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Bu çalismada; Önemli biyolojik kavramlarin tanimlari, bu 

kavramlarin siniflandirilmasi ve ögretim metotlari hakkinda genel bilgi 
verilmistir. Biyoloji dersinin genel ve özel amaçlari açiklanarak okullarda 
yapilan biyoloji egitim ve ögretiminin eksiklikleri de göz önünde 
bulundurulup, yöntemlerin uygulanmasi gösterilmistir. Özellikle; kavram 
agi, kavram haritasi ve anlam çözümleme tablolariyla botanikle ilgili 
kavram ve konular örneklerle izah edilmeye çalisilmistir.  

Biyolojik kavramlar içerisinde botanikle ilgili kavramlarin, 
kavram ögretiminden faydalanilarak egitim ve ögretim metotlariyla 
birlikte ögrencilere nasil aktarilabilecegi örneklerle gösterilmektedir. 

Kavramlardan bahsedilirken; kavramlarin ögretimi, yararlari, 
türleri, gelisimi, siniflanmasi, asamaliligi, olusumu ve ögrenme kosullari 
üzerinde durulmustur. 

Ortaögretim biyoloji (botanik) derslerinin ögretimi, ögretim 
yöntemleri, bu yöntemlerin uygulanabilmesi, günümüzdeki biyoloji 
ögretimine katkilarin nasil yapilabilecegi, bu katkilara örnekler verilerek 
ögretim yapilmasi incelenmistir. Ayrica yapilan çalismada uygulanan bu 
metotlarin mikrobiyoloji, zooloji, fizik ve kimya gibi diger alanlarda da 
kullanilmasi ve örnek alinmasi amaçlanmistir. 
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February 2002, 42 Pages 

 
 

In this study; Description of some important biologic 
conceptions,the classifications of these terms and the methods of 
instructions have been taken hand.Explaining the general and particular 
goals of biology lesson and its deficiencies have been explained by 
practising their methods. Conceptions of wep and map and meaning 
solution tabloue have been explained by giving specific samples about 
botany. 

In the biology terms about botany has been instructed by refering 
the education and instruction methods in the light of the question that is 
said how to teach better. 

While mentioning on conceptions, instruction, advantages, kinds, 
improvance, classifications, creation circumstance of conceptions has 
been tended. 

Teaching biology (botany) lesson, its methods and practising them 
and their contributions which have been discussed nowadays, are 
observed by particular samples.  
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ÖNSÖZ 
 
 

 Egitim ve ögretim insanligin ilk ortaya çiktigi zamandan beri çok 
büyük önem tasimistir. Insan için yararli olan bilgi ve davranislar egitim 
ve ögretim sayesinde kazanilmistir. 
 Günümüzde egitim ögretim kurumlarinda yapilan egitim ve 
ögretimin kaliteli yapilmasi son derece önemlidir. Kazanilan bilgi ve 
beceriler kisinin hayatina yön vereceginden kavramlarin ögretilmesi ve 
ögrenilmesinin önemi artmaktadir. Kavram ögretiminde ; kavram agi, 
kavram haritasi ve anlam çözümleme tablolarinin egitim ve ögretime 
katacagi faydalar hiç süphesiz ki göz ardi edilemez. Bu nedenle, yapilan 
bu çalisma ülkemiz egitim ve ögretimine büyük katkilar saglayacaktir. 
 Çalismalarim boyunca her türlü yardimlarini esirgemeyen 
Yüzüncü Yil Üniversitesi merkez ve egitim fakültesi kütüphaneleri 
çalisanlarina ayrica çalismam sirasinda maddi destegini esirgemeyen 
Yüzüncü Yil üniversitesi Arastirma Fonu yönetici ve çalisanlarina 
tesekkürü bir borç bilirim. 
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1. GIRIS  
 
 
 1.1. Biyoloji Dersinin Genel Amaçlari 

 
Biyolojinin fen bilimleri içinde en fazla gelisme ve ilerleme kaydettigi 

belirtilmekte ve bu gelismenin daha da artan bir sekilde devam edecegi 
vurgulanmaktadir. Bu nedenle eger bilimsel bir ders planlanmasindan söz edilecekse 
biyolojiye en fazla yerin verilmesi gerekmektedir. Çünkü, biyolojik teknigin ulastigi 
bugünkü basamak, gerek gen teknolojisi ve gerekse ekolojideki konular insanligi içinde 
bulundugu durumdan kurtaracak boyutlardadir. Bu bir baslangiçtir. Biyoloji dersinde, 
canlinin önemli bir konumda oldugu, yasama alaninda ögrencinin nasil davranmasi 
gerektigi verilmeli, onun çevreyi desteklemesi gerektigini vurgulamali; çevrede 
rastlanan canlilari, objeleri dogru algilamasini, düzenlemesini ve adlandirmasini 
ögretmelidir ( Kiziroglu, 1988 ). 

Biyoloji dersi doga ile ilgili temel bilgi ve görüsleri vermeli ve bu arada 
ögrencinin algilama, düsünme ve yardimlasma kabiliyetini gelistirmelidir. Gözlenen 
obje ve olaylari dogru algilama, isimlendirme, düzenleme ve yorumlama gibi hususlarin 
ögrenciye ögretilmesi biyoloji dersinin en önemli amaçlarindandir. Açik seçik bir 
kavram olusturmak için gereken temel bilgi ve olanaklar anlasilir bir sekle sokulmalidir. 
Açik ve yapisal bilgi, ögrenciye temel biyolojik kuram ve iliskileri düsünme firsati 
verecektir.  

Bugünün gençleri, yarinin eriskinleri olarak biyolojik sorunlari ve canli varligi 
çok iyi etüt edebilmelidir. Bu ise onlarin gerek genel, gerekse özel ya da tatbiki biyolojik 
(çevre, beslenme) konulari zamaninda ögrenmeleri ile mümkündür. Bunlarin yaninda 
insanoglunun doga içindeki konumu gibi önemli temel biyolojik konularin, biyoloji 
dersinde islenmesi gerekir. Günlük biyolojik problemlerle bir sekilde bas edilebilmesi ve 
kendi vücudu ile ilgili sagligi açisindan gerekli bilgilerin ögrenciye aktarilmasi lazimdir.  

Biyoloji dersi, biyolojik sorunlarla ugrasma sonucu ögrenciye düsünme ve 
yorumlama yapmayi kazandirmali ve gözlem ile yorumlamayi birbirinden ayirt ettirerek, 
çesitli görüsleri kritik edici bakisi saglamalidir. Biyoloji dersi ögrencinin dogaya ilgi ve 
sevgisini uyandirmali ve onun dogal bir yasam sürdürmesini ögretmelidir.  

Bununla birlikte, ögrenci sahsi sorumlulugu yaninda, dogaya karsi da önemli 
bir sorumlulugu oldugunu fark edecektir. Biyoloji dersi ile bu davranis biçimini 
sekillendirecektir. Biyoloji dersinin genel amaçlari ile ilgili bu hususlar, mesleki 
konularin, egitimin görevleri ile yakindan bagli oldugunu bize göstermektedir. Bu açidan 
bakilirsa, biyoloji dersi kendi degerini gösterir. Varliklara saygili olmayi amaçlar. 
Canliya deger verme insanin sagligina da dikkat etmeyi gerektirir. Biyoloji dersi 
ögrenciye sagliginin karsi karsiya bulundugu tehlikeleri ve biyolojik kosullari anlasilir 
yapmalidir. Ögrenci biyolojik kurallarin her zaman insana uygulanmayacagini da 
ögrenmelidir. Ögrencilere canlilara karsi saygili olma davranisi da biyoloji tarafindan 
kazandirilmalidir. Bu davranis sekli çok önemlidir. Zira çevre, bizim torunlarimiza 
birakmak zorunda oldugumuz en önemli biyolojik degerdir. Bunun temizligi için 



  

çevremizde rastladigimiz bitki ve hayvan türleri ile bütünlesme ve bu türlerle onlarin 
yasama alanlarini koruma bilinci biyoloji dersinde verilmelidir. Bunun için ögrenci 
bizzat çevredeki objeyi incelemis olmalidir. Yoksa kafasinda tasarladigi ile gerçek 
arasinda bazi farklarin oldugunu göremez. Bu durum onu yanilgiya götürür.  
 
 
1.1.1. Biyoloji dersinin özel amaç ve içerikleri  
 
 Biyoloji dersinin özel amaç ve içeriklerini asagidaki gibi özetlemek 
mümkündür. 
 Ögrencilere yasadiklari çevredeki faunal ve floral karakterlerinin tanitilabilmesi 
biyoloji dersinin özel amaçlarinin en klasik olanidir. Yakin çevrede var olan bitki ve 
hayvan türlerinin tanitilip adlandirilmasi önemlidir. Adlandirilan bu türler ayni zamanda 
ögrenciler tarafindan bizzat dogada görülmüs ve taninmislardir. Bu türlerin adlari ve 
onlarin görünüsleri, yapilari yasama bölgeleri ve bir çok baska özellikleri arasinda iliski 
kurulur. Canli dogayla bizzat tanisma, yasam ve deneyim olanaklarini da saglar. 
Yurdumuzdaki bitki ve hayvan türleri ile tanisma, biyoloji dersi sayesinde gerçeklesecek 
ve ögrenci yasadigi bölgede bulunan canlilarin yasamlarini sürdürme sorumlulugunu 
kendinde hissedecek ve onlari koruyacaktir.  
 Iyi gözlem, adlandirma, karsilastirma ve bir sistematik sisteme yerlestirme 
Linne’den günümüze kadar geçen zaman içinde biyoloji dersinin ana görevlerinden 
birisi olmustur. Bu amaçlar son yillarda genel yasam kurallarina göre arka plana itilmis 
olmakla birlikte, bunlarin önemi günümüzde de büyüktür. Türlerin taninmasi, çevre 
koruma ve onlarin korunmasi bakimindan önemlidir. Bu nedenle hem bitki hem de 
hayvan türlerinin renkli resimlerini içeren tayin ve teshis anahtarlarina ihtiyaç 
duyulmaktadir. Biyoloji dersinin bu özel amaçlarina ulasmasi için ögrencilerin bilimsel 
geziler yapmasi gerekir. Biyolojik isim, terim, sözcük ve kavramlarin uygulamali ve 
eksiksiz ögretilmesi büyük önem tasimaktadir. Bu noktadan hareketle onlari bahar 
dönemlerinde imkanlar ölçüsünde araziye çikarmak için programlar düzenlenmelidir. 
Böylece onlarin dogayi daha yakindan tanimalari saglanmis olur. Böylece ögrenciler 
çevre – canli varlik iliskilerini ögrenmis olacaklardir. Zira, somut olarak görülen, 
dokunulan, koklanan, duyulan ve algilanan özellikler kolay kolay unutulmaz ( Kiziroglu, 
1988 ). 
 Bunun disinda dogal karakterlerin belli dönemlerde sergilenmesi de bu türlerin 
taninip ögrenilmesini mümkün kilar. Yine botanik ve hayvanat bahçelerine yapilacak 
geziler de biyoloji dersinin özel amaçlarini gerçeklestirmede kullanilmalidir.  
 Dersin özel ve genel amaçlarina ulasmasi için mutlak surette deneysel ve teorik 
islenmesi gerekir. Bunun için yapi ve islevsel modellerden yararlanilmalidir.  
 
 
1.2. Kavramlar  
  
Kavramlar varliklari ( canlilari, olaylari, cansizlari ) ve düsünceleri benzer ve 



  

ayirici özelliklerine göre gruplandirdigimizda gruplara verilen adlardir. Egitim ve 
ögretimde kavramlarin dosdogru ve eksiksiz ögretilmesi çok önemlidir. Tersi bir 
durumda telafisi mümkün olmayan durumlar ortaya çikabilir. Onun için egitim 
ögretimde kavramlarin en iyi temsil edildigi soyut ve somut delillerle ögretilmesi 
gerekir. Kavramlar ögretilirken, mümkünse istisnalari ile birlikte ögretilmelidir. 
Örnegin; bütün çiçekli bitkiler yesildir ama canavarotu gibi istisnalari mevcuttur. 

Kavramlar; deneyimlerle, denemelerle, bilimsel çalismalarla...vb. yollarla elde 
edilen bilgilerin özgün özelliklerine göre gruplandirilarak varilan genellemelere 
denilmektedir. Bir kavram ne kadar çok veri tabanina dayali olarak elde edilmis ise o 
kadar mükemmele yaklasmis olur. Ancak veriler gruplandirilirken, gruba gereginden 
fazla veya gereginden az bilgi ilave edilmemelidir. Gerekirse kavramin istisnalari 
belirtilmelidir. Örnegin; bitki kavramini tanimlarken, ‘bütün bitkiler fotosentez yapar.’ 
cümlesi geçiyorsa  fotosentez yapmayan varliklarin da dahil edilmis olmasi gereginden 
fazla genelleme yapildigini tersi ise gereginden az genelleme yapildigini göstermektedir. 
Özellikle bu tip durumlarda kavram tanimiyla ilgili özel haller ve istisnalar ilave 
edilmelidir.   
 
 
1.2.1. Kavram gelistirme süreçleri  
 

Genelleme: Sinirli sayidaki gözlem deneyim ve  diger yollarla elde edilen 
bilgilerin benzer, ayirici ve geçis özelliklerini dikkate alarak bir kavram altinda 
siniflandirmak (gruplamak ) tir. Genellemelerin istisnalari ile birlikte verilmesinde yarar 
vardir. Gereginden fazla ve gereginden az genellemeden kaçinilmalidir. Genellemelerde 
genellikle tümevarim ve tümdengelim yöntemleri kullanilir. Genellemede varliklarin 
tamamini gözlemleyemeyiz. Ancak bir kismini gözlemleyip bundan yola çikarak bir 
genelleme yapabiliriz. 
 Ayirim: Varliklari, bilgileri birbirine benzemeyen ( ayricalik gösteren ) 
özelliklerine gruplandirma sürecidir. Mümkünse bu süreçte en az degis en ayirici 
özellikler seçilmelidir. Çiçek, tohum, meyve gibi özelliklerden hareket edilerek çiçekli 
bitki kavramina varilmistir. 
 Tümevarim:  Belirli veya sinirli sayidaki bilgilerden genelleme yoluyla sonuç 
çikarma sürecine denir. 
 Tanimlama: Bir kavramin  veya herhangi bir seyin özgün özelliklerini ve 
sinirlarini en iyi temsil eden kelime ve sekillerle izah edilmesidir. 

Tümdengelim: Genel halden özel hallere inen bir düsünce sürecidir. Bu süreçte 
tanimlatici ve ayirici özelliklerin özenle seçilmesine dikkat edilmelidir. Örnegin; çiçekli 
bitkilerin kök, gövde, yaprak, çiçek vb. gibi alt kavramlara dogru analiz edilmesidir.  
 
 
1.2.2. Kavramlarin siniflanmasi       
  

Kavram gelistirme bir ögrenme biçimidir. Ögrenilis yollarina bakarak 



  

kavramlar üçe ayrilir.  
1- Algilanan Kavramlar: Duyu organlari yoluyla dis dünyadan etkilesim 

sonucu ögrenilen kavramlardir. Örnegin; karanlik, açlik, kirmizi renk v.b. gibi.  
2- Betimlemeli Kavramlar: Varliklar ve olaylar arasindaki iliskileri dogrudan 

etkilesim sonucu açiklayan kavramlardir. Örnegin; daha aci, aniden, sonradan gibi 
kavramlar betimlemeli kavramlardir. 

3- Kuramsal Kavramlar: Dis dünyadan zihinsel operasyonlar ile ögrenme 
sonucu üretilen kavramlardir. Örnegin; klorofil sözcügü yaprak içerisinde bir renk 
maddesi diye anlasiliyorsa bu bir betimlemeli kavramdir; “Fakat klorofil bitkiye yesil 
rengi veren, hücre içerisindeki kloroplastlarda bulunan ve fotosenteze yardimci olan bir 
maddedir.” taniminda klorofil kavrami kuramsal bir düsünceden hareket edilerek 
kuramsal bir tanimla açiklandigi için kuramsal bir kavram olmaktadir.  
 
  
1.2.3. Kavramlarin asamaliligi ve kavramlar arasi iliskiler 
  

Bilimde siniflamanin önemi büyüktür. Biyoloji biliminde hem konular hem de 
konular içindeki kavramlar ve ilkeler asamali bir düzeyde siniflanmistir. Örnegin; tipik 
birkaç küçük canlidan hareket edilerek, giderek yükselen basamaklarla bitki kavramina 
kadar çikilabilir. Bitki ve hayvan kavramlari birlestirilerek bir üst düzeyde canli 
kavramina ulasilabilir.  
 Kavramlar arasindaki iliskilerin kavramlarin içerik, kapsam, yakinlik, ayricalik 
özelliklerine göre dogru siniflandirilmasi büyük önem tasir. Örnegin; fotosentez 
kavraminda karbondioksit, su, yeterli isik, klorofil ve bazi enzimlerin varliginda ürün 
olarak besin ve oksijen olusur. Ancak aydinlik ve karanlik reaksiyonlar, devirsel  ve 
devirsel olmayan fotofosforilasyon kavramlari fotosentezde alt kavram olarak 
tanimlanir. 
 
 
1.3. Kavram Olusumu ve Ögrenilmesi  

 
Bir nesneyi bilmek onun kavramina tam sahip olma demektir. Bu da daha önce 

o  konuda saglam algilar almayi gerektirir. Alinan algilar zihinde bir takim islemler 
görerek kavram haline gelir. Bu kavramlar da kisinin düsünme sürecinde kullanilir. Bu 
da egitimin amaci olan, çocuga dogru düsünmeyi ögretebilmek için  dogru kavramlarin 
verilmesini gerektirir.  

Kavramlara bakildiginda, bir sinifa, kümeye ya da cinse ait algilar yardimiyla 
kazandigimiz ortak özelliklerin zihinde meydana getirdigi düsüncedir diyebiliriz. Bunlar 
soyut olan düsüncelerdir. Bir kavrami sözcüklerle anlatarak o kavra mi tanimlayabiliriz. 
O kavram hakkinda genel yargilara varabiliriz. Yani genelleme yapabiliriz.  

Kavramlar, zekayi olusturan ögelerin, bir sorunu çözmek amaciyla çalismasi 
için gerekli bir yapi tasidir. Duyum, algi ve kavram sirasiyla birbirini izleyen ve 
birbirine basamaklik görevi gören birer terimdir. Kavram olusmasi için öncelikle tam ve 



  

dogru algilara gerek vardir. Bunun için de çocuk çevresiyle etkilesim içinde olmalidir. 
Yani dis dünyayi bu amaçla tanimali, duyu organlari araciligi ile dogru ve saglam 
bilgiler edinmelidir. Bu yolla algilari öge ve özellik bakimindan zihin etkinlikleri 
araciligi ile ortak yönlerini birlestirerek kavram haline getirir ( Binbasioglu, 1990 ).  
 
 
1.3.1. Kavram olusmasi 
  

Kavramlar, bir küme ya da cinsi olusturan öge ve özellik olarak beliren 
düzensiz bilgilerden olusur. Genellikle, subjektif ve objektif isim, terim ve sözcükler 
arasindaki dogru iliskilerin ürünü olan daha genel kelime veya kelimelerdir. Bu bilgiler 
de bir çok gerçegi kapsar. Bu bilgilerin zihinde birlestiri lmesi sonucunda kavram olusur. 
Birkaç kavramdan yeni kavram olusabilir. Düzensiz bilgiler sayesinde gerçeklere 
ulasilir. Gerçekler de düzenli hale getirilerek kavramlari meydana getirir.  
 Kavramlar, birbirleriyle iliskilendirilerek yeni kavramlar da olusturulabilir. Bu 
da genelleme yaparak olur. Örnegin; “kediler ve köpekler hayvandir.” sözünde kedi, 
köpek ve hayvan kavramlari var. Bu kavramlar birbirleriyle iliskilendirilerek yeni bir 
kavram olusmustur. Bu genelleme dogru olarak kabul edildikten sonra, bu bir gerçek 
olarak kabul edilir. Böylece yeni bir kavram daha olusmustur ( Binbasioglu, 1990 ). 
 
 
1.3.2. Kavramlarin ögrenilmesi 
 

Kavram, nesnelerin ya da olaylarin ortak özelliklerinin soyutlanmasidir. 
Kavramlar olustukça yasantilar siniflandirilir. Kavram olusmadigi zaman ögrenildigi 
sanilan nesnelerin ögrenilip ögrenilmedigi biraz kuskuludur. Kavramlar, daha çok kisi 
düsündügü sirada olusur. Bu nedenle ögrenciyi, gerçekler üzerinde düsündürmek, en 
etkin bir ögretim yöntemidir. Ögrenci kurali kendisi buldugu zaman kavram olusturuyor 
demektir. Kavramlarin olusturulmasinda genellikle soyut nesneler büyük rol oynar. 
Ögretimde somuttan soyuta ilkesi bunun bir sonucudur. Kavramlarin nasil ögrenildigi 
konusunda herkesçe kabul edilecek bir yargi da bulunmak kolay degildir. Ilk kavramlar, 
ögrencilerin görerek kazandiklari yasantilarla ögrenilir. Kavramlarin ögrenilmesi bir 
bakima, ögrencinin o konuda zihinsel nitelikte olan bir tür olgunlasma durumuna 
baglidir. Bunun bir sonucu olarak temel kavramlar ögrenildikten sonra diger kavramlar 
ögrenilir.  

Kavram gelismesinde özellikle ilk ögrenilen kavramlar, günlük yasamin ortak 
yasantilariyla iliskilidir. Hayat süresi boyunca birçok kavram ögrenilir. Ilerleyen yillarda 
daha önceden ögrenilen kavramlara yeni anlamlar eklenir. Böylece hem eski kavramlarin 
anlamlari düzeltilir, hem de yeni kavramlar ögrenilir.  

Kavram gelisimi sinirli bilgi ve yasantilar nedeniyle uzun ve güç bir süreçtir. 
Kavram gelismesinde duyu organlari gereklidir; ama yeterli degildir.  

Bazi kavramlar baska kavramlarin gelismesine yardimci olabilir. Örnegin; 
zaman kavrami toplumsal gelecek kavraminin açiklanmasina yardimci olur.  



  

Kavram gelisiminde bazi yeteneklerin yeterince gelismesi gerekir. Çocuk, 
kavram gelistirirken eski ve yeni yasantilar arasindaki benzerlik ve zitligi görebilmelidir. 
Kavram çalismasi için bu iliski gereklidir. Yas ilerledikçe her nesnenin, eskiye göre 
iliski kurularak yeni özellikleri ortaya çikartilabilir. Böylece kavramlar daha anlasilabilir 
hale getirilir. Kavrami gelistirmek için kavramla ilgili nesnenin görünen ve görünmeyen 
anlam ve özellikleri birlikte degerlendirilmelidir.  

Kavramlarin gelistirilmesi zeka ile ilgilidir. Kavramlar, yasanti ve yeni 
bilgilerin bir araya gelmesiyle sürekli olarak degisen karmasik iliskileri anlatir.  

Kavramlara ulasirken ayni anda ya da bir birini izleyen iki isi yapma 
ögrenilmektedir. Bunlardan biri çesitli nesnelerin özelliklerini ayirmak, yani soyutlama, 
digeri ise soyutlanmis özellik ya da ögelere isim koymadir.  

Ilk kavramlar ayirim ve genelleme yapilarak ögrenilir. Ögrenci yeni bir nesneyi 
görünce önce onu diger nesnelerden ayirt eder. Daha sonra o nesneyi genellestirir.  

Bir kavramin iki tür özelligi vardir. Bunlardan biri, kavramin orijinalini 
olusturan özellikleri, ikincisi ise duruma göre degisen özellikleridir. Örnegin gelisme 
belirli bir yönde olumlu ilerlemedir, bir süreçtir. Belli bir yönde olumlu ilerleme ve 
süreç gelisme kavraminin orijinalini olusturur. Gelismenin davranis bilimlerindeki 
tanimi; “bireyin düsünce, duygu ve hareket sisteminin koordinasyonun da meydana 
gelen birbirine dayali olumlu ilerlemelerdir.” seklinde tanimlanabilir. Bu tanimda 
gelisim kavraminin orijinal özelliklerine davranis bilimiyle birlikte yeni özellikler 
eklenir.  

Kavramlarda bir de sik rastlanan ilk örnek sözcügü vardir. Ilk örnek iki anlamda 
kullanilmaktadir. Bunlardan biri yukarida sözü edilen orijinalin karsiligidir. Kavramin 
temel özelliklerine isaret eder. Ikinci anlami ise ilk olusturulan kavrama isaret eder.  

Kavramlar, bilissel süreçlerle ögrenilir. Kavram ögrenme stratejileriyle, kavram 
ögrenmede beceri kazanilir. Kavramin ögrenilmesi iki asamada gerçeklesir. Birinci 
asama kavram olusturma, ikinci asama ise kavram kazanmadir.  

Kavram olusturma asamasinda, bir kavram özelliklerinden genelleme yaparak 
tümevarim yöntemiyle kavram olusturulur. Kavram olusturma sirasinda birey kendine 
özgü bir strateji gelistirir. Bu daha çok kalitimla, seçme kapasitesiyle ilgilidir. 
Ögrenmeyle degistirilemez. Bir düsünceye göre bu olgu bir genelleme niteligindedir. 
Baska bir düsünceye göre ise genelleme olmaktan çok bireyin olusturdugu orijinal 
yuvarlak seklini, karsilastigi yeni durumda bir sekil gibi kullanmasidir. Çocuklar 
olusturduklari kavramla ilgili çevrelerindeki insanlarin kullandiklari sözcükleri 
birlestirirler. Böylece bir anlam agi kurmus olurlar. Anlam agi kurma kavrami 
ögrenmede çok önemlidir.  

Bireyin kavram ögrenme faaliyetlerinin yogunlugu olusturulan kavramin 
dogrulugu ya da yanlisligi; büyük ölçüde çevredeki uyaricilara iliskin gelistirilen 
davranislarin sonucu aldiklari iç ve dis pekistirme elemanlarina baglidir. Bazi 
durumlarda birey yeni bir nesneyle karsilastigi zaman onu gruplamak için deneme 
yanilma yoluyla dogruyu buluncaya kadar uygulama yapar. Sonuçta elde ettigi 
dogrulardan destek alarak hatalarini azaltir. Kavram olusturma, zihinsel olgunluga 
baglidir. Onun için insan belli yaslarda belli kavramlari olusturabilir. Kavram olusturma, 



  

yasam boyu devam etmekle birlikte çocuklukta daha yogundur. Çünkü çocuk için 
çevresinde her an yeni nesneler belirmektedir. Çocuk olusturdugu her kavrami 
sözcüklerle ifade edemez.  

Kavram kazanma asamasi ise; olusturulan kavrama uygun kural ve ölçütlerle 
gruplamaya isaret eder. Birey algilandigi özelliklerin ve onlar arasindaki iliskilerin 
dogasina uygun mantikli örnekler seçer ve uygular. Yani, kavram kazanma tümdengelim 
yöntemi ile gerçeklesir.  

Kavramlarin her özelligi basli basina bir kavram oldugundan asamali bir sira 
meydana gelir.  

Sadece kavram olusturma, kavram ögrenme anlamina gelmez. Kavram 
kazanmanin ön sarti kavram olusturmadir. Kavram kazanma ikinci asamadir. Kavram 
kazanma asamasinda mantikli bir gruplama, gelistirilen semanin niteligine dayalidir. 
Semalar kavramlarin temelini olusturur.  

Kavram ögrenenin iki görevi vardir. Biri, bilissel süreçleri ise kosma, digeri ise 
kavram kazanmak için bilissel stratejiler gelistirmedir. Kavram kazanmada bilissel 
stratejilerin önemli bir etkisi vardir. Bunlar ögrenme ile kazanilir. Bu sekilde ögrenilen 
kavramlar kalici ögrenme saglar. Kazanilan kavramlar ise mevcut bilgileri 
degerlendirmede kisiye yardimci olur ( Binbasioglu, 1990 ).      
 
 
1.3.3. Kavram ögrenme kosullari 
  

Kavram ögrenmede sema gelistirme önemli bir etkendir. Kavram ögrenmede 
belli basli kosullar; zaman, bellek, kavram gelistirme stratejisi, dikkat, dil, bireyin 
gelisimi, zihinsel olgunluk, ögrenme malzemesinin sunulusu, egitim programinda 
konularin siralanmasidir.  
 Kavram ögrenmede zaman anlamli bir degiskendir. Sinir sisteminin bir 
uyariciya uyum saglayabilmesi için zamana ihtiyaci vardir. Kavram özelliklerinin sayisal 
açidan artmasi ve bu özelliklerin yeniden düzenlenmesi için ve kisa süreli bellegin 
zaman açisindan sinirli olmasi nedeniyle  kavram örneklerinin sunulmasi açisindan da 
zamana ihtiyaç vardir.  
 Kavram, devamliligi olan bir ögrenme oldugundan bellek te devamliligi olan 
ögrenmelerin yogunlugunu ve kaliciligini etkileyen bir degiskendir. Kavram 
olusturmada uzun ve kisa süreli bellekte bilgi kodlama, kavram gelistirme stratejisi 
gelistirirken ve geçmisteki kavram ögrenme tecrübelerini hatirlarken dogrudan bellege 
ihtiyaç duyulur. Bellek sayesinde kavram ögrenme için bireyin geçmisteki ilgili bilgileri 
hatirlamasi saglanir. 

Bazi insanlar kavram olusturmayi tecrübe haline getirmistir. Bu tür insanlar 
nesneleri tanimak için bazi denemelerle sonuca ulasirlar. Bu insanlar için nesnelerin 
daha önce görülüp görülmedigi degil de o nesnelerle ilgili deneme yapilip yapilmadigi 
önemlidir.  

Kavram gelistirme stratejisinde ise bireyin bir kavrami ögrenmek için nasil 
planli bir sekilde inceleme yaptigina, inceleme sirasinda kullandigi denemelere yer 



  

verilmistir. Çocuklar farkli yaslarda farkli kavram gelistirme stratejileri olustururlar. Bu 
stratejiler ayni anda inceleme, basarili inceleme, bilgiyi seçme, bilgiyi merkeze alma 
seklindedir. Bunlardan mantik kurallarinin gerçeklestirdigi bilgiyi merkeze alma 
stratejisi önemlidir. Çünkü, kavram ögrenmenin hiyerarsik bir sirasi vardir. Bu sira;  
1- Kavram özelliklerini algilama  
2- Bu uyaricilari kavram ögrenme tecrübesinde uyaricilara kodlama  
3- Nesneleri kavramlarin çesitlerine göre kodlama  
4- Tecrübelerin artmasiyla dünyadaki bilgilerin siniflara bölündügünü, anlama ve onlari 
ögrenmek için çesitli mantiksal kurallari sistematik olarak kullanma.  

Odaklasma ise bireyin belli bir özellik ya da olay üzerinde yogunlasmasidir. 
Özellikleri bütünlestirmeyi saglar. Konsantre olma veya kritik özellikleri olusturma 
anlamina da gelir. Odaklasma, kavram ögrenme stratejisinin gelismesine de yardimci 
olur. Birey birden fazla degisen özellikler üzerinde odaklasarak rastlanti sonucu dogruyu 
bulabilir.  

Dil ise, kavramlarin özellikleri birer sözcükle ifade edildiginden önemlidir. 
Ögrenilen kavramlarin özellikleriyle ilgili bilgi ve kavramlarin sayisi arttikça ve 
gruplama gelistikçe, söz dagarcigi da gelisir. Ancak bireyin kullandigi sözcüklerin bir 
kismi mekanik olarak, bir kismi da kavram ögrenmeye dayali olarak gelisir. Kavram 
ögrenmeye dayali artan söz dagarcigi zenginligi, sözlerin ögrenilmesinden kaynaklanan 
söz dagarcigi zenginliginden daha etkilidir.  

Bilissel gelisme ise gruplamada önemli bir etkendir. Gruplama yetenegi gelisim 
sürecine dayali olarak degisir. Birey somut veya soyut islemler döneminde bazi 
gruplama yetenegi gelistirir. Bunlar; algisal gruplama, zihinsel gruplama, çoklu 
gruplama, farkliliklari anlayarak gru plama, kendi içinde siniflama, asamali gruplama, 
ayrintili ve ardisik gruplama, çoklu ölçüt gelistirerek gruplama, somut islemler 
düzeyinde gruplama yetenekleridir. Soyut islemler düzeyinde ise; önermelere dayali 
gruplama, cebirsel islemlere dayali gruplama seklinde gruplama yetenegi gelistirir.  

Kavramlarin ögretiminde kavramin özellikleriyle ilgili örneklerden yararlanilir. 
Ögretimde kullanilan örneklerin gerçek yasamdan alinmasi; örneklerde kavramin üstün 
özelliklerinin kritik olmasi, çesitli nesne ve olaylarin degisik durumlarda denenmesi, 
olumlu örneklerin yaninda olumsuz örneklerin de ögrenciye sunulmasi, onlarin kavramla 
ilgili kritik özellikleri ayirt ederek algilamasina yardimci olur. Ögrenciye sunulan ilk 
örnegin olumlu olmasi olumsuz örneklerin sayisinin olumlulardan daha az olmasi, 
sunumda zaman akisinin dikkate alinmasi, ögrencinin dikkatinin dagilmasini önler. 
Bunlar kavram ögretiminde kabul edilen özelliklerdir. Uyaricilarin ögrenmeye yardimci 
olmasi için üç düzey önemlidir. Bunlar;  
1- Olumlu örnek sunulmali ve görme alanindan kaldirilmali.  
2 Seçme, siniflama ve kural olusturmayi saglayici önermelere dayali sorular sorulmali.  
3- Olumlu ve olumsuz örnekler sunularak, dogrunun hangisi oldugu sorulmali.  

Kavram ögrenmede kavramlarin özelliklerinin karsitlariyla karistirilmamasi 
ögrenmeye yardimci olur. Kavram ögretiminde asagidaki islemlerin uygulanmasi 
yoluyla kavramlar ögretilebilir.  
1- Kavramin analizi yapilmali. 



  

2- Kavramin tanimi yapilmali. 
3- Kavramin tüm özelliklerini temsil eden örnek seçilmeli. 
4- Örnekleri akilci biçimde siralamali. 
5- Bu örnekler degerlendirici örneklerle akilci bir sira içinde sunulmalidir. Örnekler, bir 
önceki asamada algilananlarin dogrulugunu kontrol edecek biçimde sunulmalidir.  

 Kavramlarin ögretimi, önce ögretme n daha sonra ögrenciler tarafindan 
ögrenilmesi ilkesine dayanir. Kavram özellikleri gruplandiktan sonra, ögrenci kavrami 
ifade ettiginde haz duymalidir. Bu durumda bu kavram ögrencinin duygu ve düsünce 
sisteminde bütünlesir ( Ülgen, 1997 a ). 
 
 
1.3.4. Kavram ögrenmenin sinirliliklari  
  

Kavram ögrenme ile ilgili kosullarin saglanmamasi, kavram ögrenmede güçlük 
olusturabilir. Bunun yaninda ögrencinin ögrenilecek kavramla ilgili ön bilgilerinin 
yetersizligi ya da yanlisligi; kavram ögrenmeyi zorlastirir. Ögrenci daha önceden 
olusturdugu orijinal kavramlar sayesinde yeni kavramlari ögrenmektedir. Eger önceden 
ögrenilen kavramlar eksik ya da yanlis veya iki anlamli ögrenilmis ise sonradan 
ögrenilecek kavram da yanlis ögrenilecektir. Bu durumda yanlis ögrenilen yeni kavrami 
düzeltmek yeni bir kavram ögretmekten daha zordur. Üniversite düzeyinde biyoloji 
dersine dogayla ilgili kavramlarda yanlis anlamalarla gelen ögrenciler, ayni kavrami 
yeni sekliyle ögrenmeye direnis göstermislerdir. Arastirmalarda, normal ögretimden 
sonra bile daha önce biyoloji çalismayan ögrencilerin kavram için iki anlam 
gelistirdikleri saptanmistir. Bu durumlarda oldugu gibi ögrenci kendi kavraminin 
digerinden nasil ayrildigini görmez ve kendi kavramini savunma durumuna geçer. Bu 
gibi durumlar kavram ögrenmenin sinirliliklarini ortaya koymaktadir ( Ülgen, 1997 a ). 
 
 
1.3.5. Kavram analizi  
 
 Kavramlarin ögretimine geçilmeden önce bir analiz yapilmasi çok önemlidir. 
Kavram analizinde su sorulara cevap aranacak ve sonuçlara göre ögretim faaliyetleri 
düzenlenecektir.  
1- Hangi kavramlar kazandirilacaktir?  
2- Kavramla dogrudan ilgili özellikler ve kavramla ilgisiz özellikler nelerdir?  
3- Yeni ögretilecek kavramla ilgili olan ve daha önceden ögrenilmis kavramlar 
hangileridir?  
4- Yeni ögrenilecek kavram için olumlu ve olumsuz örnekler neler olabilir?  
5- Ögretilecek kavrami içeren ilkeler nelerdir?  
6- Kavramlarin kullanilacagi problem durumlari nelerdir?  
7- Ögrencilere hangi faaliyetler yaptirilirsa, kavrami daha somut olarak kullanmak 
mümkün olur?  
8- Hangi kelimeler daha çok kullanilmalidir?  



  

9- Ögrencilerin kavramla ilgili davranislarinin dogru mu yanlis mi oldugu nasil 
kendilerine duyurulabilir?  

Yukaridaki maddelerde belirtilen hazirliklarin yapilmasi, ögretmenin siniftaki 
ögretim sürecini dü zenlemesine çok yardimci olur.  

Kavramlarin anlami ancak uygun tecrübe ile kazandirilabilir. Kavramlarin 
açikligi zamanla belirginlesir. Kavrami bilmek, onu anlamak demek degildir. 

Kavramlari ögrenmenin odak noktasi, ögrencilerin kavrami kavram yapan temel 
özellikleri, daha az önemli olanlardan ayirt edebilmeleridir ( Fidan, 1998 ). 
 
 
1.4. Kavram Ögretimi  
 
 Kavramlar somut, soyut vb. varlik, olay ve düsünceleri kelime ve kelimelerle 
ifade eden soyut düsüncelerdir. Kavramlar ögrencilere ögretilirken , kavramin özgün 
özelliklerini, ögrencinin seviyesine en uygun sekilde somutlastirilarak aktarilmasina 
özen gösterilmelidir. Gerekirse kavramin tanimina ait özel haller ve istisnalar 
verilmelidir. Örnegin; canli kavrami tanimlanirken, virüslerin özel durumlari ( halleri ) 
belirtilmelidir. Ayrica bir kavram grubu arasindaki iliskiler ve kapsamlari dikkate 
alinarak hangi yöntemin ( ler ) ögrenciye aktarilacagi dikkatle seçilmelidir. Örnegin; 
büyüme kavraminin içeriginde yer alan daha alt kavramlar arasindaki iliskilerin ve 
tanimlarin ögretilmesi için kavram agi, kavram haritasi ve anlam çözümleme 
tablolarindan yararlanilabilir. 
 
 
1.4.1. Kavram ögretiminde örnek kullanma  
 

Kavram ögretimine önce olumlu örneklerle baslanmali, Olumsuz örnekler daha 
sonra verilmelidir. Olumlu örnekler verildigi zaman, kavramin temel özelliklerine dikkat 
çekilmeli. Ilgili olmayan özellikler ayrilmalidir. Uygun olan ve olmayan örnekler birlikte 
verildigi zaman, karsilastirma yapilmali ve farkliliklar ortaya çikarilmalidir.  

Uygun olmayan örneklerin düzeltici bir rolü olup kontrol araci olarak da 
kullanilir. Bunlar, ayirt etmede dogrulugu ve kesinligi saglarlar. 

Semalar, karmasik durumlarda basitlestirilmis çizimlerdir. Temel özelliklerin 
ögrenilmesine ve soyutlamaya, gerçek durumlardan daha çok imkan saglar ve yardimci 
olur.    

Kavramlarin ögretilmelerinde ne kadar örnek verilecegi büyük ölçüde 
kavramlarin soyutluluguna, karmasikligina ve ögrencinin bilis yapisina baglidir. Çok 
boyutlu ve karmasik kavramlarda çok sayida örnek gerekir. Çok az sayida örnek 
verilmesi ve örneklerin birbirine benzemesi, ögrencilerin kavrama, kendi kendilerine ya 
da çok dar kisisel anlam vermelerine neden olur. Örnek vermede ögrencinin yasantisina 
uygun örnekler kullanmak ögrenmeyi kolaylastirir. Örnek, ögrencinin kavramin 
anlamini kendisinin kesfederek bulmasini saglayacak sayida olmalidir ( Fidan, 1998 ). 
 



  

1.4.2. Kavram ögretmede tekrar  
 

Kavram ögretirken, vurgulanan özelliklerin kisa süreli bellekten uzun süreli 
bellege geçirilmesi için gecikmeksizin tekrari gerekir. Bu nedenle degisik örnekler 
verilerek, ögrenciden örnekler bulmasi istenerek tekrarin yapilmasi saglanir. Ögrencinin, 
kavramin tanimini kendi sözcükleriyle tekrar etmesi, kavrami yeni cümleler içinde 
kullanmasi bas vurulan yollardan baslicalaridir. Kavramlarin yeni cümleler içinde 
kullanilmasi, tanimin tekrar edilmesinden daha iyi sonuçlar vermektedir.  

Kavram ögretiminde bir anda birkaç kavramin birden ögretilmesinden 
sakinilmalidir. Kavramin tekrar edilmesi ödev olarak ögrenciye birakilmamalidir. 
Ögrenciler genellikle en son dakikaya dogru ödevlerini yapma egilimindedirler. 
Biriktirdikleri kavramlari ayni anda tekrar edecekleri için kavramlari birbirine 
karistirabilirler ( Fidan, 1998 ). 
 
 
1.4.3. Anlam çözümleme tablolari 
 

Anlam çözümleme tablosu ögrencilerle etkinlik olarak islenir. Iki boyutlu bir 
tablodur. Belli basli basamaklari su sekildedir: 
1-Ders kitabindan konu seçilir.  
2-Konu tahtaya yazilir. 
3-Tablonun ilk sütununa ögretilmek istenen varliklar veya kavramlar yazilir. 
4-Ilk satira ise özellikler siralanir. 
5-Kavramlar ve özelliklerin uyumlu oldugu satir ve sütun koordinatina ‘X’ isareti konur 
( Çizelge 1.1 ) 

Anlam çözümleme tablosu bir defa hazirlandiktan sonra kavramlari pekistirmek 
için de kullanilabilir. Örnegin; ögrencilere, hangi yapi bitki kalinlasmasini saglar gibi bir 
soru soruldugunda onlar kalinlasmayi saglayan sütunun altindaki X isaretine giderek 
soruyu kolayca cevaplayabilir. 
 
Çizelge.1.1.Bitkiler ve üreme sekilleriyle ilgili anlam çözümleme tablosu 
 

                                                              ÜREME   SEKILLERI BITKI 
GRUPLARI  Sporla      

Üreme 
Vejetatif 
Üreme 

Oogami 
 

Izogami 
 

Anizogami 
 

Somatogami 
 

Gametogami 

Su               
Yosunlari 

        X      X        X        X   

Mantarlar      X          X            X      X 

Kara      
Yosunlari 

     X        X        X         X    

Egreltiler      X        X        X         X   

Tohumlu 
Bitkiler 

           X        X     



  

Çizelge 1.2. Bitkisel dokular ve özellikleri ile ilgili anlam çözümleme tablosu 
       

                                                                        ÖZELLIKLERI BITKISEL 
DOKULAR Ölü Canli Koruyucu Depolayici Bölünür Bölünmez Tasiyici 
Birincil 
Bölünür Doku 

        X        X         X   

Ikincil Bölünür 
Doku 

        X        X         X   

Salgi Doku         X             X  
Koruyucu 
Doku 

         X            X  

Epidermis 
Doku 

        X        X            X  

Mantar Doku      X              X  
Destek  Doku         X             X  
Sert  Doku       X              X  
Pek   Doku         X             X  
Temel(Paranki
ma)  Doku 

      X        X             X  

Havalandirma 
Parankima 
Doku 

             X           X  

Iletim 
Parankima 
Doku 

              X         X 
 

Depo 
Parankima 
Doku 

            X           X  

Özümleme   
Parankima 
Doku 

       

Odun  
Borusu 

      X              X         X 

Soymuk 
Borusu    

        X             X         X 

 
Çizelge.1.3.Bitki gruplari ve yasama özellikleriyle ilgili anlam çözümleme tablosu 
 

YASAMA  ÖZELLIKLERI  BITKI 
GRUPLARI  Suda 

Yasar 
Karada 
Yasar 

Hem Karada Hem 
Suda Yasar 

Eseyli 
Ürer 

Eseysiz 
Ürer 

Sporla 
Ürer 

Tohumla  
Ürer 

Su Yosunlari     X         X         X         X  
Mantarlar        X        X         X         X  
Kara Yosunlari        X        X         X         X  
Egreltiler        X        X         X         X  
Tohumlu 
Bitkiler 

               X       X         X            X 

 
 
 



  

1.4.4. Kavram aglari                  
  
 Kavram aglari, ögrencilerdeki mevcut bilgileri harekete geçirerek, kavramlar 
arasindaki iliskileri ve kavramlarin kapsamlarini gelistirmek amaciyla kullanilan grafik 
araçlardir. 
 Kavram aglari yapilirken, genellikle en büyük migfer kavram merkezde yer alir. 
Bu kavramin kapsamina giren diger kavramlar, kapsam ve özgün özelliklerinin yakinlik 
derecesine göre siniflandirilir ve gruplandirilir ( Sekil 1.3 ) .  
 
 
1.4.5. Kavram haritalari  
  

Kavram haritalari ; kavramlarin iliskileri, kapsamlari ve özgün özelliklerinin 
sekil, grafik ve sözcüklerle önerme ve ilkelere dayali olarak ifade edildigi bir iliski 
agidir. 

Kavram haritasi hazirlanirken; 
1-Ögretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir.  
2-Ögretilecek konunun adi en basa yazilir. 
3-Kavramlar arasindaki iliskiler ve genellemeler maddeler halinde yazilir. 
4-Kavramlar kutucuk içine alinir. 
5-Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara dogru veya kapsam, özellik ve 
iliskilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alinir. 
6-Iliskiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir. ( Sekil 1.1 )  
 
 
                                    ...na baglidir 
 
                                          ...ya baglidir       ...e baglidir                 ....e baglidir 
 
  
 
 
                        ...dan gelir                              ...tan gelir 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         ...ile degisir 
 

 
Sekil 1.1. Bitki büyümesi ile ilgili kavram haritasi 

BITKI BÜYÜMESI 

Günes Isigi Su Besleyiciler Mevsimler 

Yagmur Sulama  Toprak Gübre 



  

 



  

.  

Metamorfozlari 
Destek Kök 
Solunum Kökü 
Tutunma Kökü 
Asimilasyon Kökü 
Sömürme Kökü 
Depo  Kök 
Çekme Kök 
Diken Kök 
 
 

 
 
 
Anatomik Yapilar  
 
Epidermis 
 
 Ekzodermis 
 
 Kabuk  
 
Endodermis 
 
 Soymuk Borusu 
 
 Odun Borusu  
 
 Kambiyum 

Çesitleri 
 
 
Saçak Kök 
 
 
Kazik Kök 
 
 

KÖK 

Sekil 1.3. Kök ile ilgili kavram agi 



  

 
 
                                         Sekil 1.4. Gövde ile ilgili kavram agi 

Metamorfozlar 
Rizom 
Etli  
Sürünücü 
Asimilatif 
Sogan 
Sert Sogan 
Yumru 
Sülük 
Diken 

Anatomik Yapilar 
 
Epidermis 

Endodermis 

Soymuk Borusu 

Odun Borusu 

Kambiyum  

 

Parankima 

 

GÖVDE 



  

 
 
 

Aya Tipleri 

Yumurtamsi 

Kalpsi 

Eliptik 

Seritsi 

 

Damarlanma 
 
Agsi  
 
Çatalsi 
 
Basit  
 
Paralel 
 
 

Anatomik Yapilar 
Kütikula 

Epidermis 

Kloroplast  

Parankima 

Solunum Boslugu 

Odun Borusu 

Soymuk Borusu 

Sünger Parankima 

Stoma  

 

Yaprak Ayasi 

Yaprak Sapi 

Yaprak Tabani 

Yaprak Kisimlari 

Dizilisleri 

Dairesel 

Sarmal 

Karsilikli 

 

Metamorfozlar 
Etli 

Diken  
Depo  
Kapan  
Sülük  

Üretken 
Çiçek 

Koruyucu 

YAPRAK 

Sekil 1.5. Yaprak ile ilgili kavram agi 



  

1.5. Kavram Haritasi ile Ögretim 
  

Kavram haritasi ögrenme konusunda bilinenle karsilasilan kavramlar arasinda 
baglanti kurmaya isaret eder. Kavram haritasi tekniginde kavramlar hiyerarsik olarak 
soru zarflari ve baglaçlarla iliskilendirilir. Bu iliskiler, ön deneme niteligindedir. Her 
yeni anlamla karsilasmada daha önce algilanmayan iliskiler görülebilir. Birey böylece 
yeni anlamlari bulur ve bunlari duygulariyla bütünlestirir. Kavram haritasi ayni zamanda 
yanlislari da ortaya çikarir. Yanlis kavram iki kavram arasindaki baglantinin ya da 
kavramla ilgili kritik özelliklerin gözden kaçirilmasiyla ilgili bilgiye isaret eder.  

 Kavram haritasi yöntemi ekolojiye de basarili bir sekilde uygulanmaktadir. 
Ögrencilere ekoloji ile ilgili kavramlar sunulmus aralarindaki iliskiyi bulmalari 
istenmistir. Bu islemde genelden özele dogru bir yol izlenmistir. Daha sonra da 
ögrencilerin hiyerarsik olarak kavramlari ayristirmalari saglanmistir.  
 
 
1.5.1. Kavram haritalarinin yararlari  
  

Kavram haritalari son yillarda ögretmenler için bir ögretme ve degerlendirme 
stratejisi haline gelmistir. Bu stratejiyi digerlerinden ayiran ve üstün kilan yararlari 
asagidaki gibi siralayabiliriz. 
- Öncelikli avantajlarindan biri esas fikirlerin görselligini ortaya koymasidir. Ancak 
kavram haritalari gerek ögretmenlerin gerekse ögrencinin olusturdugu bütünlerdir. Bu 
sebeple ayni konuya ya da kavrama yönelik kavram haritalari özel görüslerini 
yansittiklari için farkli çizilebilir.  
- Ögrenmeyi gözle görülebilir biçimde arttirir.  
-Farkli ögrenme sekillerine ve ögrenciler arasindaki diger bireysel farkliliklara hitap 
eder.  
- Pek çok degisik konu, ögretim asamasi ve not seviyesi için uygundur.  
- Ögrenilmesi, ögretilmesi ve kullanilmasi kolaydir.  
- Kapsami temellidir.  
- Kapsam olusturulmasi ve bütünlestirilmesinin degerlendirilmesinde kolaylikla 
kullanilabilir.  
- Kavram haritalari, ögrenci merkezli ve ögrencinin aktif oldugu yöntemlerdir. Ayrica 
ögrenciyle ögretmen bir haritayi olusturduklarinda, ögretmen ögrenci etkilesimini tesvik 
eder.  
- Kavramlar arasindaki dogrusal iliskilerin tanimlamalarina yararli bir alternatif 
olusturur.  
- Bir sistem içindeki iliskilerin gösterilmesinde yararli alternatiflerdir. 

Ögrenciler okul yillari boyunca kavram haritasi yapmayi ögrendikçe, kavramlari  
ayri ayri ve kopuk düsünmekten çok bir bütün olarak ele alacaklardir.  

Bir kavramin ögrenilmesi ögrenciyi diger kavramlar üzerinde de kavram 
haritasini kullanmaya yöneltecektir. Bu sayede ögrenciler kavramlari sentez yoluyla 
birlestirecek ve var olan bilgileri de organize olacaktir.  



  

Kavram haritalari, genellikle kitaplarin basindaki taslak ya da içindekiler 
bölümünden farklidir. Özellikle taslaklar, kavramlar arasindaki belirli iliskileri 
göstermezler. Diger yandan kavram haritalari büyük ve küçük fikirler arasinda belirli 
iliskileri gösterirler. Böylece detaylar ile büyük düsünceler arasindaki farkliliklari ortaya 
koyarlar. Ayrica diger bir farklilik da; kavram haritalarinin, ögrencilerin bilgileri 
hatirlamalarina ve kavramlar arasindaki iliskileri göstermelerine yardimci olan görsel 
tasviri saglamalaridir. Konular dizini bu tür bir tasvir saglamaz ( Kaptan, 1998 a ).  
 
 
1.5.2. Kavram haritalarinin dersin degisik düzeylerinde degisik amaçlarla 
kullanilmasi 

 
Kavram haritalari, bir ögretim stratejisi olarak, ögretim modelinin her 

asamasinda uygulanabilir özelliktedir. Kavram haritalari ögrencilerin konular arasinda 
baglanti kurmasina yardimci olur. Ayrica bir konu boyunca defalarca kullanilabilir. 
Örnegin baslangiç, gelisme, açiklama ve degerlendirme asamalarinda kavram 
haritasindan uygun bir sekilde yararlanilabilir.  

Baslangiç asamasinda kavram haritasi kullanilmak isteniyorsa, ögrencilerin 
kavramlar hakkinda önceden bilgi sahibi olmalari gerekir. Bu asamada ögrencilerin 
kavramlar hakkinda bilgi sahibi olup olmadiklari, kavram haritasi kullanilarak 
ölçülebilir. Kavram haritalari, baslangiç asamasinda kullanilirsa, daha sonraki 
asamalarda ögrencilerden daha önce anlatilan kavramlari sonraki asamalarda 
haritalandirmalari istenebilir. Böylece ögrencilerin ögrenmelerindeki gelismeyi görsel 
olarak ölçme olanagi elde edilmis olur.  

Gelisme asamasinda kavram haritalarinin kullanilmasi, ögrencilere kavram 
degisiklikleri hakkindaki görüslerini sergilemelerini saglar. Kavramlarin yeni yönleri 
arastirildikça konular da gelisir. Ögrenciler kavram haritasi yöntemini yeni 
ögreniyorlarsa, onlara tamamlanmamis bir harita verip, kavrami ögrendikçe bu haritayi 
tamamlamalari istenebilir. Bu sekilde arastirilan kavram sayesinde yeni bilgilerin 
ögrenilmesi saglanabilir.  

Açiklama asamasinda kavram haritasi yapmak ögrencilerin bir kavramdan ne 
anladiklarini görsel olarak yansitmasi nedeniyle uygundur. Örnegin; biyoloji dersinde bir 
deneysel çalisma veya tartisma tamamlandiktan sonra ögrencilerden konuyla ilgili bir 
kavram haritasi çikarmalari istenebilir. Eger konudaki kavramlar zor degilse, ögrenci 
bunu basarir. Kavramlar zor ise kismen tamamlanmis bir harita onlara verilip, 
tamamlamalari istenebilir. Ögrencilerin not alma veya taslak çikarma gibi yöntemlerin 
yaninda, kavram haritasi yöntemini de kullanmasi konunun anlasilmasi için önemlidir  

Gelistirme asamasindaki kavram haritasi daha önceki asamalardakinden daha 
karmasiktir. Ögrenciler bu asamada daha önce hazirladiklari kavram haritalarini 
kullanabilir. Ayrica bu asamada, kismen tamamlanmis bir haritanin ögrenciler tarafindan 
tamamlanmasi, onlarin gelistirmekte olduklari kavram hakkinda grup ya da sinif 
tartismasi ortaya çikarmalarini saglayabilir. 

Degerlendirme asamasinda kavram haritalarinin kullanilmasi uygun bir 



  

metottur. Ögrencilerin bir kavrami ne kadar iyi anlayip anlamadiklari kolayca test 
edilebilir.  

Ögrencilerin çizdigi kavram haritalari, her birinin farkli kavramlari degisik 
sekilde çizebilme durumunu ortaya koyar. Bu durumda, degisik ögrencilerin çizdigi 
haritalardaki yanlislar, diger ögrenciler önünde düzeltilerek genel bir haritanin ortaya 
çikmasi saglanir. Böylece bütün ögrenciler kavramlari anlama ve kavramlar arasindaki 
iliskileri çözümleyebilme yetenegine sahip olacaklardir ( Kaptan, 1998 a ). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. KAYNAK BILDIRISLERI 
 
 
 Teknolojinin gelismesinde en önemli bilimler fen bilimleridir. Bu bilimde 
edinilen deneyimler birçok teknolojik araç ve yöntemleri ortaya çikarmistir. Onun için 
egitim ögretim alaninda da fen bilimlerinin bir dali olan biyolojinin büyük önemi vardir 
( Demirci, 1993 ). 
 Biyoloji ögretimi sayesinde insanligin birçok sorunu ortadan kalkacak ve 
hastaliklara çareler bulunabilecektir ( Özbas ve Soran , 1993 ). 
 Biyoloji dersi, ilk orta ve yüksekögretim gibi genel bilgilerin kazandirildigi 
kurumlarda ögrencilerin kisisel yetenekleri çerçevesinde, onlara insanin olusumundan 
ölümüne kadar cereyan eden gerek biyolojik gerekse kültürel konularin ögretilmesi çok 
yönlü yetismelerinin ve iyi bir karakter kazanmalarinin saglanmasini amaçlamaktadir ( 
Kiziroglu , 1988 ). 

Ülkemiz kosullarinda en etkili ve en ekonomik olarak egitim ögretim yapmak 
çok büyük önem tasimaktadir. Mevcut egitim ve ögretim kosullarinda fazla masraf 
gerektirmeyen kavram agi, kavram haritasi ve anlam çözümleme tablolari ile ögretim 
yaparken ögrencilerin biyoloji derslerinin botanik ile ilgili konularini daha kolay ve 
rahat anlayabilecekleri açiktir. 
 Ögrencinin bilgi seviyesi dikkate alinarak bilgi agini tanitmak, iliskilendirmek 
ve yeni bilgileri bunun üzerine oturtmak için bu yöntemler önem tasimaktadir. 
 Okullarda biyoloji derslerindeki kavramlar ögrencilere aktarilirken bu 
yöntemlerden çok fazla yararlanilmamaktadir. Özellikle kirsal kesimde imkanlarin 
yetersiz olmasi nedeniyle bu yöntemlerin anlatim metoduna ilave edilmesi sonucu büyük 
hizmetler verilecektir.  
 Kavram ögretimi yapilirken , biyolojik kavramlar genel egitim ögretim 
kurallarina uygun olarak yapilabilir. Biyolojik kavramlarin ögretiminde dersin özel ve 
genel amaçlarina uyulmalidir. 
 Kavramlar; esyayi, olaylari, insanlari ve düsünceleri benzerliklerine göre 
grupladigimizda gruplara verilen adlardir. Ögrencilerin kavram gelistirmesi; 
genelleme,ayrim, tümevarim,tümdengelim ve tanimlama sekillerinde olabilir. Kavramlar 
arasinda, siniflama, asamalilik ve iliski olabilir ( Turgut ve Cunningham , 1993 ). 
 Kavramlarin gelistirilmesi ve ögrenilmesinde zeka seviyesi ve yasanti son 
derece önemlidir. Yasanti ve yeni bilgiler bir araya gelerek kavramlari sürekli olarak 
degistirir ( Binbasioglu , 1990 ). 
 Kavram ögretiminde, dil, kültür, çok boyutluluk, gruplama, somutluk ve 
soyutluk, nesne göz önünde bulundurulmasi gereken bazi özel durumlardir. Ögretimde 
bazi güçlükler ortaya çikabilir. Örnegin yanlis ögrenilen kavramin sonradan düzeltilmesi 
çok zordur ( Ülgen , 1997 b ). 
 Kavramlar çevrenin karmasikligini ortadan kaldirabilir. Kavram ögretiminden 
önce kavram analizi yapilmalidir. Olumlu örnekler kullanilarak kavram ögretiminde 
daha basarili olunabilir (Fidan , 1998 ). 



  

 Kavram haritalari son yillarda ögretmenler için bir ögretme ve degerlendirme 
stratejisi haline gelmistir. Ayrica bu tür haritalar dersin degisik düzeylerinde farkli 
amaçlarla kullanilabilir ( Kaptan , 1998 a ). 

Yapilan anket sonuçlarindan elde edilen sonuçlara göre, liselerdeki biyoloji 
ögretmenlerinin uygulama yaptirma olanaklarinin yeterli olmadigi sonucu ortaya 
çikmistir. Bu durum biyolojik kavramlarin ögrenilmesinde olumsuzluklar meydana 
getirir ( Akaydin ve Soran , 1998 ). 

Yöresel olanaklar dikkate alinarak; ögretim yöntemleri, etkinlikler ve ders 
programlari arasindaki iliskiyi dogru düzenlemek gerekir. Arastirma yoluyla ögretim 
esprisi yakalanmali ve belgelenmelidir. Hatta bu konuda yöresel olanaklari belgeleyen 
uygulamaya yönelik yüksek lisans çalismalari da yaptirilmalidir (Demirkus , 1999 ).  
 Biyoloji bilim dali çagimiza damgasini vuracak bir bilim dalidir. Ancak 
biyolojinin ilk, orta ve yüksekögretim düzeyinde hak ettigi ilgiyi görememesi, ayrica 
diger fen bilimleri gibi üniversitelerde bir fakültenin dar çerçevesine sikistirilmasi bu 
bilimin gelismesini engellemektedir. Egitim fakülteleri gibi ögretmen yetistiren 
fakültelerin de düzeyli biyoloji ögretmeni yetistirememesi bu durumun sonuçlarindandir 
( Morgil , 1990 ). 
 Biyoloji ders kitaplarindaki bilgilerin, ögrencilerin zihinsel gelisim düzeyine 
uygun olmadigi, konularin basitten karmasiga, kolaydan zora, somuttan soyuta dogru 
siralanmadigi ortaya çikmistir. Ayrica kitaplardaki resim ve sekillerin, bilgilerin 
açiklanmasinda, yorumlanmasinda, metnin tamamlanmasinda ve sayfanin süslenmesinde 
yeterli olmadigi belirlenmistir. (Sümer ve Soran , 1991 ). 
 Ülkemizde biyoloji egitim ögretimi üzerinde bazi çalismalar gerçeklestirilmis 
olmasina ragmen su ana kadar egitim ögretim kalitesini artirabilecek çok az çalisma 
yapilmistir. Su ana kadar bu alanda çalisma yapan baslica arastirmacilar; Kiziroglu 
(1988), Morgil (1990), Sümer ve Soran (1991), Alkan (1993), Demirci (1993), Erten 
(1993), Özbas (1993), Turgut ve Cunningham (1993), Ergezen ve Ohlsson (1996), 
Ülgen (1997 b ), Akaydin ve Soran (1998), Fidan (1998), Kaptan (1998), Demirkus 
(1999). 
 Böylece bu çalismanin amaci; Literatür bildirisleri dogrultusunda ögretim 
metotlarini, anlatim metotlarina ilave edip etkili bir sekilde kullanarak ülkemiz egitim ve 
ögretimine katkilar saglamaktir. 
 



  

3. MATERYA L VE YÖNTEM  
 
 
3.1. Materyal 
 

Çalisma sirasinda, okullarda okutulan biyoloji kitaplari, dijital kütüphaneler, 
çesitli botanik kitaplari, bilgisayar, çesitli egitim dergileri, üniversitelerin egitim 
fakültelerinin çikardiklari dergiler, egitimle ilgili kitaplardan yararlanilmistir.  
 Çalisma alani genel olarak Yüzüncü Yil Üniversitesi kütüphanesi olmakla 
birlikte ayrica bu üniversitenin Egitim Fakültesi Kütüphanesi, halk ve okul 
kütüphaneleri, dijital ortamdaki kütüphaneler ile internet tarama motorlarinin (A ltavista, 
copernic vb. ) da kullanilmasi tez konusuyla ilgili bilgilerin toplanmasina yardimci 
olmustur. Çalisma esnasinda aranan kaynaklarin yetersiz olmasi ve bu kaynaklardan 
faydalanma durumunun çok az olmasi çalismayi güçlestirmistir. 
 
 
3.2. Yöntem 

 
Ça lismanin olusturulmasinda, toplanan materyaldeki bilgiler ve botanik ile ilgili 

kavramlar listelenmis, bu kavramlarla ilgili orijinal resim, sekil ve fotograflar 
kavramlarin izah edilmesinde kullanilmistir. Kavramlar izah edilmeye çalisilirken ayrica 
kavra mlarla ilgili genel bilgiler ayristirilarak genel kavram tanimlamasi açikça 
belirtilmistir. Ayrica ortaögretim biyoloji ders kitaplarindaki eksiklikler saptanarak, 
ögretimde bu eksiklikleri giderecek alternatifler üretmek için  anlam çözümleme 
tablolari, kavram aglari ve kavram haritalari örneklerle gösterilmistir. Çalismada, 
ögretim teknikleri ve ögrencilerin bilgi seviyeleri göz önünde tutulmustur. Genel olarak 
veri toplama ve toplanan verilerin harmanlanmasi ile kaynastirilmasi baslica yöntem 
olarak ortaya konmustur. 

Kisaca biyoloji (botanik) ile ilgili genel kavramlar  ve mevcut temel bazi 
bilgiler siniflandirilarak anlam çözümleme tablosu, kavram agi  kavram haritasi ve 
bunlarin arasindaki geçis, özet olarak ve örnek teskil etmek üzere tablo ve sekillerle izah 
edilmeye çalisilmistir. Özellikle bu metotta maliyetin ucuz olmasi ve uygulanmasinin 
kolay olmasi bu amacin güdülmesinde etken olmaktadir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4. BULGULAR 
 
 Ortaögretimde biyoloji ders kitaplari incelendiginde ögretilen kavramin 

taniminda ve sunumunda bu grafik araç ve yöntemlerin etkili kullanilmadigi 
saptanmistir. Bu durum gözönünde bulundurularak biyolojinin botanikle ilgili 
kavramlari örnek teskil edecek sekilde tanimlanmis ve tanimlanan kavramlar kavram 
aglari, kavram haritalari ve anlam çözümleme tablolariyla gösterilmistir.  
 
 
4.1. Kavram Gruplandirilmasi 

 
Kavramlarin, temsil ettigi objektif ve sübjektif bilgilerin belirleyici özelliklerine 

göre kategorilere ayrilmasidir. Örnegin stoma; yapi ve islevle ilgili bir kavram, bitki ise 
tanimla yici bir kavramdir. Kavramlar asagidaki siniflara ayrilmaktadir.  
  1- Düzenleme Kavramlari  
  2- Neden ve Etki Kavramlari  
  3- Sistem Kavramlari 
  4- Model Kavramlar 
  5- Degisim Kavramlari 
  6- Yapi ve Islev Kavramlari 
  7- Farklilik Kavramlari 
  8- Tan imlayici Kavramlar 
  9- Tanim Islev Kavramlari 
10- Gelisim Kavramlari 
11- Üreme Kavramlari 

 
Düzenleme Kavramlari: Ögrencilerin düzenleme islemleri kurmalari, 

kullanmalari ve anlamalari için firsatlari olmalidir. Düzenleme, ögrencilere basitten 
karmasiga dogru ögretilmelidir.  

Neden ve Etki Kavramlari: Dogadaki çogu olaylar tahmin edilebilir yollarla 
çikabilir. Her seyin bir nedeni vardir, nedensiz etki olmaz. Bu fikirden hareketle bizi 
yakindan ilgilendiren olaylardan en uzaga kadar ki olaylari ayrintilarina kadar inceleyip, 
neden ve etkilerini çözerek, önceden kestirmek için fikir sahibi olmaliyiz. Örnegin; 
fototropizma olayinda, bitkinin isiga dogru yönlenmesinin bir nedeni vardir. Bu da isik 
etkisidir.  
 Sistem Kavramlari: Etkilesen bir bütünü olusturan küçük elemanlarinin 
bilesimidir. Disaridan gelen bir kuvvet sisteme canlilik ve hareketlilik getirir. Birçok 
doga olayi bir sistem içindedir.  
 Model Kavramlar: Dogal hayatta gözlemleyemedigimiz birçok olay ve varligi 
anlamak ve tanimak için, bunlara özgün özellikler tasiyan somut kavramlardir. 
Çocuklarin gözünde bir model, gerçegi degil de kendisini temsil etmektedir.  

Degisim Kavramlari: Dogal dünyada devamlilik gösterir. Ve degisim her 
yerdedir. Bazi seyler, degismez görünse de aslinda degismektedir. Faka t, degisim hizi 



  

yavastir. Degisimin dogasini anlamak önemlidir. Bazi degisimler dogrusaldir. Bazilari 
ise döngüseldir. Degisim teknolojik problem olusturur. Çözümlerden yeni ürünler ortaya 
çikabilir.  

Ekosistem, bünyesinde canli ve cansiz varliklari bulunduran, uyduklari amaca 
göre seçilen bir sistemdir. Akvaryum ya da botanik bahçesi gibi döngülerin tamaminda, 
degisimler baglantili asamalarla olur.  

Yapisal ve Islevsel Kavramlar: Bu kavramlarda nesne yada organizmanin 
yapisi, davrandigi veya yapabildigi hareketler, onu davranis yollarina iter. Yapi ve islev 
fikri, hem devamliliga hem de farkliliga baglidir. Yapi ve islev iliskisi ise, teknolojide 
birçok problemin merkezidir. Dogadaki canlilar ve cansizlarin yapi ve islevlerini analiz 
ederek, bunlardaki degismeler dikkate alinarak taklit edilmek suretiyle insanlik için 
kullanilabilir.  

Farklilik Kavramlari: Dogal dünyanin en göze çarpan niteligi, onun 
çesitliligidir. Gruplar içinde çok sayida çesitlilik vardir. Gelisen anlamiyla, bu farkliligi 
sürdürme ihtiyaci, daha fazla fark edilir olmustur. Ögrenciler, yasadiklari ortam ile ayni 
ortamdaki canlilar arasinda bag kurmak için, dogal bir ortami inceleyerek farkliliklari 
saptayabilmektedirler.     

Biyoloji ögretiminde, biyolojik kavramlari yukaridaki siniflara göre 
degerlendirerek ayirmak olasidir. 

Tanimlayici Kavramlar: Genellikle açiklatici ve özellik bildiren kavramlardir. 
Genellikle kavramlari, varliklari, olaylari, ve olgulari izah eden, ifade eden veya temsil 
eden kavramlari içerir.  
 Gelisim Kavramlari: Canlinin ölüme dogru giderken morfogenezisindeki 
degisim asamalariyla ilgili kavramlari ifade eder. 

Üreme  Kavramlari: Canlinin kendine benzer fertleri meydana getirmek üzere 
geçirdigi asamalarla ilgili kavramlari  ifade eder.  
 Üreme ve gelisim kavramlari yapilan çalismadaki gerekliligi nedeniyle ilk defa 
kavram siniflari içinde gösterilmistir. 
 
 
4.2. Ortaögretim Biyoloji Kitaplarinda Kullanilabilecek Botanik Kavramlarinin  
       Tanimlari    

 
Açik Tohumlu Bitki: Tohum taslagi açikta olan, gerçek çiçek ve tohum taslagi 

bulundurmayan, çiçege karsilik gelen kozalaklarin bulundugu, igne yaprakli agaç ve 
çalilardan olusan bitkilerdir.  

Açik Demet: Odun ve soymuk borularin arasinda kambiyum bulunan demetlere 
açik demet denir.  

Asimilasyon Kökleri: Sicak memleketlerde yaygin olan epifit bitkilerin 
gövdelerinden meydana gelen, serit seklindeki yassilasmis köklerdir. 

Depo Kökler: Birçok bitkide besin maddelerinin depo edildigi köktür.  



  

Asimilatif Gövde: Kurak yerlerde yetisen bazi bitkilerin yapraklari, pulsu ve 
zarsi sekiller olarak asimilasyon görevi de görürler. Böyle gövdelere, asimilatif gövde 
denir.  

Bulbus (Sogan) : Toprak altinda gelisen, çok kisalmis ve tabla adi verilen 
gövdenin etrafinda dizilmis, pul denen etli yapraklarla örtülmüs tepe tomurcugu tasiyan 
gövde tipidir.  

Basçik: Erkek organin, içinde polenlerini bulundurdugu kisimdir. 
Bölünme: Bir hücreli canlilarin ikiye ayrilip kendine benzer yeni canlilar 

olusturmasina denir.  
Bölünmez Doku: Bölünür dokunun farklilasmasiyla olusan kofullari çok 

sayida, çekirdekleri küçük hücrelerden olusan, hücreleri arasinda bosluklar bulunan ve 
bazi hücreleri ölü olan dokulardir.  

Bitki: Tek veya çok hücreli, genellikle klorofil içeren ve fotosentez yapan 
canlilara denir.   

Bölünür Doku:  Sürekli mitoz bölünmeyle çogalan, kök, gövde, yaprak ve yan 
sürgün uçlarinda bulunan, küçük hücreli, bol stoplazmali, büyük çekirdekli; küçük 
kofullu, ince hücre çeperli, hizli metabolizmali hücrelerden olusan dokulardir.  

Birincil Bölünür Doku: Kök ve gövde uçlarinda bulunan, bitkinin boyca 
uzamasini saglayan, bitki canli kaldikça embriyonik fazdaki bölünme özelligini koruyan 
meristem dokudur.  

Çanak Yaprak: Çiçegin en disinda bulunan, genellikle yesil renkli olan ve iç 
kisimdaki organ ve yapilari korumakla görevli kisimdir.  

Çimlenme: Tohumun uygun bir ortamda genç bitkiyi meydana getirmek üzere 
geçirdigi ilk degismelere denir.  

Çekme Kökleri: Bazi bitkilerin kökleri, gelisimin bir evresinde kisalarak, 
bitkinin toprak alti gövdesinin daha derinlere inmesini saglarlar. Bu köklere, çekme 
kökleri denir.  

Çiçek Yaprak: Çiçek örtü yapraklari, erkek organ veya disi organ gibi 
yapilardir.  

Damarli Bitkiler: Iletim demeti bulunduran tohum veya spor olusturabilen 
bitkilerdir.  

Damarsiz Bitkiler: Iletim demetleri olmayan sporla çogalabilen bitkilerdir.  
Damarli Sporlu Bitki: Iletim demeti olan, üreme için spor bulunduran 

genellikle gerçek kök, gövde ve yapragi bulunmayan bitkilerdir.  
Damarli Tohumlu Bitki: Iletim demeti olan, tohum taslagi bulunduran 

bitkilerdir.  
Dikotil (Çift Çenekli) : Embriyolarinda çift çenek yapragi bulunan, yapraklari 

genellikle agsi damarli, çok yillik odunsu bitkilerdir.  
Diffüzyon: Maddelerin çok yogun bulundugun ortamdan az yogun bulundugu 

ortama dogru geçisidir.  
Depo Yapraklar: Bazi soganli bitkilerdeki besin ve su depo eden etli 

yapraklardir.  



  

Diken Yapraklar: Bitkilerin bazilarinin dis etkenlerden korunmak için diken 
seklini almis yapraklaridir.  

Diken Gövde: Kisa ve uzun sürgünlerin diken seklini almasiyla olusan gövde 
tipidir.  

Diken Kökler: Köklerin diken seklini alarak koruyucu bir görev yapan sekline 
denir.  

Destek Kökleri: Bazi bitkilerin, yumusak olan topraklara iyice baglanmasini 
saglayan, gövdeden meydana gelen ek köklerdir.  

Disicik Tepesi: Yumurtaligin en üst kismina denir.  
Disicik Borusu: Polenlerin, ovaryuma gitmesini saglayan, disi organin ince, 

uzun kismidir.  
Disi Organ: Çiçegin en iç kisminda, çiçek tablasinin ortasinda bulunan, disicik 

tepesi, disicik borusu ve yumurtaliktan olusan çiçek kismidir.  
Döllenme: Disi üreme hücresi ile erkek üreme hücresinin birlesmesine 

döllenme denir.  
Destek Doku: Bitkilere sekil ve destek veren, çeperleri fazla kalinlasmis ve 

dayanikli hücrelerden olusan dokuya denir.  
Depo Parankimasi: Kök, gövde, tohum ve meyve gibi organlarda bulunan, su 

ve besin depolayan temel dokudur.  
Embriyo: Döllenmis yumurtanin (zigot), çok sayida bölünme geçirmesi sonucu 

olusan genç organizmadir. 
Erkek Organ: Taç yapraklar arasinda bulunan, basçik ve sapçiktan olusan, 

çiçekli bitki organidir.  
Eseyli Üreme: Ayni veya farkli bireylerden gelen iki esey hücresinin 

birlesmesi, yani döllenme sonucu meydana gelen zigotun bölünüp gelismesiyle yeni bir 
canlinin olusmasidir.  

Epidermis: Otsu ve odunsu bitkilerin kök, genç dal ve yapraklarin üzerini 
örten, tek sira hücreden olusmus, hücrelerinin kofullari büyük, stoplazmalari az olan, 
madde alisverisinde araci olan dokulardir.  

Eseysiz Üreme: Bitkilerde bir hücrenin veya belirli bir kisminin ana canlidan 
ayrilarak gelisip yeni bir bitki olusturmasidir.  

Fototropizma: Bitkilerin isiga dogru gösterdigi yönelme hareketidir.  
Fotonasti: Bitkilerde isik etkisiyle görülen hareketlerdir.  
Geotropizma:  Bitkilerin yerçekimi etkisine karsi gösterdigi irkilmelere denir. 
Gövde: Gelismis bitkilerde genellikle bitkinin toprak üstünde kalan, yaprak ve 

üreme organlarini tasiyan, silindir biçimli, çogu kez dallanma gösteren organidir.  
Gövde Metamorfozu: Degisik ortam kosullarinda, gövdenin kendi esas 

görevinden baska görevler yapmak üzere, normal biçiminin disinda, degisik sekiller alan 
gövde sekillerine denir.   

Hidrotropizma: Bitkilerin suya dogru gösterdigi yönelme hareketidir.  
Haptotropizma: Bitkilerin dokunmaya karsi gösterdigi tropizmalardir.  
Heterogami: Sekil, büyüklük ve yapi bakimindan farkli olan gametlerin 

birlesmesiyle olusan üreme sekline denir.  



  

Hermofroditizm: Bazi canlilarda görülen ve kendi kendini döllemeyle olusan 
üreme seklidir.  

Havalandirma Parankimasi: Kök ve gövdedeki parankima hücreleri arasinda 
bulunan, gaz alisverisini kolaylastiran, genis hücreler arasi bosluklara sahip temel 
dokudur.  

Ikincil Bölünür Doku: Bölünmez dokularin tekrar mitoz bölünme 
geçirmesiyle olusan, kambiyum ve mantar kambiyamu gibi dokulara denir.  

Iletim Parankimasi: Özümleme parankimasiyla iletim demetleri arasinda 
bulunan su ve besin tasinmasini saglayan temel dokudur.  

Iletim Doku: Damarsiz bitkilerin disindaki tüm bitkilerde bulunan, su ve 
organik madde tasinmasini saglayan dokudur.  

Irkilme: Bitkiler uyarilara karsi durum degistirme hareketi yaparlar. Bu durum 
degistirme hareketine irkilme denir. 

Iletim Demeti: Bitkilerde odun ve soymuk borularinin birlikte olusturdugu 
yapilara iletim demeti denir.  

Izogami: Sekil ve büyüklükleri ayni olan gametlerin birlesmesiyle olusan 
üreme sekline denir.  

Kapali Tohumlu Bitki: Gerçek çiçek ve kapali bir tohum taslagi bulunduran 
bitkilerdir.  

Korm (Sert Sogan) : Toprak altinda besin depo etmis, düsey durumda büyüyen 
kisa gövdelerdir.  

Kök: Gelismis bitkilerde, yerçekimi dogrultusunda büyüyen, bitki için gerekli 
su ve mineral maddelerin alinmasini saglayan kisimdir.  

Kök Metamorfozu: Kökler, temel görevinden baska görevler görmek üzere 
degisiklige ugrarlar, bu olaya kök metamorfozu denir.  

Kabuk: Tohum taslaginin dis çeperinin kalinlasmasiyla meydana gelen yapiya 
denir.  

Kambiyum: Kök ve gövdenin enine büyümesini saglayan dokulardir.  
Konjugasyon: Bakteri ve bazi tek hücrelilerde karsilikli DNA degisimi ile 

gerçeklesen üreme seklidir.  
Kök Basinci: Kök hücrelerindeki su yogunlugunun topraktaki su 

yogunlugundan az olmasindan dolayi kökte meydana gelen basinçtir.  
Kapali Demet: Odun ve soymuk borulari arasinda kambiyum bulunmayan 

demetlere kapali demet denir.  
Kemotropizma:  Bitkilerin kimyasal maddelere yada kimyasal maddelerden 

uzaklasma yönünde gösterdigi tropizmaya denir.  
Kapan Yapraklar: Böcekçil bitkilerde böcekleri yakalamaya uygun hale 

gelmis yapraklardir.  
Koruyucu Yapraklar: Birçok bitkide, tomurcuklarin etrafini soguk 

mevsimlerde sararak, onlari koruyan yapraklardir. 
Koruyucu Doku:  Kök, gövde, yaprak ve meyvenin üzerini örten kalin çeperli, 

klorofilsiz, tek yada çok sirali hücrelerden olusmus, organlarin iç kismindaki dokulari 
yaralanma, kuraklik ve diger asiri çevre kosullarina karsi koruyan dokulardir.  



  

Mantar Doku: Çok yillik bitkilerin kök ve gövdeleri üzerinde bulunan, 
epidermisin parçalanmasiyla olusmus, ölü hücreli, hücreleri içinde hava olan, yapisinda 
gaz alisverisini saglayan kovucuklarin bulundugu koruyucu dokudur.  

Monokotil (Tek Çenekli): Embriyolarinda bir çenek yapragi bulunan, 
yapraklari genellikle paralel damarli, tek yillik otsu bitkilerdir.  

Mayoz Bölünme: Kromozom sayisinin yariya inmesini saglayan, bir hücreden 
dört yeni hücre olusturan bölünme seklidir.  

Meyve: Yumurtaliktaki tohumun gelismesi sonucu meydana gelen yapiya 
denir.  

Nasti: Bitkilerdeki irkilme, uyaranin yönüne bagli olmazsa, bu tür irkilmelere 
nasti denir.  

Ovaryum (Yumurtalik) : Içerisinde, yumurta hücrelerini bulunduran, disi 
organ kismidir. 

Odun Borusu: Bölünür doku hücrelerinin zamanla çekirdek ve stoplazmalarini 
kaybedip, hücre kenarlarinda odun özü birikerek kalinlasmasi sonucu olusan ve hücreleri 
arasindaki enine zarlarin eriyerek kayboldugu iletim dokularidir.  

Özümleme Parankimasi: Yapraklarin mezofil tabakasinda ve genç gövdelerde 
bulunan, hücrelerinde bol miktarda kloroplast içeren fotosentez olayinda rol oynayan 
temel dokudur.  

Polen: Erkek organin basçiginda bulunan, bitkinin genetik özelliklerini tasiyan, 
üremeyi saglayan kisimdir.  

Partenogenez: Döllenmemis yumurtadan yeni bir birey olusmasi seklindeki 
üreme seklidir.  

Pek Doku: Gövde, yaprak ve yaprak sapinda bulunan, canli hücrelerden 
olusmus, hücre çeperleri kalinlasmis, hücrelerinin boylari enlerinden büyük olan, bitkiye 
desteklik saglayan dokulardir.  

Rizom:  Toprak altinda yatay olarak bulunan, üzerinde ek kökler tasiyan 
gövdelerdir.  

Solunum Kökleri: Oksijen bakimindan fakir olan, su ile doymus, bataklik 
topraklarinda yetisen bitkilerin kökleri, derine degil yatay olarak, hatta yerçekiminin 
aksine bir gelisme göstererek, topragin ve suyun üzerine dogru büyürler. Bu köklere 
solunum kökleri denir. 

Stolon (Sürünücü) Gövde: Toprak yüzeyine paralel uzanan, üzerinde pulsu 
yapraklar tasiyan gövde tipidir.  

Sukulent Gövde: Kurak ortamlardaki bazi bitkilerin gövdeleri yuvarlak, 
yumurtamsi ve silindirik sekiller alarak su depo ederler. Böyle gövdelere sukulent gövde 
denir.  

Sukulent Yaprak: Kurak bölgelerdeki bazi bitkilerde görülen siskin ve etli 
yapida su depo eden yapraklardir.  

Sülük Yapraklar: Bazi bitkilerin sarilmasini ve tutunmasini kolaylastirmak 
amaciyla degisiklige ugramis yapraklardir.  

Sülük Gövde: Tutunup sarilmaya yarayan kisa ve uzun sürgünlerden meydana 
gelen gövdelerdir. 



  

Sömürme Kökleri: Parazit olarak yasayan bitkilerin, üzerlerinde yasadiklari 
bitkilerin besininden yararlanmak için, bitkinin iç dokularina dogru gönderdigi 
köklerdir.        

Sapçik: Basçigi, üzerinde tasiyan erkek organ kismidir.  
Sporla Üreme: Bazi canlilarda saglam bir örtü ile kapli, özellesmis hücrelerin 

uygun sartlarda çimlenmesiyle yapilan üreme seklidir.  
Sert Doku:  Hücre çekirdekleri ve stoplazmalari kaybolmus, hücre çeperlerinin 

tamami kalinlasmis, ölü hücrelerden olusan, hücrelerinin boyu enine esit veya boyu 
eninden büyük olabilen destek dokudur.  

Soymuk Borusu: Tek sira üst üste dizilmis canli hücrelerden olusan, arkadas 
hücreleri ve kalburlu borularin olusturdugu su ve besin tasinmasini saglayan iletim 
dokularidir.  

Salgi Doku: Hücreleri canli, bol stoplazmali, büyük çekirdekli ve küçük 
kofullu, tek tek veya gruplar halinde diger dokular arasina dagilmis ve salgi olusturan 
dokulardir.  

Stoma: Bitkilerde epidermis hücreleri arasinda bulunan, dis ortamdaki gazlarla, 
bitki faaliyeti sonucu epidermis altindaki hücrelerarasi bosluklarda biriken bazi gaz ve 
su buharinin degisimini saglayarak su dengesinin de ayarlanmasina yardimci olan 
gözeneklere stoma denir.  

Temel Doku: Kök ve gövdenin korteksinde, yapragin mezofil  tabakasinda ve 
diger dokularin etrafinda bulunan, bol stoplazmali ince çeperli ve basit geçit tasiyan 
hücrelerden olusmus, hücrelerarasi bosluklari genis dokuya denir. 

Travmatropizma:  Bitkilerin yaralanmalara bagli olarak gösterdigi 
tropizmalardir.  

Tropizma: Bitkilerdeki irkilme, uyaranin yönüne bagli olursa bu tür irkilmelere 
tropizma denir.  

Termonasti: Bitkilerde sicaklik etkisiyle görülen hareketlerdir.  
Terleme: Bitkilerde fazla miktardaki suyun, stomalar yardimiyla su buhari 

halinde dis ortama verilmesine terleme denir.  
Trake: Silindir seklinde, üst üste dizili hücrelerin aralarindaki çeperlerin 

tamamen erimesiyle meydana gelen, hücre çeperlerini kaybetmis hücrelerin olusturdugu, 
çapi genis olan odun borularidir.  

Trakeit: Uzunca silindir yada prizma seklinde, iki ucu çogunlukla sivrilmis, 
destek görevi de gören çapi dar odun borularidir.  

Terleme – Kohezyon Kuvveti: Bitkilerde, odun borulari içinde su 
moleküllerinin birbirlerini yukari dogru çekmesi sonucu bir çekim kuvveti dogar, bu 
çekim kuvvetine terleme – kohezyon kuvveti denir.  

Tomurcuklanma: Ana canlinin bir kisminda hücre bölünesi sonucu tomurcuk 
seklinde bir çikinti olusup, bu kismin zamanla geliserek yeni bir birey meydana 
getirmesine denir.  

Teka: Basçigi olusturan ve içinde polenleri tasiyan, silindir seklindeki erkek 
organ kismidir. 



  

Tohum: Döllenme olayindan sonra tohum taslaginin gelismesiyle olusan 
yapiya denir.  

Tutunma Kökleri: Bazi sarilici bitkilerdeki, bitkinin duvarlara ve diger 
bitkilere tutunarak yükselmelerini saglayan ek köklerdir.  

Tuber (Yumru) : Toprak altinda gelisen etli, siskinlesmis ve yuvarlak bir 
gövde tipidir.  

Taç Yaprak: Degisik renkli tozlasmaya yardimci olan disi ve erkek organlari 
korumakla görevli çiçek kismidir.  

Tozlasma: Çiçek polenlerinin erkek organin basçigindan, disi organin 
tepecigine tasinmasina tozlasma denir.  

Uç Sürgen Doku: Bitkinin boyca büyümesini saglayan dokulardir. 
Vejetatif Üreme: Bitkinin bir kismindan kesilen parçanin yeni bir bitki 

olusturmasina dayali üreme seklidir.  
Yaprak: Gövde ve yan dallar üzerinde bulunan, büyümesi sinirli olan, 

fotosentez ve terleme gibi çok önemli olaylarin yapildigi, yassilasmis ve genis yüzeyli 
temel organlardir.  

Yaprak Metamorfozu: Asil görevlerinden baska görevler yapmak üzere, 
degisik yapilar kazanmis yapraklardir.  
 
 
4.3. Botanik Kavramlarinin Gruplandirilmasi 
 
4.3.1. Tanimlayici kavramlar  

 
Bu çalismada kullanilan tanimlayici kavramlar sunlardir;  
Bitki, Damarli bitki, Damarsiz bitki, Damarli sporlu bitki, Damarli tohumlu 

bitki, Açik tohumlu bitki, Kapali tohumlu bitki, Monokotil bitki, Dikotil bitki, Bölünür 
doku, Birincil bölünür doku, Ikincil bölünür doku, Bölünmez doku, Temel doku, 
Özümleme parankimasi, Iletim parankimasi, Depo parankimasi, Havalandirma 
parankimasi, Koruyucu doku, Epidermis, Mantar doku, De stek doku, Pek doku, Sert 
doku, Iletim doku, Odun borusu, Soymuk borusu, Salgi doku, Iletim demeti, Kapali 
demet, Açik demet, Trake, Trakeit, Hermofioditizm, Çanak yaprak, Taç yaprak, Erkek 
organ, Disi organ, Basçik, Sapçik, Teka, Polen, Disicik tepesi, Disicik borusu, Ovaryum, 
Tohum, Embriyo, Kabuk, Meyve, Kambiyum, Gövde, Rizom, Tuber, Bulbus, Korm, 
Stolon gövde, Yaprak.  
 
 
4.3.2. Neden - Etki kavramlari  
 
 Çalismadaki neden - etki kavramlari sunlardir;  

Irkilme, Tropizma, Nasti, Fototropizma, Geotropizma, Hidrotropizma, 
Kemotropizma, Haptotropizma, Travmatropizma, Fotonasti, Termonasti, Terleme, 
Diffüzyon, Kök basinci, Terleme – kohezyon. 



  

4.3.3. Tanim – Islev kavramlari  
 
 Çalismadaki tanim –islev kavramlari sunlardir; 

Kök metamorfozu, Depo kökler, Solunum kökleri, Tutunma kökleri, 
Asimilasyon kökleri, Destek kökleri, Sömürme kökleri, Çekme kökleri, Diken kökler, 
Gövde metamorfozu, Stolon gövde, Asimilatif gövde, Sukulent gövde, Sülük gövde, 
Diken gövde, Yaprak metamorfozu, Sukkulent yapraklar, Depo yapraklar, Diken 
yapraklar, Sülük yapraklar, Kapan yapraklar, Çiçek yapraklar, Koruyucu yapraklar.  
 
 
4.3.4. Gelisim kavramlari 

 
Çalismada belirtilen; 
Çimlenme, Olgunlasma kavramlari ise gelisim kavramlaridir 

 
 
4.3.5.Üreme kavramlari  

 
Çalismadaki üreme kavramlari; 
Eseysiz üreme, Bölünme, Tomurcuklanma, Vejetatif üreme, Eseyli üreme, 

Mayoz bölünme, döllenme, Mitoz bölünme, Tozlasma, Çimlenme, Uç sürgen doku, 
Sporla üreme, Izogami ve Heterogamidir. 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5. TARTISMA VE SONUÇ 
 
 

Kavram aglari, kavram haritalari ve anlam çözümleme tablolarinin biyoloji 
ögretiminde uygulanmasi üzerine yapilan bu çalisma sonucunda; söz konusu 
uygulamalarin ülkemiz kosullarinda uygulanabilirligi tespit edilmistir. Özellikle bu 
metotlarin botanikle ilgili alanlarda uygulanabildigi örnekler verilerek açiklanmistir. 
Metotlarin orijinal sekillerle de izah edilmesi ve örneklendirilmesi konunun dogrulugu 
açisindan yararli olmustur. Yapilan örneklemeler ortaögretim seviyesinde oldugu için 
anlasilabilirlik artmistir. 
 Çalisma ile; biyolojinin diger dallarina da bu metotlarla ögretim zenginligi 
katilacagi sonucuna varilmistir. 
 Çalismanin baslangiç kisminda verilen kavramlarla ilgili bilgiler, kavram 
ögretimi metotlarinin uygulanmasi sonucu ulasilabilecek mesafeyi açiklamaktadir. 
Kavramlarin dogru aktarilmasinin ve tanimlanmasinin önemi vurgulanmistir.   
 Incelenen tüm literatürler çalismaya isik tutmakla birlikte, fazla miktarda 
kaynak bulunamamasi çalismayi sinirlandirmistir.  
 Uygulanan yöntemler, varolan bilgiyi en kötü kosullarda bile en verimli sekilde 
kullanmayi saglayan yöntemlerdir. Dolayli yoldan da olsa bu metotlarin uygulanmasi 
sonucu ülkemiz egitim, ögretim ve ekonomisine katkisi olacaktir. Ayrica bu metotlar 
anlatim metotlarina büyük bir güç ve destek saglayacaktir. 
 Bu çalismaya ait bir web sayfasi da hazirlanmistir. ( www. kavramogretimi/ 
seyirnet. com. tr ) 
 Sonuç olarak bu tür çalismalarla; mevcut olanaklarin en verimli sekilde 
kullanilmasi için egitim ve ögretimde uygulanan yöntemlerin titizlikle önem sirasina 
göre seçilmesi gerekir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

KAYNAKLAR 
 
 
Akaydin, G., Soran, H., 1998. Liselerdeki Biyoloji Ögretmenlerinin Derslerini Deneyler 

Ile  Isleyebilme Olanaklari. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 
(14):11-14 

Alkan, H., 1993. Fen Bilimlerinde Egitim Ve Ögretmen Yetistirme Modeli. Hacettepe 
Üniversitesi Egitim FakültesiDergisi, (9):115-154 

Binbasioglu, C., 1990. Egitim Psikolojisi. Binbasioglu Yayinevi, Ankara. 
Bozcuk, S., 1995. Genel Botanik. Hatipoglu Yayinevi, Ankara. 
Börü, S., Öztürk,E., Cavak, S., 1999. Lise I Biyoloji. Milli Egitim Basimevi, Istanbul 
Demirci, B., 1993. Çagdas Fen Bilimleri Egitimi Ve Egitimcileri. Hacettepe 

Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, (9):155-160 
Demirkus, N., 1999. Fen Bilgisinde Ögretim Yöntemleri Ve Uygulama larinin Verimli 

Hale Getirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Egitim Fakültesi Dergisi 
Özel Sayi, (11): 414-425 

Ergezen, S., Ohlsson, B., 1996. Biyoloji Ögretimi. YÖK/Dünya Bankasi Milli Egitimi 
Gelistirme Projesi, Ankara 

Erten, S., 1993. Biyolji Laboratuvarlarinin Önemi Ve Laboratuvarlarda Karsilasilan 
Problemler. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, (9): 315-330 

Fidan, N., 1998. Okulda Ögrenme Ve Ögretme . Alkim Yayinevi, Ankara  
Kaptan, F., 1998 a . Fen Bilgisi Ögretimi. Ani Yayincilik, Ankara 
Kaptan, F., 1998 b . Fen Ögretiminde Kavram Haritasi Yönteminin Kullanilmasi. 

Hacettepe  Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, (14):95-99 
Kiziroglu, I., 1994. Genel Biyoloji. Desen Ofset Yayincilik, Ankara  
Kiziroglu, I., 1988. Günümüzde Biyoloji Dersi Ve  Amaçlari. Hacettepe Üniversitesi 

Egitim Fakültesi Dergisi, (3):243-250 
Korkmaz, S., Bulut, Ö., Sagdiç, D., 1998. Lise III Biyoloji. Milli Egitim Basimevi, 

Istanbul 
Morgil, I., 1990. Ülkemizde Fen Ögretimi  Ve Sorunlari. Hacettepe Üniversitesi Egirtim 

Fakültesi Dergisi, (5):21-27 
Özbas, G., Soran, H., 1993. Devlet Liseleri,Özel Liseler Ve Anadolu Liselerindeki 

Biyoloji Egitiminin Karsilastirilmasi. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi 
Dergisi, (9): 263 -270 

Turgut, M.F., Cunningham, R., 1993. Ilkögretim Fen Ögretimi. YÖK/Dünya Bankasi 
Milli Egitimi Gelistirme Projesi, Ankara  

Sucu, A., Bayar, S., Küpeli, M., 1999. Lise II Biyoloji. Milli Egitim Basimevi, Istanbul 
Sümer, E., Soran, H., 1991. Ortaögretimde Biyoloji Programlarinin Degerlendirilmesi. 

Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, (6): 241-257 
Ülgen, G., 1997 a . Egitim Psikolojisi. Alkim Yayinevi, Ankara 
Ülgen, G., 1997 b . Kavram Gelistirme. Setma Yayinevi, Ankara 
 
 
 
 



  

ÖZGEÇMIS  
 
 

19.08.1975 yilinda Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dogdu.Ilk ve orta ögrenimini 
Kadirli’de tamamladiktan sonra 1994 yilinda Yüzüncüyil üniversitesi Egitim Fakültesi 
Biyoloji Ögretmenligi bölümünü kazandi. 1998 de bu bölümden mezun olduktan sonra 
ayni yil Van merkez Vali Mithat Bey Ilkögretim Okuluna Fen Bilgisi ögretmeni olarak 
atandi. 1999 da Yüksek Lisans egitimine basladi. Halen ögretmenlik görevini 
sürdürmektedir. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ÖZET
	ABSTRACT
	Anahtar Kelimeler: Biyoloji (Botanik) , Kavramlar, Ögretim
	1. GIRIS
	1.1.1. Biyoloji dersinin özel amaç ve içerikleri
	1.2. Kavramlar
	1.2.1. Kavram gelistirme süreçleri
	1.2.2. Kavramlarin siniflanmasi
	1.2.3. Kavramlarin asamaliligi ve kavramlar arasi iliskiler
	1.2.3. Kavramlarin asamaliligi ve kavramlar arasi iliskiler
	1.3. Kavram Olusumu ve Ögrenilmesi
	1.3.1. Kavram olusmasi
	1.3.2. Kavramlarin ögrenilmesi
	1.3.3. Kavram ögrenme kosullari
	1.3.5. Kavram analizi
	1.4. Kavram Ögretimi
	1.4.1. Kavram ögretiminde örnek kullanma
	1.4.2. Kavram ögretmede tekrar
	1.4.3. Anlam çözümleme tablolari
	Çizelge.1.1.Bitkiler ve üreme sekilleriyle ilgili anlam çözümleme tablosu
	Çizelge 1.2. Bitkisel dokular ve özellikleri ile ilgili anlam çözümleme tablosu
	Çizelge.1.3.Bitki gruplari ve yasama özellikleriyle ilgili anlam çözümleme tablosu
	1.4.4. Kavram aglari
	1.4.5. Kavram haritalari
	Sekil 1.1. Bitki büyümesi ile ilgili kavram haritasi
	Sekil 1.3. Kök ile ilgili kavram agi
	Sekil 1.4. Gövde ile ilgili kavram agi
	Sekil 1.5. Yaprak ile ilgili kavram agi
	1.5.2. Kavram haritalarinin dersin degisik düzeylerinde degisik amaçlarla kullanilmasi
	3. MATERYAL VE YÖNTEM
	4. BULGULAR
	4.1. Kavram Gruplandirilmasi
	4.2. Ortaögretim Biyoloji Kitaplarinda Kullanilabilecek Botanik Kavramlarinin Tanimlari
	5. TARTISMA VE SONUÇ
	KAYNAKLAR

