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Özet 
Kimya eğitiminde anlamlı öğrenmenin en önemli göstergesi, öğrencilerin öğrendikleri kimya kavramlarını 

günlük yaşantılarında sıklıkla karşılaştıkları olayları açıklamada kullanabilme düzeyleridir. Bunun 

gerçekleşebilmesi için öğrencilerin iyi birer fen okuryazarı olmaları gerekmektedir. Buradan hareketle bu 

çalışmada, kimya öğretmen adaylarının kimya bilgilerini günlük hayattaki olaylarla ne oranda 

ilişkilendirebildikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada gelişimci araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem 

çerçevesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği programında öğrenim 

gören 51 erkek, 58 bayan olmak üzere toplam 109 öğretmen adayı çalışmaya katılmıştır. Çalışmada veri 

toplamak için günlük olaylarla ilişkili 15 açık uçlu sorudan oluşan bir test kullanılmıştır. Testteki sorular 

araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Çalışma sonucunda kimya öğretmen adaylarının kimya bilgilerini günlük 

hayatta ki olaylarla ilişkilendirmede zorlandıkları tespit edilmiştir. 
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THE LEVEL OF CHEMISTRY STUDENT TEACHERS OF RELATING THEIR CHEMISTRY 
KNOWLEDGE TO EVENTS IN DAILY LIFE 

 
Abstract 
The most important indicator of meaningful learning in chemistry education is the ability of the students use 

the chemistry knowledge they have learned in order to explain the chemical phenomena they have frequently 

encountered in their daily lives. For this to happen, the students must be a good science literate. In the present 

study, it was tried to determine what extent the chemistry teacher candidates related their chemistry 

knowledge to the events of daily life. The study used the developmental research method. 109 student 

teachers (51 male and 50 female) from Department of Secondary Science and Mathematics Education 

Chemistry Teaching Program at the Karadeniz Technical University Faculty of Fatih Education participated in 

the study. In this study, a test including 15 open-ended questions was used to collect data and all the questions 

were developed by the researchers. The results from the study indicated that the chemistry student teachers 

participating in the present study had difficulty in linking their chemical knowledge to the daily life phenomena. 
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