Yabancı Dil I" dersinde kazandıklan bilgi ve becerilerin bil üst seüye},e çıkartılması
hedeflenmelidir. Bu 1,apılırken ilgi çekici bağlamlar 1arahlmasına, dilin işlekli$ni artırıcı alıştırmalar

yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri

ile yabancı dil yeterliklerinin artrnlmasına özen gösterilmelidir.

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavraınlar, öğeleri, kunmsal temelleri, yaraılan ve sınırlılıklan,
uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğrctimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazrlımlannın

değerlendirilmesi !e seçimi, uzaldan eğitim uygularnaları, veri tabanı uygulamalan, bilgi§ayar ve internetin

çocuklar/gençler üzerindeki olurır§uz etkileri ve önlenmesi.

Eğitim Psikolojisi (s-o-s)
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitirn psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar,

gelişim özellikleri (bedensel, bilişel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme

kuramlan, öğrenme kuramlannın öğretim süreçlerine yansımalan, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktöİler
(motivasyon, birel,sel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıfiçiöğretim sürecine etkisi).

III. YARfYIL

Ana]iz l (+-z-s)

Tek değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamalan. Tek değişkenli fonl.siyonlarda süreklilik ve

ulgulamaları, süreksizlik çeşideri. Tek değişkenli fonksilonlarda türev kavramı ve türev alma kurallan.

Trigonometrik, lo8aritmik, üste[, hiperbolik fonkiyonlar ve bunlann tersieri ile kapah fonksiyoİllann türevleri.

Yüksek mertebeden türevle!. Fonksiyonlaıın elstremum ve mutlak ek§tremum noktalan, ekstremum problemleri

ve çeşitli alanlarda uygulamalan. Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri. Sonlu Taylor Teoregıi 9spit'd lKurah
ve bu kural yardımı ile limit hesaplamalan, Diferansil.el \.e lineeı aı.tnra. İntegral ka İsiz integra Iler

:,.:... \

ünıvetıltçı
Fak. Fakülte sek eigİi
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Siyasi alancla 1apılan dewiınleı, si)a§i partiler ve çok partili siyasi hayata geç§ denemeleri, hukuk alanında

yapılan dewimler, toplumsal yaşayşın düzenlenmesi, ekonornik alanda yapılan yeniliHer. ı9z3-ı938 döneminde

Türk d4 politikası, Atatürk §onra§l Türk dış politikası, Türk Deıriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçtlık,

laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkele..

Yabancr Dil II (e-o-s)

Bilgisayar II (z-z-g)



integıal alma teknikteri, b€lirli integraller, belirli integralle alan ve hacim hesaplamalan, çeşitli alanlarda

uygula mala rı.

Lineer Cebir I (g-o-s)

ve de vektörler, matrisleri; matris uzaylnda toplama ve skaler çarplm, matris uza},ında ]ineer bağmszlık, vektör

uzayı kavramına kısa bir giriş. Lineer denklem sistemleri, Gauss eliminasyonu, altuzaylar. Lineer bağımsızlık ve

boyut. Lineer dönüşümler, lineer döniişümlerle matrisler arasındaki ilişki, matris ça!pımı, matrislerin tersi ve

uygula mala r.

Fizik I (+-o-+'ı

standartlar, sI birim sistemi, bo}.ut analizi, vektörler. Har€ket Bil8isi (Kinematik): Hareketiİr ta[ımı ve

değişkenleri, Bir ve iki bolutlu uzayda hareket örnek]eri, (kireli hız. Ku},vet Bilgisi (Dinamik): Ne$tonun ya§alan

ve uygulamalan, Eıtensel kütle çekim, Sürtünme kuweti.Enerji: İş, Güç, Mekanik enerji çeşitleri, Korunumlu ve

Korunumsüz Kuwet si§temlerinde enerji. Çizgisel Momentum: Kütle merkezi, bir ve iki bolııtlu uzayda

etkileşme. Dönme Hareketi; I(ab cisirnlerde denge, Dönme ve }uvarlanma haİeketinin kinematiği ve dinamiği,

enerjisi ve açual momentum. Maddenin Mekanik Özellikleri: Maddenin tanecikli yapsı ve halleri, Uzama, kesme

ve hacim esnekliği, Basrnç, Kaldırma kuweti, Viskosluk ve Hareketli ak4kanlar, Bernoulli ilkesi. Salınım

Hareketi: Basit harmonik hareketin kinematiği, dinamiği ve enerjisi, sönümlü ve zorlanmş salınımlar, rezonaıs .

Dalga Hareketi: Kinematiği, dinamiği, enerjisi, yansıma, lonlma ve gir§imi, Ses dalgalan, dunn dalgalar,

rezonans, se§ şiddeti, Doppler olalı.

Bilimsel Afaştırma Yöntemleri (2-o-2)

Bilim ve temel karramlar (olgu, biği, mut]ak, doğru, yanlş, evrensel bilgi v.b.), bilim taıihine itişkin temel

bilgiler, bilimsel araştlrmanln yapısı, bilimsel yöntemleİ \e bu !,öntem]ere ilişkin faıklı görüşler, problem,

araştırma modeli, ewen ve örneklem, verileİin toplanması rr veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama

teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştınlması.

Ögretlm İlke ve Yöntemleri (a-o-e)

Öğr€timle ilgili temel kalramlar, öğlenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı glşmanın önemi ve yanrlan,

öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yllık plan, günlük plaı ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim

stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve geıeçleri, öğretim

hizmetinin niteliğini artırmada öğıetmenin görer,ı,e sorumluluklan, öğretmen yeterlikleriı

ry. YARIYIL
Anaıiz Il (4-2-5)

Çok değişkenli fonksiyon kavramı, fonksiyon tanım ve değeı küıııeleri, fonksiyon çizimleri. İki deği§kenli

fonkiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları, süreklilik kavramı. İki değişkenli fonksiyonlarda kısmi tüıev,

zincir kuralı, diferansiyel artma ve ıinearizasyon, lokal ekstremum değerleri, mutlak ekstremum değerleri r.e

uygulamalan, lagrange çarpanlan, iki katlı integral kavramr, iki katlı integralle hacim hesaplamalan.

Lineer cebir II (3-o-3)

Ortagonalite; de ortagonalite kavramı ve uzaklık fonksiyonu, Gram-Schmidt işlemi, otagonal ma en küçük

kareler ,ı,e urgulamaları. Determinantlar; dete.minant]al re indirgeme, lineer denklemlerin

çözümü. Bir matrisin karakteristik denklemi, özdeğerler ve özı,ektörler,

e

operasyonları

Fak.
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Fizik II (+-o-+)

Elektriksel Ku\tet ve Alan: Yük ve korunumu, elektriklenme, Coulomb yasası, kesikli ve sü.ekli yükıerin alanlan.

Durgun Yük Potaı!§iyel Enerjisi: Kesikli ve sürekli yüklerde potansiyel, potansiyel farkı, dielelıirikleı, sığaçlarda

bağlanma ve enerji. Doğru Aiım: Akım, güç kaynakları, emk, dirençler, enerji ve güç, doğru akım deıteleri, ölçme

araçlarının yapısı, elektrik kullanıml ve güvenlik. Manyetik Ku\aet ve Alan: AIom geçen iletkenleı ve hareketli

yüklerle manyetik alan etkileşmesi, Biot-savart ya§ası, Değişik biçimli iletken akrmlannın oluşturduğu alanlar,

Hall olayı, rnaddenin manyetik özellik]eri. Elektromanyetik İndükiyon: Faraday indüksiyon yasası, lenz yasası,

özindükiyon, ınanyetik alan enerjisi, Ac üreteçleri, elektrik motorlaİı, tlansforrnatörler. Ac Devreleİi: RL, Rc ve

RLC devrelerinde direnç, alom, faz farkı, ıezonans hali, radyo verici ve alıcısı. Elektromanyetik Dalgalar: Dlektrik

ve manyetik alan salınımı, dipol antende oluşan e.m.dalgalaı, e.m. dalgalarrn spektrumu, enerjisi ve

momentumu.

Öfuetlm Teloıolojileri ve Materyal Tasarrrnı (z-z-s)

Öğretim Teknoloji§i ile ilgili kavramlar, çeşitli öğıetim teknolojilerinin özetlikleri, öğretim teknolojilerinin

öğretim sürecindeki yeri ve kullanrmı, okulun ya da sınıfin teknoloji ihtiyaçlannın belirlenmesi, uygun teknoloji

planlamasının yapılınası ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç bolutlu materyaller geliştirilmesi

öğretim 8ereçlerinin 8eli§tirilme§i ($lşma yaprakları, etkinlil tasarlama, tepegöz saydamlan, slaytlaı, görsel

medya (VcD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlannın incelenmesi, çeşitli nitelikteki

öğretim geıeçleriıin değeılendirilmesi. İnternet ı,e uzaktan eğitim, göısel ta§anm ilkeleri, öğretim

materyallerinin etkinlik durumuna il§kin araştırmalar, Türkile'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım

durumu.

Girişimcilik (z-z-ı)
Disiplinlerarası bir bakş açısı ile girişimcilik ve yenilikçilik, yenilikçilik bazlı girişimcilik, bir iş fikrinin başrılı
bir işe dönüşmesi, gir§imcinin özellikleri, girişimcilik olgusunun farklı yönleri ve bor,ııtlan, girişimciliğin

oluşmasına ve gelişmesine yol açan altyapı koşulları, girişimciliği etkileyen çevre faktörleri ve girişimcilik

çeşitleri, iş planlannın hazırlanması, Türkiye'de girişimciliğin özendirilmesinin önemi, kiiçük işletmelerin

kuruluşları ve kuruluş yeri seçimi, gir§imcilik öyküleri, girişimcilikte örnek olay incelemeleri, girişimcilikle ilgili
proje sunumlan.

V. YARfYIL

Analiz III (3-o-3)

Dizi kavramı ve uygulamalan. Seri kavramı, pozitif terimli seriler, serilerde ıraksak]ık ve yakınsaklrk, alterne

seriler ve serilerle ilgili yakrısaklık kriterleri, kuııet seıileri. Fonkiyon serileri, fonksiyon serilerinde nokta§al ve

düzgün yaklnsakhk, genelleştirilmiş yakınsaklık testleri, Taylor serileri ve günlük hayattaki uygulamalaıı. Fourieı

serileri.

Analitik Geometri I (s-o-g)

İstatistik ve Olasrlrk I (z-z-e)

Temel kavramlar, frekans dağılımlan, histogram ve fıekans poligonu, kategorik verilerin

uygulamalar. Parametrik ve nonparametrik merkezi eğilim ölçüleri ve

lınonparametrik dağlım ölçüleri ve uygulamaları. Qrpıklık ve basıklık

Fık.

lve

Düz]em analitik geometride nokta ve doğru ilişkisi, düzlemde vektörl€ı, doğru ve temel problemleı, çMsBer ve

temel problemleı, elips ve temel problemler, hiperbol ve temel problemler, parabol ve temel pıoblemler.

irll
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toplama ve çarpma kuralı, bayes teoremi, olasılık dağılım tablosu, beklenen değer ve u}gulamalar. Kesikli olasılık

dağılımlannda temel kaiTamlar, Binom, Poisson ve hipergeometrik dağllm ve uygulamalı çal§malar.

Cebire Giriş (g-o-g)

ikili işl€mler, grup tanıml, alt gruplar, permütasyon gruplan, homomorfizma, deı,irli gruplar, kalan sıırflan,

normal alt grupları, bölüm grupları, halka tanımı, alt halkalar, idealler.

Bilim Tarihi* (z-o-z)

Bilimin eski Yakndoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. Iyonya-Helen, Islam-Türk (AIap, Horasan, selçuk,

Endülüs, osmanlı) dönemlerinde bilim. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana "batıda" Astronomi, Matematik,

Fizik, Tıp, Biyoloji vb. bilim dallarının gelişmesi. 20. yü4,ıl bilim ve teknoloji devrimleri.

Özel Öğretim Yöntemleri I (z-z-g)

Alana özgü temel kaıramlar ve bu kavramlann alan öğretimiyle il§kisi, alanının başta Aıayasa ve Milli Eğitim

Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-

gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Ptogramının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders,

öğretmen ve öğİenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

VI. YARrYIL

Diferansiyel Denklemler (4- o- 4'
Diferansilel denklem kaı,ramı, diferansilel denklemlerin sınrflandırılması, başlangıç-değer problemleri, genel

çözümler, değişkenlerine ayrılabilen denk|eınler, homojen denkJemler, homojen hale dönüştürülebilen

denklemler, tam diferansiyel denklemler, integras}.on çarpanı \,e tam diferansiyel denklemlere dönüştürülebilen

denklemler, birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler, Bernoulli ve fuccati tipi diferansiyel denklemler,

Birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler, değişkenlerden birini içeımeyen ikinci mertebeden denklemler,

ikinci mertebeden diferaısiyel denklemleıin uygulamalan. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve lineer

diferansiyel denklemler ve çözümleri.

Analitik Geometri II* (g-o-g)

Üç bolutlu uzayda vektörler, doğru ve düzlem denklemleri, doğru ve düzlemin vektörel denklemleri ve itgili

problemler. Uzayda koniHer, diizlem ve koniklerin kesiüeri.

İstatistik ve Olasrlrk II* (z-z-3)

Normal dağılım kavramı, normal dağılımln karakteristikleri, standart normal eğıi alanları, kesiui dağılımlann

normale yaklaşımı, Binomun normale },aklaşümı, Poisson dağılımının normale yaklaşımı, hipergeometrik

dağılımın normale yaRaşımı ve uygulaınalaı, Örnekleme teorisi hakkında kısa teorik bilgi, ortalamalann örnek

dağılımı, oranlann örnek dağılımı, orta]ama]ar arası farkların örnek dağılımı, oranlar arası farkların örnek

dağllımı ve uygulamalar. Tahmin teorisi hakkında kısa teorik bilgi, nokta tahmini ve 8üven sınırları, orlalamalaI

için güven aralığ, oranlar için güven arahğı, standart sapmalar için güven aralığı, oİtalamalar arası farklar için
güven aralüı, oıanlaı arası farklaı için güven aralığı ve ulgulamalı çalışmalar.

Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3)

Problem ı,e problem çözme nedir? Problem çözmenin önemi, problemleıin sınıfla

lc
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öğretiminin amaçlan ve problem çözme süreci; dört işlem problemlerinin

tııı



prob]emleri çözme stratejileri. Doğal sal,ılar ve doğal sayılarda işlemler, kesirler ve öğretimi, ölçüler ve öğretimi,

veri işleme, geometri öğretimi. Proje Tabanlı Öğrenme. Ders planı hazırlama, sunma ve değerlendirme.

Türk Eğtim Tarihi* (z-o-z)

TüIk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısrndaı öneıni. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğrctmen

yetiştiıen kurumlar. Türk Eğitim Delrimi ı: DelTimin tarib§el arka planı, felseff, diişünsel ve politik temelleri.

Türk Eğitim Devrimi z: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: taıihsel temelleri, kal»amr, uygulanşı ve önemi; Türk e$tim

sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve külann eğitimi, Yazı DelTimi, millet mektepleri,

halk evleri. Türkiye Cumhuri},eti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve

Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki

gelişmeler.

Top]uma hizmet uygulamalarınln önemi, toplumun güncel sorunlannı belirleme ve çözüm üretmeye yönelik

projeler hazlrlama, panel, konferans, kongre, sempo4um gibi bilimsel etkinliklere izlefici, konuşmacı yada

düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma

hizmet çalşmalannın okullarda uygulanmasına yönelik ternel bilgi ve becerilerin kazanrlması.

Ölçme ve Değerlendirme (s-o-s)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kawamlar, ölçme

araçlarında bulunması istenen nitelikleı (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullan an ölçme araçları ve

özellikleıi, gelenekel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı srnavlaı, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanl§ tipi

testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalaı, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya

dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci üIün dosyasr, araştırma kağıtlan, araştırma

projeleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçlan üzerinde yapılan temel

istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarünı değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

VII. YARryIL

Tamsalılarda kilünebilme, Asal Salılaı, Sayılar teorisinde önemli fonkiyonlar, Kongrüanslar, Lineer kongrüans,

Tamsalılarda asal çarpanlara aynlışın tekliği, Primitif kökter ve indeksler, Kuadratik Rezidüler (ikinci

dereceden), şifreleme konuları ve günlük yaşamda uygulama alanlan, sürekli kesirler.

Matematik Tarihi* (z-o-z)

M.o, 5o ooo yıllanndan başlayarak aritmetiğin gelişimi ve işlemler. Geometri, alanlar, katdar, analitik geometri,

modern geometri, geometri araçlan, cebir, denklemler, Binom teoremi, logaritma, trigonometri, ölçüler, metrik

sistem, kümeier, integral, bilgisayarlaı, salılar, yapılar, denklem çözme, vektörler ve grafikler gibi konularda,

matematik üzerine yapılan çalışmalar ı,e bu çalışmaları yapan matematikçilerin bibliyogıafileri.

Rehberlik (e-o-e)

Temel kavramlar, öğre

rehberliğin ilkeleri, geli

personel, alandaki yeni

rehbeılik görevleri.

nci kişilik hizmetleli, psikolojik danışma ve ıehbeıliğin bu hizmetle içerisindeki yeri,

şiıııi, psikolojik danışma ve relıberliğin çeşitleri, sen,isleı (h

gelişıneler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbir

a

İt
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Topluma Hizmet Uygulamalarr (1-2-2)

Elemanter Sayı Kuramı* (3-o-3)

teknikler, örgüt ve
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Okul Deneyimi (ı-+-e)

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğrctmenin bt dersi işlerken dersi nasrl

düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğiinü, öğretim yöntem ve teknilıJerini nasıl uyguladrğrnı, derste ne tüI

etkinliklerden yararlandrğrnl, dersin yönetimi için ve sınıfin kontİolü için öğretmenin neleryaPtığını, öğretmenin

dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarrnı nasıl değeılendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yaprsrnr, okul

müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldğı toplumla il§kilerini inceleme, okul denelmi

çalrşmalannr yansıtan portfolyo hazıüma.

Sınıf Yönetimi (z-o-z)

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımr, sınıf yönetimi

kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınrf drşı

etkenleı, sınıfyönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfi fizikel olarak düzenleme, sınıfta

istenmeyen davran§ların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir

sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

Özel Eğitim* (z-o-z)

Özel eğitimin tanüml, özel eğitimle ilgili temel ilkeleı, eıgelliliği oluştuıan nedenler, erken tanl ve tedaünin

önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve

iletişim bozukluğu olan, süİegelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteıen, dikkat eksikliği ve hiperakti,\,ite

bozukluğu olan, oti§tik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, faıkh gelişen çocukların o1ıın

yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu

amaçla }urulmuş kurum ve kuruluşlar.

\[II. YARIYIL

Matematik Felsefesi* (z-o-z)

Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisi, Salılar, kümeler, fonksiyonlar v.b matematiksel kavramlar ile önerme

ve matematiksel ifadelerin anlamlarr. Matematiğin teme]leri, yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi

probleınler. Matematikte nesnellik ve ge.çek dünyaya uygulanabi]iılik. Frege, Russel, Hilbert, Brouwer, ve Gödel

gibi matematik felsefesi öncüleıinin çalışmaları. Matematik felsefesinde temel kuramlar: Mantıkçıtık (Logisicm),

Biçimcilik (Formalism) , Yap§alcılık (StIucturalism) ve Sezgicilik (Intuitionism),

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (z-o-z)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin

yaptŞı, yönetim kuIamlarr ve süreçleri, okul örgütü ve 1,önetimi, okul 1.önetiminde personel, öğrenci, öğıetim ve

işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

Öğretmenlik Uygulamasr (2-6-5)

Her hafta bir günlük plan hazrrlama, hazırlanan planı ul,gulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim

elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğıultusunda düzeltmelerin
yap masr ve tekraI uygulama yapılması, portfol}o hazırlama

SEÇMELİ DERS TANIMI-ARI
AI-AN BiLGİSİ sEÇMELi DERSLERİ

SEÇMELİ _ I
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Temel Matematik

Trigonometri, iaımaşık sayılar, üstel fonkiyon, logaritma fonkiyon; Çokgensel bölgeler alanları ve hacimleri.

İşlem ve özellikJeri.

Matemaük Eğitiminde Bilgisayar Uygulamalan

Bilgisayaİ cebiri si§temleri (BCS) hakkında genel bilgiler ve BCS kul]anımı. Bir Bcs olarak MAPLE . MAPLE ile

matematik eğitimi uygulamalan.

Uygulaİnalı Matematik

Gamma, Beta fonk§iyonlan; Diferansiyel denklemlerin seri çözümleri; Bessel fonksiyonu, legendıe polinomlan,

Jacobi polinomlan.

Matematikseı pı"oblem çiizme

İnsan nasıl öğrenir? Problemin tanımı problem türleıi, problem çözmenin tanımı ve önemi, Polya ve

Schoenfeld'in pıoblem çözme yaklaşımları, Pıoblem çözme süreçleri/adımları, problem çözme stratejileri ve

öğretimi, problem çözme ve bilişel farkındalık, problem çözmenin değerlendirilmesi, problem çözme

etkinlikleri, problem çözerken yaşanılan sorunlar.

Ttigonometri ve Öfoetimi

Açı kaıramı re açılann ölçümü. Açılann trigonometıik oranları. Üçgenin alan formülleri. Trigonometrik

fonksiyonlar.Trigonometrik denklemler. Doğrunun analitik incelenmesi. Trigonometri konulannın öğretimi ile

ilgili etkinlikler.

sEÇMErl - rr

Matematik Sınrfl arında Ölçıne Dğerlendirme

Ölçme ve değerlendilme nedir? Ölçme ve değerlendirmenin öğeleri, test (suav) ç€şitleri, testlerin (sınavlann)

standartlaştınlmasl, öğrenme tekniklerine uygun olarak ölçme ve değerlendirmenin planlanması, kullanılabilir

testlerin vasıflan, müftedatın ölçülmesi, matematik öğretiminin hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığının ölçülmesi

Matematikte Aktif (iğetim

Öğrenci merkezli öğretim sisteminin kısa bir takdimi, Matematik öğrenme ve öğretme, 8ünümüzde matematik ve

değerlendirilmesi, problem çözme-karat verme ve matematikte iletişim, ilköğretim konulan hakkında

düzenlenen birsenaryonun unsurlan ve icıası, senaryo örneklerive icralan.

Karmaşık Salılar ve Karmaşık Değşkenli Fonksiyonlar

Tanım ve temel kavramlar. IGrmaşık sayılaf, özellikleri ve geometrik anlamlan.Kutupsal koordinatlarda

karmaşık salılar. Karmaşık salının kökleri. Karmaşık değerli fonksiyonlar. Analitik fonksiyonlar (karmaşık

türevlenebilme, cauchy-Riemann denklemleri). Elemente. fonk§iyonlar, tıi8onometrik fonkiyonlar, Hiperbolik
fonksiyonlar, logaritma fonk§iyonu.

Analiz Uy3ıılamalan

Matematik Analiz konulannın tekra!ı, gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımına uygun problemlerin matematik

analiz yöntemleriyle çözümü uygulaması.

GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLERi

SEÇMELİ _ I
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İısanlararası ilet§im (ailede, okulda, alşver§te, iş yerlerinde vb.), etkin konuşma ve dinleme. Beden dili. Hak ve

§oruırıluluklar. Değer yargılan rr iletişimdeki rolü.

ciizel Yazı Teloıikleri ve ÖFetimi

Dik ,eğik temel ve bitişik el yazısınrn öğretimi, doğru kullanımı, işlek ve süratli bir şekilde okunakh el yazısı

yazma becerisi kazandırma. Blok düzenleme çalşmaları ve sınıf içi araç gereç ve materyallerin hazırlanması,

e§tetik ve dekoratif yazı oluşturulması.

Mesleki İngilizce-I

Matematik Öğretmenlği öğrencilerinin kendi alanlannda yürüttiiReri her türlü akademik fraliyette okuına,

konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde

tasarla rrm§tır.

Matematik§e! problem kurma

Problemin tanımı, problem kurma nedir? Niçin önemlidir? Problem çözme ve kurma arasındaki ilişki? Probleın

kurma süıeçleri, pıoblemin araştınlması? Motive edici problem kurma? Problem kurma ştratejileri ve öğretimi?

Serbest problem kurma? Yan yapılandınlmş problem kurma, yapılandınlmş problem kurma? Problem kurma

etkinlikleri.

Matemaük ve Hayat

Matematik nedil? Günlük hayatta nerelerde kullanılır. Matematik öğİetmenleri matematiğin hayatta kullanrmını

nasıl yapmalıdır. Matenıatikve hayat ilişkisini içeren ilköğretim düzelnde uygulamalaı.

sEçMELi - II

Vatandaşlık Bilgisi

insan ve toplum; toplum hayatını diizenleyen kurallar; aile, okul ve toplumda demokİatik hayat; devlet ve devlet

şekilleri; demokrasi ve evrirni; anayasal hayat ve cumhuriyetin temel ilkeleri: temel hak ve ijdevler; temel insan

haklan; Türk devlet anlaJ,ışı;yertl yönetimler.

İıısan Kaynaklan Eğümi ve Yöneümi

İnsaı kaynaklan eğitimi ve yönetiminin tanrmı. Personel yönetimi ile insan kaynakları eğitimi ve yönetimi

arasındaki farklılıklar. İnsan kaynaklan eğitimi ve yönetiminin işlevleri. İnsan kaynakları eğitimi ve yönetiminin

evrensel sorunları. insan kaynaklarının yetiştiIilmesi (hizmet öncesi ve hizmet içi). insan kaynaklan eğitimi ve

yönetiminde dokümantasyon.

İlkii,gretimde Drama

Drama kaııamı, drama türleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, pedagojik dramanın geçmişi, oJun ve

dramanın çocuk gelişimi ve eğitimindeki önemi, drama tekniği, pedagojik drama ve türleri, ilköğretimde günlük

ve haftalık plan içinde pedagojik drama etkinliklerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi, çeşidi ilköğretin denleri
içinde drarnanın kullanımı.

Ka!,ram Bilgi§i ve Kavram Yanılgılaıı

Kalram nedir? Matematilde l,alram bilgi§i ve öğretimi kal,ram yan gısı nedir? Hata ve Kawam yaıılgısı
arasındaki farklılıklar ve benzerlikler nelerdir? İlköğr€tim matematik konulannda bulunan yaygrn kaıram

}anılgı]an ne]erdir? Bu kavram yanılgrları nasıl giderilir?

Konu Alanı Kitap lncelemesi f İ
n
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Konu alanında MEB tarafindan onaylanmış ders kitaplannın ve öğretim programlaıının eleştirel bakş açısı ile

incelenmesi, kitaplann içerik, dil ve öğTeüci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenıneye katkısı,

öğretimde kullanım kolaylığı vb. açılanndan incelenmesi.

Fen TeIğıoloji ve Toplutn

Fen ve Teknolojinin doğası, feı ve teknoloji arasındaki ilişki, fen ve teknolojinin sosyal ve çevresel ilişkisi.

Mesleki İngilizce-Il

Matematik Öğretmenliği öğrencilerinin bu ders öncesi kazandıklan İngilizce bilgi ve becerilerin bir iist seüyeye

çıkartılması hedeflenm§tir. Öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterlikleri artuılacaktır.

MESLEK BİtGİsl sEÇMELi DERSLERi

sEÇMELi - I

Eğitimde Toplaın Kalite Yönetimi

Toplam kalite yönetimi tarihçesi ve ilkeleri, Eğitim örgütlerinde TKY, SüreHi gel§me, Üıetimin her aşmasında

denetim, Liderlik, üryon ve misyon. Ialite ç€mberleri. TKY'de sıfir hatalı üretim, işbirliği, Gelişme kontıol

araçlan. Sınıfiçinde toplam kalite yönetimi

Kiiüreseıleşme ve Eğitim sistemine Yan§ıma§ı

Küle§elleşmenin tanımı ve tarihsel 8elişimi. Küreselleşmenin eğitim sistemi üzerindeki olumlu ve olumsuz

etkiled; Küreselleşmeyi yönlendiren ve küıeselleşmeye maruz kalan ülkelerin eğitim açısından dğerlendirilmesi.

Küreselleşmenin eğitim sistemine ekonomik etkileri, Küreselleşmenin eğitim si§temine sosyolojik etkileri,

Küreselleşmeııin eğitim sistemine kültürel etkileri, Küreselleşmenin eğitim sistemine siyasal etkileri, Kitle

iletişim araçları ve eğitim.

Eğiümin §osyal ve Kiiltiiı,el Temeıieri

Eğitimle ilgili kavramlar, ilkeler, değerler. Eğitimde uygulamalar. Eğitimin sosyal yönleri. Toplumun eğitimden

beklentileri ve siül toplum öEütleri. Kültür ve eğitim. Kültürel yapınm ve değişmenin eğitim üzerindeki etkileri.

Eğitim, sosyal yapı ve kültür ilişkisi. Değer yar8ılan ve eğitim. Aile ve eğitim.

Yeüşkin Eğtimi

Halk eğitiminin tanımı, ilkeleri, alaılan ve uygulamalan. Toplum ve iş yaşmııda gel§meler, Geleıeksel eğtim
sistemiııiı },eteFizlikleri; Ya$m bolıı öğrenme ve öğrenmeyi öğr€nme; Yeti§kin eğitiminin tarihçesi; Dünyada ve

Türkiye'de yetişkin eğitimi; Yetişkin öğrenme kuramları; Yetişkin öğrenme ilkeleri; Yetişkin öğrencinin

özellikleri; Yetişkin eğitiminin ge|eceği.

Matemaük Öğretim Programı

Milli Eğitim Bakanlığl ı-8. slnıflar matematik müfredat programln[ ilköğretim matematik öğrctmenliği
yeterlilikleri açısından incelenmesi.

SEÇMEÜ II

Ef8en Psikoloji§i ve iletişimi

Ergenlik dönemi özellikleri ve sorunlan, Ergen ve aile il§kileri, ergen ve okul ili§kileri, iletişitn ve iletişimin

öğeleri, Ergenlik dönemi öğreıcileri ve öğIetmen iletişimi, Ergenlik dönemi öğıencilerine danışmanlık hizmetleri

Tiiürk Diişiiniirlerinde Eğüm ve Kütiir

Daha çok 2o.Yüz},ılda Türk düşünce hayatırıda eğitim ve toplumbilim alanlannda

eğitim ve kültür sorununa bakş açılan. Emrullah Efendi, Satı Bey, Ziya Giikalp, Et

r}
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İsmail Haklo Tonguç, Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkr Baltacıoğlu, vb ğilerin eğitim ve kültürle iğiti Türk eğitim

sistemine katkıları

Teknoloji ile Öğ.rctim

Matematik Eğitimi ve Bilişim ve Iletişim Teknolojileri, Matematik Eğitiminde Teknolojik Araçlar ve Teorik

Yaklaşımlar, Tekno]oji, Alşan bilgisi ve pedagoji'nin tanımı ve önemi, TPAcK'in tarüsel gelişimi, kullanılan yeni

teknolojiler, digital hikayeleme, yazılımlar, o}ıınlar, paket prrıgramlar, WEBz amçları, Akıllı Tahta, TPACK

değerlendirilmesi, TPACK uygulamalan, TPACK uygu]amalarında yaşanılan sorunlar.

Matematik E6timinde Web Tasanmı

Bir web sitesi oluşturmada yapılması gerekenleı ve matematik eğitiminde kullanılabilecek bir site oluşturma.

Html kodlan ve Frontpage kullanımı ı,e blog oluşturma çahşmaları. Yeni safa açma, frame özellikleri, framede

yeni bir sal.fa oluşturma, saüüların düzenlenmesi, sa},fa özellikleri(general, background, magrin, temalar)

sal,faya yazı yazma, tablolarla çalışma s§le özellikleri, hücre özellikleri, ıesim ekleme, link ekleme, kayan yazı

buton ekleme, formlarla çalşmalar.

İstatistik ve olasılık Öğeümi

Matematik eğitiminde öğretim yöntemleri, İlköğretim programında yer alan olasılık konulan ve bu konularuı

öğretimi, olasılık konulannrn öğretimi için etkinlik tasarlama, olasrlık konulannrn öğıetiminde biği işlem

teknolojilerinin kullanımı. Merkezi eğilim ölçülerine genel baloş, merkezi eğilirn ölçülerinin uygun olacağ

örneklerin belirlenmesi ve etkinliklerin ta§arlanması, standart sapma ve diğer yalılım ölçülerinin bilgi

teknolojileri kullanılarak öğretilmesi, standart sapma ve yaüllım ölçüleri için bilgisayar destekli etkinliklerin

tasarlanması, ilköğretim programında yer alan grafiklerin tanütılmasl, grafiklerin değişkenlere uygun olarak

seçiminin öğretilmesi, öğrencilerin günlük yaşmda kaşılagbileceği grafikler ve bu grafiklerin yorumlanması.
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