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Projenin Amacı: Türev ve İntegrali yaşam içindeki örnekleri ile öğrencilerin kavramasını sağlayacak 
yardımcı kaynak hazırlamak. 

Projenin Hedefleri:   
1. Türev ve integral konularına öğrencilerin yaklaşımlarını belirlemek. 
2. Türev ve İntegralin yaşamdaki karşılıklarını göstermek. 
3. Türev ve integrali sevdirmek.  
4. Türev ve integral konularının yaşam ile bağlantı kurulmasını sağlamak.  
5. Türev ve integral konularında yardımcı kaynak kitap oluşturmak. 
 
Kullanılan Yöntem: Projenin gerekliliği için türev ve integral ile ilgili 14 maddeden oluşan anket 
uygulandı. Ankete üniversitede Fen Bilimleri alanında okuyan  38 öğrenci ve Fen Bilimleri alanında 
eğitim yapan 11 öğretmen katıldı. Anket 14 maddeden oluşmaktadır. Anket sorularına cevaplar 
“kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “karasızım”,  “katılmıyorum”, “kesinlikle katılmıyorum” 
şeklindedir. Ankete verilen cevapların istatistikleri çıkartıldı. Anket sonuçları incelendi. Verilen 
cevapların öğrenci ve öğretmenler için ayrı ayrı istatistiği çıkarıldı. İstatistik sonuçları 
değerlendirilerek sonuçlar elde edildi. Türev ve integral konuları ile ilgili kaynak taraması yapıldı. 
Türev ve integralin, Matematik, Fizik, Biyoloji, Tıp, Madencilik gibi birçok alanda uygulamaları 
bulundu. Bu örnekler bilgisayar gerekli programlar kullanılarak sayfalar haline getirildi. Örnekler 
öğrencilerin anlayabileceği bir dille hazırlandı. Örnekler öğrencilere gösterilerek yorumları alındı. 
Örnekler sayfalar bir araya getirilerek yardımcı kaynak kitap oluşturuldu.                                        . 
 
Projede Elde Edilen Sonuç: Yapılan anket sonucunda öğrenci ve öğretmeler ortaöğretimde türev ve 
integral konularının öğrencilere iyi anlatılmadığını ifade etmektedirler. Bu konuların alanlarında nasıl 
kullandıkları konusunda kararsızların oranının daha fazla olduğu görülmektedir. Öğrencilere bu 
konuları daha iyi anlatacak, sevdirecek, önemini anlamalarını sağlayacak, bilim alanlarındaki 
uygulamalarını gösterecek yardımcı kaynaklara ihtiyaç duydukları görülmektedir. Yapılan proje ile 
hazırladığımız örnek çalışma öğrencilere belirtilen hususlarda yardımcı olacaktır. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 



3 

Giriş  
Türev ve integral birçok bilim dallarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ortaöğretimde türev ve integral 
konularının, öğrenciler tarafından özümsenmesi zor olmaktadır. Türev ve integralin fiziksel karşılıkları 
genellikle bilinmemektedir. Türev ve integrali hangi alanlarda nasıl kullanıldığı iyi bilinmemektedir. Derslerde 
ve sınavlarda bu konular matematik problemi şeklinde çözülmektedir. Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin 
türev ve integrali akılda kalıcı bir şekilde anlamaları için yardımcı bir kaynak hazırladık. Bu kaynakta 
Matematik, Fizik, Tıp, Madencilik gibi birçok bilim dalında basitten zora doğru türev ve integral uygulaması 
bulunmaktadır. Öğrenciler bu kaynak ile türev ve integralin çok önemli olduğunu anlayacaklardır. Hayattaki 
uygulamalarını görmeleriyle, türev ve integralin fiziksel mantığını kavrayacaklardır.  

 
Yöntem-Araştırma  
Projenin gerekliliği için üniversitede Fen bilimleri alanında okuyan öğrencilere ve Fen bilimleri 
öğretmenlerine Türev ve integral ile ilgili anket uygulandı. Anket 14 maddeden oluşmaktadır. Anket sorularına 
cevaplar “kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, karasızım,  katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum. Ankete 
verilen cevapların istatistikleri çıkartıldı. Anket sonuçları incelenerek değerlendirmeler yapıldı.  
Verilen cevaplar öğrenci ve öğretmen olarak ayrı ayrı istatistiği çıkarıldı. İstatistik sonuçları değerlendirilerek 
yorumlar elde edildi. Türev ve integral konuları ile ilgili kaynak taraması yapıldı. Türev ve integralin, 
Matematik, Fizik, Biyoloji, Tıp, Madencilik gibi birçok alanda uygulamaları bulundu. Bu örnekler bilgisayar 
gerekli programlar kullanılarak sayfalar haline getirildi. Örnekler öğrencilerin anlayabileceği basit bir dille 
hazırlandı. Örnekler öğrencilere gösterilerek yorumları alındı. 

 

 Tablo1: Fen Bilimlerinde okuyan öğrencilerin verdiği cevapların tablosu ( Katılımcı sayısı 36 ) 

  
Kesinlikle 

katılıyorum   Katılıyorum  Kararsızım Katılmıyorum 
Kesinlikle 

katılmıyorum   

1 Türev konusunu biliyorum.  % 11.4 83% % 2.8 -  % 2.8 
2  Türev konusunu seviyorum. % 5.7 % 57.1 % 25.7 % 5.7 % 5.7 

3 
Türev konusunun hangi bilim alanlarında kullanıldığını 
biliyorum. % 2.8 % 54.2 % 31.4 % 11.4   

4 Türev konusunun alanımda nasıl kullanılacağını biliyorum.  % 2.8 % 45.7 % 31.4 % 17.1  % 2.8 
5 Türev konusunun alanımda gerekli olduğuna inanıyorum.  % 17.1  % 31.4 % 31.4 % 11.4 % 8.6 
6 Türev konusunda yeterli kaynak kitabı bulunmaktadır. % 5.7 % 37.1 % 42.9 % 14.3 -  

7 
Türev konusunun ortaöğretimde öğretim yöntemini 
beğeniyorum.   % 11.4 % 22.9 % 57.1  - 

8 İntegral konusunu biliyorum.  % 5.7 % 74.2 % 14.3 % 5.7   
9 İntegral konusunu seviyorum. % 2.8 % 48.6 % 31.4 % 14.3 % 2.8 

10 
İntegral konusunun hangi bilim alanlarında kullanıldığını 
biliyorum. -  %45.7 % 25.7 % 25.7 % 2.8 

11 
İntegral konusunun alanımda nasıl kullanılacağını 
biliyorum.   - %34.3 %34.3 %28.6 % 2.8 

12 
İntegral konusunun alanımda gerekli olduğuna 
inanıyorum.  % 8.6 %34.3 % 31.4 % 22.9 % 2.8 

13 İntegral konusunda yeterli kaynak kitabı bulunmaktadır. % 5.7 %34.3 %48.6 % 11.4  - 

14 
İntegral konusunun ortaöğretimde öğretim yöntemini 
beğeniyorum. -  % 22.9 %28.6 %45.7 % 2.8 
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Tablo 2: Fen Bilimleri öğretmelerinin verdiği cevapların tablosu ( Katılımcı sayısı 11 ) 

       Anket soruları  
Kesinlikle 

katılıyorum    Katılıyorum  Kararsızım Katılmıyorum 
Kesinlikle 

katılmıyorum   

1 Türev konusunu biliyorum.  % 30 %50 % 30  -  - 
2  Türev konusunu seviyorum. % 30 %50 %10 %10  - 

3 Türev konusunun hangi bilim alanlarında kullanıldığını 
biliyorum. %10 %50 %10 % 30 -  

4 Türev konusunun alanımda nasıl kullanılacağını biliyorum.  %10 %50 %10 %20 %10 
5 Türev konusunun alanımda gerekli olduğuna inanıyorum.  %40 % 30 %10 %20  - 
6 Türev konusunda yeterli kaynak kitabı bulunmaktadır.   % 30 %50 %20 -  

7 Türev konusunun ortaöğretimde öğretim yöntemini 
beğeniyorum.  - %20 %50 %20 %20 

8 İntegral konusunu biliyorum.  %20 %40 %10 % 30 -  
9 İntegral konusunu seviyorum. %10 %50 % 30 %10  - 

10 İntegral konusunun hangi bilim alanlarında kullanıldığını 
biliyorum. %10 % 30 % 30 % 30 -  

11 İntegral konusunun alanımda nasıl kullanılacağını 
biliyorum.  %10 % 30 % 30 %20 -  

12 İntegral konusunun alanımda gerekli olduğuna 
inanıyorum.  % 30 %40   %10 %20 

13 İntegral konusunda yeterli kaynak kitabı bulunmaktadır.  - % 30 %50 %20  - 

14 İntegral konusunun ortaöğretimde öğretim yöntemini 
beğeniyorum.  - %10 %60 %20 %10 

 
 
Çalışmanın Kapak Bölümü 
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Matematik Alanında İntegral Örneği 

 

 
Fizik Alanında Türev Örneği 
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Madencilik Alanında integral Örneği 
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Tıp Alanında Türev Örneği 
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