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Türkçe 
Özet: 

Alan eğitimi bilgisi, birçok araştırmada öğretmenin bilgisinin önemli bir bilişsel öğesi olarak 
tanımlanmıştır. Bu araştırmanın amacı, okul matematiğinin temel kavram ya da konularda ilköğretim 
matematik öğretmenlerinin alan eğitimi bilgilerinin niteliklerini araştırmaktır. Bu çalışmada nitel 
araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Veriler iki aşamada toplanmıştır. İlk aşamada yarı 
yapılandırılmış mülakat soruları kullanılarak, 3 ilköğretim matematik öğretmeninin hem kişisel 
geçmişlerine hem de matematiğin doğası, matematik öğrenme-öğretme ile ilgili inançlarına dair 
veriler toplanmıştır. Öğretmenlerle mülakatlar süresince yapılan konuşmalar teybe kaydedilerek 
sonradan yazılı hake dönüştürülmüştür. Daha sonra öğretmenlerin bu açıklamaları ve gözlem notları 
birlikte nitel olarak analiz edilmiştir. Bu çalışmayla görüldü ki , matematik öğretmek için farklı bilgi 
öğelerinin toplamından daha fazla bilinmesi gerekir; bir alandaki anlayış ve inançlar, diğer alandaki 
anlayış ve inançlarla etkileşerek öğretmenlerin alan eğitimi bilgisini oluşturmaktadır. Çalışma 
sonucunda, öğretmenlerin daha çok kural ve prosedürlere dayanan matematiksel bilgi ve inançlarının 
matematik öğretme yaklaşımlarını doğrudan etkilediğin ortaya çıkmıştır. Ayrıca işlemsel bilgiyle 
sınırlı bir alan eğitimi bilgisinin, öğrencilerin matematikte derinlemesine anlayışlar geliştirmesini 
zorlaştırdığı gözlenmiştir.  
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İngilizce 
Özet: 

Recent research has recognized pedagogical content knowledge as important cognitive aspect of 
teacher knowledge. The purpose of this study was to investigate the extent and organization of 
elementary mathematics teachers’ pedagogical content knowledge in basic school mathematics 
concepts. A qualitative research design was used in this study. Data was collected in two phases. In 
phase one data concerning 3 elementary mathematics teachers’ personal backgrounds and beliefs on 
mathematics and its teaching and learning was collected through semi-structured interviews. In phase 
two data concerning mathematics teachers’ pedagogical content knowledge was collected by means 
of teaching scenarios and classroom observations were qualitatively analyzed. The data showed that 
teaching mathematics is more than a sum of different components of knowledge; teachers’ 
understandings and beliefs in one domain interact with their understandings and beliefs in others to 
shape their pedagogical content knowledge. From the data, it is appeared that teachers’ knowledge 
based mainly on rules and procedures directly affected their beliefs and practices about mathematics 
teaching. It is also found that pedagogical content knowledge of mathematics heavily relying on 
procedural knowledge could not support adopting mathematics instruction that was intended to help 
student construct a deep understanding.  
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