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Barkodlarla ølgili Bir ùifreleme Etkinli÷inin Uygulanabilirli÷inin
øncelenmesi ve Ö÷rencilerin Etkinlikle ølgili Görüúleri
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Marmara Üniversitesi Atatürk E÷itim Fakültesi
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Özet
Bu araútÕrma, “9 un 3 ü” isimli kodlama sistemi ile ilgili bir úifreleme etkinli÷inin
uygulanabilirli÷inin incelenmesi ve bu etkinlikle ilgili ö÷rencilerin görüúlerinin belirlenmesi
amacÕyla yapÕlmÕútÕr. Bu amaçla, araútÕrma 8. SÕnÕfta bulunan 11 ö÷renci ile
gerçekleútirilmiútir. Ö÷rencilere öncelikle çalÕúma kâ÷ÕtlarÕ da÷ÕtÕlarak etkinlik uygulanmÕú,
daha sonra etkinlikle ilgili olarak her bir ö÷renciden görüúleri yazÕlÕ olarak alÕnmÕútÕr.
Uygulama sona erdikten sonra ö÷rencilere da÷ÕtÕlan çalÕúma kâ÷ÕtlarÕnÕn incelenmesi ve
ö÷rencilerin uygulama esnasÕndaki durumlarÕ göz önünde bulundurularak etkinli÷in
uygulanabilirli÷i incelenmiútir. Ö÷rencilerden alÕnan görüú formlarÕnÕn incelenmesi ile de
ö÷rencilerin etkinlikle ilgili görüúleri belirlenmiútir. AraútÕrma sonucunda, kullanÕlan
etkinli÷in ilkö÷retim 8. sÕnÕf düzeyi için uygun ve kullanÕlabilir oldu÷u sonucuna ulaúÕlmÕútÕr.
Ö÷rencilerin etkinlikle ilgili görüúlerinin ise olumlu yönde oldu÷u görülmüútür.
Anahtar Kelimeler: ùifreleme, Etkinlik KullanÕmÕ, Matematik E÷itimi

Examining of Applicability of Encryption Activity about Barcodes and
Opinion of Students about this Activity
Abstract
The aim of this study is to examine the applicability of the encryption activity about encoding
system named “3 of 9” and to determine what the students’ opinions are. For that purpose
this, the research is carried out with 11 students who are attending to 8th grade school.
Previously by handing out work sheets to the students, the activity is carried out. And then
opinions of every students about the encoding activity are picked up as nominal. After the
application is finished, by considering the examining of work sheet which hanged out to the
students and evaluating the cases of the students during the application, the applicability of
activity is examined. The opinions of the students about the activity are determined with
examining the feedback form gathered from students. At the end of the study, the result is that
activity used in this study is convenient and usable for 8 th grade primary school students. It is
found that opinions of students about the activity is in a positive direction.
Key Words: Encryption, Using of Activity, Mathematics Education
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Giriú
Altun (2006)’a göre, matemati÷in en sade úekliyle “yaúamÕn bir
soyutlanmÕú biçimi” olarak tanÕmlanÕyor olmasÕ, matematik ö÷retiminin
daima önemsenmesini beraberinde getirmiútir. Bilimsel ve teknik alanlardaki
geliúmeler, matemati÷in iyi ö÷renilmesine, aksi durumlar ö÷renilememesine
ba÷lanmÕútÕr. FarklÕ etkenlerden dolayÕ, matematik ö÷renme sürecinde
ö÷renenler çeúitli zorluklarla karúÕlaúabilmekte ve bu zorluklar onlarÕn
ö÷renme güçlükleri yaúamalarÕna neden olabilmektedir. MEB (2005),
matematiksel kavramlarÕn ve bireysel özelliklerin matematikteki ö÷renme
güçlüklerini etkileyen etkenler olarak ifade etmektedir. Matemati÷in kendine
özgü dile, sistemati÷e ve içeri÷e sahip bir alan oldu÷u düúünüldü÷ünde,
anlamlÕ problem durumlarÕna dayalÕ olarak kavram ve iliúkilerin incelenmesi
yerine matemati÷in soyut ve iúlemsel yönü üzerine vurgunun yapÕlmasÕ ele
alÕnan konuyu zorlaútÕrabilmekte, sonuç olarak da ö÷renme güçlükleri
yaúanabilmektedir. Ö÷rencilerin sahip olduklarÕ bireysel farklÕlÕklar dikkate
alÕndÕ÷Õnda ise, bu bireysel farklÕlÕklarÕn farkÕnda olmak ve olanaklar
elverdi÷i ölçüde bu farklÕlÕklarÕn gerektirdi÷i ö÷renme ortamlarÕnÕ
oluúturmak ve bu úartlar altÕnda ö÷renmenin gerçekleúmesini sa÷lamaya
çalÕúmak, ö÷renme güçlü÷ü gösteren ö÷rencilerin matemati÷i ö÷renme
sürecine katkÕ sa÷layabilir (Durmuú, 2007). Freudenthal ö÷rencilerin,
ö÷retmenleri tarafÕndan rehberlik edilecek bir aktivitede bulunmalarÕnÕ
vurgular. Ö÷renen, matemati÷i de÷il; bir matematikçinin düzenleme
aktivitesine girmek olarak yorumlanabilen “matematikleútirmeyi” yeniden
keúfetmelidir. Ö÷renenin neyi matematikleútirece÷i sorusu da, Freudenthal
tarafÕndan yorumlanmÕútÕr. Ona göre “gerçeklik” matematikleútirilmelidir.
Gerçeklikten kastÕ ise ö÷rencinin kendi kÕlavuzlu÷u ile daha önce
biriktirdiklerini açmasÕ, açÕklayabilmesidir (Freudenthal, 1991; Aktaran
Jankvist, 2009). Altun (2006)’a göre, çocuklar fiziksel geliúmelerinin gere÷i
olarak, oyun oynamaktan ve sportif etkinliklerden, zihinsel geliúimlerinin
gere÷i olarak da problemler, olaylar ve meseleler üzerinde düúünmekten
hoúlanÕrlar, hoúlandÕklarÕ için yaparlar, yaptÕklarÕ için de kendilerini
geliútiklerinden dolayÕ, çocuklar matematiksel bilgiyi kendileri
oluúturduklarÕnda ondan büyük zevk alÕrlar. Ancak do÷rudan kendilerine
söylenen formül veya bilgiden hoúlanmazlar. Bundan dolayÕ matematik
ö÷retimi gerçekleútirilirken ö÷rencinin ilgisini çeken, ö÷renme istekliliklerini
artÕran, onlarÕ sürekli aktif kÕlan etkinlikler kullanÕldÕ÷Õnda ö÷rencilerin
baúarÕlarÕ anlamlÕ derecede artÕú göstermektedir (Y. Altun, 2006; Tural,
2005; Baúer, 2008; Hiçcan, 2008; ùen, 2008). Bu nedenle, çeúitli ö÷renme
güçlüklerinin ortadan kaldÕrÕlabilece÷i ve ö÷rencilerin motivasyonlarÕnÕ
artÕrma konusunda etkili olabilece÷i düúünülerek bu araútÕrmada matematik
ö÷retiminde úifreleme etkinlikleri kullanÕlmÕútÕr. Matematiksel kavramlar,
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gerçek, somut olarak var olan nesneler de÷ildir. AlgÕlanmalarÕ ve
yapÕlandÕrÕlabilmelerine daima iúaret ve semboller aracÕlÕk eder (Bagni,
2006). DolayÕsÕyla soyut kavramlardan oluúmasÕndan dolayÕ matemati÷in
ö÷renciler için genellikle zor oldu÷undan yola çÕkarak, matemati÷i
úifreleyerek de matemati÷in daha da zor hale geldi÷i düúünülebilir. Ancak
úifreleme etkinlikleri içeren uygulamalar matemati÷in günlük hayattaki
kullanÕmlarÕna birer örnek teúkil etmektedir. Bu úekilde, úifrelenen bir bilgiyi
çözmek, ö÷renciler tarafÕndan ilgi ile takip edilmekte, bu úekilde daha kalÕcÕ
ö÷renmeler geliútirilebilmektedir (Güler, 2007).
ønsanlarÕn herkesin bilmesini istemedi÷i konularda haberleúme
ihtiyaçlarÕndan do÷an úifreleme teknikleri, baúlangÕçta çeúitli kurnazlÕklarla
iletinin gizlenmesinden ibaretti. DolayÕsÕyla ilkel úifreleme tekniklerinde
matemati÷in kullanÕlmadÕ÷Õ, ancak daha sonralarÕ daha karmaúÕk úifreleme
yöntemlerine ihtiyaç duyulmasÕnÕn, matematiksel úifreleme yöntemlerini de
beraberinde getirdi÷i söylenebilir. ùifreleme ile ilgilenen bilim dalÕ
kriptolojidir. ùifre bilim (kriptoloji), úifreleme ve úifre analizlerinden oluúur
(Güler, 2007). Schneider (1996)’ya göre, Kriptoloji, Yunanca krypto’s
(saklÕ) ve lo’gos (kelime) kelimelerinin birleútirilmesinden oluúturulmuútur
ve iletiúimde gizlilik bilimi olarak de÷erlendirilmektedir (Aktaran Yerlikaya,
2006). AyrÕca depolanmasÕ ve iletilmesi sÕrasÕnda bilginin güvenli÷ini
sa÷lamak amacÕyla bilgiyi farklÕ hale dönüútürme bilimi ve sanatÕ olarak
ifade edilmektedir.
ølk ciddi úifre (kripto) analiz çalÕúmalarÕ Araplar tarafÕndan yapÕlmÕútÕr.
Araplar úifreleme çalÕúmalarÕna edebiyatta ve matematikte ça÷Õn ilerisinde
olduklarÕ MS 600’lü yÕllarda baúladÕlar. AraplarÕn úifreleme konusunda
yazdÕklarÕ ilk eser, Abdurrahman el-Halil øbn-i Ahmed tarafÕndan MS 718
yÕlÕnda kaleme alÕnan Kitab-ül Muamma adlÕ kitaptÕr. Bu kitapta
Abdurrahman el-Halil, Bizans imparatoru tarafÕndan gönderilen Yunanca bir
úifreli mektubun çözümünü verir (Babao÷lu, 2009; Aktaran Güler, 2007). ølk
úifre (kripto) analiz çalÕúmasÕ yapanlardan biri de Ebǌ-Yǌsuf Ya’kǌb ibn
IshƗk el-Kindi’dir. El-Kindi, úifreleme biliminde Sezar tarafÕndan bulunan
ve uygulanan tek alfabeli yerine koyma úifreleme yöntemini geliútirerek
frekans analizini bulan ilk kiúidir (vikipedi, 2011). ùifre anlamÕna gelen
øngilizce “cipher” ve FransÕzca “chiffre” sözcükleri bu dillere Arapçadan
(cifr ya da cifir) geçmiútir.
ùifreleme yöntemi ile ilgili olarak günlük hayattan bazÕ durumlar uygun
konulara adapte edilerek çeúitli úifreleme etkinlikleri geliútirilmiútir. Bu
etkinlikler farklÕ ders, konu ve düzeylerde uygulanarak ö÷rencilerin baúarÕ ve
tutumuna etkisi incelenmiútir. Örne÷in; Myerscough vd. (1996) ö÷rencilerde
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merak uyandÕrarak úifreyi çözmelerini sa÷layacak úifreleme aktiviteleri
uygulayarak bir çalÕúma yapmÕúlardÕr. ÇalÕúma esnasÕnda, ö÷rencilerin
úifreyi çözmede zorlandÕklarÕ anlarda verdikleri ipuçlarÕ ve yönlendirmelerle
onlara rehberlik yapÕlmÕútÕr (Aktaran Güler, 2007). ÇalÕúma sonucunda
araútÕrmacÕlar, bazÕ sÕnÕflarÕn úifreyi çözmede zorlandÕklarÕnÕ, bazÕlarÕnÕn
ö÷retmen ipucu vermeden úifre hakkÕnda yorum yapmadÕklarÕnÕ fakat
birço÷unun úifreyi çözmede inatçÕ ve baúarÕlÕ olduklarÕnÕ tespit etmiúlerdir.
Güler (2007) yaptÕ÷Õ çalÕúmada modüler aritmetik konusunun ö÷retiminde
úifreleme etkinliklerinin kullanÕlmasÕnÕn ö÷renci tutumu ve baúarÕsÕna
etkisini incelemiútir. AraútÕrmada ön test – son test kontrol gruplu desen
kullanÕlmÕú ve deney grubu ö÷rencilerine modüler aritmetik konusunun
ö÷retiminde úifreleme etkinliklerine yer verilirken, kontrol grubu
ö÷rencilerine ise geleneksel ö÷retim yöntemi kullanÕlarak dersler iúlenmiútir.
AraútÕrma sonucunda deney grubu ö÷rencilerin akademik baúarÕlarÕ kontrol
grubu ö÷rencilerine göre anlamlÕ düzeyde yüksek çÕkmÕútÕr. Deney grubu
ö÷rencilerinin úifreleme etkinliklerine yönelik tutumlarÕnÕn ise olumlu
oldu÷u belirlenmiútir.
Bu araútÕrmada ise “9 un 3 ü” isimli, barkot sistemi ile ilgili bir
etkinli÷in 8. sÕnÕf düzeyindeki uygulanabilirli÷inin incelenmesi ve bu
etkinlikle ilgili ö÷renci görüúlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadÕr.
AraútÕrmanÕn Yöntemi
AraútÕrma 2009–2010 e÷itim ö÷retim yÕlÕnÕn güz döneminde
yürütülmüútür. AraútÕrmada nitel yöntem kullanÕlmÕútÕr. Nitel araútÕrma; nitel
veri toplama yöntemlerinin kullanÕldÕ÷Õ, algÕlarÕn ve olaylarÕn do÷al ortamda
gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasÕna yönelik nitel bir sürecin
izlendi÷i araútÕrmalardÕr (YÕldÕrÕm ve ùimúek, 2006). Etkinlik sonrasÕnda
ö÷rencilere etkinlik ile ilgili sorular sorularak, bu sorulara verilen yanÕtlarÕn
de÷erlendirmesi yapÕlmÕútÕr.
Evren, Örneklem ve ÇalÕúma Grubu
AraútÕrmanÕn evrenini østanbul øli ùiúli ølçesinde bulunan ilkö÷retim
devlet okullarÕnda ö÷renim gören 8. sÕnÕf ö÷rencileri oluúturmaktadÕr.
Örneklemini ise aynÕ ilçedeki bir ilkö÷retim devlet okulundaki 8. SÕnÕfa
devam eden 11 ö÷renci oluúturmaktadÕr.
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Alt Problemler
1. Ö÷rencilerin etkinli÷i çözme sürecinde karúÕlaútÕklarÕ problem ve
baúarÕlarÕ nelerdir? Bu alt problem do÷rultusunda, etkinli÷in içeri÷ine
yönelik olarak aúa÷Õdaki sorulara yanÕt aranmÕútÕr:
x

Ö÷renciler verilen bir
ayÕrabilmekte midirler?

x

Ö÷renciler verilen bir barkodun úifresini bulabilmekte midirler?

x

Ö÷renciler verilen bir úifreyi barkot olarak kodlayabilmekte
midirler?

x

FarklÕ 1 ve 0 sayÕlarÕ ile kaç kod oluúturulabilece÷i ile ilgili
matematiksel hesaplamalarÕ yapabilmekte midirler?

barkottaki

úifreleri

eleman

eleman

2. YapÕlan uygulama ile ilgili ö÷renci görüúleri nelerdir?

Verilerin ToplanmasÕ
AraútÕrmanÕn ilk kÕsmÕnda örneklemdeki ö÷rencilere “9 ün 3 ü” isimli
barkot etkinli÷i 3 ders saati boyunca uygulanmÕútÕr. Bu etkinlik 1995 yÕlÕnda
øngiltere’de kurulan Matematik Geliútirme ProgramÕ (MEP, Mathematical
Enhancement Programme, 1995) tarafÕndan geliútirilen bir barkod
etkinli÷idir. Ö÷retmen kaynak materyali (Teacher resource material, ders
planÕ (lesson plan), ö÷renci metni (pupil text) ve çalÕúma kâ÷ÕtlarÕ (overhead
slides) bölümlerinden oluúmaktadÕr. Uygulama sürecinde her ö÷renciye
da÷ÕtÕlan çalÕúma kâ÷ÕtlarÕ ile ö÷renciler bireysel olarak çalÕúmÕúladÕr.
Etkinlikteki adÕmlar ö÷renci metnindeki sÕrasÕyla, ö÷retmen rehberli÷iyle
gerçekleútirilmiútir.
Daha sonra ise ö÷renciler, yapÕlan etkinlikle ilgili sorularÕ
yanÕtlamÕúlardÕr. AraútÕrmanÕn verilerini ö÷rencilerin bu soruya vermiú
olduklarÕ cevaplar oluúturmaktadÕr.
Etkinlik ve UygulanmasÕ
AraútÕrmada “9 un 3 ü” úeklinde isimlendirilen bir barkot türü etkinli÷i
kullanÕlmÕú olup öncelikle ö÷rencilere uygulama süresince yapÕlacaklardan
bahsedilmiútir. Daha sonra, etkinlik uygulamasÕna geçilmiútir.
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ølk kÕsÕmda bu barkot türünün tarihçesinden, ne amaçla ve nerelerde
kullanÕlabilece÷inden, ö÷rencilerin de fikirleri alÕnarak bahsedilmiútir. Daha
sonra barkot türünün özellikleri verilmiútir.
Her bir kod, yÕldÕz iúareti ile baúlamakta ve bitmektedir. Koddaki her
harf ve sayÕ 5 tanesi sütun ve 4 tanesi de boúluk olmak üzere 9 elemandan
oluúmaktadÕr. AyrÕca bu sütun ve boúluklardan 3 tanesi di÷erlerinden daha
kalÕndÕr. AynÕ zamanda karakterler yan yana yazÕlÕp kod oluútu÷unda,
kodlanan her karakter arasÕnda ince beyaz boúluk bulunmaktadÕr. Örne÷in
“*+123B4C5D6E711*” ifadesinin kodlanmasÕ aúa÷Õdaki gibidir.
ùekil 1: “*+A123B4C5D6E711*” ifadesinin kodlanmasÕ

YukarÕdaki barkottaki ba÷ÕmsÕz
elemanlardan
bazÕlarÕ
yandaki
úekilde gösterilmiútir. Kodlamalar,
kalÕnlar için 1 sayÕsÕ, inceler için 0
sayÕsÕ kullanÕlarak ikili olarak
gösterilmektedir.

Bu barkot türünün özellikleri verildikten sonra çalÕúma kâ÷ÕtlarÕna
geçilmiútir. ølk olarak kodu ve çizimi verilmiú ùekil 1’deki barkottaki her bir
elemanÕ temsil eden úekli belirlemeleri istenmiútir.
Daha sonra sadece úekli verilen ùekil 2’deki barkodun úifresini
bulmalarÕ istenmiútir. Bu safhada ö÷renciler ö÷retmenlerinin kendilerine
uygulama baúÕnda verdi÷i, içerisinde bütün harf, rakam ve sembollerin
úekillerinin ve kodlamalarÕnÕn bulundu÷u bir ekten yararlanmÕúlardÕr.
ùekil 2: økinci aktivite için kullanÕlan úekil
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Bu çalÕúmadan sonra ö÷rencilerden, kendilerine yine uygulama baúÕnda
verilen ùekil 3’teki úablonlara sÕnÕfça belirlenen kelimeleri kodlamalarÕ
istenmiútir.
ùekil 3: Üçüncü aktivite için ö÷rencilerin kullandÕklarÕ úablon

UygulamanÕn son aúamasÕnda, barkotlarÕ oluúturmak için kullanÕlan
elemanlarÕn sütun ve boúluklarÕnÕ simgeleyen 1 ve 0 rakamlarÕyla elde
edilebilecek kombinasyonlarÕn hesaplanmasÕ üzerinde durulmuútur. ølk soru
olarak, 3 tane 0 ve 1 tane 1 ile kaç farklÕ kombinasyon hesaplanaca÷Õ sorusu
sorulmuútur. økinci soru olarak, 3 tane 0 ve 2 tane 1 ile kaç farklÕ
kombinasyon oluúturulabilece÷i sorusu sorulmuútur. Ö÷rencilerden iki
soruyu da, úekil 4’te verilen çalÕúma kâ÷ÕdÕnÕ kullanarak çözmeleri
istenmiútir.
ùekil 4: ÇalÕúma kâ÷ÕdÕndaki aktivitelerden biri
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Verilerin Analizi
Verilerin analizinde, ö÷rencilere da÷ÕtÕlan çalÕúma kâ÷ÕtlarÕ
incelenmiútir. YapÕlan incelemeler alt problemlere göre gerçekleútirilmiútir.
AyrÕca ö÷rencilerin yapÕlan uygulamaya iliúkin görüúlerinin da÷ÕlÕmÕnÕ
belirlenmek amacÕyla, ö÷rencilere sorulan 10 sorunun her birine verilen
yanÕtlarla ile ilgili frekans (f) ve yüzdeleri (%) tablolaútÕrÕlarak verilmiú ve
gerekli de÷erlendirmelerde bulunulmuútur.
Bulgular ve Yorumlar
Bu bölümde araútÕrmanÕn alt problemlerine yanÕt bulabilmek için
çalÕúama kâ÷ÕtlarÕnÕn incelenmesine ve uygulama sonunda ö÷rencilere
sorulan sorulardan alÕnan yanÕtlarÕn istatistiksel analiz sonuçlarÕna yer
verilmiútir. Etkinli÷in uygulanmasÕyla ilgili çalÕúmalardan ilki olan çizimi
verilen koddaki her bir elemanÕ temsil eden úekli belirlemeleri istendi÷inde
ö÷renciler zorlanmadan bu çalÕúmayÕ gerçekleútirebilmiútir. ùekil 5’te denek
ö÷rencilerden birinin bu çalÕúma ile ilgili olarak kullandÕ÷Õ çalÕúma kâ÷ÕdÕ
görülmektedir.
ùekil 5: Ö÷rencilerden birinin ilk aktivite için kullandÕ÷Õ çalÕúma kâ÷ÕdÕ

Daha sonra ö÷rencilerden úekli verilen ùekil 2’deki barkodun úifresini
bulmalarÕ istendi÷inde ö÷rencilerin bu çalÕúmada da baúarÕlÕ olduklarÕ, sorun
yaúamadan istenileni yapabildikleri görülmüútür. ùekil 6’da denek
ö÷rencilerden birinin bu çalÕúma ile ilgili olarak kullandÕ÷Õ çalÕúma ka÷ÕdÕ
görülmektedir.
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ùekil 6: Ö÷rencilerden birinin ikinci aktivite için kullandÕ÷Õ çalÕúma kâ÷ÕdÕ

Bu çalÕúmadan sonra ö÷rencilerden, kendilerine yine uygulama baúÕnda
verilen úekil 3’teki úablonlara sÕnÕfça belirlenen kelimeleri kodlamalarÕ
istendi÷inde ö÷renciler bu çalÕúmayÕ da gerçekleútirebilmiúlerdir. ùekil 7’de
denek ö÷rencilerden birinin bu çalÕúma ile ilgili olarak kullandÕ÷Õ çalÕúma
kâ÷ÕdÕ görülmektedir.
ùekil 7: Ö÷rencilerden birinin üçüncü etkinlik için kullandÕ÷Õ çalÕúma kâ÷ÕdÕ
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UygulamanÕn son aúamasÕnda ise elemanlarÕ kullanmak için kullanÕlan
1 ve 0 rakamlarÕyla elde edilebilecek kombinasyonlarÕn hesaplanmasÕ
üzerinde durulmuútur. Bu aúamada ö÷rencilerden bazÕlarÕnÕn hesaplama
yapmakta zorlandÕklarÕ görülmüútür. Bundan dolayÕ permütasyon konusu ile
ilgili bazÕ hesaplamalarÕn nasÕl yapÕlmasÕ gerekti÷i hatÕrlatÕlmÕútÕr. Bu
hatÕrlatmadan sonra ö÷renciler bu hesaplamalarÕn nasÕl yapÕlmasÕ gerekti÷ini
anlamÕúlar ve kendi çalÕúma kâ÷ÕtlarÕna bu do÷rultuda hesaplamalar
yapmÕúlardÕr. ùekil 8’de denek ö÷rencilerden birinin bu çalÕúma ile ilgili
olarak kullandÕ÷Õ çalÕúma kâ÷ÕdÕ görülmektedir.
ùekil 8: Ö÷rencilerden birinin dördüncü etkinlik için kullandÕ÷Õ çalÕúma kâ÷ÕdÕ
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Sorulan sorulara verilen yanÕtlarÕn frekans ve yüzde de÷erleri ile ilgili
tablolar oluúturulmuútur. Ö÷rencilere bazÕ sorulara birden fazla yanÕt
verdikleri için, toplam yanÕt sayÕsÕ bazÕ tablolarda ö÷renci sayÕsÕ olan 11 in
üzerindedir.
Ö÷rencilerin “Bu etkinlik size matematiksel beceri açÕsÕndan ne
kazandÕrdÕ?” úeklindeki ilk soruya verdikleri yanÕtlarÕn da÷ÕlÕmÕ Tablo 1’de
verilmiútir.

Bu etkinlik
size
matematiksel
beceri
açÕsÕndan ne
kazandÕrdÕ?

Bu etkinlik matemati÷e bakÕú
açÕmÕ de÷iútirmedi. Çünkü
hepsini biliyordum

Birlikte çalÕúma becerisi
kazandÕm

Bu etkinlik, matematik ve
hayatÕn iliúkisini açÕkladÕ

Matematiksel olarak úekilleri
daha iyi yorumlamamÕ
sa÷ladÕ

Matemati÷e olan ilgimi ve
dikkatimi artÕrdÕ

Faktöriyel ve permütasyon
konularÕnÕn pekiútirmemi
sa÷ladÕ

Tablo 1: “Bu etkinlik size matematiksel beceri açÕsÕndan ne kazandÕrdÕ?”
sorusuna verilen yanÕtlarÕn da÷ÕlÕmÕ

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

7

58,34

1

8.33

1

8,33

1

8,33

1

8,33

1

8,33

Tablo 1’de görüldü÷ü gibi, yapÕlan etkinli÷in ö÷rencilere ne
kazandÕrdÕ÷Õ ile ilgili soruya ö÷rencilerin %58,34 ü faktöriyel ve
permütasyon konularÕnÕ pekiútirmelerini sa÷ladÕ÷Õ úeklinde yanÕt
vermiúlerdir. Yani, ö÷rencilerin yarÕdan fazlasÕ etkinlik süresince yaptÕklarÕ
çalÕúmalarÕ, dersin ilgili konusuyla iliúkilendirebilmiúlerdir. Bu durum
etkinli÷in amaca uygun oldu÷unu ve ö÷rencilere konuyla ilgili günlük
hayattan örnekler sunarak konularÕn uygulanabilir oldu÷unu göstermektedir.
Böylece ö÷rencilerin ö÷rendikleri konularÕn gündelik yaúamdaki kullanÕm
alanlarÕ görmeleri ile matematik dersine karúÕ ilgilerinin artÕrÕlabilece÷i ve
güdülenmelerinin sa÷lanaca÷Õ düúünülmektedir. Tablo 2’de “Etkinli÷in en
be÷endi÷iniz kÕsmÕ neresidir?” sorusuna verilen yanÕtlarÕn da÷ÕlÕmlarÕ yer
almaktadÕr.
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Tablo 2:“Etkinli÷in en be÷endi÷iniz kÕsmÕ neresidir?” sorusuna verilen
yanÕtlarÕn da÷ÕlÕmlarÕ
Barkodun
kodunu
bulma

KodlarÕ
çözme

Etkinli÷in en
be÷endi÷iniz
kÕsmÕ
neresidir?

KodlamalarÕ
úablonlara
çizmek

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

2

16,67

2

16,67

5

41,66

Bir úeyler
ö÷renmeyi
sevdi÷im için en
çok konu
anlatÕmÕ kÕsmÕ
(f)
(%)
1

Kombinasyon
iúlemleri
yaptÕ÷ÕmÕz
kÕsÕm

8,33

(f)

(%)

2

16,67

Tablo 2’de görüldü÷ü gibi, ö÷rencilere etkinli÷in en be÷endikleri yönü
soruldu÷unda, ö÷rencilerin %41,66 sÕ, yani yarÕya yakÕnÕ kodlamalarÕ
úablonlara çizme kÕsmÕnÕ be÷endiklerini belirtmiútir. Etkinlikte kodlamalarÕn
úablonlara çizildi÷i kÕsÕm, ö÷rencilerin kendi el becerileri ile etkinli÷e dâhil
olduklarÕ, etkinli÷e aktif olarak katÕldÕklarÕ kÕsÕmdÕr. Bu durum göz önünde
bulunduruldu÷unda ö÷rencilerin ders esnasÕnda aktif olmaktan hoúlandÕklarÕ,
etkinlere birebir katÕldÕklarÕnda motivasyonlarÕnÕn artaca÷Õ, dolayÕsÕyla da
matematik derslerinde bu tür etkinliklerin kullanÕlmasÕnÕn faydalÕ olaca÷Õ
düúünülmektedir. Tablo 3’te “Bu etkinlikte zorlandÕ÷ÕnÕz kÕsÕm varsa
neresiydi?” sorusuna verilen yanÕtlarÕn da÷ÕlÕmlarÕ yer almaktadÕr.
Tablo 3: “Bu etkinlikte zorlandÕ÷ÕnÕz kÕsÕm varsa neresiydi?” sorusuna verilen
yanÕtlarÕn da÷ÕlÕmlarÕ

Bu etkinlikte
zorlandÕ÷ÕnÕz
kÕsÕm varsa
neresiydi?

ZorlandÕ÷Õm
kÕsÕm olmadÕ

Çizgilerin kalÕnlÕ÷Õna
bakarken

Kod çözmek

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

4

36,36

2

18,18

4

36,36

ùekillerin
karúÕlÕklarÕnÕ
bulmak
(f)
(%)
1

9,09

Tablo 3’te görüldü÷ü gibi, ö÷rencilere etkinlikte zorlandÕklarÕ kÕsÕm
olup olmadÕ÷Õyla ilgili soruya ö÷rencilerin %36,36 sÕ etkinlikte zorlandÕklarÕ
kÕsÕm olmadÕ÷Õ úeklinde yanÕt vermiúlerdir. %18,18 i, çizgilerin kalÕnlÕ÷Õna
bakarken, %36,36 sÕ kodlarÕ çözerken, %9,09 u ise úekillerin karúÕlÕklarÕnÕ
bulurken zorlandÕklarÕnÕ belirtmiúlerdir. Tablo 4’te “Soru 4: Bu etkinlik
matemati÷e bakÕú açÕnÕzda de÷iúikli÷e sebep oldu mu?” sorusuna verilen
yanÕtlarÕn da÷ÕlÕmlarÕ yer almaktadÕr.
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Bu etkinlik
matemati÷e
bakÕú
açÕnÕzda
de÷iúikli÷e
sebep oldu
mu?

Matemati÷e bakÕú açÕm
de÷iúmedi

Matemati÷in zor oldu÷una
tekrar
úahit oldum

Matemati÷in bilmedi÷im
birçok konuyu da
kapsadÕ÷ÕnÕ ve günlük
hayatla iliúkili oldu÷unu
ö÷rendim

Çizimin çok önemli
oldu÷unu ö÷rendim

Kendime güvenim arttÕ

Matematik karÕúÕk
geliyordu, artÕk daha
anlaúÕlÕr

Matemati÷i daha zevkli hale
getirdi

Tablo 4: “Bu etkinlik matemati÷e bakÕú açÕnÕzda de÷iúikli÷e sebep oldu mu?”
sorusuna verilen yanÕtlarÕn da÷ÕlÕmlarÕ

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

2

16,67

2

16,67

3

25

1

8,33

2

16,67

1

8,33

1

8,33

YapÕlan etkinli÷in ö÷rencilerin matemati÷e bakÕú açÕlarÕnda bir
de÷iúikli÷e sebep olup olmadÕ÷Õ ile ilgili soruya verilen yanÕtlara
bakÕldÕ÷Õnda, etkinli÷in matematik dersine karúÕ olumlu bakÕú açÕsÕ
geliútirmede etkili oldu÷u söylenebilir. Daha önceki sorulara verilen
yanÕtlara bakÕldÕ÷Õnda, ö÷rencilerin tamamÕna yakÕnÕnÕn yapÕlan etkinlikle
ilgili olumlu görüúe sahip oldu÷u görülmektedir. Bu durumun da matematik
dersine karúÕ olumlu tutum geliútirmede etkili oldu÷u düúünülmektedir. Ders
esnasÕnda uygulanan bir etkinlik ö÷rencinin aktif katÕlÕmÕnÕ gerektiriyorsa ve
ö÷renci etkinlik sonucuna hedefe kendisi ulaúabiliyorsa yaptÕ÷Õ çalÕúmalar,
dolayÕsÕyla da ilgili ders ona daha çekici gelmektedir. Tablo 5’te ise “Bu
etkinli÷i matematikte hangi konu ile iliúkilendirebilirsiniz?” sorusuna verilen
yanÕtlarÕn da÷ÕlÕmlarÕ yer almaktadÕr.
Tablo 5: “Bu etkinli÷i matematikte hangi konu ile iliúkilendirebilirsiniz?”
sorusuna verilen yanÕtlarÕn da÷ÕlÕmlarÕ
Permütasyon,
kombinasyon
faktöriyel
(f)
(%)
Bu etkinli÷i
matematikte hangi
konu ile
iliúkilendirebilirsiniz?

3

27,27

Faktöriyel
ve geometri

Permütasyon ve
kombinasyon

Üçgenlerde
eúitsizlik

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

3

27,27

4

36,36

1

9,09
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Tablo 5’te görüldü÷ü gibi ö÷rencilerin tamamÕna yakÕnÕ etkinlik
içeri÷ini, matematik dersindeki permütasyon, kombinasyon ve olasÕlÕk
konularÕ ile iliúkilendirebilmiúlerdir. Bu durum, yapÕlan etkinli÷in amacÕna
ulaútÕ÷Õ ile ilgili bir göstergedir. Etkinlik esnasÕnda ö÷rencilerin çalÕúma
kâ÷ÕtlarÕndaki aktivitelerle sadece yüzeysel olarak ilgilenmediklerini, ders
içeri÷i ile iliúki kurarak, kazanÕmlarÕn gerçekleúmesine yönelik faaliyetlerde
bulundu÷unu göstermektedir.
Tablo 6’da “Bu etkinlikteki barkot türünün hatÕrladÕ÷ÕnÕz özellikleri
nelerdir?” sorusuna verilen yanÕtlarÕn da÷ÕlÕmlarÕ yer almaktadÕr.
Tablo 6: “Bu etkinlikteki barkot türünün hatÕrladÕ÷ÕnÕz özellikleri nelerdir?”
sorusuna verilen yanÕtlarÕn da÷ÕlÕmlarÕ

Bu
etkinlikteki
barkot
türünün
hatÕrladÕ÷ÕnÕz
özellikleri
nelerdir?

5 sütun ve 4
boúluktan
oluúuyor

Marketlerdeki
ve
eczanelerdeki
ürünlerde
kullanÕlÕyor

(f)

(%)

(f)

(%)

Çizgilerin
kalÕn ve
ince
olmasÕna
göre 1 veya
0 yazÕlÕyor
(f)
(%)

6

37,5

2

12,5

2

12,5

Her
úifrede 3
tane kalÕn
eleman
bulunuyor

Kod çözme,
úablonda
kodlarÕ
yazma, kod
okuma

(f)

(%)

(f)

(%)

2

12,5

4

25

Ö÷rencilere etkinlikteki barkot türünün hatÕrladÕklarÕ özellikleri
soruldu÷unda, ö÷rencilerin verdikleri yanÕtlara bakÕldÕ÷Õnda etkinli÷in
özelliklerini hatÕrladÕklarÕ ve içeri÷i de anladÕklarÕ görülmektedir. Bu yanÕtlar
da, aktivitelerin ö÷renciler tarafÕndan bilinçli bir úekilde gerçekleútirildi÷ini
göstermeleri açÕsÕndan önemlidir. Tablo 7’de “Bu etkinli÷in size faydalÕ
oldu÷unu düúündü÷ünüz yönleri nelerdir?” sorusuna verilen yanÕtlarÕn
da÷ÕlÕmlarÕ yer almaktadÕr.
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Tablo 7: “Bu etkinli÷in size faydalÕ oldu÷unu düúündü÷ünüz yönleri nelerdir?”
sorusuna verilen yanÕtlarÕn da÷ÕlÕmlarÕ
Matemati÷e
olan ilgim arttÕ

KonularÕ
tekrar etmiú
ve pekiútirmiú
olduk

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

ùifreli
konuúurken
bu barkot
çeúidini
kullanÕlabilir
(f)
(%)

2

16,67

5

41,67

3

25

1

Bu etkinli÷in size
faydalÕ oldu÷unu
düúündü÷ünüz
yönleri nelerdir?

Barkotlar
hakkÕnda
bilgi
edindim

8,33

ùekilleri
daha iyi
yorumlayabiliyorum
(f)

(%)

1

8,33

Ö÷rencilere bu etkinli÷in faydalÕ oldu÷unu düúündükleri yönlerinin
neler oldu÷u soruldu÷unda, Tablo 7’de görüldü÷ü gibi, ö÷rencilerin %16,67
si matemati÷e olan ilgilerinin arttÕ÷Õ, %41,67 si konularÕ tekrar ve
pekiútirmiú olduklarÕ, %25 i barkotlar hakkÕnda bilgi edindi÷i, %8,33 ü
úifreli konuúurken bu barkot türünün kullanÕlabilece÷i ve %8,33 ü de
úekilleri daha iyi yorumlayabildi÷i yönünde görüú bildirmiúlerdir. Verilen
yanÕtlar bakÕldÕ÷Õnda her ö÷rencinin etkinlikten olumlu etkilendi÷inin ve
hangi açÕdan olumlu etkilendiklerinin farkÕnda olduklarÕnÕ göstermektedir.
Ö÷rencilere daha önce bu tür bir çalÕúmayÕ yapÕp yapmadÕklarÕ
soruldu÷unda, tamamÕ hayÕr yanÕtÕnÕ vermiúlerdir. Ö÷rencilere bu tür bir
çalÕúmayÕ daha sonra tekrar yapmak isteyip istemedikleri soruldu÷unda ise,
ö÷rencilerin tamamÕ evet yanÕtÕnÕ vermiúlerdir. Bu iki soruya verilen
yanÕtlardan da ö÷rencilerin farklÕ türde etkinlikleri yapmaya açÕk olduklarÕ,
bu konuda istekli olduklarÕ sonucu elde edilebilir. Tablo 8’de ise “Bu
barkotlarÕ nerelerden hatÕrlÕyorsunuz?” sorusuna verilen yanÕtlarÕn
da÷ÕlÕmlarÕ yer almaktadÕr.
Tablo 8: “Bu barkotlarÕ nerelerden hatÕrlÕyorsunuz?” sorusuna verilen
yanÕtlarÕn da÷ÕlÕmlarÕ
Hastanelerde
(f)
(%)
Bu barkotlarÕ
nerelerden
hatÕrlÕyorsunuz?

1

4,54

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

Bütün
Ürünlerde
(f)
(%)

9

40,9

7

31,8

3

13,6

1

Eczane

Marketlerde

Kitap

4,5
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Tablo 8’de görüldü÷ü gibi ö÷rencilere, bu barkotlarÕ nerelerden
hatÕrladÕklarÕ soruldu÷unda, ö÷rencilerin ço÷unlu÷u marketlerden ve
eczanelerden hatÕrladÕklarÕnÕ belirtmiúlerdir. Yani ö÷renciler etkinlik
içeri÷inin yaúamlarÕnda karúÕlaútÕklarÕ nesnelerle ilgili oldu÷unu fark
etmiúlerdir. Bu tür günlük hayatla iliúkili etkinliklerin dersle iliúkilerinin
kurularak uygulanmasÕnÕn ö÷rencilerin ilgisini çekmesi açÕsÕndan olumlu
etkiler oluúturaca÷Õ düúünülmektedir.
TartÕúma ve Öneriler
Elde edilen verilerin analizi sonucu elde edilen bulgular
yorumlandÕ÷Õnda, matematik dersi ö÷retiminde úifreleme etkinliklerinin
kullanÕlmasÕnÕn ö÷rencilerin tutumlarÕnÕ olumlu yönde etkiledi÷i, dikkatlerini
çekti÷i, derse karúÕ ilgi ve motivasyonlarÕnÕ artÕrdÕ÷Õ gibi elde edilen sonuçlar
daha önceden yapÕlan bazÕ çalÕúmalarÕn sonuçlarÕ ile uyum içerisindedir
(Myerscough vd., 1996; Güler, 2007).
Ö÷rencilerin úifreleme etkinlikleri ile ilgili ortaya çÕkan olumlu
görüúleri ve ö÷rencilerin tamamÕnÕn 8. sÕnÕfa kadar böyle bir etkinlik
yapmamÕú olmalarÕ göz önünde bulunduruldu÷unda bazÕ matematik dersi
konularÕyla ilgili úifreleme etkinliklerinin oluúturulmasÕnÕn ve
kullanÕlmasÕnÕn yararlÕ olaca÷Õ düúünülmektedir. Etkinlik sÕrasÕnda yapÕlan
aktivitelerin ö÷rencilerin konu ile ilgili kavramlara ulaúmasÕ ve var olan
bilgilerini pekiútirdikleri yönündeki sonuçlar dikkate alÕndÕ÷Õnda dersin
dikkati çekme, derse geçiú ve de÷erlendirme gibi birçok aúamasÕnda
kullanÕlabilece÷i görülmüútür. Ders kitaplarÕnda ilgili konularda úifreleme
etkinliklerinin yer almasÕyla ö÷rencilerin konuya ilgilerinin çekilerek
motivasyonlarÕnÕn artaca÷Õ, bu úekilde de etkili ve kalÕcÕ ö÷renmelerin
gerçekleúebilece÷i düúünülmektedir.
Bu araútÕrmada 8. SÕnÕf düzeyinde faktöriyel, permütasyon konularÕyla
ilgili olarak barkod úifreleme etkinlikleri kullanÕlmÕútÕr. Elde edilen olumlu
sonuçlarÕn farklÕ sÕnÕf düzeyi ve konularla iúlenen derslerden elde edilen
sonuçlarla paralel olup olmadÕ÷ÕnÕn incelenmesi, úifreleme etkinliklerinin
matematik dersinin ö÷retilmesine ve ö÷rencilerin tutumlarÕna etkilerinin
daha belirgin olarak ortaya çÕkarÕlmasÕna katkÕ sa÷layacaktÕr. Ülkemizde
úifreleme etkinliklerinin matematik dersinde kullanÕlmasÕna yönelik sadece
bir yüksek lisans tez çalÕúmasÕnÕn (Güler, 2007) bulunmasÕ, konuyla ilgili
farklÕ çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕna duyulan gereksinimi göstermektedir.
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