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ÖNSÖZ 
Bu rehber, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katılacak öğrencilere 
yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje çalışması yapacak öğrencilerin ve proje çalışmasına 
danışmanlık yapacak öğretmenlerin başvuruda bulunmadan önce bu rehberi dikkatle okumaları 
sorunsuz bir başvuru süreci için önemlidir. Öğrenci ve danışmanların projenin her aşamasında, 
TÜBİTAK tarafından belirlenen yarışma kurallarına uymaları, hem kendilerine kolaylık sağlayacak, 
hem de çalışmalarının daha sağlıklı sonuçlanmasını mümkün kılacaktır. 

Bu yarışmanın temel amacı öğrencilerin sosyal ve eğitim hayatında karşılaştıkları ve duydukları 
problemler veya sıkıntılar üzerinden; genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, soru sormaya, 
merak etmeye teşvik etmek suretiyle, yaşanılan problem ve sıkıntılara çözüm aramaya 
yönlendirmektir. Ortaokullarımızdaki gençlerin gerek şahsını ve gerekse toplumu ilgilendiren 
problemleri kavrama ve çözme yeteneğini açığa çıkarmaktır. Bir problemin tanımlanmasından 
çözümüne kadar aşılması gereken ve belirli prensipler ile yürütülen tüm süreç, akademik 
ortamlarda Araştırma Projesi olarak tanımlanmaktadır. Ortaokul seviyesindeki çok genç beyinler 
problemin oluşturulmasında, kullanılacak materyallerde ve gerçekleştirilecek çözüm yöntemleri 
noktasında bir “özgün fikir” sahibi olabilirler ve danışman öğretmenleri gözetiminde özgün 
fikirlerini araştırma projesine dönüştürebilirler. Unutulmamalıdır ki, ortaya çıkan fikir basit; fakat 
çok orijinal ve pratik bir çözüme yönelik olabilir. Geçmişte görülmüştür ki, çok büyük başarıların 
her birinin temelini çoğu kere küçük yeni fikir ve basit araştırmalar oluşturmuştur. Ortaokul 
öğrencileri kendi ürettikleri fikirleri geliştirme ve problemlerini çözme aşamasında 
üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek alabilirler. TÜBİTAK gençlerimizden sadece 
özgün fikirleri kapsayan projelere çağrı yapmamaktadır. Her bilim sahasının, ortaokul ortamında 
yapılması ve uygulaması çok zor olan problemlerin tekrar projelendirilmesine de davette 
bulunmaktadır. Ancak üniversitelerde, araştırma merkezlerinde veya yurt dışındaki kurumlarca ele 
alınmış konuların ortaokul öğrencisi bakışı ile yeniden projelendirilmesine de genç beyinlerdeki 
araştırma kültürünü geliştireceğine inanmaktadır. Her yarışma gibi bu yarışmada da başarılı 
öğrencilerimize ve danışmanlarına maddi ve manevi ödüller verilmektedir. Yarışmanın ödülleri, bu 
sürecin “amacı” değil, gençlerimizi teşvik eden birer “araç” tır. Çünkü bu tür proje 
çalışmalarında temel amaç, okullarımızdaki öğrencilerin bizzat proje çalışmalarında yer 
almalarını sağlayarak düşünen, sorumluluk alan, çevresinde gördüğü ve duyduğu problemlere 
duyarlı, kurgulayan ve üreten nesillerin nitelik kazanmalarını sağlamaktır. Her sosyal olayda 
olduğu gibi akademik bir etkinlik olan bu tür yarışmaların da mutlaka uyulması gereken kuralları ve 
etik değerleri vardır. Yarışmaya katılmayı planlayan öğrencilerimizin ve bu öğrencilerimize 
danışmanlık yapacak öğretmenlerimizin, başka insanların fikir ve çalışmalarını onların izni 
olmadan ve proje içerisinde kaynak olarak göstermeden, kendi fikri ve çalışması gibi sunmanın 
çok büyük bir ahlaki zafiyet ve etik suç olduğunu bildiklerinden emin olduğumuzu ifade etmek 
isteriz. Proje konusunun seçimi, işlenişi, yazılması, sunumu ve jüri değerlendirilmesi konularında 
yararlı olabilecek genel bilgiler bu rehberde mevcuttur. Öğrencilerin, proje özetini ve raporunu 
hazırlarken yol gösterici uyarılara ve etik kurallara mutlaka uyması gerekir. 

Bu proje rehberinin, yarışmaya katılacak öğrencilere ve onlara yardımcı olacak değerli 
danışmanlara yararlı olacağını umar, ülkemizin geleceği olan gençlerimize çalışmalarında başarılar 
dileriz. 

 
TÜBİTAK 

Bilim İnsanı Destek 
Programları Başkanlığı  
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Araştırma Projesi Yarışması Niçin, Nerede ve Nasıl Düzenleniyor? 
 

İnsanlar yaşadığı çevreyi, çevrenin içinde bulunduğu dünyayı, dünyanın içinde bulunduğu kâinatı merak 
ederler. Çevrede bulunan canlılar ve bitkiler hakkında yaşadıkları sevindirici ve üzüntü veren olaylar 
üzerinden bazı sorular sorarlar. Bir kısım insanlar ise çevresini hep meraklı bakışlar ile gözlemlerler. 
Sonuç olarak, her insanın az veya çok çevresi ile ilişkili cevaplanması gereken soruları vardır. Bugün 
gördüğümüz teknolojik seviyenin ve insanlığın ulaştığı refah seviyesinin nedeni bu sorulara verilen 
başarılı cevaplardır. Bu sorular kıyamete kadar hep sorulacak ve er veya geç cevaplar bulunmaya 
çalışılacaktır. İmkânsız gibi görünen pek çok teknolojik cihaz yine çevremizdeki gözlemlerden esinlenerek 
geliştirilmiştir. İnsanlar merak ettikleri soruların cevaplarını yine çevresinde bulabilmişlerdir. İnsanlar 
kâinatta var olan sırları çözerek bilgilerini artırmışlar ve bu bilgilerini sorulan sorulara cevap vermek için 
kullanmışlardır. Bu işe ömrünü adayan insanlara bilim insanı ismi verilmiştir. Bilim insanları çevreyle olan 
gözlemlerinden elde ettikleri bilgilerini kanun, prensip ve denklemlerle yazılı hale getirmişlerdir. Bu kanun, 
prensip ve denklemler ile Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Tarih, Sosyoloji, Coğrafya, Psikoloji gibi bilim 
sahaları oluşmuştur. Elde edilen yazılı bilgiler birikerek literatürü (Kaynakları) oluşturmuştur. Daha sonra 
gelen insanlar ise sorularına cevap ararken, ilk önce bu literatür bilgilerini öğrenmişler daha sonra ise bu 
bilgiler üzerine yeni bilgiler ilave etmişlerdir. İnsanlar sorularına cevap ararken bazen teorik bilgilerden 
(kanun ve denklemler), bazen deneysel çalışmalardan, bazen de gözlemlerden faydalanmışlardır. Bugün 
artık sorular ve cevapları belirli bir disiplin dahilinde bilimsel çalışma olarak yürütülmektedir. Çok önceleri 
çok az insan tarafından amatörce yürütülen çalışmalar bugün üniversiteler ve araştırma merkezlerindeki 
ekiplerce profesyonelce yürütülmektedir. Teorik bilimlerdeki bilgileri uygulamaya döken ve bu suretle 
teknolojik gelişmeyi sağlayan mühendislik bilimleri, gizli ve açık tüm kaynakları analiz ederek siyasi, 
sosyal ve tarihi projeksiyon yapan sosyal bilimler gelişmiş ülkelerin başarılı oldukları sahalardır. Hiç 
şüphesiz ki bilimsel çalışmaların merkezinde insan vardır. Bilgi tek başına onu değerlendirecek bir insan 
olmadan anlam ifade etmez.  
Bugün herhangi bir sosyal veya teknik problemin çözümü belirli bilimsel disiplinler dahilinde Araştırma 
Projesi adı altında yürütülmektedir. Gelişmiş ülkelerde bazı kurumlar problemlerini ortaya koymakta, 
üniversitelerdeki ve araştırma merkezlerinde ekipler ise bir araştırma projesi ile bu problemlere çözüm 
üretmektir. Bazı kuruluşlar ürettikleri ürün hakkında kamuoyu yoklaması yapmakta, kendisine ulaşan 
şikayetleri ciddiye almakta ve ürününü daha da geliştirmek için gayret göstermektedir. Bugün özel veya 
resmi kurum ve kuruluşlarda en çok talep edilen husus araştırma ve bilimsel çalışmalar hususunda 
kabiliyetli insandır. Bu proje yarışmasının amacı da Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu araştırmacı insan 
potansiyelini ortaya çıkarmak, var olan potansiyeli harekete geçirmektir. Bilimsel çalışma ve araştırma 
noktasında meraklı gençlerimize bir platform oluşturmaktır.  
Bu yarışma tüm Türkiye ölçeğinde yapılmaktadır. Türkiye yarışma için 12 bölgeye ayrılmıştır. Her bölge 
için bir il, merkez olarak seçilmiştir. Her bölgeye il merkezinden iki öğretim üyesi, TÜBİTAK tarafından 
yarışmalardan sorumlu Bölge Koordinatörü ve Bölge Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.  
Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Konya, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun 
ve Van bölge merkezi illerdir. İllerin bölgelere dağılımları aşağıdaki Şekil-1 de verilen haritada görülebilir. 
Yarışma 8 bilim alanında düzenlenmektedir. Bu alanlar şunlardır: 

1. Biyoloji  
2. Değerler Eğitimi  
3. Fizik 
4. Kimya  

5. Kodlama 
6. Matematik 
7. Tarih 
8. Türkçe
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Şekil-1: Yarışma Bölgeleri Haritası 

Başvurusu yapılan bir proje tüm aşamaları başarıyla geçerse üç aşamada üç kez bilim jürisi 
değerlendirmesine tabii olacaktır. Bu aşamalar şu şekildedir: 

I. Aşama : Ön Değerlendirme 
II. Aşama : Bölge Sergisi 
III. Aşama : Türkiye Final Sergisi 

Ön değerlendirme online olarak bilim jürilerince öğrencilerin gıyabında yapılmaktadır. Diğer aşamalarda 
ise öğrenciler bilim jürileri önünde mülakat (sözlü) sınavına tabii tutulmaktadır. Sergiler halka ve 
öğrencilere açık yapılmaktadır. Projelerin değerlendirme süreçleri ve detayları ile sergi süreçleri sonraki 
bölümlerde verilecektir. 
Yarışmaya Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenim gören tüm ortaokullardaki öğrenciler yarışmacı ve tüm 
öğretmenler ise danışman olarak katılabilir. Yarışmaya her öğrenci sadece bir proje ile katılabilir. Bir proje 
en çok iki öğrenci tarafından hazırlanabilir. Öğrenciler ve danışmanlar aynı okuldan olmalıdır. Bir projede 
sadece bir danışman görev alabilir. Bir danışman sadece 5 (beş) projeye danışmanlık yapabilir. Projede 
danışman olması zorunludur. Danışmanın alanı proje konusu alanında olması zorunlu değildir. Aynı ya da 
başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu 
yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz.  
TÜBİTAK tarafından düzenlenen bu araştırma projesi yarışmasında gençlerimizin projelerini iki bölüm 
halinde yazılı olarak sunmaları beklenmektedir. Proje Özeti ve Proje Raporu olarak talep edilen bu 
bölümlerin nasıl hazırlanacağı ve sahip olmaları gereken formatlar ilerleyen bölümlerde detaylıca 
verilecektir. Bununla birlikte bir araştırma projesinin hazırlanmasında riayet edilmesi gereken en önemli 
husus bilimsel etiktir. Literatüre veya kaynaklara katkıda bulunmuş insanlara duyulması gereken saygıdır. 
Bugün fikri haklara tecavüz, çok eskiden beri suç sayılan hırsızlık ve yan kesicilikten farklı 
görülmemektedir. Lisanslama ve patent alma yoluyla fikri haklar ve ürünler kanun ile koruma altına 
alınmaktadır. Bu nedenle proje hazırlamayı düşünen gençlerimize uyulması gereken bilimsel etik kuralları 
ve TÜBİTAK tarafından talep edilen yarışma kurallarını hatırlatan bu proje rehberi açıklamasına devam 
etmek gerekir. Binlerce insanın katkısıyla oluşmuş kaynaklardan faydalanırken ve deneysel çalışmalar 
yaparken uyulması gereken kuralların bilinmesi en başta değinilmesi gereken ahlaki ve etik hususlardır.  
Gençlerimizin insan haklarına saygı duyması kadar hayvan haklarına da saygı duyması eğitim hayatının 
ilk maddeleri arasında yer alması gerekir. 
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Önemli Uyarılar, Yarışma Kuralları ve Etik Kurallar Nelerdir? 

Bu yarışmada, başvurusu yapılan araştırma projelerinin öğrencilerin özgün düşünce ve fikirlerinden 
kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış 
olması beklenmektedir. Asıl amacın gençlerdeki araştırmacı ruhu açığa çıkarmak olması nedeniyle, proje 
konusunun bilimsel seviyesinin ortaokul eğitimin seviyesinin üstünde olması ve araştırma merkezleri veya 
üniversitelerden laboratuvar ve bilimsel görüş desteği almaları makul karşılanacaktır. Bu süreçte yarışmaya 
katılan öğrenci ve danışmanların belirli etik kurallara uyması beklenir.  

Projenin ret edilmesine ve bir işlem tesis edilmesine neden olan etik ihlaller şunlardır: 
• Herkesin ulaşamayacağı kaynaklardan öncelikli ve özellikli olarak yararlanılması,  
• Sonuçlandırılmış veya devam eden başkasına ait bir çalışmanın kendisine aitmiş gibi sunulması,  
• Projede başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi 

kullanılması,  
• Daha önce sunulan bir projenin içeriğini değiştirmeden küçük başlık, alan ve kelime değişimleriyle 

tekrar sunulması. 
Bu kuralları ihlal eden öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki 3 yıl süresince TÜBİTAK etkinliklerine 
katılamayacaktır. 

Önemli Not: Daha önce bu yarışmaya başvurmuş ama başarısız olmuş projeler ile üzerinde yeni iyileştirmeler 
yapılarak tekrar başvuru yapılabilir. Ancak bu durumda eski projenin Proje Raporunun Kaynaklar (literatür) 
kısmında yer alması ve Giriş bölümünde zikredilmesi gerekir. İlave olarak, böyle bir başvuruda eski ve yeni 
projeler arasındaki farkları kısaca özetleyen bir Farklılıklar Tutanağının başvuru esnasında Proje Raporuna 
eklenmesi gerekir.   

Projenin elenmesine ve Bilim Jürisi tarafından ret edilmesine neden olan ihlaller şunlardır: 
• Proje özeti ve raporunda öğrenci, danışman ve okul isimlerinin, simgelerinin, bayraklarının, 

logolarının ve resimlerinin, metin veya filigran olarak bulunması, anket formlarında yazılması ve 
kodlama alanında projelerde ekranda çıkması kesinlikle yasaktır. Bu projeler değerlendirmeye 
alınmadan elenecektir. 

• Takım halinde yarışmaya katılan iki öğrencinin de bölge ve final sergilerine davet edilmeleri halinde, 
sergi açılışı, sergi boyunca stant başında ve mülakat sınavında hazır bulunmaması, 

• Konunun uzmanlarından gereğinden fazla yardım alınması,  
• Yarışmacıların jüri üyelerine projeyi gerçekleştirirken kullandıkları malzeme ve bilgi kaynaklarını 

açıklamaması, kendilerini destekleyen ve yönlendiren kişileri/kurumları belirtmemesi, 
• Kişilik haklarını ihlal eden ve bilinen insanlara hakaret içeren cümlelerin kullanılması, 
• Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katılması,  
• Başvuru sisteminde yanlış alan seçimi yapılması (Örneğin, Kimya alanında başvuru yapması gereken 

projenin Biyoloji alanından başvuru yapması). Alan uygunluğuna bilim jürisi karar verecektir.  
• Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde online başvuru yapıldıktan sonra 

onayı kaldırılmış projeler değerlendirmeye alınmaz. 
• Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil edecek projeler sunulması,  
• Canlı hayvan üzerinde deney yapan öğrencilerin bu noktadaki etik kurallara uymaması, 
• Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen vb. maddeler ihtiva 

eden projeler sunulması.  
Özellikle son üç uyarı ile ilgili detaylar takip eden sayfada verilmiştir. Etik ihlalin oluşması halinde karar 
verecek makam projeyi incelemek üzere alanında uzman öğretim üyelerinden (Profesör, Doçent ve Yardımcı 
Doçent) kurulmuş olan en az 3 (üç) kişilik Bilim Jürisi’dir.  

Tüm değerlendirmelerde olduğu gibi etik kuralların ihlal edilip edilmediği konusunda da bilim 
jürisi kararı kesindir. 
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Hayvan Deneylerinde Uyulması Gereken Etik Kurallar Nedir? 
 
Hayvan deneyi içeren projeler yapmayı planlayan öğrencilerin deneylerinde öncelikle üniversitelerdeki 
etik kurullardan izin alması gerekir. Yapılacak projenin etik olarak uygun olduğuna dair belgeyi, istenmesi 
halinde vermek üzere hazır bulundurmalıdır. Deneylerinde, omurgalı hayvanlar kullanmak yerine, olası 
tüm diğer alternatifleri gözden geçirmelidir. Önerilen bazı alternatifler aşağıda verilmiştir. 
 

a) Hücre ve doku kültürleri, 
b) Mikroorganizmalar, 
c) Bitkiler, mantarlar ve mayalar, 
d) Omurgasız hayvanlar (örneğin; protozoonlar, Planaria, böcekler), 
e) Zebra balığı ve kurbağa, 
f) Matematik veya bilgisayar modelleri. 

Yine de omurgalı hayvanlar içeren deneyler yapılacaksa aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur. 
1. Hayvanların öldürülmesini, vücudunda herhangi bir kesi yapılmasını, herhangi bir uzvunun ya da 

dokusunun vücuttan ayrılmasını (kan alma dâhil) gerektiren, 
2. Hayvanlara ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, zehirli ya da etkisi kesin olarak 

bilinmeyen (örneğin çeşitli bitki özütleri) tehlikeli ve yabancı maddelerin verildiği, 
3. Hayvanların aç veya susuz bırakıldığı, hayvanların acı ve eziyet çekmesine neden olan, onlara 

rahatsızlık veren ve sağlığını tehdit eden deneyleri içeremez. 
 

Yukarıdaki üç maddeyi ihlal eden projeler kesinlikle kabul edilmeyecek ve hangi aşamada olursa olsun 
iptal edilecektir. 

 
Bunların dışında, gözleme dayalı (örneğin hayvanın doğal yaşama ortamında gerçekleşen ve hayvana 
müdahale edilmeyen davranış deneyleri) ya da hayvanın çeşitli fiziksel özeliklerinin (örneğin yaş, boy, 
ağırlık, renk, metabolik hız, vb.) ölçülmesini ya da atıklarının analizini içeren deneyler kabul edilebilir.  

 
Fare : Mus musculus, Sıçan          : Rattus norvegicus,             Tavşan: Oryctolagus cuniculus, 
Kobay : Cavia porcellus, Golden Hamster   : Mesocricetus auratus,         Köpek : Canis familiaris, 
Kedi : Felis catus, Bıldırcın            : Coturnix coturnix, 
 

Bu deneylerde kullanılacak hayvanlar; düzenli, sağlık ve hijyen koşullarına uygun üretim-bakım yapan 
merkez ya da laboratuvarlardan sağlanmalı ve bu durum mutlaka belgelenmelidir. Hastalık (özellikle 
insana bulaşan) taşıdığı bilinen ya da böyle olduğundan şüphe edilen hayvanlar kesinlikle 
kullanılmamalıdır. Hayvan deneyi içeren projelerin yukarıdaki koşullara uygunluğu konusunda karar 
yetkisi bilim jürisine aittir. 
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İnsan Deneylerinde Uyulması Gereken Etik Kurallar Nedir? 
İnsan üzerinde deneyi içeren projeler yapmayı planlayan öğrenciler deneylerinde öncelikle 
üniversitelerdeki etik kurullardan izin alması gerekir. Yapılacak projenin etik olarak uygun olduğuna dair 
belgeyi, istenmesi halinde vermek üzere hazır bulundurmalıdır. Kesinlikle insanlardan kan almayı ya da 
herhangi bir madde vermeyi gerektiren deneyler ile önceden alınmış ve depolanmış insan kanıyla yapılan 
deneyler içeren projeler ile başvuru yapılamaz. İnsan deneyleri içeren projeler yapmayı planlayan 
öğrenciler aşağıdaki kurallara uymak zorundadır ve insan içeren deneyler aşağıdaki durumlar ile sınırlıdır:  

1. Birey ya da grup davranışlarını ölçmeye yönelik deneyler (denekleri rahatsız edici ya da onlara 
zarar verici koşullar altında olmayan), 

2. Doğal duyusal uyarılara (ışık ya da ses gibi) verilen tepkilerin ölçülmesi, 
3. Saç teli ya da damak/yanak içi epitel döküntüsü örnekleriyle yapılan DNA analizi deneyleri. 
4. Yukarıda söz edilen deneylerin kabul edilebilmesi için denek olarak kullanılacak kişi/kişilerin 

deney hakkında önceden ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesi, denek olmayı kabul ettiğine dair 
yazılı onayı (çocuk denekler için bu onay ebeveynlerinden alınmalıdır) ile çalışma için destek 
alınan kurumun etik kurulunun yazılı izni gereklidir. 

5. Kişilerin özel hayatına müdahale edilmemesi, herhangi bir şekilde fiziksel veya ruhsal zarar 
görmemelerine ve kişilik haklarına dikkat edilir. 

6. Bilgi talep edilen kişilerin bu bilgileri verip vermeme kararları tamamen kendilerine aittir. Kişiler 
kısmen de olsa zorlanamaz. 

7. Araştırma amacıyla toplanan özel nitelikteki bilgilerin sadece araştırma için kullanılmalıdır. Bu 
bilgiler hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşılmaz. 

8. Araştırmalarını bir laboratuvarda gerçekleştirecek olanlar laboratuvar güvenlik kuralları hakkında 
bilgilenmelidir. 

 
İnsan deneyi içeren projelerin yukarıdaki koşullara uygunluğu konusunda karar yetkisi bilim jürisine aittir.   
   

Tüm değerlendirmelerde olduğu gibi etik kuralların ihlal edilip edilmediği konusunda da bilim 
jürisi kararı kesindir. 
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BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR? 
Bilimsel araştırmaların amacı; yaşadığımız çevre ve dünya hatta evren hakkında merakımıza binaen veya 
yaşadığımız sıkıntılardan kaynaklı sorduğumuz sorulara ikna edici cevaplar bulmaktır. Bilim insanları çok değişik 
konularda Bilimsel Araştırmalar yaparak çok çeşitli bilgiler (prensipler, kanunlar), materyal (örnek olarak 
metaller, elektronik kartlar, piller, enerji dönüşüm sistemleri gibi) ve yöntemler (analitik, sayısal ve deneysel 
çözüm metotları) üretirler. Birbirinden bağımsız ortaya çıkan küçük veya büyük bilgi, materyal ve çözüm 
yöntemlerini dikkate alan bazı bilim insanları ve araştırmacılarda ortaya çıkan bu ürünlerin birkaçını kullanarak 
bir Araştırma Projesi kapsamında insanın hayatını kolaylaştıran merakını gideren pratik ürünler, yeni fikirler, yeni 
sistemler ortaya koyarlar. Dolayısıyla bir bilimsel araştırma veya araştırma projesi bir soru ile başlar. Soru sormak 
için ise gözlem yapmak, merak etmek ve sıkıntı yaşamak gerekir. Sorular insanların bireysel, sosyal, siyasal, 
eğitim, teknolojik ve sağlık hayatı ilgilendiren bir soru olabilir. Her soru ve yaşanılan sıkıntılar sosyal veya teknik 
bir problemin tarifini getirir. Yükselen şikâyetler, çoğalan sorular, artan meraklar karşımıza problem yumağı 
olarak çıkar. Böylece bilimsel araştırmanın ikinci aşaması problemin detaylı bir şekilde tarif edilmesi olacaktır. 
Problemin sebepleriyle ve büyüklüğü ile birlikte en ince detayına kadar tarif edilebilmesi çözümündeki başarı 
oranını da o kadar artıracaktır. Problemin eksik ve yanlış tarif edilmesi çözüm başarısını da düşürecektir. Bugün 
insanlar pek çok problem ile mücadele etmektedirler. Eğitim hayatında öğrencilerin derslere ilgisizliği, ergenlerde 
sivilcenin sebepleri, akıllı telefonlara ve internet oyunlarına aşırı düşkünlük, gıdalarımızdaki suni katkılar, enerji 
tüketimindeki savurganlık, enerji ve çevre problemleri, sağlık hayatında yaşanan sıkıntılar, komşuluk ilişkileri, 
tarihimizin yanlış ve eksik anlatılması, ülkemizin çevresinde yaşanan siyasal gelişmeler gibi çözülmesi ve analiz 
edilmesi gereken pek çok problem vardır. Akıllı telefonu çok kullanan kişi için şarjın hemen bitmesine neden olan 
pil bir problemdir. Daha uzun ömürlü pil için talepte bulunur ve biriken talepler ticari firmaları daha uzun ömürlü 
pil için araştırma yapmaya sevk eder. Matematik pek çok öğrenci için korkulan bir derstir. Pek çok eğitimcinin bu 
korku ve önyargıyı yıkmak için yaptığı arayış bir proje çalışmasıdır. Dünyadaki “Türkler Ermenileri katletti” 
iftirasını duyan gençlerin tarihi olaylara yakınlık duyması, milletini bu lekeden kurtarmak için arşiv araştırması 
yapması bir araştırma projesi çalışması olacaktır. Dolayısıyla problemi yaşayan ve problemi çözecek olan kişiler 
farklı olabilir. Bu durumda problemin tarif edilmesi problemi yaşamayan kişinin gözlem kabiliyeti ölçüsünde 
olacaktır. Bu nedenle problemin iyi tarif edilmesi çözülmesi kadar önemlidir.  Problemin detaylı olarak tarif 
edilmesi, boyutunun ve etkisinin tespit edilebilmesi için gözlemler, deneysel çalışmalar veya anketler 
yapabilirsiniz. Öğrencilerdeki matematik korkusunun sebeplerini anlamak için anket düzenleyebilirsiniz. Anket 
öğrencileri ve velileri de kapsayabilir. Burada problemin tarif edilmesindeki başarının seviyesini ankette 
kullanılacak sorular, denek sayısı ve sonuçları analiz edeceğiniz istatistiksel yöntem belirleyecektir. Gençlerde 
alışkanlık haline gelen hamburger ve enerji içeceğinin genç bedenler üzerinde oluşturduğu etkinin boyutunu 
belirlemek için idrar, dışkı veya ter numuneleri üzerinden deneysel çalışmalar, bu beslenme alışkanlığının 
nedenlerini öğrenmek için anket ve istatistiksel çalışmalar yapabilirsiniz. Hatta bu gençleri uzun zaman diliminde 
gözlemleyerek bedenlerindeki ve hareketlerindeki değişimleri takip edebilirsiniz. Kullanılacak deneysel yöntem 
tipi ve ölçülecek denek sayısı sonuçların başarısı üzerinde etkili olacaktır. Problemin detayı, analiz boyutu, 
kullanılacak materyal ve çözüm tekniklerinin büyük oranda belirli olması Proje Amacının netleşmesi anlamına 
gelecektir. Böylece proje tamamlandığında hangi hedeflere ulaşılacağı hakkında bilgiler ortaya çıkacaktır.  

Problem detayı ve Proje Amacı tarif edildikten sonra yapılacak ikinci eylem literatüre ve kaynaklara bakmak 
olacaktır. Literatürdeki sahip olduğunuz probleme benzer çalışmaları araştırarak projenizin özgünlüğü hakkında 
bilgi sahibi olmanız gerekir. “Daha önce başka insanlar böyle bir problem üzerinde çalışma yapmışlar mı?” 
sorusuna cevap aramak önemlidir.  Başka insanlar sizin probleminizi ele almış ve çözüm önermiş ise çalışmanız 
özgün olmayacaktır. Daha önce bu problem hiç kimse tarafından ele alınmamış ise bu durumda probleminiz 
özgün olacaktır. Eğer problem başkaları tarafından da ortaya konulmuş ise bu durumda problemi tarif etmek için 
kullandığı tekniklere bakmanız gerekecektir. Diğer insanlar bu noktada “Hangi deneysel, matematiksel ve 
istatistiksel yöntem kullanmışlardır?” sorusuna cevap aramanız gerekecektir. Eğer siz onlardan farklı bir yöntem 
ile problem tarifi yapmış iseniz, bu durumda belirleme metodunuz özgün olacaktır. Eğer bu noktada aynı 
yöntemleri kullanmış iseler bu durumda da problemi nasıl çözdüklerini araştırmanız gerekecektir. Araştırma 
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projesinin üçüncü aşaması, tarif edilen Problemin Çözülmesi olacaktır. Probleminizi analitik, sayısal ve deneysel 
yöntemleri kullanarak çözebilirsiniz. Pek çok analitik, sayısal ve deneysel çözüm tekniği mevcuttur. Eğer siz 
probleminizi literatürde yapılmış yöntemlerden farklı bir yöntemle çözmüş iseniz çözüm yöntemi noktasında 
özgünlük sahibi olacaksınız demektir. Problemlerin tespitinde ve çözümünde pek çok teknik ve pek çok materyal 
kullanmak mümkün olacaktır. Yeni araştırma projelerinde daha ucuz, daha hızlı, daha doğru, daha sağlıklı, daha 
uzun ömürlü, daha seri, daha verimli gibi daha üstün vasıflara sahip yeni ürünler için çözüm teknikleri ve uygun 
materyal bulmak proje çalışmanıza özgünlük katacaktır. Bir bilimsel projenin en önemli dördüncü aşaması çözüm 
sonrası bulunan Sonuçların Değerlendirilmesi olacaktır. Problemin en iyi şekilde çözülmüş olması için yeterli 
sayıda sonuç üretmiş olmanız gerekir. Daha önceden kaç durum için çözüm yapacağınızı, deneysel veya sayısal 
analiz yapacağınızı belirlemiş olmanız gerekir. Bu bilginin, problemin oluşturulması esnasında hemen hemen 
kafanızda şekillenmiş olması gerekir. Çünkü problemi tarif ederken çözüm potansiyelinizin üzerinde bir hedef 
belirlemek çözümsüzlük olacaktır. Analitik çözüm yapamayacağınız bir teori kullanmanız, deneysel olarak 
ölçemeyeceğiniz boyutlar ve fiziksel büyüklükler dikkate almak sizi çözüme götürmeyecektir. Bulduğunuz 
sonuçları, resimle, grafikle, tabloyla veya bir denklem ile raporunuza taşıyabilirsiniz.      

Araştırma projenizde problemin çözümünü tüm boyutlarıyla çözme şansınız her zaman olmayabilir. İmkânlarınız 
ve zamanınız problemin tüm noktalarını aydınlatmaya yetmeyebilir. Bu durumda gelecek çalışmalarda eksik kalan 
kısımları tamamlamaları için diğer insanlara tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Eğer yeni bir metot veya materyal 
geliştirmiş iseniz bu materyal ve metodun uygulanabileceği diğer problemler içinde önerileriniz olabilecektir. Bu 
Tavsiyeler veya Öneriler bölümleri proje çalışmanıza pozitif katkı yapacaktır ve bilimsel çalışmalarda sürekliliği 
sağlayacaktır. Diğer taraftan, bir bilimsel çalışmada her zaman pozitif sonuçlar beklenmemelidir. Bir araştırma 
projesi sonucunda düşünülen çözüm yönteminin yetersiz olduğu, kullanılan materyalin uygun olmadığı, ölçüm 
sistematiğinin yanlış netice verdiği durumlarda mümkündür. Bunlar literatüre kayıt edildiği veya kaynaklara ilave 
edildiği zaman diğer insanlara ufuk açabilecektir. 

Bir problem üzerinde bilimsel düşünceler, bilimsel gözlemler ve deneysel çalışmalardan elde ettiğimiz bulguları 
bir arada düşünüp aralarında anlamlı bir ilişki kurarak (ilişkisiz olduğunu da iddia edebiliriz) prensipler ortaya 
koyabilir, yasalar geliştirip ve problemi tarif eden teoriler üretebilirsiniz. Teori, birçok gözlemin bir arada 
değerlendirilmesi sonunda yapılan açıklamaların denklemsel veya mantıksal izahıdır. Teoriler yeni gözlemlerle 
desteklenebilir ya da küçük değişikliklere gidilebilir. Zayıf ve güçlü teorilerden bahsedilebilir. Ancak, teoriler 
yeteri kadar kanıtla desteklendiğinde kanunlara dönüşürler. Kanun ise, belirli koşullar altında gerçekleşen doğa 
olaylarının açıklanması ve bundan hareketle yapılan genellemelerdir. Örneğin, Kimyada Kütlenin ve Enerjinin 
Korunumu Kanunları, Fizikte Newton Yasaları gibi kanunlar, bilimsel çalışmalarla ortaya çıkmış kanunlardır. Bir 
denklem ile izah edilemeyen bilimsel çalıma sonuçları bir görsel model ile açıklanabilir. Bilimsel modeller, 
sorularımızı cevaplarken yaptığımız açıklamaları ve çıkarımları destekleyen basit aynı zamanda somut 
tasarımlardır. Animasyonlar, simülasyonlar, matematik denklemleri, çizimler, üç boyutlu maketler modellere 
örnek olarak verilebilir. En iyi bilinen modellere “DNA Modeli”, “Atom Modeli” ve “Hücre Zarı Modelini” 
verebiliriz. Modeller, yeni bilgiler ve bilimsel düşünceler ortaya çıktıkça değişebilir. Bir bilimsel çalışmadan veya 
biten araştırma projesinden ortaya çıkacak en özgün sonuçlar bir Prensip, bir Yasa veya bir Model geliştirmek 
olacaktır. Ortaokul seviyesindeki gençlerin pek çok konuda yeterli bilgi düzeyine sahip olması, tüm bilimsel 
gelişmelerden haberdar olması beklenemez. Üniversiteler ve araştırma merkezleri gibi imkan ve kabiliyeti çok 
geniş yerlerde çözülmüş problemler ve özellikle yurt dışında çözülmüş problemler ortaokul öğrencilerimizin 
bakışıyla tekrar çözülmesi de ortaokulca bir özgünlük olacaktır. Bu noktada çözümün kendi imkanları ve 
kapasiteleri ölçüsünde öğrencilerce yapılmış olması esastır. Daha önce çözülmüş problemden mutlaka proje 
içerisinde bahsedilmesi, hatta yeni sonuçlar ile mukayese yapılması etik kurallara uygun olacaktır.     

 
Bilimsel araştırmalarda herhangi bir problemin ortaya konulması ve çözülmesi aşamaları bilim sahasına ve 
problemin tipine göre değişim gösterse de temel olarak aşağıdaki aşamaların olması beklenir.  

• Soru sormak, 
• Problemi tarif etmek ve hipotez kurmak, 
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• Problemin literatürdeki (kaynaklar) benzerlerini taramak ve değerlendirmek, 
• Problemi çözmek ve sonuçlar çıkarmak, 
• Sonuçları tartışmak, 
• Yeni sorular sorarak yeni araştırmalar planlamak,  
• Ekler 

 
BİLİMSEL SORU SORMA: Soru sormak sadece problemin başlangıcını oluşturmaz. Projenin ilerleyen tüm 
aşamalarında soru sorma işlemi devam edecektir. Özellikle projenize özgünlük katmanız için soru sorma hakkı 
hep olmalıdır. Literatüre baktığınız zaman; “falanca bilim insanı problemi niye böyle tarif etmiş? Niçin şu deney 
düzeneğini veya diğer teorik çözüm yöntemini kullanmış? Literatürde şu çözüm yöntemi niçin tercih edilmemiş? 
Benim bulduğum sonuçlar neden kaynaklarda verilen çalışmalardan çok farklı?” türünden sorular hem projenizi 
derinliğine anlamanıza neden olacak hem de proje özgünlüğünün artmasına hizmet edecektir.  Yeni sorular 
araştırmaya yön verir ve yeni araştırmalara kapı açar. Aynı konuyla ilgili farklı birçok soru sorulabilir. Bu soruların 
cevabı sürecinde de çok farklı araştırmalar yapılarak farklı bilgilere ulaşılabilir. Burada sorunuzu, dolayısıyla 
araştırmanızı ne kadar sınırlandırırsanız bilgi, zaman, para ve işgücü bakımından o kadar üstesinden gelebilirsiniz. 
Her araştırma soru sorma ile başlıyor olsa da soruların kalitesi son derece önemlidir. Test edilebilir yani 
araştırılabilir ya da araştırmaya değer soru sormak önemlidir. Aşağıda bazı bilimsel soru örnekleri verilmiştir: 
 

• Bitkilerin büyümesinde gün ışığının etkisi nedir? 
• Öğrenciler matematik dersinden neden korkarlar? 
• Bir balonun hacmine sıcaklığın etkisi nedir? 
• Cep telefonun pili neden kısa zamanda biter?  
• Cisimlerin renginin ışığın soğrulmasına etkisi nedir? 
• Hangi metal en iyi iletkendir? 
• Üçgenin iç açıları toplamı nedir? 
• İlk n tane doğal sayının toplamı nedir? 
• Nem mantarların büyümesini nasıl etkiler? 
• Solucanlar hangi besinleri yiyecek olarak tercih ederler? 
• Sınav olmadan eğitim yapılabilir mi? 

 
PROBLEMİ TARİF ETMEK VE HİPOTEZ KURMAK: Sorduğunuz soru veya merak ettiğiniz konu ile ilgili ayrıntılı bir 
araştırma yapmalısınız. Bunun için öğretmeninizden size danışmalık etmesini isteyebilirsiniz. Sorunuzun ve merak 
ettiğiniz hususun bir bilimsel problem olarak tanımlanması için ne yapmanız gerektiğini öğrenmeye çalışınız. 
Hangi yöntemleri kullanarak ve hangi parametreleri takip ederek problemi izah etmeniz gerektiğinin detaylıca 
izahını isteyiniz. Unutmayınız ki ortaya koyacağınız problem büyüklüğü bundan sonraki aşamaları da 
etkileyecektir. Eğer fen veya mühendislik bilimlerinde problem oluşturuyorsanız problemin değişkenlerini ve 
sabitlerini tespit ediniz. Eğer sosyal bilimlerde bir problem hazırlıyor iseniz öne çıkarmak istediğiniz önemli 
başlıkları tespit ediniz. Böylece projenizden ortaya çıkacak cevaplar hakkında da ön fikirler oluşmuş olacaktır. 
Problemi hangi metot ile çözeceğiniz ve ne gibi beklentilerin olacağı ortaya çıkmış olacaktır. Bu süreç bilimsel 
araştırmalarda hipotez kurma olarak isimlendirilir. Bu süreç sonunda araştırma projesini yapma amacınız ortaya 
çıkmış olacaktır.  

PROBLEMİN LİTERATÜR (KAYNAKÇA) TARAMASI: Sizden önce diğer insanlar probleminize nasıl yaklaşmışlar? 
Hangi yöntemi kullanmışlar? Araştırma konunuz hakkında daha önce neler yapılmış, sizin yapmayı düşündüğünüz 
deneyler yapılmış mı? Sonuçları ne olmuş? Bunları öğrendiğinizde özgün bir proje çalışması planlayabilirsiniz. 
Daha önce yapılan araştırmalarla sizin planladığınız araştırmanın benzer ve farklı yanlarını bilmeniz araştırmanızın 
özgünlüğünü ortaya koymanızda yardımcı olur. Probleminizle ilgili gerçekleştireceğiniz kaynak taramasını tarihine 
ve konusuna göre sınıflandırarak özetler halinde yazılı doküman haline getiriniz. Bu doküman ileride anlatılacağı 
gibi Proje Raporunuzun Giriş Bölümünü oluşturacaktır.  



 

12 

 

 

PROBLEMİN ÇÖZÜLMESİ ve SONUÇLARIN ALINMASI: Problemi Analitik, Sayısal, Gözlem ve Arşiv Taraması, 
Mukayese ve Deneysel çalışmalar ile çözebilirsiniz. Başvurduğunuz alana göre kullanılacak yöntem değişecektir. 
Matematikte başvuru yapan bir öğrenci çözümü analitik ve sayısal yöntemler ile çözerken, Sosyoloji ve Tarih’te 
başvuru yapan gençler İstatistiksel çözüm yöntemine başvurabileceklerdir. Biyoloji ve Kimya alanında hazırlanmış 
bir proje için deneysel çalışma tek çözüm yöntemi olabilir. Bazı projeler için problem çözümü birkaç yöntemle 
yapılabilir. Probleminizi literatürde kullanılmış çözüm yöntemlerinden farklı bir yöntemle çözerek projenizin 
özgünlüğünü artırabilirsiniz. Hangi çözüm yöntemi kullanılırsa kullanılsın probleminiz en az iki değişken ve 
sabitlere sahip olacaktır. Sabitler eşliğinde iki değişkenin birbirlerine göre nasıl değiştiğini tüm boyutlarıyla 
anlamak için yeterli sayıda ölçüm ve analiz yapılmalıdır. Problem çözümünden, çözümün nasıl geliştiğini 
anlayacak kadar değişkenler arasında data (veri) üretilmesi gerekir.     

Bilimsel araştırmalarda kullanılan değişkenler ve sabitlere, bir sıvının içerisinde katının çözünürlük derecesinin 
tespiti problemi (Literatür bilgilerinden bir sıvı içinde bir katının çözünme kabiliyetinin genel olarak sıcaklık ile 
arttığı bilinmektedir. A sıvısı içinde B katı maddesinin çözünürlüğü 25-95 oC lık sıcaklık aralığında nasıl değiştiği 
deneysel çalışma ile tespit edilmek isteniyor.) üzerinden şu şekilde örnek verilebilir;  

1- Bağımsız değişken; bilimsel bir çalışmada deneyin sonucuna etki edebilen ve araştırmacı tarafından 
kolayca kontrol edilebilen değişkendir. Çözünürlüğü ölçmek sıcaklık ölçmekten daha zordur. Bu nedenle bu 
problemin bağımsız değişkeni sıcaklıktır. Sıcaklık 25 oC den başlayarak 5 oC lik artışlarla 15 adet ölçüm yapılır. Son 
ölçüm 95 oC için yapılır. Her sıcaklık değerinde çözünen katı madde miktarı ölçümlerle tespit edilir.  

2- Bağımlı değişken; bilimsel bir çalışmada kontrolü ve ölçülmesi zor olan değişkendir. Yukarıda ifade 
edildiği gibi ölçümü daha zor olan çözünürlük bağımlı değişkendir. 

3- Sabitler; 25-95 oC lık sıcaklık aralığında değeri sabit kalan veya çok az değişen büyüklükler ise sabit 
olarak değerlendirilir. Sıvı üzerindeki atmosferik basınç değeri sabittir. Sıvı yoğunluğu 25 oC den 95 oC ye çok az 
azalıyor ise sıvı yoğunluğu da yaklaşık sabit kabul edilebilir.   

Çözüm sonrası projenizin sonucunu ifade eden rakamsal veya mantıksal sonuçlar elinizde olacaktır. Bu sonuçlar 
resim, grafik, tablo veya metin olarak Proje Raporuna yansıtılmalıdır. Sonuçların problem hakkında kesin hüküm 
verecek yeterlikte olması beklenir. Gerekli olursa ölçümler tekrar edilir ve yeni değişken değerleriyle yeni 
çözümler üretilir. Analiz ve ölçüm hatasını azaltmak için daha önceki değişkenler için yapılmış ölçüm ve 
hesaplamalar birkaç kez tekrar edilir.  

SONUÇLARIN TARTIŞILMASI: Bir bilimsel çalışmanın en önemli bölümü sonuçların yorumlanmasıdır. Gözlemler, 
hesaplamalar ve deneylerden elde edilen sonuçların literatürdeki başka araştırıcıların benzer araştırmalarda elde 
ettikleri sonuçlarla karşılaştırılması önemlidir. Sonuçlarınız başka araştırmacıların sonuçları ile uyumlu ise 
araştırmanıza destek sağlamış olursunuz. Aynı zamanda, birbirini destekleyen araştırmalar daha genel sonuçlara 
ulaşılmasını sağlayabilir. Aksi durumda yani araştırma sonuçlarınız başka araştırma sonuçlarından farklılık 
gösteriyorsa bunun nedenleri konusunda yeni tahminlerde bulunup, bu konuda yeni araştırmaların yapılma 
gerekliliğini vurgulayabilirsiniz. İkinci bir ihtimal ise araştırmanın herhangi bir yerinde hata yapılmış olmasıdır ki, 
böyle durumlarda araştırma planı ve uygulanan yöntemler yeniden gözden geçirilmelidir. 

YENİ SORULAR SORARAK YENİ ARAŞTIRMALAR PLANLAMAK: Her araştırmanın sonunda araştırmacı yeni sorular 
sorar. Yeni sorular yeni araştırmaların planlanmasını sağlar. Araştırmacı araştırmasının sonunda bu yeni fikirleri 
öneri olarak sunar. Araştırmacılar imkanları dahilinde yapamadıkları için eksik kalan kısımlarla ilgili, denedikleri 
yeni bir materyali veya çözüm tekniğini başka çalışmalarda da kullanılabileceğini tespit ettikleri durumlarda ve 
sonuçların bekledikleri derecede pozitif çıkmaması halinde sonuçları iyileştirmek için mümkün olan ihtimalleri 
ifade ederek sonraki çalışmalara ışık tutarlar. Proje raporunda Öneriler bölümünün olması projenin kalitesine 
pozitif etki yapacaktır.  

EKLER: Ana metin içerisinde yer almaları halinde konuyu dağıtan veya çok uzun metinlerden oluşan bazı bilgiler, 
çeşitli araştırma bulgularına dayalı çok uzun tablolar Proje Raporunun en sonuna eklenebilir. Bu durumda Ekler 
kısmındaki bilgilerden bahsederken “Bakınız Ek-1” gibi uyarıcı cümleler kullanınız.  
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PROJE ÖZETİ NASIL YAZILIR? 
(Proje Özeti en az 150 kelime, en fazla 250 kelime olmalıdır) 
 

Proje çalışmasını gerçekleştirilen gençler 150-250 kelime aralığında olan kısa ve anlaşılır bir proje özeti 
hazırlamalıdırlar. Özeti okuyan, proje hakkında doğru bir fikre sahip olabilmelidir. Unutulmamalıdır ki projeyi 
değerlendirecek bilim jürisi ve projeyi okuyacak diğer insanlar en kısa zamanda en iyi şekilde projenizi anlamak 
isteyecektir. Uzun ve karmaşık bir proje özeti yazımının insanları yoracağı ve proje hakkındaki düşüncesinin 
negatife döneceği makul bir insani durum olacaktır. Proje özetinde projenin ayrıntılarından, yorumlardan ve 
kaynaklardan bahsedilmez. Ancak her birinden birkaç cümle ile bahsetmek şartı ile projenin amacı, kullanılan 
yöntem veya yöntemler, yapılan gözlem ve elde edilen bulgular, sonuçlar, ve öneriler başlıklarına değinilir. İdeal 
olan başlarken taslak bir özet oluşturup, çalışma bittiğinde proje raporunun içeriğine uygun bir şekilde özeti 
güncellemektir. 

Literatür veya kaynaklarda yapılmış çalışmalar taranırken genellikle taranan proje konusunu çağrıştıran 
terminolojik ifadeler ve anahtar kelimeler kullanılır. Bu nedenle özetin sonuna proje çalışmasına uygun en az 3 
tane anahtar kelime yazılmalıdır.  

 

 

ÖRNEK PROJE ÖZETİ 

Proje Başlığı: 
 

KUM ZAMBAĞI (Pancratium maritimum L.) ÖZÜTÜNÜN SOĞAN (Allium cepa L.) KÖK 
HÜCRELERİNDE MİTOZ BÖLÜNMEYE ETKİSİ 

 
Özet 

Pancratium maritimum L. (kum zambağı) Nergisgiller familyasına (Amaryllidaceae) ait ülkemiz Akdeniz, Ege ve 
Karadeniz sahillerinin ılıman kısımlarında yayılış gösteren, nesli tehlike altında olan soğanlı, doğal bir türdür. 
Birçok araştırma sonucuna göre bazı bitki özütlerinin mitoz bölünmeyi durdurucu etkisinin olduğu tespit 
edilmiştir. Allium testi de sitotoksit etkilerin incelenmesinde kullanılan yöntemlerden biridir. Kum zambağı 
bitkisinin %50 içme suyu ile seyreltilmiş yaprak özütünde köklendirilen Allium cepa L.’nın (yemeklik soğan) soğan 
kök uçlarında mitoz bölünme incelenmiştir. Bunun için kökler 30 dakika glasial asetik asitte bekletilmiş ve 
ardından 1 N HCl de 10-11 dakika hidroliz edilmiştir. Feulgen boyasında 1 saat karanlıkta boyanan köklerden 
ezme preperat tekniği ile preperat yapılmıştır.  Bu çalışmanın amacı, soğanlı bir bitki olan Pancreatum maritimum 
L. bitkisinden elde edilen yaprak özütünün soğan kök hücrelerinde mitoz bölünmeye etkisini araştırmaktır. 
Hazırlanan preperatlarda rastgele 10 alanda bölünen ve bölünmeyen hücreler sayılarak birbirine oranı (Mitotik 
İndeks) hesaplanmıştır. Deney grubunda kontrole göre tüm mitotik fazlarda ve dolayısıyla mitotik indekste ciddi 
bir düşüş görülmüştür. Kontrol grubunda 9.07 olan mitotik indeks deney grubunda üç kattan daha fazla azalmış 
ve 2.69 olarak bulunmuştur. Mitotik indeksdeki bu azalma %50 öldürücü dozun da üstündedir. Bu çalışmadan 
elde edilen bilgi Pancratium maritimum L. bitkisinin tıbbi amaçlı kanser tedavisinde kullanılması için bir 
potansiyel olabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada da görüldüğü gibi bitkiler faydalı olabileceği gibi toksik 
etkiler de gösterebilir. Bu nedenle bitkiler bilinçsiz bir şekilde kullanılmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Mitotik indeks,  Allium cepa, Pancreatum maritimum L. 
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PROJE RAPORU NASIL YAZILIR? 
Proje çalışması süresince gerçekleştirilen tüm eylemlerin ve elde edilen gözlemlerin ve ölçüm sonuçlarının 
yazılarak kaydedilmesi ve bunların korunması bilimsel çalışmaların önemli bir kısmını oluşturur. Bilimsel 
çalışmaların bir başka önemli kısmı ise yapılan çalışmaların ve elde edilen sonuçların literatürde (seminerler, 
konferanslar, bilimsel dergiler ve kitaplar vasıtasıyla) yayınlanmasıdır. Yalnızca bu yolla elde edilen bilgiler 
başkalarına iletilebilir ve gelecek için daha sonra yapılacak çalışmalarda faydalanılıp referans olarak gösterilsin 
diye korunup saklanabilir. Böylece sizlerin yapmış olduğu proje çalışması da sizden sonra çalışma yapacak 
araştırmacı gençler tarafından hazırlanacak projelerin literatür (Kaynak veya Referanslar) kısımlarında yer 
alabilecektir. 

Yaptığınız proje çalışmasının en önemli aşamalarından birini onunla ilgili olarak yazacağınız proje raporu 
oluşturur. Proje değerlendirmesini yapacak bilim jürisinin Proje Raporunu dikkate alacağını unutmayınız. Bu 
nedenle proje raporunda gereksiz uzatmalar ve tekrarlar olmamalıdır. Proje raporunuz en az 2, en fazla 20 sayfa 
olmalıdır. Yaptığınız bilimsel çalışma, tüm okuyucular tarafından raporunuz üzerinden değerlendirilir. 

Proje raporunuz bilimsel bir çalışmanın ürünüdür. Bu rapor bir problemi ortaya koyarak, problemin çözümü için 
gerekli ve geçerli verilerin neler olduğunu ileri sürüp tartışabilir veya problemi ortaya koyduktan sonra onun 
çözümü için izlenen yolu ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçları ortaya çıkartabilir. Rapor 
başka araştırmacıların ulaştıkları sonuçlar ile ilgili fikirleri de içerebilir. Proje raporu başkaları tarafından ulaşılan 
sonuçların geçerliliğini, çelişkilerini ve başarısızlıklarını ortaya koyup yapılması gereken yeni çalışmaları önerebilir. 

Proje raporunuzu mutlaka aşağıdaki sıraya göre yazınız. Bu sıralamaya, proje raporlarının standart olması için 
kesinlikle uyunuz. Bu standart yazım, proje çalışmanızın sağlıklı olarak değerlendirilmesinde ve gerektiğinde 
raporunuzun özetlenerek veya olduğu gibi kitap haline getirilmesinde hem size hem de raporunuzu okuyanlara 
büyük kolaylıklar sağlayacaktır. 

Proje raporunuzu aşağıda verilen başlık sırası ile yazınız: 

Proje Adı 

Projenize tek bir cümle şeklinde; kısa ve öz olarak (mümkünse 12 kelimeyi geçmeyen); okuyana proje 
çalışması hakkında fikir verecek bir isim veriniz. İdeal olan başlarken taslak bir başlık oluşturup, çalışma bittiğinde 
proje raporunun içeriğine uygun bir şekilde başlığı güncellemektir.  

İçindekiler  

Projenizin ana başlık ve alt başlıklarının birbirine nasıl bağlı olduğunun gösterildiği belli bir düzende sıralanan 
ve bu başlıkların proje raporu içindeki sayfa numaralarını gösteren bir liste oluşturunuz. 

1.Giriş 
Bu bölüm; literatür taramasından sonra araştırmanın amacı, problem ve alt problemler, hipotezler ve alt 

hipotezler, varsayımlar (yapılan kabuller), sınırlılıklar, tanımlar alt başlıklarına yer verilecek olan bölümdür.  

Bu bölümde literatür araştırması yaparken ve çalışmanızı desteklemek üzere alıntı yaparken proje 
çalışmanızın konusu ile ilgili başkalarının yaptığı çalışmalardan söz ediniz. Sizin çalışmanızın diğer benzer 
çalışmalardan ayrılan yönlerini belirtiniz. Bu çalışmayı, literatürdeki hangi boşluğu doldurmak için yaptığınızı ve 
literatürde yer alan benzer çalışmalardan neyi nasıl farklı yapacağınızı açıklayınız. Benzer çalışmalardan nasıl 
yararlandığınızı ve sizin çalışmanızın neleri hedeflediğini açıklayınız. Bu kısımda mutlaka bu şablonun sonunda 
belirtilen kurallara göre (Öncelikle proje kendi dalınızda verilen örnek projedeki kurallara göre) kaynakça 
gösterimi yapınız. Alıntılarda intihal ve etik ihlal yapmayınız. Çalıntı cümleler içeren bir proje raporu veya kendisi 
çalıntı olan bir proje, internet üzerinden çalışan “intihal yazılım programları” ile tespit edilmektedir. Bu şekilde 
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olan projeler tespit edilerek reddedilecek, proje sahibi öğrenci ve danışmanı bundan sonraki TÜBİTAK 
etkinliklerinden men edilerek bu durum okullarına yazı ile bildirilecektir. 

2. Yöntem 
Bu bölümde aşağıdaki kısımlara ve alt başlıklara yer verilir:  

§ Çalışmanın yöntemi veya araştırma deseni, 
§ Çalışma grubunuz, evreniniz, örnekleminiz (çalışmanızda kişilerden veri toplamışsanız), çalışma 

sahanız, yeriniz ve bunların özellikleri, 
§ Veri toplama araçlarınızın neler olduğu, onları siz geliştirdiyseniz bunu nasıl yaptığınız ve veri 

toplama süreciniz, 
§ Gözlemlerinizi, saha çalışmalarınızı ve bunları nasıl gerçekleştirdiğiniz, verileri nasıl analiz ettiğiniz ve 

bunun için hangi araç ya da yazılımları kullandığınız, 
§ Deney düzenekleri, malzemeleri ve deneysel süreçleri (deneysel bir çalışma ise) 

Deneysel çalışmalarda deney düzeneği, verilerin nasıl toplandığı açıkça anlatılmalıdır. Deney düzeneğindeki 
önemli ölçüm cihazlarının (ne olduğu, ölçüm aralığı, duyarlılığı vb.) kimyasal ve biyolojik malzemenin temel 
özellikleri belirtilmelidir. Örneğin bir voltmetre kullanılıyorsa bunun ölçme aralığı 2-220 V, 3,5 basamak 
göstergeli, iç impedansı 10 Mohm olan bir voltmetre olarak belirtilmesi, ya da optik özellikleri incelenen bir cam 
levhanın 25 mmx10 mmx1 mm boyutlarında, görünür bölgedeki ışığı geçiren bir cam plaka şeklinde tanımlanması 
uygun olacaktır.  

§ Deneylerin nerede, kimler tarafından yapıldığı, ne kadar sürdüğü ve kaç kez hangi koşullar altında             
tekrarlandığı gibi bilgilerin açık, öz ve anlaşılır bir şekilde verilmesi gerekir. Bu kısımda çalışılan 
laboratuvarın özellikleri de belirtilmelidir.  

§ Kullanılan analiz ve hesaplamalar bu bölümde verilmelidir. 
3. Bulgular  
Bu bölümde aşağıdaki kısımlara yer veriniz:  

§ Çalışmanızda topladığınız verilere ait bulguları açıkça belirtiniz.  
§ Belirttiğiniz bulguların amaçlarınızla örtüşmesine özen gösteriniz.  
§ Tablo, Şekil, Resim vb. yollarla bulgularınızı olabildiğince nesnel ve yorum yapmadan sununuz.  
§ Tablo, Şekil, Resim vb. ifadeleri mutlaka numaralandırıp her birini isimlendiriniz (bkz. Kendi 

dalınızdaki örnekler) 
§ Tablo, Şekil, Resim vb. ifadelere yazdığınız metin içerisinde mutlaka atıfta bulununuz. Mutlaka Tablo, 

Şekil, Resimde verdiğiniz verileri kısaca yorumlayınız. 
§ Tablo, Şekil, Resim vb. ifadelere metin içerisinde atıf yaparken “aşağıdaki, yandaki, yukarıdaki vb.” 

ifadelerden kaçınınız. Bunun yerine “Tablo 2’de görüldüğü üzere……” gibi daha açık ifadeler 
kullanınız.  

4. Sonuç ve Tartışma  
Proje raporunuzun en önemli kısımlarından birisi bu bölümdür. Proje çalışmanız ile elde ettiğiniz sonuçları bu 
kısımda yazınız. Tablo, Şekil, Resim olarak verdiğiniz verileri derinlemesine yorumlayınız.  

§ Sonuçlarınızı maddeler halinde yazabilirsiniz.  
§ Sonuçlarınız sayısal değerler, bazı matematiksel eşitlikler veya sözlü ifadeler olabilir. Geçerlilik 

sınırlarını belirterek sonuçlarınızı tartışınız.  
§ Sonuçları tartışırken literatürde yer alan diğer çalışmalarla, sizin çalışmalarınızın benzer ve farklı 

sonuçlarını birlikte belirtiniz ve diğer çalışmalara atıfta bulununuz.  
§ Sonuçlarınızı olumsuz olarak etkileyen nedenler varsa açıklayınız. Bu kısmı yazmadan önce mutlaka 

çalışmanızın amacını tekrar gözden geçirerek amacınıza ne kadar ulaştığınızı belirtiniz.  
5. Öneriler 

§ Bu kısımda teorik veya uygulama alanında “sadece sizin yaptığınız çalışmadaki bulgulara dayalı 
olarak” ne tür öneriler sunabilirsiniz? 

§ Konuyla ilgili önerilerinizi bu kısımda yazarak konuya ilgi duyup benzer çalışmalar yapacak olanlara 
yol gösteriniz. 
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Kaynaklar  
Proje çalışması başlangıcında ve devamında literatürden kullanmış olduğunuz veya faydalandığınız referans 
çalışmalar bu bölümde belirli bir sıra ve belirli bir formatta bu bölümde listelenmelidir. Bu listede çalışmayı yapan 
kişiler, çalıştığı kurumlar ve çalışmanın türü (kongre/konferans bildirisi, süreli yayın, kitap, lisansüstü tez, 
ansiklopedi, rapor, internet sitesi, mülakat, gazete haberi, …) mutlaka olmalıdır. Format olarak kaynakça 
(kaynaklar) oluşturulurken bu rehberin sonunda yer alan kendi dalınızdaki örnek projenin kaynakça kısmındaki 
şablonu kullanmanız gerekir. Orada belirtilmeyen ya da yer verilmeyen türdeki kaynaklardan alıntı yapmanız 
durumunda aşağıdaki alıntı biçimlerini kullanabilirsiniz. Metin içinde atıfta bulunmadığınız bir kaynağı 
buradaki listeye asla eklemeyiniz. 

Proje çalışmanız ile ilgili olarak başvurduğunuz ve proje raporu içerisinde atıfta bulunduğunuz yazılı kaynakları bu 
bölümde belirli bir sıra ile dizmeniz gerekir. Birinci sıralama türü numara vererek numara sırasına göre yapılabilir. 
Bu sıralamada çalışmanın tarihi dikkate alınabilir. Eski tarihli çalışmadan yeni tarihli çalışmaya doğru kronolojik 
bir dizilim çok kullanılır. İkinci sıralama ise yazar soyadına göre alfabetik sıraya uygun olarak bir dizilim yapılabilir. 
Sıralama hususunda da ilk önce örnek projelerde verilen sıralama türüne uymanız önerilir. 

Sadece gerçekten okunan kaynaklardan alıntı yapılmalıdır. Okunan bir kaynağın içerisinde geçen başka kaynaklar, 
kaynaklar bölümünde gösterilmemelidir. Eğer bu kaynakların mutlaka belirtilmesi gerekiyorsa, okunan kaynaktan 
aşağıdaki gibi alıntı yapılır. Kaynaklar listesinde de sadece okunan kaynak verilir.  

Örnek: “Kent (Aktaran: Artvinli, 2009) yaptığı çalışmada iyi bir öğretmen olabilmenin aynı zamanda iyi bir 
“öğrenen” olarak kalabilmekte saklı olduğunu, ancak insanların yeni bir şey öğrenme konusunda istekli ve hazır 
durumda kalmalarının zor olduğunu, bu nedenle sürekli “öğreten” durumundaki öğretmenlerden hizmet içi 
eğitimi önemseyenlerin sayısının önemli olduğu tespitini yapmaktadır”. 

Birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar alfabetik sıra ile verilmeli ve her kaynak arasına noktalı virgül 
konulmalıdır. Örneğin; ..... (Alim, 2003; Kaya, 2011; Özlü, 2013; Zerrin, 2015).  Kaynağın türüne göre formatlar 
aşağıda verilmiştir.  

1-Eğer kaynak gösterme kongre/konferans bildirisinden yapılmış ise: 

Çağlar, E. (1998). Erkek hentbolcularda kendini fiziksel algılama ve kaygı düzeyi. 5. Uluslararası Spor Bilimleri 
Kongresi. 5-7 Kasım, Ankara. 

2- Eğer kaynak gösterme “süreli yayınlardan” (Dergilerde basılmış makaleler) yapılmış ise: 

Karatay, H. (2015). Eleştirel Düşünme ve Okuma Alışkanlığı Becerilerinin Geliştirilmesi İçin 
Edebiyat Halkası: Kitap Eleştirisi Modeli, Milli Eğitim Dergisi, 44 (208), 6-17.  

3- Eğer kaynak gösterme basılı “kitaplardan” yapılmış ise: 

Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş: Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri, Anı 
Yayıncılık, Ankara  

4- Eğer kaynak gösterme “lisansüstü tezlerden” yapılmış ise: 

 Kaya, N. (2012). 1923-2008 Türkiye’de Coğrafya Öğretimi: Program, Ders Kitapları ve Öğretmen Eğitimi Boyutu 
(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

5- Eğer kaynak gösterme “kurumsal rapor veya yayınlardan” yapılmış ise: 

Türkiye Sağlık Bakanlığı. (2014). Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013. Sentez Matbaacılık ve Yayıncılık, Ankara 

DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü). (1995). Türkiye İstatistik Yıllığı 1994. DİE Matbaası, Ankara  

6- Eğer kaynak gösterme “internet sitesindeki online yayınlardan” yapılmış ise: 

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma veya güncellenme yılı). Başlık. Cilt, Sayı, Sayfa no, Alınma 
tarihi, internet adresi 

Kaya, N. (2015). Coğrafya Eğitiminde Aktif Öğrenme ve Öğrenci Merkezli Yaklaşıma Tarihten İki Örnek, Milli 
Eğitim Dergisi, 44 (205), 150-169, Erişim tarihi: 12.10. 2015, 
http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/205.pdf   

TÜBİTAK (2015). 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberi 2015, Erişim tarihi: 
12.11.2015, http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204_proje_kitapcik.pdf  
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7- Eğer kaynak gösterme bir “ansiklopediden” yapılmış ise: 

Akün, Ö. F. (1992). Divan edebiyatı. Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (398-422). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.  

8- Kişisel görüşmeden alıntı (amaçlı mülakatlar değil) ise: 
Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli fakat kaynakçada yer almamalıdır. (Demiral, H., kişisel görüşme, Eylül 
2015). 

9- Eğer kaynak gösterme bir “editörlü kitaptan” yapılmış ise: 

Kitap içindeki bölüm yazarının, 
Soyadı, Adının ilk harfi (Yayın Yılı). Bölüm başlığı, kitabın başlığı, editör(ler): ad, soyad, yayınevi, sayfalar. 

Artvinli, E.; Martinha, C. (2014). Coğrafya Müfredatında CBS: Türkiye ve Portekiz’in Karşılaştırılması, Avrupa’da 
Yenilikçi Coğrafi Öğrenme: 21. Yüzyıl için Yeni Zorluklar. Editörler: Rafael de Miguel González ve Karl Donert, 
Cambridge Scholars Publishing, 121-140.    

10- Eğer kaynak gösterme “Gazete Makaleleri ve haberlerinden” yapılmış ise: 

Yazarı Belli Gazete Makalesi veya Haberi: 
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Tam yayın tarihi-gün/ay/yıl). Makalenin adı. Gazetenin Adı. Sayfa aralığı, 

ülke.  (internetten alındı ise ilave olarak)Erişim tarihi, web sitesi tam linki.  

Yazarı Belli Olmayan Gazete Makalesi veya Haberi: 
Makale veya haberin başlığı. (Tam yayın tarihi-gün/ay/yıl). Gazetenin adı, sayfa numarası, Ülke. (internetten 

alındı ise ilave olarak) Erişim tarihi, web sitesi tam linki. 

11-Tek yazarlı kaynak gösterimi 

Karademir, E. (2009). Fizikte kullanılan özel deney tasarımlarının uygulanması. Ulusal Fizik Eğitimi Dergisi, 5 (2), 
171-189.  

12-Çok yazarlı kaynak gösterimi 

Karademir, E., Durmaz, A.; İleri, N. (2008). Cam yapıların dayanıklılık ölçümlerinin belirlenmesi. Fizikte Özel 
Konular Dergisi, 17 (3), 98-113.  

Ekler 
Ana metin içerisinde yer almaları halinde konuyu dağıtan veya çok uzun metinlerden oluşan, çeşitli araştırma 
bulgularına dayalı çok uzun tablolar, rakamlardan oluşan seriler veya bir işe ait genişletilmiş tablolar vb. EKLER 
bölümünde verilebilir. Ayrıca araştırmayı yapmak için alınan yasal izinler, yazışmalar, gerekirse e-posta örnekleri 
de burada gösterilmelidir.  Bu tür eklerin her biri için uygun bir başlık seçilerek bunlar metin içerisinde geçiş 
sıralarına göre "Ek 1., Ek 2., Ek 3.,..." şeklinde, her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde yer almalıdır.   
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YARIŞMALARA BAŞVURU NASIL YAPILACAK? 

Araştırma Projesi Yarışmalarına başvuru işlemi ONLINE olarak TÜBİTAK sistemi üzerinden yapılacaktır. 
Proje başvurusunun bütün aşamalarında Internet Explorer ve Firefox tarayıcı programlarını 
kullanmanız önerilir. Başvuru danışman öğretmen tarafından gerçekleştirilecektir. Proje başvurusu 
yapabilmek için öncelikle TÜBİTAK’ın ARBİS sistemine kayıtlı olmak gerekmektedir. Başvurudan önce 
Öğrenciler ve Danışmanlar https://arbis.tubitak.gov.tr/  adresine girerek kayıt olmalıdırlar. Şekil-1’de 
gösterilen sayfada ok ile gösterilen “ARBİS’e GİRİŞ” kutucuğu tıklandığında TÜBİTAK’ın Merkezi Kimlik 
Doğrulama sayfası (Şekil-2) açılacaktır. Yeni kayıt için ok ile işaretli “Yeni Kullanıcı Kaydı” kısmına 
tıklanması gerekmektedir. Açılan penceredeki (Şekil-3) boş kısımlar doldurularak kaydedildiğinde 
TÜBİTAK ile ilgili işlemler için şifre oluşturma işlemi tamamlanmış olmaktadır. TC nosuna göre şifre 
belirleme işlemi tamamlandıktan sonra tekrar https://arbis.tubitak.gov.tr/ adresine girilerek Şekil-1’de 
ok ile gösterilen “ARBİS’e GİRİŞ” kutucuğuna tekrar tıklandığında Şekil-4’te gösterilen pencere 
açılacaktır. Bu pencerede “Kişisel Bilgiler”, “Bilimsel, Teknolojik Faaliyet Alanları”, “Ar-Ge Yetkinlik” gibi 
kısımlar bulunmaktadır.  Bu kısımlar tıklanarak gerekli kısımlar doldurulup kaydedildiğinde ARBİS kaydı 
tamamlanmış olmaktadır.  

                     

                  Şekil-1  https://arbis.tubitak.gov.tr/                                  Şekil-2 https://giris.tubitak.gov.tr/kullaniciadiilegiris.htm  

    

Şekil-3 https://giris.tubitak.gov.tr/yenikayit.htm            Şekil-4 https://arbis.tubitak.gov.tr/en/user/contact  

TÜBİTAK’tan kendi T.C. kimlik numarasına tanımlı şifresini alan ve ARBİS kaydını tamamlayan danışman 
öğretmen https://ebideb.tubitak.gov.tr/ adresini tıklayarak proje başvurusunu başlatabilir. Şekil-5’de 
ok ile gösterilen “Sisteme Giriş” kısmına tıklatılıp TC Kimlik numarası ve şifre girildikten sonra aynı sayfa 
üzerinde Şekil-6’da ok ile gösterilen “Başvuruya Açık Programlar” Ekranı tıklandığında Şekil-7’de verilen 
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BİDEB programlarına ait Başvuruya açık olan programlar çıkacaktır. Bu ekranda kırmızı çerçeve 
içerisinde gösterilen “2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” kısmının tıklanması 
gerekmektedir. Açılan Pencerede (Şekil-8) ise “BAŞVURU” kısmı tıklanmalıdır.  

 

    Şekil-5 https://ebideb.tubitak.gov.tr/               Şekil-6 https://ebideb.tubitak.gov.tr/  

 

           Şekil-7 Başvuruya Açık Programlar                          Şekil-8 Başvuru ile ilgili Açıklamalar 

Açılan Başvuru Ekranında (Şekil-9) Proje Başvurusunda Danışman kendi bilgilerini doldurup 
kaydetmelidir. Daha sonra danışman, proje başvurusunda, aynı ekranın alt kısmında “Projede Yer Alan  
Öğrencilere Ait Bilgiler” kısmından öğrencileri ilave etmesi gerekmektedir (Şekil-10). Burada dikkat 
edilmesi gereken en önemli husus ikinci öğrencinin de ARBİS kaydının yapılması gerektiğidir. Öğrenci 
bilgilerinin yanı sıra fotoğraflarının da .jpg formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Fotoğraf 
yüklerken dosya isminin öğrenci ismi ile aynı olarak yazılması gerekmektedir. Örneğin “Çağrı ÖZTÜRK” 
isimli bir öğrenci için dosya ismi “cagri_ozturk” olmalıdır.  

Projede yer alan ikinci öğrenci için de  ilgili bilgiler girilmeldir (Şekil-11). Daha sonra üst menüde yer 
alan “Proje Bilgileri” kısmı tıklanarak, açılan pencerede (Şekil-12) Proje Adı, Alanı, Anahtar Kelimeler ve 
Proje Özeti bilgileri, girilmelidir. 
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Şekil-9 Proje başvurusunda bulunan danışman için bilgi ekranı    Şekil-10 Proje başvurusundaki birinci öğrenci için bilgi ekranı 

      

Şekil-11 Proje başvurusundaki ikinci öğrenci için bilgi ekranı   Şekil-12 Proje Bilgileri Sayfası 

Üst menüde yer alan “Proje Dosyaları” kısmına tıklatıldığında, açılan pencerede (Şekil-13) daha 
önceden PDF dosyası olarak tek dosya halinde oluşturulan “Proje Özeti ve Proje Raporu” tek dosya 
olarak sisteme yüklenmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, eğer projenizde video kaydı varsa 
FLV formatındaki dosyanın 10 MB boyutunu geçmemesi gerekir. Bütün işlemler bittikten sonra üst 
menüde yer alan “Onay” kısmı (Şekil-14) tıklatıldığında Proje başvurusu bitirilmiş olmaktadır. 

 

Şekil-13 Proje dosyaları yükleme sayfası        Şekil-14 Onay sayfası 

Online başvuru tamamlandıktan sonra sistemden basılı çıktısının alınması gerekmektedir. Bunun için 
Şekil-15’te gösterilen “Başvuru Formu” isimli dosyaya tıklamanız gerekmektedir. Projenizde değişiklik 
yapmayacaksanız “Onay kaldır” linkine tıklamamanız gerekmektedir.  Proje Başvuru Onay formunun 
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(Şekil-16) öğrenciler, danışman ve okul müdürlüğü tarafından imzalanarak ıslak imzalı şekilde ilan 
edilen tarihe kadar elden veya posta ile Bölge Koordinatörüne teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

Şekil-15 Başvuru Formu linki 

 

 

Şekil-16 Başvuru Onay Formu Çıktısı 
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PROJELERİN BİLİM JÜRİSİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? 

I. Aşama:   Ön Değerlendirme 

Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış projeler ilk aşamada, her bilim alanı için ayrı ayrı oluşturulacak 
Yardımcı Doçent, Doçent veya Profesör akademik kariyerli 3 kişilik Bilim Jürilerince, “Proje Raporu” üzerinden 
online olarak değerlendirilecektir. Jüri seçimi Bölge koordinatörü tarafından hazırlanacak ve TÜBİTAK tarafından 
onaylanacaktır. Temsilde adalet için jürilerde Bölgesi altındaki tüm illerdeki üniversitelerden üye bulunmasına 
dikkat edilecektir. Jürilerin online değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunan toplam 80 proje, ikinci aşama olan 
Bölge Merkezinde yapılacak olan Bölge Sergisine davet edilecektir. Sergiye davet edilecek projeler ve gerekli 
belgeler TÜBİTAK tarafından okullara ve proje sahiplerine bildirilecektir. 

Projelerin Ön Değerlendirilmesi jürilerce öğrencilerin gıyabında online olarak gerçekleştirilecektir. Bu 
değerlendirme sürecinde jürilerce özetle şu kıstaslar dikkate alınacaktır: 

1. Özgünlük (Orijinallik): Proje konusu problemin (teknik veya sosyal problemin), kullanılan materyalin veya 
problemin çözümü için kullanılan yöntemin (istatistik, teorik veya deneysel çözüm) özgün olması istenir. Daha 
önce başka insanlarca yapılmış veya çok kişi tarafından bilinen projeler daha düşük puan alacaklardır.  

2. Kaynak Taraması: Araştırması yapılacak proje ve kullanılacak çözüm yöntemi hakkında daha önce hangi 
çalışmalar yapılmış? Referanslarda veya Literatürde proje konusuna yakın neler var? Şimdi yapılacak çalışmanın 
öncekilerden farkı nedir? Bu soruların cevabı Özgünlüğün açığa çıkması açısından önemlidir. İyi bir kaynak veya 
literatür taraması çok önemli olacaktır. Bu noktada üniversitelerdeki öğretim üyelerinin görüşlerinin alınması 
veya kaynak tarama potansiyellerinin kullanılması düşünülmelidir. Kolayca ulaşılacak bir kaynağın yok sayılarak 
veya projede bahsedilmeyerek özgünlük düşünülmesi etik olmayacaktır.  

3. Tutarlılık ve Katkı: Literatürde yapılmış çalışmalar ve proje konusu çalışma arasında fark (katkı) özgünlük 
değerinin büyüklüğünü belirleyecektir. Projeyi yapanlar mevcut üzerine ne koydular sorusu önemli bir sorudur. 
İlave olarak bulunan sonuçlar afaki olmamalıdır. Jürinin, proje konusunun deneyle sağlamasını yapması mümkün 
olmaz. Ancak çok uçuk ve şişirilmiş sonuçları kolayca görebileceği unutulmamalıdır. 

4. Yararlılık (Ekonomik ve Sosyal Fayda): Seçilen Proje Konusunun bireysel ve toplumsal hayata bir fayda 
sağlaması arzu edilen bir durumdur. Proje konusu, yaşadığımız problemlere uzun veya kısa zaman diliminde 
çözüm üretebilmelidir.  

5. Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık: Proje sonuçları gerek canlı sağlığı ve gerekse sosyal hayata uygulanabilir 
olmalıdır. Hayatımızın bir problemi çözülürken daha büyük başka bir problem oluşmamalıdır. Ekonomik, sosyal, 
siyasal, idari, ahlaki ve teknolojik olarak uygulamasında bir sıkıntı olmamalıdır. 

6. Sonuç ve Açıklık: Gerek proje konusunun ve çözüm yönteminin sunulması, gerekse sonuçların yorumlanması 
anlaşılır en kısa cümlelerle yapılmalıdır. Gereksiz ve kalabalık ifadelerin jüriyi yoracağı ve dikkatini dağıtacağı 
unutulmamalıdır. Seçilen jüri üyesi için bu yarışmalardaki görevi asıl görevi değildir. Özellikle ilk aşamada 80 
civarında proje değerlendirmesi gerekmektedir. Bu nedenle proje sunumu ve rapor yazılması olabildiğince net, 
kısa ve açık olmalıdır. 

Yukarıda verilen kriterlere göre her bir jüri üyesi bağımsız değerlendirme yapmaktadır. Özgünlük ve yaratıcılık ile 
kullanılan bilimsel yöntem her alan için en yüksek puanlanan ölçütleri oluşturmaktadır. Değerlendirme 75 puan 
üzerinden yapılmaktadır. Her jüri üyesi değerlendirmeyi ayrı yapmakta ve ortalama puan elde edilmektedir. 
Oluşan puan sıralamasına göre ilk sıraları alan projeler bölge sergisine davet edilmektedir. 
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II. Aşama : Bölge Sergisi 

Bölge Merkezindeki Sergiye Çağrılan 80 adet projeyi hazırlayan öğrenciler I. Aşamada kurulan 3 kişilik jürilerce 
mülakata alınacaktır. Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı haricindeki sergide kullanılması öngörülen tüm 
teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilmelidir. Sergi için gerekli stant, pano, masa ve sandalye gibi 
malzemeler TÜBİTAK tarafından temin edilecektir. Sergi boyunca okullardan gelecek öğrenci grupları ve diğer 
misafirler projeleri ziyaret edecekler ve projeyi hazırlayan ekibe sorular sorabilecektir. Danışmanların gerek jüri 
mülakatı ve gerekse ziyaretçilerin soruları karşısında müdahil olmaları zorunlu olmadıkça yasaktır. Bir araştırma 
projesinin hazırlanmış stantlarda görsel olarak sunulması Poster Sunum olarak isimlendirilmiştir. Projeler bir 
uygulama içeriyorsa stant önündeki masa üzerinde bunu sergilenebilecektir. Sergiyi ziyaret edecek insanlar hem 
poster sunuma hem de uygulamalı sunuma dikkat edecektir. İyi bir poster sunumu ve proje sunumu size başarıyı 
getirecektir. İyi bir poster sunumu için, Projeleri inceleyenlerin dikkatini çekmek için; posterin içinde yer alan 
resim, grafik, tablo ve yazıların kolay anlaşılır, kolay okunur ve aynı zamanda dikkat çekici olması gerekir. Bunun 
için; 

• Posterinizde başlıkları hep aynı renkte, aynı yazı tipinde ve aynı büyüklükte (punto, yazı tipi boyutunda) 
kullanabilirsiniz. 

• Posterinizdeki yazıların uzaktan okunacak boyutta olmasına özen gösterin. 
• Posterinizde yer alan metin içindeki ifadelerin tekrarlarından kaçının. Bir ifadeyi hem grafik hem tablo ile 

göstermeyin. Sonucu en iyi ifade eden birini seçin. 
• Posterinizi uzun metin ile anlatımlar yerine fotoğraf, şekil ve grafik gibi kolay ve çabuk anlaşılır görseller 

kullanarak destekleyin.  
• Posterinizde yer alan her grafiğin, tablonun, şeklin veya fotoğrafın bir başlığı olmalıdır. Kullandığınız 

görselde anlatmak istediğiniz şeyi tam olarak ifade edin. 
• Posteriniz araştırmanızın başlığı altında özet, hipotez, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma başlıklarını 

içermelidir. 
• Sizi dinleyenlerle göz teması kurun. 
• Kendinize güvenin ve istekli görünün. 
• Anlaşılır bir şekilde konuşun, konuşma hızınız ve sesinizin yüksekliğine dikkat edin. 
• Bir soru karşısında tekrar konuyu anlatmayın, yalnızca size sorulan soruların cevabını verin.  

Jüri üyeleri mülakat öncesi sergi alanlarını gezecekler ve öğrencilerle tanışma şeklinde sorular soracaktır. Jüri bu 
ziyarette proje ile ilgili sorular da sorabilir. Mülakat sınavları sergi salonundan ayrı mekânlarda yapılacaktır. Bölge 
ve Final Sergilerine katılacak öğrencilerin jüri sunumlarında kullanmaları için projeleriyle ilgili 10 dakikalık 
PowerPoint sunum hazırlamaları gerekmektedir. Bilim jürisine iyi bir PowerPoint sunumu için şunlara dikkat 
edilmelidir: 

• Bir sunuda renkler dikkat çeker ve görsel etki yaratır ancak, bir slaytta çok fazla renk kullanmak da 
okuyucunun dikkatini dağıtır. 

• Okunabilirlik açısından; beyaz üzerine siyah, yeşil, kırmızı, mavi; mavi üstüne beyaz; siyah üstüne sarı 
renklerini kullanabilirsiniz. 

• Dikkat çekmek istediğiniz öğeleri kırmızı ile gösterebilirsiniz. 
• Anlatmak istediğiniz şeye katkısı olmayan görseller dikkat dağıtır. 
• Karşılaştırma yapıyorsanız görselleri yan yana koyun. 
• İkiden fazla farklı yazı tipini birlikte kullanmayın. 
• Kalın ve düzgün yazı tipini tercih edin (verdana, times new roman, calibri gibi). 
• Bir slaytta en fazla 8 satır yazı kullanın. 
• Satırlar arasındaki boşluk sıkışık olmamalıdır. 
• Abartılı animasyonlardan kaçının. 
• Başlıkları slaytın soluna ya da ortasına hizalayın. 
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• Başlıkla metin arasında en az bir satır bırakın. 
• Bir slaytta en iyi hatırlanan kısım sol üst köşedir. Sizin için önemli olanı bu kısma yerleştirin. Sunumu iki 

kişi yapacaksanız önceden planlayın, sunum yeteneği daha iyi olan proje arkadaşınızı ön plana çıkaracak 
şekilde düzenleyin.  

• Sunumunuz sırasında zorlandığınızda veya takıldığınızda slaytınızdan yardım alabilirsiniz ancak, sunumun 
tamamını okumayın 

Mülakat sınavları sergi salonundan ayrı salonlarda sadece öğrencilerin katılımıyla yapılacaktır. Mülakat salonuna 
danışman veya velilerin girmesine müsaade edilmeyecektir.  Projelerin mülakat değerlendirilmesinde jürilerce ön 
değerlendirme aşamasında dikkate alınan hususlara ilave olarak projeyi hazırlayan öğrencilerin özellikle Projeyi 
Özümseme ve Hâkimiyet Seviyelerine bakılacaktır.   

Mülakat esnasında öğrencinin projeye hakimiyeti özellikle test edilecektir. Yorum yapamayan ezber cümlelerin 
haricinde bilgi veremeyen öğrencilerin projeleri üst seviye proje olsa bile başarısız sayılacaktır. Jüri öğrencinin 
konuya hakimiyetini anlamak için çapraz sorular sorabilecektir. “Bu değeri niçin böyle aldın? Şu değeri 5 değil de 
8 alsaydın ne olurdu? A yöntemi yerine B yöntemi kullanılsaydı fark ne olurdu? Deneyi neden bu cihazla yaptın?” 
türünde sorulara öğrencilerin hazır olması gerekir. 

Mülakat sınavı sonucunda önceki aşamada çok yüksek puan alsa bile öğrenciler tarafından hazırlanmadığı 
anlaşılan, öğrencinin konuya hakim olmadığı projeler düşük puan alacaktır. Değerlendirme 100 puan üzerinden 
yapılmaktadır. Her jüri üyesi değerlendirmeyi ayrı yapmakta ve ortalama puan elde edilmektedir. Oluşan puan 
sıralamasına göre dereceler belirlenmektedir.  

Bölge merkezinde yapılacak mülakatlar sonrasında Bölge Finalistleri, İkincileri ve Üçüncüleri belirlenecektir. Bu 
projeler için Bölge Merkezinde Ödül Töreni düzenlenecektir. Bu törene mümkün olan en üst seviye protokol 
davet edilecektir. 

III. Aşama : Türkiye Finali Sergisi 

12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Türkiye Final Yarışması ve Sergisi için TÜBİTAK tarafından belirlenen 
bir vilayete davet edilecektir. Türkiye Finali sergisinde projeler yeni kurulacak jürilerce tekrar değerlendirilecek ve 
mülakat sınavları ile (Bölge sergileri hazırlanmış ve bölge bilim jürisinden gelen eleştirilere göre tekrar 
düzenlenmiş projeleriyle ilgili 10 dakikalık PowerPoint sunum hazırlamaları gerekmektedir) değerlendirme 
sonucunda ilk üç sıraya girenler, teşvik ödülü alanlar, Çevre konusunda Tematik Konu Ödülü alanlar ve yılın Genç 
Araştırmacısı belirlenecektir. Bu törene de mümkün olan en üst seviye protokol davet edilecektir. 

Tüm değerlendirmelerde jüri kararı kesindir. TÜBİTAK değerlendirme ölçütleri üzerinde 
değişiklik yapabilir. 
 

Hatırlatma: Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüğünce 
görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama, yeme-içme ve geliş-dönüş 
(otobüs, tren) yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. 
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BİYOLOJİ 
BİYOLOJİ PROJELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 

Biyoloji alanında yapılacak araştırmalarda laboratuvar kullanılacaksa, laboratuvar güvenlik kurallarını (internetten 
temin edebilirsiniz) öğretmeninizle birlikte gözden geçiriniz. Böylece çalışma sırasında kendinizi ve çevrenizi riske 
atacak şeyleri bilir, güvenli bir şekilde araştırmanızı yapabilirsiniz. 

Biyoloji projelerinde canlılarla çalışıldığından öncelikle onlarla ilgili kısıtların ve risklerin bilinmesi gerekir. 
Örneğin, hayvan deneylerinde, kullanımına izin verilen ve üretici firma tarafından temin edilen deney hayvanları 
ile çalışılması zorunluluktur. Hayvan deneyleri yapacak genç araştırmacılar da tıpkı bilim insanları gibi illerinde 
bulunan üniversitelerin etik kurullarına ya da Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’na (HADYEK) başvurularını 
yapmalıdır. 

Çalışmada bitkiler ile çalışılacak ve doğadan bitki toplanacak ise; toplanacak bitkinin bilhassa ülkemize endemik 
olan türler olması durumunda bu türün yayılışı, koruma statüsü, yeryüzü popülasyon durumu ve çalışma için 
gerekli materyal miktarı göz önünde bulundurulmalıdır. Uluslararası IUCN (The International Union for 
Conservation of Nature) kriterlerine göre CR (Critically Endangered: Kritik Olarak Tehlikede) veya EN 
(Endangered: Tehlikede) risk grubundaki türlerle çalışılacağı zaman daha dikkatli olunmalıdır. Bu bitki gruplarında 
illerimizde bulunan etik kurullara başvurulması gerektiği gibi, ülkemizde doğadan bitki toplanması hususu iki 
kurumun bilgisi dâhilinde yapılmalıdır. Bunlardan ilki, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar 
ve Politikalar Genel Müdürlüğü, diğeri ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü’dür. Bu iki kurumun ilinizde veya bölgenizde bulunan ilgili birimlerine de başvurulabilir. Ayrıca, 
çalışacağınız bitkinin bilimsel tür teşhisinin mutlaka ilgili uzmanı tarafından yapılması gerekmektedir. Sizin için 
papatya olan bir tür uzmanı tarafından teşhis edildiğinde çok başka bir cinse ait bir bitki türü olabilir. Bunun için 
üniversitelerden yardım alabilirsiniz. 

Mikrobiyoloji deneyleri yapacak olan genç araştırıcıların patojen mikroorganizmalar ile çalışması yasaktır. Ancak, 
patojen olmayan mikroorganizmaların da belirli koşullarda patojen olabilecekleri unutulmamalıdır. Besi yerindeki 
mikroorganizmaların kapakları kapalı tutulmalı ve işi biten kültürler steril edilerek atılmalıdır. 

Laboratuvarda kullandığınız kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına (MSDS) bakarak kontrol ediniz. 
Moleküler biyoloji ve genetik çalışmalarında DNA ve RNA içeren jel atıklarını laboratuvar sorumlusuna teslim 
ediniz. 

Deneylerinizde kullanacağınız deneklerin sayısını mutlaka literatürden okuyarak ya da üniversitelerin istatistik 
bölümünden destek alarak tespit ediniz. Az sayıda örnekle yapılan çalışmalardan elde edilen bulguların 
yorumlanması hem araştırıcı için sıkıntılı olur hem de üretilen bilginin güvenilirlik ve geçerliği üzerinde şüpheler 
olur. 
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BİYOLOJİ ÖRNEK PROJE RAPORU 
(Proje Raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır) 

Projenin Adı: 

KUM ZAMBAĞI (Pancratium maritimum L.) ÖZÜTÜNÜN SOĞAN (Allium cepa 
L.) KÖK HÜCRELERİNDE MİTOZ BÖLÜNMEYE ETKİSİ 

1. Giriş 

Pancratium maritimum L. Nergisgiller familyasına (Amaryllidaceae) ait ülkemiz Akdeniz, Ege ve Karadeniz 
sahillerinin ılıman kısımlarında yayılış gösteren, soğanlı doğal bir türdür [1]. Pancratium türleri ekstrem iklim 
koşullarına ve kumul, kurak koşullara çok dayanıklıdır [2]. Bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılırken, bazıları da 
çok değerli alkaloidlerinin kansere karşı kullanılan ilaçlarda yer alması nedeniyle kıymetlidir [3]. Türkiye’de doğal 
olarak yetiştiği bilinen ve kayıt altına alınan tek Pancratium türü Kum Zambağı adıyla bilinen Pancratium 
maritimum L.’dur ve nesli tehlike altındadır (Şekil 1), [4]. 

 

Şekil 1. Kum Zambağı (Pancratium maritimum L.), [6]. 

Bazı bitki özütlerinin mitoz bölünmeyi durdurucu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu bitkilerin başta kanser olmak 
üzere bazı hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği düşünülmektedir. Örneğin, Mısır sahillerinde yetişen P. 
maritimum bitkisinin soğanlarında bulunan bazı bileşiklerin sitotoksik ve tümöre karşı etki (antitümör aktivite) 
gösterdiği tespit edilmiştir [5]. P. maritimum bitkisinde alkoloid, terpen, sterol gibi maddeler bulunmuştur [6]. 
Kum zambağının hem süs bitkisi olarak kullanılma hem de tıbbi bitki olma potansiyeli nedeniyle üzerinde daha 
fazla araştırma yapılmasının gerektiği bildirilmektedir [7]. 

DNA’da hasar oluşturan etkiye genotoksik etki denir. Bu etki aynı zamanda kanser başlatıcı bir mekanizma olarak 
bilinir. Bu yüzden geliştirilen çeşitli yöntemler de DNA’daki hasarın saptanması ve böylece kanser riskinin 
belirlenmesinde kullanılır (Şekil 2) [8]. Genotoksite uygulamalarında mikroorganizmalar, böcekler, bitkiler, 
omurgalı hayvanlar, insan ve bitki hücreleri model olarak kullanılmaktadır. Allium testi sitotoksit etkilerin 
incelenmesinde kullanılan yöntemlerden biridir [9]. 

Sitotoksisite mitotik indekste bir azalma olarak da tanımlanmaktadır. Mitotik indeks hücre bölünme frekansının 
tahminidir. Test organizmalarında mitotik indeksin kontrolün genellikle %50’sinin altına düşmesi bir süre sonra 
öldürücü (subletal) etkiye neden olmaktadır ve bu değer sitotoksik sınır değeri olarak adlandırılmaktadır ([8], 
[10]).  
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Şekil 2. Genotoksinlerin DNA üzerindeki etki mekanizması [8]. 

Bu çalışmanın amacı, soğanlı bir bitki olan Pancreatum maritimum L. bitkisinden elde edilen yaprak özütünün 
soğan kök hücrelerinde mitoz bölünmeye etkisini araştırmaktır. 
Hipotez: Pancreatum maritimum L. bitkisinin yaprak özütünün Allium cepa L. kök hücrelerinde mitoz bölünmeye 
etkisi vardır. 

2. Materyal ve Yöntem 
2.1. Materyal 
P. maritimum Antalya-Adrasan kıyı kumullarından toplanmıştır. Bitkinin teşhisi sistematik botanik alanında 
uzman Yrd. Doç. Dr. İ. Gökhan Deniz tarafından yapılmıştır. 
 
2. 2. Yöntem 
2.2.1. Kum Zambağı Yaprak Özütünün Hazırlanması 
Kum zambağı bitkisinin yaprakları (100 gr) bıçakla küçük parçalara ayrıldı. Porselen havana konup, havan 
tokmağıyla iyice ezildi. Üzerini örtecek şekilde (100ml) içme suyu ilave edildi. Beherlerin ağızları kapatılarak 6 
saat oda sıcaklığında bekletildi. Daha sonra sıvı kısım alınarak özütler elde edildi. 
 
2.2.2.  Soğanın Köklendirilmesi 
Yemeklik soğanlar içme suyu içerisinde kök uçları temas edecek şekilde çay bardakları içerisinde 3 gün süre ile 24 
saatte bir suları değiştirilerek köklendirildi. Kontrol grubu olan soğanlar içme suyunda bırakılırken deney 
grubundaki soğanlar % 50 oranında içme suyu ile seyreltilmiş kum zambağı yaprak özütü içeren çay bardaklarında 
24 saat bekletildi. 
 
2.2.3. Mitoz Preperatlarının Hazırlanması 
Kök uçları yaklaşık 1cm uzunluğunda kesildi. Kesilen kök uçları %100 lük glasial asetik asitte 30 dakika bekletildi. 
Daha sonra 60 °C de ısıtılmış 1N HCl içinde yaklaşık 10-11 dakika tutuldu. Asiti uzaklaştırmak için distile suda 5 
dakika yıkandı. Feulgen boyasında 1 saat karanlıkta bekletilerek boyandı. Boyanmış kök ucunun 3mm lik uç kısmı 
kesilerek lam üzerine konuldu. Boyanan kısım bir bistüri yardımıyla iyice parçalandı. Lamel kapatılarak üzerine 
başparmakla basınç uygulandı. Hücrelerin iyi dağılması için kurşun kalemin arkası ile lamel üzerine birkaç kez 
hafifçe vuruldu (Şekil 3). Oluşturulan preparatlar mikroskopta incelendi [11]. 
 

 
Şekil 3. (a) Köklendirilmiş Allium cepa, (b) feulgen boyasında kök uçları, (c) kök uçlarında preperat yapımı 
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Denemeler 3 tekrarlı olarak yapıldı. Her bir deneme için 3 preparat hazırlandı. Her biri bir kök ucundan hazırlanan 
preparatlarda 10 saha taranarak bölünen hücreler ve toplam hücre sayısı tespit edildi, fotoğrafları cep telefonu 
ile çekildi ve bölünmelerin mitotik indeksleri hesaplanarak tablo oluşturuldu [11]. 
 
2.2.4. Mitotik İndeksin Hesaplanması (MI) 
Her bir uygulamadan en az 3000 hücre incelenerek mitoz evresindeki (profaz, metafaz, anafaz, telofaz) hücreler 
sayıldı ve toplam hücreye % cinsinden oranı verildi [11]. 
 

Mitotik	İndeks �
Bölünen	Hücre	Sayısı
Toplam	Hücre	Sayısı

x100 

Araştırmanın Değişkenleri 

Bağımsız değişken: su ve bitki özütü 

Bağımlı değişken: mitotik indeks 

Kontrol değişken: araştırmada kullanılan tüm değişkenler sabit tutulmuştur. Örneğin çimlenme süresi, kullanılan 
boya ve preperat tekniği gibi. 

3. Bulgular 
Pancratium maritimum L.’un (Kum Zambağı) yaprak özütünün Allium cepa’da (yemeklik soğanda) mitoz bölünme 
üzerine etkisi Tablo 1’de görüldüğü gibi; kontrole göre tüm mitotik fazlarda ve dolayısıyla mitotik indekste ciddi 
bir düşüş göstermiştir. Kontrol grubunda 9.07 olan mitotik indeks deney grubunda üç kattan daha fazla azalmış 
ve 2.69 olarak bulunmuştur. Ayrıca kontrol grubunda profaz hücrelerinin deney grubuna göre yine üç kat azaldığı 
görülmektedir (Tablo1). Mitotik indeksdeki bu azalma %50 öldürücü dozun da üstündedir. 

 

Şekil 4. (a) Kontrol grubunda mitoz bölünen hücreler, (b) Deney grubunda mitoz bölünen hücreler 

Tablo1. Pancratium maritimum L.’in (Kum Zambağı) yaprak özütünün Allium cepa’da (yemeklik soğanda) mitoz 
bölünme üzerine etkisi 

 Profaz Metafaz Anafaz Telofaz BHS THS M.I. 
Kontrol Grubu 213 39 14 7 273 3010 9.07 
Deney grubu 
%50 yaprak özütü 76 22 17 6 120 4466 2.69 

   M.İ. (Mitotik indeks), B.H.S. (Bölünen hücre sayısı), T.H.S. (Toplam hücre sayısı)  
 
4. Sonuç ve Tartışma 
Çeşitli bitkilerin özütlerinin Allium cepa’da mitoz bölünmeye etkisi yani sitotoksisite çalışmaları yapılmıştır. 
Genellikle de sonuçlarda bu çalışmadakine benzer şekilde kontrole göre mitotik indekste ve mitoz fazlarda 
düşüşler bildirilmiştir ([13], [14] ve [15]). Bu çalışmadan elde edilen bilgi Pancratium maritimum L. bitkisinin tıbbi 
amaçlı kanser tedavisinde kullanılması için bir potansiyel olabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada da 
görüldüğü gibi bitkiler faydalı olabileceği gibi toksik etkiler de gösterebilir. Bu nedenle bitkiler bilinçsiz bir şekilde 
kullanılmamalıdır. 
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5. Öneriler 
Farklı konsantrasyonlardaki özütler farklı sürelerde bekletilerek mitoz bölünmeye etkisi ve yarı öldürücü doz 
belirlenebilir. 
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DEĞERLER EĞİTİMİ 
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 

İnsan davranışlarına bakan yönüyle değerler bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki inanç 
olarak tanımlanmaktadır. İnsanın değerleri kendi benliği ile ilişkili olarak algıladığı manalardan oluşan bir 
sistemdir. Buna göre değerli tutulan şey maddi ya da manevi bir niteliğe sahip olabilir. Ancak onu asıl önemli 
kılan husus, psikolojik olarak ona belirli bir değerin atfedilmiş olmasıdır.  

Değerler; birey davranışlarını yönlendiren güç olmaları yönüyle psikolojiyi, toplumsal bir olgu olmaları yönüyle 
sosyolojiyi ve kültürden kültüre değişebilen bir yapı arz etmeleri ile de antropolojiyi ilgilendirmektedir. Değerlerin 
bu çok yönlü yapısı “değer” kavramının tanımlanmasında farklı bakış açılarının oluşmasına sebep olmuş ve birçok 
değer tanımı yapılmıştır. Dilbilimsel olarak değer, bir şeyin önemini belirlemeye yarayan ölçü, bir şeyin değdiği 
karşılık olarak tanımlanmıştır. Öte yandan değer tanımlamaları yapılırken inanç, eğilim, norm, kanaat, normatif 
standartlar ve tutumlar gibi kavramlara sık sık atıfta bulunulduğu görülmektedir. 

Günümüzde toplumsal değişmenin ve küreselleşmenin etkisiyle geleneksel değerlerin yerini bazı yeni değerler 
almaya başlamıştır. Örneğin, itaatkârlık ve kanaatkârlık, artık eskisi kadar güçlü değerler değildir. İtaatkârlığın 
yerini akılcılık ve sorgulayıcılık, kanaatkârlığın yerini ise girişimcilik ve rekabet almaya başlamıştır. Bilimsel ve 
ekonomik rekabet ve gelişimin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği günümüz dünyasında hiçbir ebeveyn veya 
toplumun çocuklarını bu değer gruplarından uzak tutmaya çalışmasını beklemek mümkün değildir.  

Bireysel ve toplumsal hayatta değerlerin oynadığı rolü fark etmek, değer dönüşümlerinin doğrultularını 
belirlemek, değerlerin kuşak ve nesiller arasındaki seyahatini, bir nesilden diğerine aktarılış biçimlerini, her 
nesilde yeniden yorumlanışı belirlemek onları daha bilinçli bir şekilde özümsemenin ve hayata aktarmanın en 
önemli yoludur.  

Muhtemel Proje Konuları 

• Çeşitli Değerlerin (Adalet, Sorumluluk, Yardımseverlik, Misafirperverlik, Aile Birliği, Merhamet vb.) Kültür 
İçinde Yorumlanış ve Uygulanışına Dair Örneklerin Belirlenmesi 

• Değerlerin Tarih İçinde Yorumlanış ve Uygulanışına Dair Örneklerin İncelenmesi 
• Toplumda Değer Taşıyıcı Gelenek, Tören, Adet vb.’nin İncelenmesi 
• Sanat ve Edebiyat Yoluyla Değerlerin Devamlılığının Sağlanmasına Dair İncelemeler 
• Çocuk, Genç ve Yetişkinlerin Değer Gelişimlerini Destekleyici Etkinlik Planlamaları 
• Tarihi ve Manevi Değer Taşıyan Zaman ve Mekânların Değer Eğitiminde Kullanımına İlişkin Projeler 
• Değerlerin Bireysel ve Toplumsal Karşılığına İlişkin Nitel ve Nicel Tespit Çalışmaları 

 

Değerlendirme Kriterleri 

Projelerin bilimsel standartlar açısından değerlendirme kriterleri kılavuzun genel bölümlerinde belirtilmiş. Bunlar 
değerler eğitimi projeleri için de geçerli olacaktır. Bunlara ilave olarak değerler eğitimi projelerinde şu tür 
kriterler eklenebilir: 

• Projeye katılanların değer kazanımlarına etki düzeyi, 
• Değerlerin toplumsal görünürlüğünün artırılmasına katkısı, 
• Toplumda değerlere ilişkin farkındalık oluşumuna katkısı, 
• Özgün değerler ve değer uygulamalarının gün yüzüne çıkarılması… 
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DEĞERLER EĞİTİMİ ÖRNEK PROJE RAPORU 
(Proje Raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır) 

 

Projenin Adı: 

HAYAT TECRÜBEN IŞIĞIM OLSUN 
1.Giriş 

İnsanın davranışı değerleriyle şekillenir. Birey sahip olduğu değerlere uygun tutum ve davranışlar geliştirir. 
Toplumsal bütünün bir parçası olarak birey hayatını bu kadar derinden etkileyen değerleri edinirken içinde 
bulunduğu grup, kurum vb. bağlamlardan ayrı düşünülemez. Bebeklikten itibaren içinde yetiştiğimiz sosyal 
ortamlar değerler dünyamızın şekillenmesinde en önemli etkenlerden birisini oluştururlar. Toplumlarda kültürel 
devamlılığı sağlayan unsur da temelde bireyin değerleri üzerindeki bu toplumsal etkidir.  

Toplumda değerlerin en önemli taşıyıcı unsurlarından birisi yetişkin ve yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında 
kurdukları bağdır. Özellikle yaşlılar geçmişin şahidi geleceğin ise yol gösterici bilgeleri olarak kültürel değerlerin 
yeni nesillerde karşılık bulmasında önemli bir paya sahiptirler. Yaşlılar bunu yaparak aynı zamanda kendi benlik 
bütünlüklerini de sağlıklı bir şekilde sürdürmenin yolunu bulmuş olurlar. Zira bireyin yetişkinlik ve yaşlılık 
dönemindeki en temel kişilik çatışması tecrübeyi paylaşıp yeni nesillere faydalı olma beklentisi üzerinden 
gerçekleşir.  

Olumsuz gençlik eğilimlerinin yaygınlaştığı, gelir dağılımındaki adaletsizliklerin arttığı, toplumsal adaletsizliklerin 
yerel ve küresel çatışmaları tetiklediği ve insanlığın ortak serveti olan doğal kaynakların dengesizce tüketildiği 
günümüz toplumlarında aklı, bedeni ile birlikte ruhu da dengeli bir şekilde eğitilebilmiş ahlaki karaktere sahip 
bireyler yetiştirebildiğimizi söylemek güçtür.  Son birkaç yüzyılda teknolojik gelişmenin sosyal gelişmeden çok 
daha hızlı olduğu ve bu hızlı gelişime bağlı olarak maddi değerlerin manevi değerlere büyük üstünlük sağladığını 
görüyoruz. Aklı ve gücü hızla büyüyen insanın değer dünyasını temsil eden kalbi aynı hızla gelişememektedir. Bu 
durum sosyal araştırmacıları ve eğitimcileri değerler ve eğitimini ön planda tutan araştırma ve çalışmalar 
yapmaya yönlendirmektedir. 

Değerler alanında yapılan çalışmalar gelenekten kopmadan yenileşebilen, toplumsal bağlamı örselemeden bireye 
özgürlük ve özgünlüğünü yaşama imkânı verebilen ve yerel ile evrensel olan arasındaki dengeyi koruyabilen 
toplumların kültürleme fonksiyonlarını daha başarılı gerçekleştirebildiklerini göstermektedir. Bu sayede 
toplumlar kuşaklar arası çatışmaları ve toplumsal kırılmaları daha başarılı bir şekilde idare edebilmektedirler. 
Bunun yolu ise geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi gören yaşlılar, yetişkinler, edebiyat, sanat, tarihi ve 
manevi mekânlar vb.’i üzerine değer araştırmalarını yoğunlaştırmaktır.  

Ayrıca toplumun hafızasını ve değer dünyasının önemli taşıyıcıları olan yaşlılarımızı güncel hayata daha çok katkı 
sunar kılmak hem onların kişilik bütünlüğünün sürdürülmesine hem de geniş bir yaşam tecrübesinin sürekli 
istifade edilebilir kılınmasına katkı sağlamaktadır. Böylelikle hem tecrübe gibi eşsiz bir sosyal sermayenin verimli 
kullanımına hem de yaşlı bireylerin topluma faydalı olabilecek tecrübelerini paylaşıp kişilik bütünlüğü 
kurmalarına yardımcı olunabileceği düşünülmektedir.  

1.1. Projenin Amacı 

Çalışmamızın amacı okulumuzun çevresindeki yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret ederek hediyeleşmek, hayat 
tecrübesi ve değerlerimiz temelli sohbetleri çözümleyerek gençlerin istifadesine sunmaktır. Böylelikle hem 
değerlerimizin geleceğe taşınmasına, hem toplumumuzun değer hafızasını oluşturan yaşlılarımızın benlik 
bütünlüklerini korumalarına, hem de projeye katılan ve proje sonucunda ortaya çıkacak olan yayınları kullanacak 
olan gençlerimizde tarihe, büyüğe, tecrübeye, geleneksel değerlerimize vb. değerlerin gelişmesine katkıda 
bulunmak amaçlanmaktadır. 

2.Materyal, Yöntem ve İşlemler 

Grup çalışması olarak gerçekleştirilecek olan bu projede sosyal bilimler araştırma yöntemlerinden mülakat 
yöntemi kullanılmıştır. Okulumuza yakın bölgelerde bulunan yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret edip, onlarla 
söyleşiler yapmak ve bunları çalışma ekibi ile içerik analizi yöntemi ile analiz edip bu tecrübeler bize nasıl bir 
hayat ve değerler dünyası sunuyor ilişkin sonuçlar üreterek bunu basılı, işitsel ve görsel araçlarla okulumuz ve 
toplumla paylaşılması sağlanmıştır.  
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Çalışmanın akademik desteğe ihtiyaç duyulan bölümlerinde; mülakat metinlerinin hazırlanması ve analiz 
süreçlerinde üniversitedeki öğretim elemanlarından, yakın bölgelerdeki yaşlı tecrübe sahibi kişilerin tespiti ve 
onlarla iletişime geçme süreçlerinde ise mahalle muhtarlarından destek alınmıştır. İkişerli gruplara ayrılmış on iki 
kişilik bir ekiple gerçekleştirilen çalışmada her bir grup bir yaşlı ile iletişime geçmiş tercihen ailesinden bir 
yetişkinin veya mahalle muhtarının refakatinde ona birden fazla defa ziyarette bulunarak mülakatlar 
gerçekleştirmiş sesli kayıt yapmıştır.  

Ziyaret ve mülakatların tamamlanmasının ardından ekibin tamamı bir araya gelerek toplantılar gerçekleştirmiş bu 
toplantılarda mülakat metinleri içerik analizine tabi tutulmuş ve belirlenen kodlar çerçevesinde raporlaştırmaya 
gidilmiştir. Son olarak proje ekibindeki her bir öğrencinin “proje öncesi ben ve proje sonrası ben” ve “proje 
öncesi ve sonrası benim için ideal hayat” temalı bir öz değerlendirme çalışması kaleme alması sağlanmıştır. Bu 
metinler de proje sonucu yayınlanan çalışmaya/lara eklenmiştir.   

3. Bulgular 

Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar yaşlıların en çok teenni ile hareket etme, aile bağlarına önem verme, 
dua etme ve günahlardan kaçınma, sabır, azim ve çalışkanlık değerlerini önemsediğini göstermiştir. Yaşlı bireyler 
bu tür değerlerin insanın her zaman hayır ile yâd edebileceği bir hayat yaşaması için önemli olduğunu 
vurgulamıştır. Yaşlılar bu değerler ile birlikte hayatta başarılı olma, insanı mutlu edecek fırsatları dengeli bir 
şekilde değerlendirme gibi değerlere de vurgu yapmışlardır.  

Çalışma sonucunda elde edilen bulgular yaşlı bireylerin genç insanlar tarafından hatırlanmaktan ve hayat 
tecrübelerini ve birikimlerini onlarla paylaşmaktan mutluluk duyduklarını ve bunu yapılan görüşmelerde hem 
sözleri hem de davranışları ile ifade ettiklerini göstermiştir. Yaşlıların tamamı proje ekibini olumlu karşılamış ve 
hatırlanmaktan ve kendi tecrübelerine değer verilmesinden mutluluk duyduğunu belirtmiştir. Bu yolla yaşlılık 
döneminde sıklıkla görülen yabancılaşma, benlik bütünlüğü ve özgüveni kaybetme gibi rahatsızlıkların 
azaltılabileceği görülmüştür.  

Proje ekibi çalışma sonunda kaleme aldıkları öz değerlendirme çalışmasında kendi ideal hayat hikâyelerinde 
değişikliğe uğrayan hususlar olarak en çok şu hususlara dikkati çekmişlerdir. Projeye katılım öncesi temelde 
ekonomi ve başarı merkezli bir hayat hikâyesi kurgulayan proje sonucunda ekonomik başarı ile birlikte sosyal, 
ailevi ve manevi başarının da önemli olduğu bir hayat hikâyesine doğru dönüşüm yaşandığı görülmüştür. 

4.Sonuç ve Tartışma 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular yaşlıların inanç, güven ve teenni gibi değerleri ön plana çıkardığını aynı 
zamanda bireyi hayatta başarılı kılan çalışkanlık, sabır ve azim gibi değerleri de önemsediklerini göstermektedir. 
Yetişkin bireylerin değer yönelimleri ile ilgili diğer bazı çalışmalarda elde edilen sonuçlarla paralel görülmektedir. 
Örneğin Meydan, Hasanov ve Dikmen (2015) veliler üzerine yaptıkları çalışmada onların çocukları için talep 
ettikleri değerlerin başında dindarlık, güvenli ve başarılı bir hayat ve ihtiyatlı bir kişiliğe ilişkin değerlerin geldiğini 
tespit etmişlerdir. 

Çalışmanın amaçlarında belirtilen yaşlı bireylerin yaşam tecrübelerinden genç nesillerce istifade edilmesi ve yaşlı 
bireylerin sosyal katılımlarına ve benlik bütünlüklerini sürdürmelerine destek olunması adına çalışmanın başarılı 
sonuçlar verdiği görülmüştür. Bulgular hem çalışmaya katılan yaşlılarda hem de proje ekibinin ortaya koyduğu 
bireysel değerlendirme metinlerinde bu sonuca ulaşıldığını göstermiştir. Dolayısıyla bu tür çalışmaların 
yaygınlaştırılması; okullar, gençlik merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarınca benzer çalışmaların yapılmasının 
teşvik edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.  

Kaynaklar 

Kaymakcan, R. Meydan, H. (2014) Ahlak, Değerler ve Eğitimi, İstanbul: Dem Yayınları.  

Meydan, H.  Hasanov, B. Dikmen, F. (2015) Nasıl Bir Çocuk? (Zonguldak İlindeki Velilerin Çocuklarında Görmek 
İstedikleri, Değerlerin Okul türü Değişkenine Göre Analizi).Değerler Eğitimi Dergisi, 13 (29), 149-189. 
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FİZİK 
FİZİK KONULARI İLE İLGİLİ PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 

Bilimsel projelerde Fizik alanı son derece geniş ve ilgi çekici bir alandır. Bu alanlarda son yıllarda büyük gelişmeler 
yaşanmaktadır.  Dolayısıyla bu gelişmelerin takip edilmesi, öğrencilere aktarılması ve bu alanda proje yapılması 
son derece önemlidir. Ayrıca öğrencilerin popüler bilim dergilerini okuması, fizikle ilgili belgeselleri takip etmesi 
ve konuyla ilgili araştırma yapmaları önemlidir.  

 
Fizik Alanında Yapılan Çalışmalara Örnekler: 

 
1. Çözülmüş bir problemi farklı yöntem ve tekniklerle çözebilirsiniz (Örneğin, ışığın yansıması ile ilgili 

kanunları farklı bir yöntemle gösterme).  
2. Yapılan deneylerin, yapıldığı koşulları yeniden oluşturmak, farklı nesneleri, farklı teknikleri veya farklı 

ilkeleri kullanarak yeniden yapabilirsiniz (Örneğin, İletkenlerin direncini ölçme). 
3. Güncel ve bölgesel sorunlara çözüm arayabilirsiniz (çevresel sorunlar, trafik sorunları, tarımsal sorunlar: 

Güneş enerjisinden yararlanmak için modeller üretme, her türlü enerji tüketimini azaltmak için modeller 
oluşturma). 

4. Deney düzenekleri tasarlayabilirsiniz (Rüzgar enerjisi ölçümü, Isı Yalıtımı, Güneş ışınlarından enerji 
üretimi gibi.) 

5.  Güncel gelişmeleri izleyerek bu gelişmelere katkı sunacak yeni fikirler üretebilirsiniz (son yılların popüler 
alanlarından olan nanoteknoloji alanında yapılan çalışmaları izleyerek küçük çaplı ama önemli fikirler 
oluşturabilirsiniz). 
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FİZİK ÖRNEK PROJE RAPORU 
(Proje Raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır) 

 

Projenin Adı: 

Kutup Buzulların Erimesini Engellemek için Yüzey Kaplama Materyali 
Geliştirme 

1. Giriş 
Küresel ısınma bizi ve birçok canlıyı olumsuz etkilemekte olan ve eğer önlem alınmazsa ileriki yıllarda daha 
olumsuz etkilerin görülebileceği bir süreçtir. Her ne kadar enerji üretim yöntemlerindeki karbon salınımları 
düşürülmeye çalışılsa da bu düşüşün olumlu etkileri bir anda görülemez. Örneğin kutuplardaki buzulların 
erimesini engelleyecek kadar büyük ortalama sıcaklık düşüşü bir anda sağlanamaz. Dolaysıyla da su altında kalma 
ihtimali olan kıyı şeritlerini ve yaşam alanı azalan kutup canlıların kurtarmak için çabuk sonuç veren önlemler de 
almak gerekir.  
Kutuplarda yapılan araştırmalar, buzulların üzerini kaplayan is partiküllerinin koyu renkleri nedeniyle güneş 
ışınlarını soğurmalarının erime sürecini hızlandırdığını göstermektedir (URL-1). 
Bu bilgiler ışığında, proje kapsamında kutup buzullarının erimesini engellemek için yüzey kaplama materyalleri 
geliştirmek amaçlanmıştır. Bu materyal geliştirilirken güneş ışınlarını yansıtma özelliğinin çok olmasına ve buz ile 
hava arasında ısı yalıtımı sağlamasına dikkat edilmiştir. Ayrıca materyalin daha geniş miktarda buzul yüzeyi 
kaplamak için kullanılabilmesi için maliyetinin de düşük olması gerekir. 
 
Proje boyunca incelenecek değişkenler: 

a. Buzulları temsil eden buz kalıplarının tamamen erime süreleri, 
b. Materyallerin dış kısımları ile buza temas eden kısımları arasındaki sıcaklık farkının zamana göre 

değişimleri, 
c. Maliyetleri 

şeklinde sıralanabilir. 

2. Yöntem 
Bu kısımda çalışmanın modeli, deneysel düzenekler, yapılan işlemler, işlemlerden elde edilen verilerin 
değerlendirilmesi, deneyin süreçleri, kullanılan malzemelerden bahsedilmektedir.  

 

Şekil 1. Projede kullanılacak düzenek 
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Bu araştırmada deneysel bir çalışma yürütülmüştür. Şekil 1’de gösterilen düzenek ve malzemelerle buz eriyinceye 
kadar geçen zaman içerisinde, sıcaklık verileri eşit zaman aralıklarında toplanmış ve buzun tamamen erimesi için 
geçen süre kronometre ile ölçülmüştür. Elde edilen bulgular ışığında geliştirilen materyallerden hangisinin daha 
verimli oluğuna karar verilecektir. 

Materyaller denenmeden önce kontrol amacıyla buz kalıpları üzerine hiçbir şey konmadan deneme yapılmıştır. 
Bu deneme sonucu elde edilen veriler kontrol grubu verileri olarak diğer verilerin yanında verilecektir. 
Denemeler sırasında sabit tutulan değişkenler güneş ışığını temsil eden ışık kaynağı, buz kalıplarının kütleleri ve 
şekilleridir. 

Materyallerin nitelikleri de aşağıdaki gibidir. 

Materyal 1: Alüminyum folyo 
Materyal 2: İlk yardım çantalarındaki yanık örtüsü 
Materyal 3: 0,5 cm kalınlığında strafor 
Materyal 4: İlk yardım çantalarındaki yanık örtüsü kaplı 0,5 cm kalınlığında strafor levha 
 
3.Bulgular 

Projede, denemeler sonucu elde edilen veriler Tablo 1’deki gibidir. 
Tablo 1. Elde edilen veriler 

Materyaller 

Tamamen 
Erime 
Süresi 
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Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Üst Alt Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt Üst Alt 

Kontrol 41 5 10 - - - - - - - - 

Materyal 1 62 34 -15 40 -4 45 4 - - - - - - - - - - - - - - 

Materyal 2 85 34 -15 40 -8 43 -2 49 3 - - - - - - - - - - - - 

Materyal 3 120 30 -17 36 -14 40 -10 44 -8 47 -4 48 0 49 1 49 1 49 3 49 3 

Materyal 4 145 25 -17 30 -15 34 -12 38 -10 41 -8 43 -6 45 -3 47 0 49 1 49 2 

 
Tablodaki bulgulara ek olarak materyallerin 1 m2’lerinin maliyetleri sırasıyla 1 TL, 0,7 TL, 0,4 TL ve 1,1 TL’dir.  
Tamamen erime süreleri ve her 20 dakikada bir yapılan sıcaklık ölçümleri sonucunda, ısı iletimi en az olan, güneş 
ışınlarını yansıtma özelliği en iyi olan dolayısı ile erimeyi engellemek için en iyi materyalin Materyal 4 olduğu 
görülmektedir. Ancak bu materyalin maliyeti diğer materyallerden fazladır.  
 
4. Sonuç ve Tartışma  
Elde edilen bulgular ışığında her ne kadar en etkili materyal Materyal 4 olsa da maliyet değişkeni de hesaba 
katıldığında Materyal 3’ün en uygun seçenek olduğu düşünülmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasındaki 
nedenlerden biri straforun ısı yalıtımı sayesinde buz ile hava arasında meydana gelecek ısı geçişini 
yavaşlatmasıdır. Diğer bir neden ise straforun beyaz rengi nedeniyle ışık ışınlarını soğurmaktan çok yansıtmasıdır.  
 
5. Öneriler 
En verimli materyal strafor levhalardan oluşmaktadır. Straforun parçalanabiliyor olması nedeniyle doğaya zarar 
verme ihtimali söz konusudur. Bu nedenle maliyeti düşük uygun farklı bir materyalle kaplanması uygun olacaktır. 
 

6. Kaynaklar 
  [1] URL-1: http://www.nasa.gov/vision/earth/environment/arctic_soot.html 
  [2] Serway, R. A. & Beichner, R. J.  (ÇE: K. Çolakoğlu) Serway and Beichner. (2000). Physics  for Scientists and 

Engineers with Modern Physics, 5th Edition. 
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KİMYA 
KİMYA KONULARI İLE İLGİLİ PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 

Kimya alanı oldukça geniş bir çalışma alanına sahiptir. İnsanların yaşam kalitesini arttırmada, hayatı daha anlaşı-
labilir bir hale getirmede bu bilim dalı büyük bir öneme sahiptir. Her gün daha fazla endüstrileşen ve böylece 
daha fazla kirlenen dünyamızda olası çevre ve sağlık problemlerin tespitinde kılavuzluk eder, çözümünde yardım 
eder. Ayrıca hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde, yiyecek ve içeceklerin kalite kontrolünde, yeni teknoloji ve 
malzeme üretiminde kimya rol alır.  

Kimya laboratuvarında deney yaparken çok dikkatli olmak gerekir. Genel laboratuvar güvenlik kurallarının 
öğrenilmesinin yanında kimyasal maddelerle güvenli şekilde çalışılması konusunda bilgi sahibi olmak gerekir. 
Birçok kimyasal maddenin yanıcı, zehirli, tahriş edici veya patlayıcı olduğu, kolaylıkla deriden geçebileceği, 
buharlaşma yolu ile soluduğunuz havaya karışacağı akıldan çıkarılmamalıdır.  Bu nedenle aşağıdaki güvenlik 
kurallarına titizlikle uyulur. 

 
1. Deneylerde gözlük, eldiven ve ağız maskesi kullanılır. 
2. Laboratuvarda koşulmaz ve şaka yapılmaz.   
3. Sadece yapılacak deneyle ilgilenilir.  
4. Laboratuvarda bir şeyler yenmez ve içilmez.   
5.  Masalara ve yere dökülen kimyasal maddeler hemen temizlenir.  
6. Kimyasal maddelere elle temas edilmez.  
7. Laboratuvardaki cihazlar büyük bir itina ile kullanılır.  
8. Kimyasal maddelerin veya çözeltilerin tadına bakılmaz ve koklanmaz.  
9. Kimyasal maddeler çöp kutusuna ve lavaboya boşaltılmaz.  
10.  Kimyasal madde şişesinin üzerindeki etikete dikkat edilir.  
 

Kimya alanında yapılabilecek çalışmalara örnekler 

• İçme sularındaki metallerin varlığına ilişkin yapılan çalışmalar 
• Betonların dayanıklılığını arttırmaya yönelik çalışmalar 
• Korozyon probleminin önlenmesine yönelik çalışmalar 
• Yakıt pilleri ile enerji sorununa çözüm üretme 
• Atık suların arıtılması 
• Kullanılmış malzemelerin yeniden üretimiyle ülke ekonomisine katkı sağlanması 
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KİMYA ÖRNEK PROJE RAPORU 
(Proje Raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır) 

 

Projenin Adı: 

TÜM SIVILAR AYNI HIZDA MI BUHARLAŞIR? 
1. Giriş 

Maddeler genellikle üç halden birinde bulunur: katı, sıvı ve gaz. Etrafımızdaki birçok madde sıvıdır. Pek çok 
yiyeceğimiz ve içeceklerimiz sıvı içerir. Banyo yapmak için, temizlik için sıvıları kullanırız, hatta televizyonlarımızda 
bile sıvı bulunmaktadır ([1]). Maddeler, uygun koşullar sağlandığında bir halden diğerine geçebilirler. Örneğin su 
buharının sıcaklığını azalttığımızda önce sıvı suya, sonra buza dönüştüğünü görebiliriz; katı haldeki buzun 
sıcaklığını artırdığımızda ise katı haldeki buz önce sıvı suya sonra su buharına dönüşür. Sıvı moleküllerinin sıvı 
yüzeyinden ayrılarak gaz ya da buhar haline geçişine buharlaşma denir ([2]). 

Bir sıvıyı oluşturan moleküllerin gaz haline geçebilmesi için sıvı moleküllerini bir arada tutan kuvvetlerin yenilmesi 
gerekir. Bu nedenle sıvı maddeler buharlaşma sırasında çevrelerinden enerji alırlar. Saf maddeler için kaynama 
sadece belirli bir sıcaklıkta olurken, buharlaşma farklı sıcaklıklarda olabilir ([2]). Çünkü düşük sıcaklıklarda bile 
sıvının yüzeyinde bulunan bazı moleküllerin enerjisi moleküller arasındaki çekim kuvvetlerini yenebilecek kadar 
yüksektir ve bu yüksek enerjili moleküller gaz fazına geçebilirler. 

Buharlaşma birçok yerde olmaktadır; örneğin, denizlerde, göllerde buharlaşma olur. Yağmur suları kururken 
buharlaşma olur. Evlerimizde yemekler pişerken, yıkanan çamaşırlarımız kururken buharlaşma olmaktadır. 
Buharlaşma, karışımları ayırmak için de kullanılmaktadır. Örneğin tuzlu sudaki suyu buharlaştırarak çözünmüş 
olan tuzu elde edebiliriz ([2]). Türkiye’nin en büyük gölü olan Tuz Gölü’nden tuz elde edilirken de buharlaşmadan 
yararlanırız ([3]). Tüm sıvılar yeterli enerjiye sahip olduklarında buharlaşarak gaz fazına geçebilirler. Acaba tüm 
sıvılar aynı hızda mı buharlaşmaktadır? 

Bu projenin araştırma konusu farklı sıvıların buharlaşma hızını karşılaştırarak tüm sıvıların aynı hızda buharlaşıp 
buharlaşmadığını belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki araştırma sorusuna cevap aranmıştır. 

Araştırma Sorusu: Su, aseton ve sıvı yağın buharlaşma hızları aynı mıdır? Tüm sıvılar aynı hızda mı buharlaşır?  

Hipotez: Su, aseton ve sıvı yağ farklı özellikleri olan sıvılardır. Birçok özelliği farklı olan bu sıvıların buharlaşma 
hızları da farklı olacaktır. 

2. Yöntem 
Araştırma sorusunu cevaplandırabilmek için su, aseton ve sıvı yağdan aynı miktarda alınarak aynı koşullarda 
buharlaşmaları gözlemlendi. Buharlaşma sonucunda kalan sıvı miktarları kaydedilerek incelenen sıvıların 
buharlaşma hızları karşılaştırıldı. Araştırma süresince gerçekleştirilen süreçler aşağıda verilmiştir: 

Kullanılan Malzemeler: 

100 mL Su, 100 mL Aseton (Oje çıkarıcı), 100 mL Sıvı yağ, 3 adet 100 mL’lik dereceli silindir ve Etiket 

Süreçler: 

1. 3 adet 100 mL’lik dereceli silindire sırasıyla 100 mL su, 100 mL aseton ve 100 mL sıvı yağ konuldu. 

2. Dereceli silindirler etiketlendi ve etiketlere içerdikleri sıvılar yazıldı. 

3. Sıvıların başlangıç miktarlarını ve buharlaşma sonucunda meydana gelen değişimi kaydedebilmek için bir tablo 
hazırlandı (Tablo.1). 

4. Sıvıları içeren dereceli silindirler oda sıcaklığında kuru bir yere konuldu. 

5. Dereceli silindirlerdeki sıvı miktarları 1 hafta boyunca her gün aynı saatte gözlemlendi ve tabloya kaydedildi. 
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Araştırmanın Değişkenleri: 

Bağımsız Değişken: Bu araştırmada bağımsız değişken sıvı türüdür. Araştırmada su, aseton ve sıvı yağ 
kullanılmıştır. 

Bağımlı Değişken: Bu araştırmanın bağımlı değişkeni buharlaşma hızıdır. Buharlaşma hızı, sıvı miktarındaki 
azalma ölçülerek belirlenmiştir. 

Kontrol Değişkenler: Sadece sıvı türünün buharlaşma hızına etkisini belirleyebilmek için, buharlaşmayı 
etkileyebilecek diğer faktörler sabit tutulmuştur. Bu araştırmadaki kontrol değişkenleri: sıvıların konulduğu 
dereceli silindirler, sıvı miktarı, sıvıların konulduğu yer, sıvı miktarını gözlemleme zamanlarıdır.  

3. Bulgular  

Araştırma süresince 7 gün boyunca her gün aynı saatte ölçülen sıvı miktarları Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca, elde 
edilen veriler grafiğe geçirilerek sıvı miktarlarındaki değişim grafiksel olarak gösterilmiştir (Şekil 1). 

Tablo 1. Buharlaşması gözlemlenen su, aseton ve sıvı yağın miktarlarındaki değişimler (mL olarak) 

Gün Su Aseton Sıvı yağ 

1 100 100 100 

2 98 93 100 

3 96 85 100 

4 94 78 100 

5 91 71 100 

6 88 64 100 

7 86 56 100 

  

 
Şekil 1. Buharlaşması gözlemlenen su, aseton ve sıvı yağın miktarlarındaki değişimler (mL olarak) 

4. Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın sonuçları, incelenen sıvıların aynı hızda buharlaşmadığını göstermiştir. Sıvı yağ araştırma süresince 
neredeyse hiç buharlaşmamış, aseton ise sudan ve sıvı yağdan daha hızlı buharlaşmıştır. 7 gün sonunda 
buharlaşan su miktarı 14 mL, buharlaşan aseton miktarı 44 mL, buharlaşan sıvı yağ miktarı ise 0 mL olmuştur. Bu 
sonuçlar, “farklı sıvıların buharlaşma hızları farklı olacaktır” hipotezini desteklemiştir. 
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Bu bulgu, sıvıları içeren işlemlerde en uygun sıvıyı seçebilmek için önemlidir. Örneğin, kuru temizlemede kirleri 
çözme özelliği birbirine benzer olan sıvılar içinden en hızlı buharlaşan sıvı tercih edilebilir. Çünkü temizleme 
işleminden sonra giysilerde kalan sıvının hızlıca buharlaşarak uzaklaşmasını isteriz. Yakıt olarak kullandığımız 
sıvılarda ise buharlaşmanın az olmasını isteriz. Diğer yönlerden birbirine benzer sıvıların buharlaşma hızlarını 
belirlediğimizde amacımıza daha uygun olan sıvıları seçebiliriz.  

Bu araştırmada, sıvı türünün buharlaşma hızına etkisi araştırılmış ve farklı maddelerin buharlaşma hızlarının farklı 
olduğu belirlenmiştir.  

5. Öneriler 

Bu konuda yapılacak ilave araştırmalarda sıcaklık, sıvı miktarı, yüzey alanı, hava koşulları, suda çözünen tuz 
miktarı gibi değişkenlerin buharlaşmayı ve buharlaşma hızını nasıl etkilediği araştırılabilir. 

6. Kaynakça 

[1] Demirbaş, K. (2008). Böyle çalışır…, Bilim ve Teknik, Nisan 2008, 112. 

[2] Petrucci, R.H., Herring, F.G., Madura, J.D. ve Bissonnette C. (2015). Genel Kimya, (Cilt I) (T. Uyar, S. 
Aksoy ve R. İnam, Çev.Ed.) Ankara: Palme Yayınevi. 

[3] Tüysüzoğlu, B.B. (2004). Anadolu’nun kalbinde bir iç deniz: Tuz Gölü, Bilim ve Teknik, Haziran 2004, 
52-56. 
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KODLAMA 
 

KODLAMA PROJELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
 
Önerilen projeler değerlendirilirken üç temel unsur göz önüne alınacaktır: 
 
1- Özgün değer: Her proje seçiminde olduğu gibi, kodlama projesi seçilirken de projenin konusunun özgün 
olmasına dikkat edilmelidir. Özgünlükten kasıt, sunulan yöntem ya daha önce hiç çözülmemiş bir problemi 
çözmeli ya da daha önce çözülmüş probleme daha farklı ve daha iyi bir çözüm üretmelidir. Kodlama projeleri 
aşağıdaki alanlara giren uygulamalardan seçilmelidir. 

• Masaüstü uygulamalar 
• Mobil uygulamalar 
• Gömülü sistem uygulamaları 
• Web programlama uygulamaları 

Salt yazılım araçlarının kullanımına dayalı projeler özgün sayılmazlar. Buna en iyi örnek web sayfası 
oluşturulmasıdır. Ne kadar estetik ve kullanışlı olsa da herhangi bir web sayfası tasarımı özgün bir proje 
sayılmayacaktır. Bununla birlikte, örneğin belirli bir amaca yönelik java applet oluşturulması özgün sayılabilir. 
Elbette, buradaki ölçüt, o appletin yazımında kullanılan algoritma ve veri yapısı bağlamındaki özgünlüktür. 
 
2- Yaygın etki: Seçilen proje konusunun potansiyel kullanıcılarının olması veya bilimsel olarak bir probleme 
mevcutlardan daha iyi bir çözüm getirmesi beklenir.  
 
3- Kullanılabilirlik: Proje arayüzünün kullanıcı dostu olması ve görsel tasarımının iyi bir şekilde hazırlanmış olması 
beklenir. 
 
Projenin gerçekleştirilmesi: 

• Projeyle ilgili derinlemesine bir ön araştırma yapılmalıdır. 
• Kullanılması planlanan yöntem programlama ortamının nitelikleri (işlemci hızı ve yeteneği, bellek sığası, 

problemin doğasından gelen zaman kısıtları) göz önünde bulundurularak irdelenmelidir. 
• Program kütüphanelerinin kullanımı dışında başkalarına ait kod kullanılmamalıdır. Başkalarına ait kod 

kullanmak, etik ihlale girer. Ancak, başkalarına ait kullanılması kaçınılmaz olan kod parçalarının 
programınızda bulunması durumunda, bu kod parçalarının alındığı kaynakların proje raporunda 
belirtilmesi gerekmektedir. 

• Kodlama dili olarak problemi çözmekte kullanılabilecek en uygun dil seçilmelidir. 
• Programı yazmaya başlamadan önce detaylı bir tasarım yapılmalıdır. Çoğu amatör yazılımcı tasarım 

evresi ile kodlama (programı bilgisayarda yazma) evresini birleştirir, karıştırır. Bu ise tasarımın sağlıksız 
gelişmesine ve geri dönülmesi zor hatalara yol açar. Veri yapısının teknik ayrıntıları, hangi amaçla hangi 
fonksiyonların yazılacağı, ekran görünümleri hep tasarım aşamasında saptanması gereken hususlardır. 

• Yazılan fonksiyonlar aşama aşama test edilmelidir. Alt birimlerinin çok sağlıklı çalıştığı belirlenmemiş 
programlardaki bozuklukların nedenini saptamak, saman yığınında iğne aramaya benzer. Program hep 
aynı verilerle sınanmamalı, farklı giriş değerleriyle de test edilmelidir. Bazen bir sistemin test edilmesinin 
gerçekleştirilmesinden daha fazla vakit alabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

 
Proje sunumu ve rapor 
Aşağıdaki hususlara dikkat edilerek proje sunumunun yapılması ve proje raporunun hazırlanması 
beklenmektedir: 

• Benzer çalışmaların neler olduğu 
• Sizin çalışmanızın farklılığı 
• Çalışmanızın sınırları (neleri yapıp neleri yapamayacağı) 
• Üstün ve zayıf yanları 

Bu bağlamdaki bir kıyaslama bilimsel yöntem ve ölçütlerle yapılmalıdır. Bu da çoğunlukla istatistiksel yöntemler 
kullanarak proje çıktısı ürünün performansını göstermekle yapılır. Kıyaslanacak bir çalışmanın elde olmaması 
durumunda bile performansın çeşitli girdi alternatifleri için nitel ve nicel boyutlarda kağıda dökülmesi beklenir. 
Proje raporunda, proje önerisinde belirtilmiş ana başlıkların nasıl gerçekleştirilmiş olduğu açıklanmalıdır. Proje 
raporunda aşağıdaki ana başlıklarının olması beklenir: 
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- Amaç 
- Mevcut durum 
- Yöntem 
- Gerçekleme bilgisi (örneğin hangi yazılım araçlarının kullanıldığı, nasıl bir veri yapısı tasarlandığı gibi) 
- Sonuç ve tartışma 
- Kaynakça 

 
Değerlendirme jürisine projenin sözlü olarak sunulma aşamasında aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde proje 
özetlenmelidir: 

• Amaç 
• Kullanılan bilimsel yöntem 
• Programın performansı 

 
İsteğe bağlı olarak yaklaşık 10 yansıdan oluşan bir sunum ve/veya projenin demosu jüri önünde yapılabilir.  
 
Projeleri izlemeye gelen misafirler için ise bir poster, projenin animasyon gösterimi veya demosunun yapılması 
faydalı olacaktır.  
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KODLAMA ALANI ÖRNEK PROJE RAPORU 
(Proje Raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır) 

Proje Adı:  

AKILLI TELEFONUM AKILLI EVİM 
1. Giriş 
Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, insanların yaşamlarını kolaylaştıran cihazlara karşı ilgiyi artırmıştır. 
Yoğun koşuşturmaca içinde çalışan insanların hayatlarını kolaylaştıran birçok akıllı ev projesi uygulanmış ve 
kullanılmaya başlanmıştır. Akıllı evler; uzaktan erişilebilme, denetlenebilme ve bilgi alma, insan hayatını 
kolaylaştırma, daha konforlu yaşam tarzı sunma, yaşam alanlarını daha güvenli hale getirme, enerji tasarrufu 
sağlama gibi birçok avantajlara sahiptir. Mobil cihazlardan yönetilen akıllı evlerde gündelik yaşamı kolaylaştıran 
birçok işlem yapılmaktadır. İnsanların hayatlarını kolaylaştırarak daha konforlu ve tasarruflu bir yaşam 
sürdürmeyi amaçlayan bu sistemler, farklı şekillerde oluşturulabilmektedir. Gerçekleştirilen çalışmada Android 
yüklü telefon ve tabletler aracılığı ile bluetooth üzerinden iletişim kurulabilen bir akıllı ev sistemi prototipi 
tasarlanmıştır. Oda aydınlatması, bahçe kapısını açma kapatma olaylarının kontrolü için Arduino UNO 
kullanılmıştır. İstenildiği durumda bu unsurların sayısı kolaylıkla arttırılabilmektedir. Akıllı ev mevcut elektrik 
kabloları kullanarak elektrikle çalışan bütün cihazlarınızın kontrolünü sağlar. Projenin yapımında şu cihazlar 
kullanılmaktadır: Arduino UNO , bluetooth arduino modülü, RGB led , servo motor. Ayrıca projenin ev prototip’i 
tasarlanırken insan sağlığına ve çevreye uygunluk gibi kriterler göz önünde bulundurularak ahşap ev tasarımı 
yapılmıştır.  
 
1.1. Projenin Amacı 
Bu projenin amacı günümüz teknolojisini göz önüne alarak, hemen hemen her insanın yaşamının bir parçası 
haline gelen mobil cihazlar kullanarak insan yaşamını kolaylaştıran, enerji ve zaman tasarrufu sağlayan bir akıllı 
ev prototip’i tasarlamaktır. Projede akıllı ev kontrolünün kolaylıkla yapılabileceği Android bir uygulama 
geliştirilecektir. Ayrıca bu akıllı ev sistemiyle birlikte insanların üzerindeki sorumluluğun azaltılarak olası insan 
kaynaklı kazaların önlenmesi amaçlanmıştır. 
 
1.2. Android 
Android Linux tabanlı, mobil cihaz ve cep telefonları için geliştirilmekte olan, açık kaynak kodlu bir mobil işletim 
sistemidir. Android işletim sistemi , aygıtların fonksiyonelliğini genişletmektedir. Ayrıca android için uygulamalar 
yazan geniş bir geliştirici grubuna sahiptir. Projede, akıllı ev için yazılım geliştirme ortamı olarak en uygun 
platformun Android olduğu gözlemlenmiştir. Günümüzde kullanılan bir çok akıllı telefon Android işletim 
sistemine sahiptir, dolayısıyla geliştirilen yazılımın daha yaygın kullanımı için android en iyi tercih olacaktır. 
Android ile mobil program geliştirebilmek için Android Studio, Eclipse, App Invertor vb. gibi bir geliştirme aracına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Projede App Invertor kullanılmıştır. Android için App inventor Google tarafından 
geliştirilen şimdilerde ise Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından sürdürülen açık kaynak kodlu 
bir web uygulamasıdır. Kullanıcıların Android işletim sistemi için grafik ara yüzü kullanarak yazılım 
geliştirmelerine olanak sağlar. Sürükle bırak yöntemi ile görsel nesneler kullanılarak online ortam üzerinde 
herhangi bir uygulama kurmaya gerek kalmaksızın android cihazlarda uygulama yaratmaya olanak sağlar. 
 
1.3. Arduino Programlama Dili 
Arduino temel olarak processing programlama diline dayalıdır. Processing, resim, animasyon ve etkileşim 
yöntemleri geliştirilebilecek açık kaynak bir programlama dili ve ortamıdır. Arduino kütüphaneleri birçok işlemi 
donanım seviyesine inmeden yani kaydediciler üzerinde işlem yapmaya gerek kalmadan yapmayı sağlar. Söz 
dizimi olarak C, C++,Java dillerine benzer. Satır sonlarında noktalı virgül bulunur. Bloklar süslü parantezlerle 
tanımlanır. Programda main() fonksiyonu yerine setup () ve loop () bulunmaktadır. Setup bir kerelik, loop ise 
sürekli çalışan işlemler için kullanılır. Delay () fonksiyonu ile gecikmeler oluşturulabilir. Bütün işlemler veri tipleri 
üzerinden gerçekleştirilebilir. Verileri tutan belleklere “değişken” isimleri vererek kullanılabilir. 
 
2. Materyal 
Çalışmamızda kullanılan malzemeler aşağıda sırasıyla verilmektedir.   
 
2.1. Arduino Uno 
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Arduino bir giriş çıkış kartı olarak tasarlanmış, açık kaynak kodlu geliştirilen ve isteyen herkesin baskı devreleri 
indirerek kendi devrelerini basabilecekleri, bileşenleri yerleştirilmiş halde alabilecekleri, donanım ve yazılım 
tabanlı bir fiziksel bir programlama platformudur. Arduino kartları üzerinde Atmega firmasının 8 ve 32 bit 
mikrodenetleyicileri bulunur. Bu mikrodenetleyiciler PIC ile aynı kategoridedir. Piyasada en çok kullanılan PIC, 
ARM gibi gömülü sistem yazılımlarına alternatif olarak doğmuş, onlara göre çok daha kolay bir şekilde 
programlanabilen ve sahip olduğu geniş kütüphane sayesinde çok kısa kodlarla karmaşık işlemleri yapabilmeye 
imkan sağlayan bir platformdur. Arduino’nun; Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano, Arduino Leonardo gibi 
çeşitleri vardır. Bu projede Arduino Uno platformunu kullanılmıştır. Arduino UNO’nun sahip olduğu özellikler 
şunlardır: Atmega328 mikro denetleyici, USB ve adaptör bağlantı portları, Güç regülatörü, 3.3V veya 5V çalışma 
gerilimi,14 dijital ve 6 analog giriş/çıkış,16kb Flash bellek, 3.3V için 8Mhz ve 5V için 16Mhz çalışma hızı, 
ATmega328 8 bitlik, 28 pim dip kılıfındaki bütünleşmiş 32K flaş belleğe sahiptir. 10 bitlik ADC işlemini 
gerçekleştirebileceğiniz 6 ayrı pim olmak üzere toplam 23 tane I/O pimi mevcuttur. Harici kristal ile 20 mHz'e 
kadar çalıştırılabilir. Çalışma gerilimi 5V'tur. 

 
Şekil 1. Arduino Uno kartı 

 

 
Şekil-2 Servo Motor 

2.3. Led 
LED ("Light Emitting Diode", Işık Yayan Diyot), yarı iletken, diyot temelli, ışık yayan bir elektronik devre 
elemanıdır. LED’ler yarı iletken malzemelerdir. Ana maddeleri silikondur. Üzerinden akım geçtiğinde foton açığa 
çıkararak ışık verirler. Farklı açılarda ışık verecek şekilde üretilmektedirler. LED’lerin gerilim-akım grafikleri 
üstündür. Uygun çalışma noktasındayken LED’in üzerindeki küçük bir gerilim değişimi büyük bir akım değişimine 
neden olur. Yüksek akım nedeniyle bozulmaması için LED’lere seri bir akım sınırlama direnci bağlanır. Böylece 
hassas olmayan gerilim aralıklarında LED’in bozulması engellenir. LED’ler tıpkı bir Zener diyot gibi üzerinde sabit 
bir gerilim düşürür. Kırmızı LED 2,20 Volt, Yeşil LED 3,30 Volt, Mavi ve Beyaz LED 3,40 Volt gerilimle çalışır. 
 
2.4. Bluetooth Modülü (HC-05) 
HC-05 Bluetooth-Serial Modül Kartı, Bluetooth SSP(Serial Port Standart) kullanımı ve kablosuz seri haberleşme 
uygulamaları için tasarlanmıştır. Hızlı prototiplemeye imkan sağlaması, breadboard, arduino ve çeşitli devrelerde 
rahatça kullanılabilmesi için gerekli pinler devre kartı sayesinde dışarıya alınmıştır. Bluetooth 2.0’ı destekleyen bu 
kart, 2.4GHz frekansında haberleşme yapılmasına imkan sağlayıp açık alanda yaklaşık 10 metrelik bir haberleşme 
mesafesine sahiptir.  
 
2.5. Diğer Devre Elemanları 
Devrede ses çıkışı için buzzer kullanılmıştır ve devre elamanlarının bağlantısında jumper kablo kullanılmıştır. 
 
3. Yöntem 
Tasarlanan prototip akıllı ev sisteminde aydınlatma, otomatik kapı sistemi ve alarm sistemlerinin denetimi için 
Arduino Uno kartı kullanılmıştır. Akıllı telefon ile Arduino arasında kablosuz haberleşme Bluetooth modülü ile 
sağlanmıştır. Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlardan kontrol edilebilen akıllı ev sistemine erişimi 
sağlayan ve ilgili komutları veren yazılım ise App Invertor aracılığıyla geliştirilmiştir. 
 
3.1. Proje Yapım Basamakları 
 
Projemizde Şekil-3’te belirtilen aşamalar izlenmiştir. Projede ilk olarak maket ev tasarlanmış, daha sonra devre 
tasarımı  yapılmıştır. Bu devre için android uno yazılımı ve kod yazılımı yapılarak çalışma tamamlanmıştır. 

KO
DL

AM
A 

 



 

44 

 

 

 
Şekil 3. Proje Yapım Aşamaları 

 
4. Bulgular ve Gerçekleşme 
4.1. Maket Ev Prototipi Tasarlama 
Ahşap ev maketleri diğer maketlere göre biraz daha zahmetli bir iştir. Ancak görsellik açısından diğerlerine göre 
daha gösterişlidir. Ancak yapımı çok fazla zaman gerektirmektedir. Projede iki katlı ahşap bir ev ve bahçe tasarımı 
yapılmıştır. Birinci katta 2 oda, ikinci katta 2 oda bulunmaktadır. Bu dört odanın aydınlatma sistemi ve üst kat 
balkonun aydınlatma sistemi bulunmaktadır. Ayrıcı ahşaptan tasarlanmış bahçe kapısının her iki yanında da 
aydınlatma sistemi bulanmaktadır ve bu kapı akıllı telefonla otomatik olarak açılıp kapatılabilmektedir. 
 
Ev tasarımı yapılırken aşağıdaki malzemeler kullanılmıştır: 
- 1X1 ve 3X1 cm Çıta 
- Kontrplak 
- Çöp şiş, Ahşap çay karıştırıcı, Ahşap adana şiş 
- Ağaç Tutkalı 
- Yapıştırıcı 
- Sıcak silikon 
- Maket Bıçağı 
- Kıl Testere 
- Cetvel, Kurşun kalem 
- Akrilik boya 
İlk olarak 1X1 cm’lik çıtalar kullanılarak ahşap evin iskeleti oluşturulmuştur. Evin ölçüleri 
Şekil 4’de görüldüğü gibidir; 

 
 

Şekil 4. Çıtalarla Oluşturulmuş Evin Ön Ve Yan Görünümleri 
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Evin iskeleti oluşturulduktan sonra kontrplaklar ölçülere uygun olarak maket bıçağı ve kıl testere yardımıyla 
kesilmiştir. Evin pencere ve kapıları kontrplaklar üzerine işaretlenerek bu bölümlerin kesilmesinin ardından ağaç 
tutkalıyla çıtalardan oluşturulmuş iskelet üzerine yapıştırılmıştır. Bu işlemlerin ardından ahşap şişler ve çıtalar 
yardımıyla balkon, kapı, bahçe duvarı v.b. tasarlanmıştır. Ayrıca evin çeşitli bölümleri bu ahşap materyallerle 
süslenerek tasarımı ilgi çekici hale getirilmeye çalışılmıştır (Şekil-5). 

 
Şekil 5. Maket Ev Yapım Aşamaları 

 
4.2. Arduino Uno Devre Bağlantı Şeması  
 
Şekil 6’da görüldüğü üzere 3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 numaralı girişlere led bağlantısı yapılmıştır. Bluetooth modülü 
0,1, 3.3V ve Gnd girişlerine bağlanmıştır. Servo motor ise 9, 5V ve Gnd girişlerine bağlanmıştır. 
 
 

 
Şekil 6. Arduino Bağlantı Şeması 

 
 
4.3. Android Cihazlar İçin Yazılım Oluşturulması 
Android yazılım App Invertor uygulaması ile tasarlanmıştır. App Invertor sürükle ve bırak yöntemiyle kolayca 
uygulama geliştirilebilmesi, kod yazımı yerine blokların kullanılabilmesi, görselliğin kolay bir şekilde 
tasarlanabilmesi gibi sebeplerle tercih edilmiştir. Mit App Inventor Google'ın desteği ile hazırlanmış android 
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uygulama üretme aracıdır. Kullanmaya başlamak için öncelikle bir google hesabı bulunması gerekmektedir. Bir 
google hesabı oluşturduktan sonra kolayca Android uygulama oluşturabiliriz: 
 
1. Tasarım aşamasıdır. sürükle bırak yöntemiyle programın tasarımı yapılır. 
2. Uygulama için kod yerine bloklar kullanılmaktadır. Blokları oluşturmak için Blok editörü açılar. Buradan 
tasarlanan buton, etiket, sesi vb. görüntülenir. Yeşil olan bloklar olay işleyici (event handler) fonksiyonu 
taşımaktadırlar. İşleyici bloklar, olaylara ne işlem yapılacağını belirtirler. Yani yapılmasını istenen iş, işleyici 
bloklara atılır. Yazılım’ın görsel tasarımı ve kodlaması bittikten sonra bilgisayara.apk uzantılı bir dosya inecektir; 
bu dosyayı android işletim sistemine salip bir aygıta kopyaladıktan sonra çalıştırılabilmektedir (Şekil-7). 

 
Şekil 7. App Invertor Programı Arayüzü 

 
Bu proje kapsamında hazırlanan Akıllı Ev uygulamasına ait ekran görüntüleri ve kod blogları Şekil-8’deki  gibidir. 
Uygulamada ilk olarak akıllı ev içine yerleştirilmiş olan Bluetooth aygıtına bağlanmak için Şekil 8’deki kod blogları 
oluşturulur. Aktif olan bluetooth cihazları listelenir ve bunlar arasından ilgili bluetooth cihazı seçilir. 
 

 
Şekil 8. Listpicker İle Bluetooth Cihazının Adresini Ve İsmini Seçip Bağlanma 

 
Bluetooth cihazı ile bağlantı kurulduktan sonra seçime bağlı olarak Arduino Uno’ya sinyal göndermek 
gerekmektedir. Örnek olarak bizim uygulamamızda Button 1’e basılınca A harfi Arduino’ya gönderilmekte ve 1 
numaralı Led ışık vermektedir, Button 2’ye basılınca ise B harfi gönderilmekte ve 1 numaralı Led’in ışığı  
kesilmektedir. Bluetooth cihazı ile bağlantı kurulduktan sonra seçime bağlı olarak Arduino Uno’ya sinyal 
göndermek gerekmektedir. Örnek olarak bizim uygulamamızda Button 1’e basılınca A harfi Arduino’ya 
gönderilmekte ve 1 numaralı Led ışık vermektedir, Button 2’ye basılınca ise B harfi gönderilmekte ve 1 numaralı 
Led’in ışığı  kesilmektedir (Şekil-9, Şekil-10). 
 

 
Şekil 9. Buton 1’e Tıklanınca Bluetooth’a Veri Gönderme 
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Şekil 10. Android Yazılım Arayüzü 

 
4.4. Arduino Uno İçin Kod Yazılması 
Bu kısımda proje içerisinde kullanılan kod bloklarından bazıları gösterilecek ve bu kod bloklarının hangi işlemleri 
gerçekleştirdiğinden bahsedilecektir. 
 #include <Servo.h> // Servo motor kullanımı için kütüphane dosyası eklenmiştir.  
Servo motor; // Servo motor için değişken tanımlanmıştır. 
int pos = 0; // Servo motor’un derecesi 0 olarak ayarlanmıştır. 
const int led1 = 3; // 1 numaralı Led için Arduino’nun 3 numaralı pini seçilmiştir. 
const int led2 = 4; // 2 numaralı Led için Arduino’nun 4 numaralı pini seçilmiştir. 
const int led3 = 5; 
const int led4 = 6; 
const int led5 = 7; 
const int led6 = 8; 
const int led7 = 10; 
const int led8 = 11; 
const int led9 = 12; 
const int led10 = 13; 
void setup() 
{ 
motor.attach(9); // Servo motor için 9 numaralı pin seçilmiştir. 
motor.write(0); // Servo motor 0 dereceye ayarlanmıştır. 
pinMode(led1, OUTPUT); // 3 numaralı pin çıkış pin’i olarak belirlenmiştir. 
pinMode(led2, OUTPUT); // 4 numaralı pin çıkış pin’i olarak belirlenmiştir. 
pinMode(led3, OUTPUT); 
pinMode(led4, OUTPUT); 
pinMode(led5, OUTPUT); 
pinMode(led6, OUTPUT); 
pinMode(led7, OUTPUT);  
pinMode(led8, OUTPUT); 
pinMode(led9, OUTPUT); 
pinMode(led10, OUTPUT); 
Serial.begin(9600); // Seri veri tranfer hızı 9600 bps olarak ayarlanmıştır. 
} 
void loop() 
{ 
int bluetoothValue = 0; 
while (Serial.available() > 0) 
{ 
bluetoothValue = Serial.read(); //Bluetoothtan veri geldiyse bu veri alınır. 
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switch (bluetoothValue) 
{ 
case 'A': digitalWrite(led1, HIGH); digitalWrite(led2, HIGH); break; 
//Switch case komutuyla telefondan A harfi geldiyse 1 numaralı Led’e elektrik ver 
case 'B': digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, LOW); break; 
//Switch case komutuyla telefondan B harfi geldiyse 1 numaralı Led’in elektriğini kes 
case 'C': digitalWrite(led3, HIGH); digitalWrite(led4, HIGH); break; 
case 'D': digitalWrite(led3, LOW); digitalWrite(led4, LOW); break; 
case 'E': digitalWrite(led5, HIGH); break; 
case 'F': digitalWrite(led5, LOW); break; 
case 'G': digitalWrite(led6, HIGH); break; 
case 'H': digitalWrite(led6, LOW); break; 
case 'I': digitalWrite(led7, HIGH); digitalWrite(led8, HIGH); break; 
case 'J': digitalWrite(led7, LOW); digitalWrite(led8, LOW); break; 
case 'K': digitalWrite(led9, HIGH); digitalWrite(led10, HIGH); break; 
case 'L': digitalWrite(led9, LOW); digitalWrite(led10, LOW); break; 
case 'M': 
for(pos = 0; pos <= 150; pos += 1) // M harfi geldiyse Servo Motor 0 dereceden 
başlayarak 150 dereceye kadar hareket eder. 
{ 
motor.write(pos); 
delay(10); 
} 
break; 
case 'N': // N harfi geldiyse Servo Motor 150 dereceden 
başlayarak 0 dereceye kadar hareket eder. 
for(pos = 150; pos>=0; pos-=1) 
{ 
motor.write(pos); 
delay(10); 
} 
break; 
default : bluetoothValue = 0; break; 
} } } 
 
5. Sonuçlar ve Tartışma 
Şekil-11’de proje görselleri sunulmaktadır. Günümüzde konfor ve güvenlik ev tasarımında en önemli faktörlerin 
başındadır. Ev yaşantımızda kullanmakta olduğumuz birçok elektrikli alet ve eşyanın, farklı kontrol 
mekanizmalarına sahip olması ve programlanabilme özellikleri sayesinde geliştirilen teknolojik ev cihazları ile 
ciddi anlamda zamansal ve maddi anlamda tasarruf yapılmasını sağlamaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışmada 
Arduino kart kullanılarak ve Android uygulaması yazılarak örnek bir akıllı ev prototipi tasarlanmıştır. Akıllı ev 
sistemini değerlendirdiğimizde, kablosuz iletişimle devrenin uzaktan kontrolü gerekli donanım ve gerekli 
yazılımla gerçekleştirilebildiği görülmüştür. Genel olarak evin içerisine kurulan devre elemanlarını ele aldığımızda 
normal bir ev boyutu düşünüldüğünde yetersizlik sorunu meydana gelebilir. Örneğin servo motor yerine daha 
güçlü bir motor kullanarak sitelerin girişlerinde bulunan otomatik kapı sistemleri kontrol edilebilir, bu sayede bir 
çoğu ithal edilen kumandaları satın almak yerine bu işlemi hemen hemen herkeste bulunan bir cep telefonu 
aracılığıyla gerçekleştirebiliriz. Bu maket ahşap ev üzerinde, telefondan butonlara basılmasıyla; evin alt kat ve üst 
kat ışıkları ayrı ayrı açılıp kapatılabilmekte, site giriş kapısı tek bir buton yardımıyla açılıp kapatılabilmekte, acil 
durumda yine uygulamadaki bir buton yardımı ile uyarı verilebilmektedir. Eklenebilecek devre elemanları, 
kablosuz haberleşme ile kontrol edilebilecek cihazlar düşünüldüğünde projenin bir sınırı olmadığı görülmektedir. 
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Şekil 11. Projenin Görünümü 

 
6. Öneriler 
Akıllı ev sistemleri için daha yüksek kapasitede devre elemanları kullanılarak proje geliştirilebilir, şifreleme 
sistemi de eklenerek daha kapsamlı projelerde kullanılabilir. Foto diyot kullanarak bahçe ışıklarının hava 
kararınca otomatik olarak yanması, evin sıcaklığı bir sensör yardımıyla ölçülüp ısı düşünce evin sıcaklığının 
artırılması, ısı yükselince evin sıcaklığının düşürülmesi, plaka tanıma sistemi yapılıp sadece kayıtlı araçların siteye 
girmesi v.b. özellikler eklenerek proje daha da geliştirilebilir. 
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MATEMATİK  
MATEMATİK KONULARI İLE İLGİLİ PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 

 

Matematik, yaşamımızda karşılaştığımız olaylar karşısında “neden”, “niçin”, ”nasıl”, “ne zaman” v.b. gibi sorulara 
“bana göre” , “bize göre” demeksizin cevap bulmaya çalışan bilimsel bir disiplindir. Bu nedenle matematik 
eğitiminden doğru ve aksiyomatik düşünebilme becerilerini geliştirmesi beklenir. Matematik öğretimi diğer 
disiplinlerden farklı olarak ele alınmalıdır çünkü matematikte bir konunun öğretiminde diğer disiplinlere nazaran 
motivasyon bulmak biraz daha zordur.  

Çoğumuzun kabul edeceği gibi matematik derslerinde, öğrencileri düşünmeye sevk etmekten ziyade bir takım 
prosedürler, kısa yollar direkt olarak anlatılmaya çalışılmaktadır. Ana tema anlatılıp buna bağlı bir takım 
formüller, yöntemler ve kısa yolların örnekler çözülerek ezberlenmesi istenmektedir. Yani basit olarak sadece 
“anla” diyerek öğrencinin öğrenmesi beklenmektedir. Hâlbuki nasıl matematik yapılacağını anlatmaktan ziyade 
öğrencilere konu hakkında düşünebilmeleri, konuşabilmeleri, modelleme yapabilmeleri ve matematiğe anlam 
kazandırabilmeleri yönünde rehberlik edilmelidir. 

Matematik öğrenme, problem çözme, betimleme, iletişim kurma, temsil etme, muhakeme ve ilişkiler kurabilme 
şeklinde devam eden aktif bir süreçtir. Bu nedenle aşağıdaki hususları içerecek şekilde öğrencilere düşünebilmeyi 
öğretecek metotlar geliştirilmelidir: 

• Öğrencilere nasıl matematik yapacağının anlatılmasından ziyade keşfetmeyi, incelemeyi, gözlem 
yapmayı, model kurmayı, konu hakkında tartışma yapabilmeyi ve kavramayı hedef alan sınıf 
faaliyetlerinin organize edilmesi. 

• Öğrencilerin matematik düşüncelerini uyarıcı ve teşvik edici doğru soruların kullanılması. 
• Problem çözme yeteneğini ve düşünme becerilerini geliştirecek tecrübelerin düzenlenmesi. 

Hazırlanması istenen proje çalışması da yukarıda belirtilen öncelikler göz önüne alınarak, öğrenciye matematik 
disiplin kazandıracak nitelikte olmalıdır. Öğrencilerin proje çalışmasına yönlendirilmesindeki amaç onlara ileri 
seviyede düşünebilmelerini sağlamak ve nasıl bilimsel araştırma yapacaklarını öğretmektir. Öncelikle projenin 
orta öğretim öğrencileri arasında yapılan bir yarışmaya yönelik olduğu göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla 
yapılacak çalışmanın özgün olmasına ilaveten matematiğe yeni bir katkı yapacak bir sonuç geliştirilmesi 
beklenmemektedir. Özgünlük, bilinen bir sonucun öğrencinin bakış açısıyla açıklanması, ele alınan konuya farklı 
bir anlam kazandırabilmesi veya model geliştirebilmesi şeklinde anlaşılmalıdır.  

Yapılacak proje çalışmasından elde edilen sonuçlar doğru olmalı ve bilinen sonuçlarla çelişmemelidir. Orta 
öğretim seviyesinin üzerinde bir proje hazırlanmış olsa bile yapılan çalışmanın herkes tarafından takip 
edilebilecek ve anlaşılabilecek şekilde basit olarak anlatılmalıdır.  
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MATEMATİK ÖRNEK PROJE RAPORU 
(Proje Raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır) 

Proje Adı:  

BİLYE PROBLEMİ İLE MATEMATİKSEL DÜŞÜNCE 
1. Giriş 

Hayatın her alanındaki problemlerin matematiksel düşünceyle sorgulanması çözümler üzerinde daha fazla bilgi 
sahibi olmamızı sağlamaktadır. Basit aritmetiğe dayalı bir problem sorulduğunda deneme yanılma yöntemleri ile 
çözülebilir. Bu denemelerin sayısı kişiden kişiye göre değişir. Tam bir motivasyon ve dikkat yoğunluğu bu 
denemelerin sayısını azaltacaktır. Örneğin hücre hapsinde bulunan bir kişiye böyle bir soru sorulup, çözüme 
ulaştığında özgür kalacağı söylenirse, çözümü kısa zamanda yapacaktır. Çünkü çözüme ulaştığında alacağı 
mükâfat onu yeterince motive edecek aynı zamanda etrafında dikkatini dağıtacak bir şey olmadığından problem 
üzerine yeterince yoğunlaşabilecektir. Bu demek oluyor ki herkes yeterince motive olduğunda bu şekildeki 
problemleri çözebilir. Matematik bir problemin çözümünü bulmak değildir, çözümün neden böyle olduğunu 
açıklamak ve başka çözümlerin olup olmadığını araştırıp bir sonuca varmaktır. Bu bağlamda biz bir bilye 
problemini ve içerisinde barındırdığı matematiği araştırmaya çalışacağız. 

BİLYE SORUSU: 1000 tane bilyeyi 10 tane torbaya nasıl dağıtalım ki, herhangi sayıda bilye istendiğinde tek tek 
sayarak bu sayıya ulaşmak yerine torbalardan bir kaçını vererek bu sayıya ulaşalım.  

1.1. Amaç 

Bu ve benzeri sorular sorulduğunda birçoğumuz çözümün imkânsız olacağını düşünürüz. Yeterince dikkat toplayıp 
basit düşünerek, sonlu denemelerle soruyu çözebiliriz. Fakat matematiği kullanmaksızın başka çözümlerin var 
olup olmadığını ve neden çözümün böyle olacağını açıklayamayız. Bu soru sayesinde matematiğin günlük 
hayatımızda nasıl rol oynayacağını ve önemini anlatmaya çalışacağız. 

2. Yöntem 

Sorunun çözümü her ne kadar deneme yanılmayla bulunabilecek gibi olsa da, çözümün tekniği ve tekliği v.b. gibi 
sorular için aşağıdaki bazı temel matematik bilgiler kullanılacaktır. 

2.1. Taban aritmetiği 

Teorem:� ∈ �	 ve � � 1  olsun.   Her  �   tamsayısını 

� � ���� � �������� � �������� � ⋯ � ���� � ��� � �� 

şeklinde tek türlü olarak yazabiliriz. Burada  �� ler � dan küçük ve 0 dan büyük veya eşit olabilen tamsayıları 
göstermektedirler.  

� � ����������� … �������� 

 Bu gösterime �  tamsayısının � tabanına göre gösterimi denir[1]. 

Bunu biraz açıklayalım: burada amaç �  tamsayısı içinde � nın en büyük kuvvetinden kaç tane olduğunu 
bulmaktır, yani �� den �� tane; ���� den ���� tane, … �� den �� tane, � dan �� tane var demektir. 

Gündelik hayatımızda � � 10 olur, yani 10 luk tabanı kullanırız. Örneğin,  

42573 � 4. 10� � 2. 10� � 5. 10� � 7.10 � 3 

3. Bulgular 

3.1. Problemin Çözümü: 

Probleme birçok deneme yanılma ile yaklaşılabilir, ancak en basit mantıkla başlarsak;  
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1 bilye istendiğinde verebilmemiz için mutlaka bir torbaya 1 bilye koymalıyız (Şekil 3.1).  

2 bilye istenirse bir başka torbaya da 2 bilye koymalıyız. Bu durumda 3 bilye istenirse bu iki torbayı verebiliriz.  

4 bilye istenirse bir başka torbaya da 4 bilye koymalıyız. Bu durumda 5,6 ve 7 bilyeye kadar istenen bilye sayısını 
bu 3 torba ile verebiliriz: 

4+1=5               4+2=6           4+2+1=7 
8 bilye istenirse bir başka torbaya da 8 bilye koymalıyız. Bu durumda 9,10,11,12,13,14 ve 15 bilyeye kadar 
istenen bilye sayısını bu 4 torba ile verebiliriz(Şekil 3.1): 

8+1=9        8+2=10          8+2+1=11       8+4=12           8+4+1=13             8+4+2=14         8+4+2+1=15 
 

 

 

Şekil-1 

16 bilye istenirse bir başka torbaya da 16 bilye koymalıyız. Bu durumda  17,18,…, 30 ve 31 bilyeye kadar istenen 
bilye sayısını bu 5 torba ile verebiliriz: 

16+1=17 16+2=18 16+2+1=19 16+4=20 16+4+1=21 

16+4+2=22 16+4+2+1=23 16+8=24 16+8+1=25 16+8+2=26 

16+8+2+1=27 16+8+4=28 16+8+4+1=29 16+8+4+2=30 16+8+4+2+1=31 
32 bilye istenirse bir başka torbaya da 32 bilye koymalıyız. Bu durumda 33, 34,…, 62 ve 63 bilyeye kadar istenen 
bilye sayısını bu 6 torba ile verebileceğimiz benzer şekilde görülebilir.  

Dolayısıyla 7. torbaya 64 bilye; 8. torbaya 128 bilye; 9. torbaya 256 bilye koyarsak toplam 

1+2+4+8+16+32+64+128+256=511 

511 bilyeyi 9 torbaya dağıtmış oluruz ki, geriye 1000-511=489 tane bilye kalır, bu 489 bilyeyi de 10. torbaya 
koyarız. 

 Şimdi herhangi bir �  –tane bilye istendiğinde hangi torbaları vereceğimizi açıklayalım: 

Eğer � � 511 ise 10.torbadaki 489 bilyeyi veririz. Geriye �� � 489�  tane kalır ki, bu sayı da 511 den küçüktür. 

Örneğin 892 tane bilye istenirse 

892-489= 403                          
403-256= 147 
147-128=19 
19-16=3 
3-2=1 

892 � 489 � 256 � 128 � 16 � 2 � 1 � 489 � 2� � 2� � 2� � 2 � 1 
Demek ki 1,2,5,8,9 ve 10 numaralı torbaları verirsek, istenilen 892 bilyeyi vermiş oluruz.                                                   

 

3.2. Problemin Matematiksel Düşünce ile İncelenmesi: 

Bulduğumuz çözüme dikkat edersek 2 nin kuvvetleri olduğunu görebiliriz. Taban aritmetiğinden biliyoruz ki her 
tamsayının, özel olarak 1 ile 1000 arasındaki tamsayıların 2 tabanında gösterimi vardır. İstenen bilye sayısına n 
dersek, n tamsayısının 2 taban gösterimi 0 ve 1 rakamlarından oluşacaktır. Örneğin n=746 alırsak, bu tamsayının 
2 taban gösterimini bulmak için kendisinden küçük en büyük 2 nin kuvvetini bulup çıkararak sıfıra ulaşmaya 
çalışalım: 
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2� � 4 
2� � 8 

2� � 16 
2� � 32 
2� � 64 

2� � 128 
2� � 256 
2� � 512 

746-512=234 
 234-128=106 
  106-64=42 
    42-32=10 
      10-8=2 
Dolayısıyla  

746 � 512 � 128 � 64 � 32 � 8 � 2
					� 2� � 2� � 2� � 2� � 2� � 2  

746 � �1011101010�� 
Böylece bilye miktarı belli olduğunda o sayının ikilik taban gösterimindeki 1 rakamlarının yerlerine göre 
vereceğimiz torba numaraları tam olarak bellidir. Şimdi ikilik taban yerine üçlük taban gösterimini kullansak daha 
az torba sayısı elde edilebilir mi diye akla gelebilir. Üçlük taban gösterimi 0,1,2 rakamlarından oluşacağı için 1 
rakamının görüldüğü kuvvet için 1 torba gerekirken, 2 rakamının görüldüğü kuvvet için aynı sayıda 3 ün kuvveti 
miktarınca bilye içeren 2 torba alınması gerekir. Buradan hareketle elimizde 3 ün kuvvetleri miktarınca bilye 
içeren her torbadan 2 adet bulunmalıdır, yani problemimiz için 

3� � 9 
3� � 27 
3� � 81 

3� � 243 
3� � 729 

1, 3, 9, 27, 81, 243, 729 adet bilye içeren torbalar gerekli ve 1000 sayısını karşılamak üzere son torba haricinde 
diğer torbalardan elimizde 2 şer tane bulunmalıdır. Dolayısıyla 1, 1, 3, 3, 9, 9, 27, 27, 81, 81, 243, 243, 729 adet 
bilyeler içeren 13 adet torbaya ihtiyacımız var demektir.  

4. Sonuç ve Tartışma 

Problemimizde ikilik taban kullanarak 10 torba ile her istenilen bilye sayısını karşıladığımızı görürken, üçlük taban 
kullandığımızda torba sayısı 13 tane olmalıdır. Dolayısıyla problemimiz için çözüm ikilik taban kullanılarak elde 
edilen çözümdür. Bu problemi aşağıdaki gibi gerçek hayat problemi olarak da düşünebiliriz. Devamlı kamyonlarla 
belli yerlere yük gönderen bir işletmede çalıştığımızı düşünelim. İşimizin hızlı olması icabı kamyonların hedefe 
ulaşma hızı kadar gelen kamyonu işletmemizde doldurup boşaltma sırasındaki bekleme zamanı da önemli 
olacaktır. Taşıma şirketlerince gönderilen kamyonların taşıma kapasitesi değişken kapasiteli oluyorsa her 
seferinde kamyonu doldururken farklı ürün tartımı/ayrımı yapılacağı için bekleme süresi artacaktır. Eğer 
problemimizde olduğu gibi yüklenecek yükü kamyonların gelmesini bekleme esnasında problemin çözümünde 
olduğu gibi farklı paketlere ayırıp, herhangi kapasitede gelen kamyona göre uygun paketleri tespit edip yükleme 
yaparsak, yükleme süresini minimuma indirmiş oluruz. 

5. Öneriler 

Bu çalışmadan da görüleceği üzere gerçek hayat problemlerinin birçoğunu çözerken, deneme yanılma yerine 
matematiksel düşünce ile çözersek hem çözüm süresi hızlanacak hem de çözümle ilgili farklı durumları 
yorumlayabileceğimiz bir matematiksel modelimiz olacaktır. Burada taban aritmetiğini bilye sorusu üzerine 
kurguladık; aynı strateji başka senaryolar üzerine kurgulanarak yeni problemler oluşturulup çözülebilir. 

6. Kaynaklar 

[1] Asar A. O., Arıkan A. (2012). Sayılar Teorisi. Gazi Kitabevi. 
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TARİH 
TARİH PROJELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

Tarih geçmişte meydana gelen olayları sebep sonuç ilişkisi içinde inceleyen bir bilim dalıdır. Tarih geçmiş olayları 
incelemekle birlikte olaylardan geleceğe dönük çıkarımlar yapmak mümkündür. Tarih; arkeoloji, antropoloji, 
felsefe, sosyoloji ve iktisat gibi bilim dallarının ortaya koyduğu verilerden de yararlanır. Tarih ile ilgili proje konusu 
seçilirken İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ ve Cumhuriyet Tarihi üst başlıklarının altında dini, sosyal, siyasi, 
hukuki, iktisadi ve askeri meselelerle ilgili konular tercih edilebileceği gibi kültür, sanat, düşünce, teşkilat, 
diplomasi vb. alanlarla ilgili konular da seçilebilir.  

Örnek Bazı Proje Konuları 

* Sümerlerde Din Anlayışı 
* Mısır Piramitlerinin Gizemi 
* Türk Kültür Tarihi Açısından Orhun Yazıtları 
* Türklerin İslam Dini’ni Kabulü 
* Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu’nda Ahilerin Rolü 
* Osmanlı Devleti’nde Kardeş Katli Meselesi 
* Osmanlı Enderun Mektebi 
* Kösem Sultan’ın Osmanlı Devlet İdaresindeki Rolü 
* Evliya Çelebi’den Günümüze Bursa’da Mimari Eserler 
* İbrahim Müteferrika ve Osmanlı Matbaası 
* Şair, Bestekar ve Sanatkar Padişahlar 
* 93 Harbi Sonrası Rumeli’den Göçler 
* İstanbul’daki Tarihi Mekânların Tarih Bilincinin Gelişmesine Olan Etkisi  
* Mezar Taşlarının Tarih Araştırmalarında Kullanılmasının Yararları 
* Cumhuriyet Öncesi Osmanlı’da Kadın 
* Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Basın 
* 1923-1938 Yılları Arası Eğitim’de Yapılan Yenilikler 
 

Tarih projelerinde konularına göre değişkenlik gösteren kaynaklara müracaat etmek mümkündür. Hazırlanan 
projede arşiv belgelerine, vekayinamelere, seyahatnamelere, sefaretnamelere, kitabelere, mezar taşlarına, 
sikkelere, gazetelere, kitaplara, süreli yayınlara ve tezlere müracaat edilebilir. Eski yazıların okunmasında ve çeviri 
konusunda profesyonel yardım almak da mümkündür ancak bu durum projenin yöntem kısmında belirtilmelidir. 
Bunların yanında projede ses, görüntü kaydı, fotoğraf, röportaj ve anketlere de yer verilebilir.   

Proje hazırlanırken önce bir tarama yapılarak konu belirlenmeli ve konuya uygun bir başlık tespit edilmelidir. 
Konunun mümkün olduğunca orijinal olmasına dikkat edilmelidir. Başlığın içerik ile uyumlu olması ve sınırlarının 
belirtilmesi gerekmektedir. Çok genel konular ve uzun bir dönemi kapsayan konular tercih edilmemelidir. 
TÜBİTAK’ın web sayfasında bir tarama yapılarak seçilen konunun daha önce proje olarak yapılıp yapılmadığı 
kontrol edilmelidir. Daha önce yapılmış olan projeler TÜBİTAK tarafından kabul edilmemektedir. 

Proje olarak seçeceğimiz konuların büyük bir kısmının daha önce bilim adamları ve araştırmacılar tarafından 
çalışılmış olması normal bir sonuçtur. Ancak bu araştırmalarda çözüme kavuşturulmamış noktalar olabilir. Ayrıca 
ilgili konunun başka bir bakış açısıyla ele alınıp değerlendirilmesi de mümkündür. O nedenle daha önce çalışılmış 
konular bu noktalar dikkate alınarak tekrar proje olarak çalışılabilmektedir. Kısaca daha önce yapılmış projeler 
kabul edilmemekle birlikte, daha önce çalışılarak kitap, makale, bildiri vs. şeklinde basılan konular yeni bir bakış 
açısıyla proje olarak hazırlanabilmektedir.  

Özet 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde birkaç paragraf halinde yazılmalıdır. Özet yazımında konunun amacı, 
yöntemi, bulgular ve sonuç açık bir şekilde ifade edilmeli ancak bu veriler başlık şeklinde yazılmamalıdır. Projenin 
amacı belirtilirken konuyla ilgili bir hipotezimiz varsa ya da bir sorun tespit etmişsek onu burada belirtmemiz 
gerekir. Tarih araştırmalarında genellikle dokuman analizi yapılmak suretiyle nitel yöntem kullanılmaktadır. 
Ancak bazı çalışmalarda anketlerden elde edilen sayısal verilerin değerlendirilmesi de söz konusu olabilmektedir. 
Böyle durumlarda nicel yönteme başvurmuş oluruz. Dokuman analizi ve sayısal verilerin birlikte kullanıldığı 
araştırmalarda ise karma yöntem kullanmış oluruz. Projede hangi yöntem kullanılmış ise bu durumun yöntem 
kısmında belirtilmesi gerekir. Ayrıca literatür taraması, alan çalışması, anket, röportajlar vs. gibi projede 
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gerçekleştirilen diğer süreçler de yöntem kısmında belirtilmelidir. Ardından konunun özüne ana hatlarıyla temas 
edilmeli ve bir değerlendirme ile özet kısmı sonlandırılmalıdır.     

Proje raporu ise; proje adı, içindekiler, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, öneriler, kaynakça başlıkları 
altında ele alınmalıdır. Projenin adı net ve içerikle uyumlu olmalı, ardından bir içindekiler kısmı oluşturulmalıdır. 
Projenin amacı ve hipotezi giriş kısmında belirtilmeli, daha sonra projenin ana metni yine burada işlenmelidir. 
Önemli olan projede ortaya konulmak istenen düşüncenin verilerle birlikte bilimsel yazım kurallarına uygun 
olarak ortaya konulması, tartışılması ve bir sonuca ulaşılmasıdır. Yöntem ile ilgili olarak yukarıda bilgi verilmişti. 
Bulgular kısmında ise projede elde edilen veriler ve bulgular ele alınmalıdır. Sonuçlar ve Tartışma kısmında ise 
projenin değerlendirilmesi neticesinde ortaya çıkan sonuçlar hakkında bilgi verilmelidir. Projede anket vs. 
kullanılmış ve sayısal veriler elde edilmişse onların değerlendirilmesine de burada yer verilmelidir. Proje konusu 
ile ilgili sonuçların değerlendirilmesinden sonra önerilere yer verilmeli ve proje raporu bilimsel yazım kurallarına 
uygun bir Kaynakça bölümü ile sonlandırılmalıdır. Kaynakça sayısı için belirli bir sınırlama yoktur; projeye göre 
değişkenlik gösterebilir. Aşağıda verilmiş olan Örnek Tarih Projesi Raporu’nda seyahatnameler ana kaynak 
olduğundan kaynak sayısı sınırlı kalmıştır.    

Proje özeti, planı ve raporunuza adınız, okulunuz gibi kişisel bilgilerinizi yazmayınız. 

Örnek Kaynak Kitap Kullanımı 

KÖPRÜLÜ, Fuad; Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, 4. Baskı, Ankara, 1991. 

Örnek Kaynak Makale Kullanımı 

AFYONCU, Erhan; “Osmanlı Siyasi Tarihinin Ana Kaynakları: Kronikler”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 
C.1, S.2, İstanbul, 2003, ss.101-172. 

Örnek Dipnot Kitap Kullanımı 

Fuad Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, 4. Baskı, Ankara, 1991, s.29. 

Örnek Dipnot Makale Kullanımı 

Erhan Afyoncu, “Osmanlı Siyasi Tarihinin Ana Kaynakları: Kronikler”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C.1, 
S.2, İstanbul, 2003, s.123. 

Aynı Kaynağın İkinci Defa Dipnotta Kullanımı 

Köprülü, a.g.e., s.37. 

Afyoncu, a.g.m., s.129. 
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ÖRNEK TARİH PROJESİ RAPORU 
(Proje Raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır) 

Proje Adı:  

TÜRKLERDE DÖVÜŞ (SAVAŞ) SANATLARI 
1. GİRİŞ 
Binlerce yıl boyunca insanların kendilerini koruyabilmeleri için farklı çeşitlerde dövüşler yapılmıştır. Daha sonra 
bu dövüşler savaş alanlarında toplumu korumak, ulusu korumak amaçlı kullanılmıştır. Çok daha sonraları ise spor 
olarak sanatsal alanda dövüş yapılmaya devam edilmiştir. Esasında dövüş çeşitleri birazda bazı ruhsal ve felsefi 
düşünceleri yayabilmek amacıyla da kullanılmıştır. Ama uzun yıllar boyunca, dövüş sanatlarıyla beraber öğretilen 
manevi ve felsefi öğretiler, günümüzde tamamıyla birbirleriyle iç içe geçmiş ve bütünleşmiş durumdadır. Kısacası 
dövüş sanatları, bedenimizi kontrol etme düşüncesinden yola çıkarak, vücudumuzu en iyi şekilde kullanma ve 
kendi ruhsal durumumuzu geliştirmek adına bütünüyle vücudumuzu doğru şekilde kontrol etme disiplinini 
kazanmamızı sağlamaktadır. Dövüş sanatları, ruhumuz ve bedenimiz arasındaki dengeyi ayarlayarak bizi daha 
disiplinli hale getirir. Hem vücudumuzu hem de ruhumuzu olumlu yönde etkiler. Bu etkiler duygusal, bedensel, 
ruhsal ve düşünsel alanlarda olur. Kişisel iç huzurunun elde edilmesinin en önemli şartı; sağlıklı bir bedene sahip 
olmaktan geçer. Bu sebeple vücudumuza vereceğimiz önem, direk olarak ruhumuzu da etkiler. Artık hem 
bedenimiz hem de ruhsal bütünlüğümüz için harekete geçmemiz gerekmektedir. Sağlıklı ve doğru düşünen 
insanlar, bir ülkenin gelişimi açısından en önemli unsurlardan biridir. Bizde bu düşüncelerden yola çıkarak Eski 
Türk dövüş sanatlarını araştırmayı ve projeyi yapmayı tasarladık. Böylece eski dövüş sanatlarımızı tanımış ve 
bilmeyenlere öğretmiş olacağız.  
 
2.YÖNTEM 
Bu projede aşağıdaki aşamalar izlenecektir. 
 
1.Türklere ait dövüş sanatlarını araştırmak, 
2. Osmanlı dövüş sanatlarını tanıtmak ve gün yüzüne çıkarmak. 
3. Osmanlı dövüş sanatlarını günümüzde yeniden yaşatmayı hedeflemek 
Günümüzde hala eski Türk dövüş sanatlarının bazılarının çoğunun geçerli olduğu ve Osmanlı dövüş sanatlarının o 
dönemde oldukça etkili olduğu varsayılmıştır. Bu çalışma Osmanlı dövüş sanatları ve Türk dövüş sanatları ile 
sınırlandırmıştır. 
 
Proje araştırma, inceleme, tarama ve toplanan bilgileri projeye aktarma, bütün bilgilerden yararlanma 
şeklindedir. İlk olarak konumuz ile ilgili genel bir araştırma yapılacaktır. Bu konu ile ilgili daha önce yapılmış olan 
çalışmalar gözden geçirilecektir. İlgili kaynaklar taranacak, bilgiler toplanacaktır. Aksaray İl Spor Müdürlüğüne, 
Gençlik Merkezine gidilecek ve projemizde kullanacağımız bilgiler araştırılacaktır. Bu konu ile ilgili daha önce 
yapılmış olan Akademik tezler incelenecektir. Daha sonra bu bilgiler toparlanarak projemizde Eski dövüş sanatları 
ile ilgili bilgiler ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca Osmanlı dönemi dövüş sanatları araştırılmış ve unutulmaya yüz 
tutmuş bu eski kültürümüz günümüz insanlarına eski dövüş sanatlarımız tanıtılmaya çalışılmıştır. 
 
3.LİTERATÜR TARAMA 
3.1- Eski Türklerde savaş stratejileri 
Eski Türkler karakteristik olarak savaşçılık kimliği kazanmışlardır. Bu kimliği kendilerine atfeden çağdaşı kavimler 
olmuştur. Yaşayış tarzları, coğrafi etkenler, kültür ve birikimleri bu kimliği kazanmalarında belirleyicilik 
sağlamıştır. Savaşçı eski Türk kavimleri kendilerine özgü bir savaş kültürü meydana getirmişlerdir. Kurdukları 
ordular ve kullandıkları silahlar diğer kavimlere örnek oluşturmuştur. Dönemlerinde kendileri ile boy 
ölçüşebilecek nitelikte ve teknolojide ordu anlayışının olmayışı Eski Türklerin uzun dönem askeri zaferlerle 
anılmasını sağlamıştır. Nitekim bu şöhrette geliştirdikleri harp stratejileri de önemli bir rol oynamıştır. 
 
3.2-Eski Türklerde Savaşçılık Kimliğinin Kazanılması 
Eski Türkler, kalabalık sürülerini yazın ve kışın ayrı otlaklarda bulundurmak, otlakları ve suyu silahla korumak, 
sahip olunan hayvanların bakımı ve tedavisi için gerekli tedbirleri geliştirmek, gerektiğinde mevcut otlaklardan 
müşterek faydalanmak için diğer boylarla anlaşma yapmak ve oluşabilecek anlaşmazlıkların halli için hakem 
heyeti seçmek ve neticesinde bölgede meydana gelebilecek geniş bir tehdit için bir araya gelerek güçlü bir ittifak 
kurmak zorundadırlar. Bunun için yerleşik toplumların göstereceğinden çok daha fazla bir çaba gerektiği açıktır. 
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Bozkır ikliminde yaşayan bir ulus olan Türkler; sert iklim koşulları, coğrafi faktörler, Orta Asya’daki diğer boy ve 
uluslar arasındaki mücadeleler zorlu bir hayat yöntemini gerektirmiştir. Bu zor şartlar, Türklerin savaşçı olarak 
yetişmesinde neden olmuş ve tarihte de ordu-ulus olarak tanımlanmaları sonucunu doğurmuştur. Türklerde halk 
ordu, ordu ise halk idi. Özellikle uzun süren akınlarda, çoğu zaman aileler de askerlerle beraber gitmişlerdir. 
Akınlardan sonra yapılan iskan ve yerleştirmelerde ise tabii olarak askeri düzenin izleri görülmüştür. Örneğin Çin 
tarihine göre, Batı Türklüğü’nün temelini teşkil eden “On-ok” yani On-boy Türkleri böyle askeri bir düzenin 
sonucunda meydana gelmişlerdir. Böylece Türklerde her birey savaşçı kimliği kazanmış ve askerlik Türk milletinde 
meslek değil, bünyesinde bulundurması gereken bir özellik olmuştur. 
 
Askeri teşkilat olarak personel temininde herhangi bir zorluk yaşanmamıştır. İç Asya insanı için askeri hizmet 
vermek doğal bir uğraştır. Yönetici sınıf ve halk olarak ayrılan toplum düzeni içinde, bütün toplum gerektiği 
zaman asker kişi olarak görev yapabilecek bir hayat tarzında yaşamaktaydılar. Böyle bir coğrafya ve ekonomik 
yaşam düzeyi içinde gelişen asker-toplum yapısı içinde, bireylerin askeri gereklere göre teşkilatlanması icap 
etmektedir. Savaşçılığa yapılan vurgu burada kendini kültür olarak göstermektedir. 
 
6.3-Eski Türklerde Savaş Kültürü ve Ahlakı 
Türklerde savaşa katılmak, cesur olmak ve savaşta düşman askeri öldürmek kutsanmıştır. Bir savaşçının en büyük 
yardımcısı ve bir anlamda da kendisine hız sağlayarak silah olma özelliğini kazanan atlarda, ölen sahipleriyle 
beraber öldürülmüş ve atların sahiplerini uhrevi dünyada cennete taşıyacaklarına inanılmıştır. 
 
Türklerin vazgeçilmezi olan atlar, Türkler tarafından M.Ö. 4000-3500 yılları arasında ehlileştirilmiştir. Bu 
dönemden itibaren at, Türklerin birçok alanda yardımcısı olmuştur. At üzerinde doğan, atı ile gömülen, Tanrısına 
at kurban eden Türkler, atı savaş sahasında da kullanarak düşmanlarına karşı hız ve manevra kabiliyeti 
kazanmıştır. Eski Türklerde kişinin atlarıyla birlikte gömülme anlayışı Kurgan Kültürü’ne dayanır. Genetik bilimi 
üzerine çalışan Yrd.Doç.Dr. Osman Çataloluk, Kurgan Kültürü’nün Eski Türklere ait olduğunu belirterek bu kültürü 
şöyle açıklar: 
 
Kurgan Türkçe’de “koruyan, korunan” manasına gelir. Kurgan Kültürü’ne ait mezar odaları üç bölümden meydana 
gelmektedir. Birinci katta, en dışta yontulmuş kaya bloklar ile iç kısımda kızıl aşı boyalı kalın kalaslar yer alır. 
Burada kişinin arabası bulunur. İkinci katta, kişinin kendisi ve yanında değerli eşyalar, yiyecek ve kımız bulunur. 
Yüzeye en yakın katta, kişinin sevdiği atları, ineği, koyunu ya da köpeği boğazlanarak bırakılır. Mezar 
kapatıldıktan sonra ortada büyük bir ateş yakılarak ziyafet verilir, koyunun ya da atın ön sol bacağı toprağın içine 
konularak kurgan yapma işlemi bitirilmiştir. Kurgan Kültürü proto-Türk milletinin kültürüdür. Yapım tekniği 
M.Ö.5. binden başlayarak 4. ve 3.binde en gelişmiş seviyesine ulaşır ve gelenekleşir. 
 
At binmede kolaylık sağlayan hem biniciyi hem atı yormayan geliştirdikleri eyer takımları, yüzyıllar boyunca 
sürekli değişerek hep gelişmiş ve durmadan yeni koşullara ayak uydurmuştur. Türkler askerliği ve savaşmayı 
kutsal saymışlardır. Türklerde ordudan kaçanların ve vatana ihanet edenlerin cezası ölümdü. Ancak savaşın 
meşru olmadığı barış hallerinde de kılıç çeken ölüm ile cezalandırılmıştır. Türkler, askerlerinin kabirleri üzerine 
bunların öldürdükleri düşmanların heykelleri dikilmiştir. Bunun nedeni; öldürülmüş adamın kıyamet gününde 
kendisini öldüren veya adına öldürmüş olduğu kimseye hizmet edeceğine dair olan inanç olduğu bilinmektedir. 
Eski Türklerde din olgusu günlük yaşamla karşı karşıya değil, paralel hareket ederek dönemin koşullarına ayak 
uydurmuştur. Eski Türklerde, düşmandan esir yakalayan ödüllendirilmiş, savaşta ölen Türklerin cesetlerinin 
düşman eline bırakılmamaya çalışılması ve bu cesetleri alıp getirenlere ölünün mallarının verilmesi savaşçılığı 
öven mahiyette davranışlardır. Cesareti ve mücadele ruhunu geliştirecek “ad verme” eylemi ile çocuk toplum 
nezdinde başarı sayılabilecek bir başarı sağlayıp, bunun sonucunda ad alarak kimlik kazanmıştır. Bozkır Türk  
halkına, sürekli başarılar sağlayan başlıca hususlardan biri de aynı zamanda savaş hazırlığı vasfında olan daimi 
spor hareketleri idi. Ata binmek, ok atmak herkesin tabii meşgalelerindendir. At yarışları, cirit, gülle atma, güreş, 
doğancılık mücadele azmini keskinleştirirdi. Kadınlarında katıldığı çeşitli top oyunları Hunlardan beri Türkler 
arasında oynanmakta olup Göktürk çağında Çin’e yayılmıştır. 
 
6.4. Eski Türklerde Savaş Stratejileri 
Eski Türkler kendilerine uygun harp taktikleri geliştirmişlerdir. Çeşitli savunma önlemlerini de alarak yurtlarını 
korumayı amaç edinmişlerdir. Türk ülkesini güvende tutmak ve ani baskınları önlemek için etrafa gözcüler 
bırakılıp, uygun yerlere haber almayı sağlayan, içinde nöbetçilerin bulunduğu ateş kuleleri inşa edilmiştir. Ayrıca 
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sınırda belirli genişlikte, insandan ve askerden arındırılmış arazi bırakılmıştır. Tampon bölge oluşturma fikri, 
Türklerin savunma düzenlerinden birisidir. Eğer uzun süre savaşmak gerekirse, savaş taktikleriyle ilgili ordu 
komutanının verdiği emirleri alt kademe komutanları savaşın seyrine göre kendi insiyatifleri ile uygulama hakkına 
sahiplerdi. Taktik gereği “sık sık dağılıp tekrar vurma” şeklindeki manevralar, yabancıların Türk askerleri hakkında 
“telaşlı ve dağınık” şeklinde yorumlar yapmalarına neden olmuştur. Aslında bu savaş taktiği Türk ordularının en 
büyük avantajıdır. Bu taktiğe “Kurt Oyunu” ya da “Turan Taktiği” denmiştir (Şekil-1). 

 
Şekil-1 Turan taktiği 

 
Turan taktiğinde Türkler; kendi taktiklerini uygulamak için ordularını daima taarruz esasına göre düzenleyip 
eğitirlerdi. Savaşlarında en belirgin özellik, düşman cephesinde şaşkınlık yaratan baskın şeklindeki taarruzlardır. 
Kaçıyor gibi geri çekilerek, düşmanı çember içine alarak pusu kurulan mahalle kadar çekilirdi. Türkler kazandıkları 
büyük savaşların çoğunda; üstün bir fiziki gücü ve fevkalade kuvvetli bir iç organizasyon ve disiplini gerektiren bu 
taktiği uygulamışlardır. Gerçekten de bu stratejide temel amaç, insan vücuduna girmiş mikropların ilaçlar 
yardımıyla kuşatılarak yok edilmesi gibi, düşmanın hiç tahmin edemeyeceği bir anda etrafını çevirmek ve onu yok 
etmekti. Türk ordusunun düşmanın karşısına önce sadece bir dizi asker olarak çıkması onları yanıltan en önemli 
meseledir. Çünkü ilk anda alelade bir sıra olarak görünen ordu aslında, merkez ve iki kanat olmak üzere üç temel 
bölümden oluşmuştur. Burada Eski Türklerin avcılık eğitimi esnasında uyguladıkları stratejinin düşman karşısında 
hayata geçirildiği görülmektedir. Her bir parça birbirinden ayrı olmakla birlikte birbirleri ile sürekli bağlantı 
halinde olmuşlardır. Savaş sırasında her bir parçanın farklı bir görevi vardır. Merkez, ordu kuvvetlerinin kalbi 
durumundadır ve gerekmedikçe durumunu değiştirmemiştir. Merkezin iki yanında bulunan kanatlar daha 
hareketlidir. Bunlar savaş esnasında verilen komutla manevra yaparak düşmanı adeta bir çember oluşturarak 
kuşatmışlardır. Düşman ordusu Türklere doğru harekete geçtiğinde Türkler, düşmanın ordunun merkezine 
harekete geçeceklerini bildiklerinden, tam bu sırada iki kanadın harekete geçmesi emri verilir, böylece plan 
amacına ulaşırdı. Düşman askerleri bütün orduyu Türkler üzerine göndermiş bulundukları için savaş alanından 
çıkamamışlardır. Ancak Türkler geride her ihtimale karşı kuvvet bırakmışlardır. (Erdemir,2002:1666) Harp 
stratejilerinin diğer önemli iki unsuru keşif seferleri ve yıpratma savaşlarıdır. Ele geçirilmesi planlanan ülkelere ne 
kadar uzak olursa olsun keşif seferleri düzenlemesi şarttır. Bazen keşif seferlerinin yıllarca sürdüğü olmuştur. 
Ülkenin tamamen öğrenilmesi ve savaşmak için olumlu karara varılması halinde yıpratma savaşlarına 
başlanmıştır. (Güney,2002:56)  İskit tarzı savaş stratejisi ise; düşmanın yiyecek ve içecek ihtiyacını sağladığı 
kaynakları kurutmak ve insan ve hayvanları için kıtlık baş gösterdiğinde düşman üzerine harekete geçmektir. 
Türkler düşmanlarının en sıkıntılı zamanlarını kollarlar ve bunu fark ettikleri anda hasımları üzerine 
gitmişlerdir.(Erdemir,2002:1666) 
 
Türklerin yaşam şeklinin savaşmaya çok uygun olması, hareketli bir yaşam şekillerinin olması en büyük avantaj 
olmuştur. Toprak savunmakla ilgili bir kaygısı bulunmayan Türklerin, buna bağlı mevzi savunması, bölge 
savunması gibi hareketsiz ve pasif uygulamaları bulunmamaktadır. Hareketsiz olan düşmanını öncelikli olarak 
öncü güçleriyle yıpratması sayesinde, tüm gücünü mevzilerde tutan düşmanın savaşma azmini kırmışlardır. 
Manevra yapma özelliği ve taktiği bulunmayan düşman birlikleri, Türkler karşısında yenilmişlerdir. Bununla 
birlikte her ne kadar amaç barışın sağlanması da olsa, savaş hayatta kalma aracı olmuştur. (Şencan,2007:84) Eski 
Türkler savaşçılık kimliğini çeşitli şartlar altında kazanmışlardır. Sahip oldukları bağımsızlık anlayışı da bu kimliğin 
kazanılmasında önemli bir etkendir. Türklerin ordu-millet olarak anılmasını sağlayan nedenlerin kökleri, Türklerin 
var oluş mücadelesinden bu yana uzanmaktadır. Eski Türklerin askeri teknoloji üstünlüğüne sahip bulunmaları ve 
cihan hakimiyetini gerçekleştirip tüm dünyada barışı ve huzuru sağlama idealine sahip olmaları, Türklerin 
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unutulmayacak başarılar kazanmalarına sebep olmuştur. Bu idealleri, savaş sanatı ve stratejilerinin ve  
teknolojilerinin geliştirilmesiyle somutlaşarak anlam kazanmıştır. 
 
6.5-Dövüş sanatı nedir? 
Dövüş sanatları veya savaş sanatları, çeşitli kurallara bağlanarak sistemleştirilmiş fiziksel mücadele ve talim 
geleneklerinin ve spor dallarının ortak adı. Günümüzde bu sporlar; fitness, kendini koruma, zihinsel disiplin, 
karakter gelişimi, kendine güven ve karşılıklı mücadele amacıyla yapılmaktadır. Bir kısmı özel silah ve ekipmanlar 
gerektirir. Ancak daha öncelerde bu dövüş sanatları çok daha farklıydı. 
 
6.6- Dövüş sanatlarının tarihi 
Bugün bilinen en eski kaynaklara sahip olan Çin tarihi kaynaklarına göre, dövüş sanatlarının tarihi, .Ö. 500'lü 
yıllara kadar dayanmaktadır. O yıllarda Güney Hindistan’da yaşamakta olan Bodhidharma, Lo-Yang tapınağının 
kayıtlarına göre bir Budist’ti. Guru ( Öğretmen) tarafından Çin’e yolculuk ederek Dhyana ( bugün Zen olarak 
bilinen) öğretilerinin yaygınlaşmasını sağlaması vasiyet edilmişti. O da bu vasiyeti yerine getirerek Çin’e olan 
yolculuğuna başlamıştı. Kuzeydeki Wei Krallığına vardığında İmparator Wu ile görüşmeler yapmıştı. Fakat Dhyana 
öğretileri adına yaptığı bu görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. İmparatorluğu terk ederek, Honan eyaletindeki Shaolin 
tapınağına yönelmişti. Bodhidharma, tapınağa vardığında, öğretmeninin neden böyle bir vasiyette bulunduğunu 
daha iyi anlamıştı. Çünkü, rahiplerin fiziksel ve zihinsel olarak çöküntü içinde olduklarını görmüştü. Zamanlarının 
çoğunu maditasyonla geçirdiklerini ve zayıf düşerek, günlük ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak hale geldiklerini 
görür. Bodhidharma bu duruma çok üzülür. Bu konuda nasıl bir yardımda bulunabileceğini düşünmek için 
tapınağın yakınlarında bulunan bir dağda, kendini izole ederek meditasyon yapmaya başlar. Bir süre sonra 
tapınağa geri dönerek, rahiplere tapınağın avlusunda toplanmalarını söyler. Ve onlara Lo-Han’ın 18 Eli öğretisini 
açıklar. Bu öğretiler, hemen hemen bütün dövüş sanatlarının temelini oluşturur. Fakat, asla saldırı veya zarar 
verme amaçlı değildi. Sadece zihinsel ve fiziksel kondisyonu arttırmaya yönelikti. Budhidharma öldükten bir süre 
sonra, Shaolin tapınağına çeşitli saldırılar başlamıştı. (Bu saldırıların, Çin kayıtlarına göre, Brigandlar tarafından 
yapıldığı yazılmıştır.) Fakat tapınaktaki rahipler, bildikleri tekniklerin savunma amaçlı olabileceğini 
düşünmemişlerdi. Saldırılardan birinde, bir rahip bir dizi agresif el ve ayak teknikleriyle, sayıca çok olan 
saldırganların çoğunu etkisiz bırakarak, diğerlerini de geri püskürtmeyi başarmıştı. Diğer rahipler bu durumdan 
çok etkilenmişlerdi. Bunu bir savunma metodu olarak öğrenip, yüzyıllar boyu sürecek olan bir gelişime tabi 
tuttular. Bu teknikler öyle gelişmişti ki; dört yüzden fazla ayrı stil oluşmuştu. ‘Lo-Han’ın 18 Eli’ denilen teknikler 
72’ye çıkartılmıştı. Daha sonra fazlalaşan bu teknikleri beş ana kategoride toplamışlardır. Bu beş kategoriye, her 
birini en iyi temsil eden hayvanların isimlerini vermişlerdir. Bu tekniklerle beraber Buda’nın öğretileri de hızla 
tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. 
 
6.7- Dövüş Sanatlarıyla Mücadele Sporları Arasındaki Fark 
Tüm mücadele sporları özünde birer dövüş sanatıdır. Fakat sporda kazanan ve kaybeden vardır. Dövüş sanatında 
ise, kendini aşma yani insanın kendiyle olan rekabeti söz konusudur. Bir dövüş sanatının spora dönüşebilmesi 
için, belirli kurallar içine girmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bazı teknikler ayıklanarak öz itibariyle fazla bir 
değişikliğe gidilmeden tekrar disipline edilmesi gerekmektedir. Bu değişiklikleri denetleyen uluslararası bir kurum 
olan AAU (Amateur Athletic Union)dır. Yani, spor standartlarını belirleyen bir kuruluştur. Outdoor sporlarından 
mücadele sporlarına kadar bütün spor dallarının, ekipman ve kurallarının standartlarını belirlemekle yükümlüdür. 
 
6.8- Türk dövüş sanatları nelerdir? 
Osmanlı dönemi savaş sanatları ve Türk dövüş sanatları maddeler halinde aşağıda incelenmiştir: 
 
6.8.1. Matrak 
Matrak, Osmanlılar tarafından oynanan askeri bir spor. 16. yüzyılda Matrakçı Nasuh tarafından ilk kez kuralları ve 
standartları ile tam bir spor dalı haline getirildiğine dair bilgiler olmakla birlikte Matrakçı Nasuh'dan öncesinde 
bile bu sporun yine aynı kuralları ve standartları ile var olduğu ile ilgili kanıtlar da vardır. Evliya Çelebi'nin 
Seyahatname'sinde geçen bilgilere göre, Sultan IV. Murad matrak oyununun 70 yöntemini biliyordu. 19. yüzyılda 
Vaka-i Hayriye ile birlikte Osmanlı askeri düzeninde yapılan değişiklikler sonucu kılıç kullanmak ve bununla ilgili 
olan sporlar yasaklandığı için matrak unutulmuş fakat günümüzde bu spora ilgi başlamıştır (Şekil-2). 
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Şekil-2 Matrak oyunu 
 
Matrak oyununun kuralları Efkan Çalış tarafından yeniden düzenlenerek ve 15 Haziran 2010'da Türkiye 
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’na bağlanmıştır. Bu kurallara göre oyuncular yaş ve sıklete göre ayrılır. 
Karşılaşma süresi ikişer dakikadan iki oyun biçimindedir. Yeni kurallara göre matrak yarışmaları yaz aylarında açık 
alan çim sahalarda yapılır. Bu alanın iç halka çapı 7 metre, dış halka çapı ise 9 metre olacak biçimdedir. Dış 
halkanın çevresinde 1,5 metrelik korunma alanı olur. Çim sahalarda sınırlar beyaz kalın çizgi ile belirlenir. Saha 
çevresinde geleneksel çadırlarla sporcular için soyunma odaları, hazırlık yapmaları ve beklemeleri için alanlar 
oluşturulur. Geleneksel Matrak Oyunu yarışmaları kış aylarında ise kapalı spor salonlarında minder üzerinde 
yapılır. Geleneksel Matrak Oyunu minderi 8x8 veya 10x10 metrekare, dış kısımda 1 metrekaresi renkli olacak 
biçimde kullanılır. 
 
Yeni matrak kurallarına göre karşılaşmalarında bir orta hakem ve iki sayı hakemi "cenk meydanı"nda görev alır. 
Masa hakemleri olarak da bir fikstür hakemi, bir süre hakemi, bir anons hakemi görev alır. Her minder için ayrı 
hakem ekibi ve masası oluşturulur. Yeni matrak kuralları ise karşılıklı saygıya dayanır. Karşılaşma öncesi 
hakemlerin son kontrolünden sonra oyuncular karşılıklı olarak birbirlerine "benimle cenk meydanına çıktığınız 
için teşekkür ederim", karşılaşma sonunda ise "kasıtlı ve kasıtsız hatalarımdan dolayı özür dilerim" derler. 
Karşılaşmalar, hakemin "cenk!" komutu ile başlar ve "dur!" komutu ile son bulur. Yeni kurallara göre düzenlenen 
matrak oyununda amaç, rakibin kafasına matrakla dokunmaktır. Her dokunuş bir puan değerindedir. Sert vurmak 
yasaktır. Rakibe kalkanla vurmak, oyun aleti veya koruyucu malzemesi yere düşen rakibe vurmak yasaktır. 
Karşılaşma sırasında oyun aletlerini, koruyucu malzemeleri bilinçli olarak elden çıkarmak, yere atmak, rakibe 
bedensel olarak vurmak yasaktır. Karşılaşma sırasında kullanılan eşyalar yumuşak malzemeden yapılan matrak 
sopası, yastık kalkan, miğfer ve sporcuların giysisi aba olmak üzere toplamda dört parçadır. 
 
6.8.2. Amarok 
Amarok, eski Türklerin ilk dövüş sanatıdır. Modern hali, 1995 yılında kurucusu Hakan Haslaman tarafından 
sistematikleştirilmiş ve uygulanmıştır. AMAROK, Alpağutnung Mengü Az Rak Oğuz Köreşi'nin kısaltmasıdır. Bu 
spor özgün uzun adı yerine genelde Amarok kısaltmasıyla tanınır ve Hakan Haslaman tarafından açıklamasıyla bu 
ad uygun bulunarak verilmiştir. Amarok çok eski bir sanat olduğu için kaynakçası yoktur. Rivayete göre tekniğini 
iyi bilen biri, tek vuruş ile at veya deve öldürebilmekteydi (Şekil-3). 
 

 
Şeil-3 Amarok dövüş sanatı 
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Amarok 1995 yılında International Martial Arts Association tarafından uluslararası ilk Türk dövüş sanatı olarak 
onaylanmış ve kurucusu Hakan Haslaman birlikte uluslar arası kayıta alınmıştır. 1999 yılında Amarok sistemi 
International Budo Do Federation ve 2000 yılında International Federation of Martial Arts and Culture'da 
kayıtlara geçmiştir. Amarok'un kurucusu Hakan Haslaman, bu yöntemde uluslararası Amarok'un ilk Kağan 
ünvanını taşıma hakkına sahip olmuştur ve sistemin adıyla birlikte tüm haklarına sahiptir. 
 
6.8.3. Yağlı güreş 
Yağlı güreş, geleneksel bir Türk sporudur. Güreşçiler vücutlarına yağ sürerek güreştikleri için bu şekilde 
adlandırılır. Er Meydanı denilen alanlarda yapılır. Güreşçilerin vücutlarının yağlanması nedeni ile birbirlerini 
tutmaları zorlaştığından, büyük güç ve ustalık gerektiren bir spordur. 

 
Şekil-4 Yağlı Güreş 

Bugün resmî müsabakalarda yer alan Serbest ve Greko-Romen güreş türlerinin dışında, sırf millî geleneklerimiz 
arasında yer alan yağlı güreş ise, Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçtikleri tarihten beri memleketimizde 
yapılagelen bir güreş türüdür. Bugün, yurdumuzda yağlı güreş, düğünlerin, panayırların, mola veren askerî 
birliklerimizin en önemli eğlencesidir. Her yıl, haziran ayında Edirne’nin Sarayiçi mevkiinde yapılan tarihî Kırkpınar 
güreşleri, Süleymân Paşa komutasında, bir gece Çanakkale Boğazı'nı geçerek, Gelibolu’ya çıkan ve Rumeli 
fetihlerine katılan Müslüman kırk Türk yiğidinin hatırasını anmak gayesiyle yapılmaktadır. Osmanlılar zamanında 
saray dışında yapılan güreş müsabakaları; panayırlarda, düğünlerde, bir hayır kurumu yararına veya bu işi meslek 
edinmiş kişilerin özel yer ve salonlarında yapılırdı. Ayrıca düğün ve Ramazan güreşleri adı altında düzenlenen 
etkinlikler de yapılmıştır. Buna örnek: Koca Yusuf, Büyük Cemre, vb. 
 
6.8.4. Sayokan 
Türk Savaş Sanatı Sayokan, kökleri Orta Asya'ya dayanan, yaklaşık 16 bin yıllık Türk Tarihi'nde bulunan bilgiler 
derlenerek stratejileri oluşturulmuş bir Türk savaş sanatıdır. 
 
Malazgirt Zaferi’ni kazanan Selçuklu Sultanı Muhammed Alparslan’ın bu savaş stratejisi bin yıl sonrası birilerine 
ilham oldu. Bir ve çok kişiye uygulanmak üzere bir savaş sanatı olarak geliştirildi. Nasıl ki, Alparslan Gazi, Bizans 
ordusunu hilal içine hapsedip mağlup ettiyse, geliştirilen savaş sanatı da karşısındaki rakibini hilal içine 
hapsederek bertaraf ediyor. Adı SAYOKAN!… 
 
Savaşçının Yolu ve Kanı cümlesindeki kelimelerin baş hecelerinden oluşturulmuş bir sözcük. Savaşçı; Türk 
tarihinde bedensel, ruhsal, zihinsel yetenek ve erdemliliğe sahip tüm komutan, lider ve devlet adamlarını. Yol; bu 
eşsiz liderlerin yetenek ve erdemliliğe giden yolunu. Kan ise; tarihimizle, kültürümüzle, dilimizle, yani tüm 
değerlerimizle olan bağı ifade ediyor. Ya da eski Türkçemizle “Kağanların ve Savaşçılarının Yolu”. Yani, 
Japonya’nın Karatesi, Amerika’nın Kickbox’ı, Brezilya’nın Capoeira’sı, Çin’in Kung-Fu’su varsa Türkiye’nin de 
Sayokan’ı var. Gücünü tarihinden alan Türk Savaş Sanatı tüm dünyada büyük ilgiyle takip ediliyor. Sayokan’ı bulup 
kuran ise ‘’Yabgu’’Nihat Yiğit. 35 yılını savaş sanatlarına veren Nihat Yiğit, diğer sistemlerdeki eksiklikleri de 
görerek, Türk tarihinden aldığı enerjiyle bu sistemi kurmaya muvaffak olmuş. Sayokan’da selam yerde ve ayakta 
olmak üzere iki şekildedir. Her iki selam türünde de sağ yumruk kalbin üzerine konur, baş öne eğilme yapar. Yer 
selamında, sol diz üzerine sol el konur, sağ yumruk kalbin üzerinde sağ diz yerdedir, baş eğilir. 
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Şekil-5 Sayokan dövüş sanatı 

 
Sayokan belirtildiği üzere, Nihat Yiğit tarafından gündeme getirilmiş ve Dünyada kabul edilerek resmi bir branş 
olarak dünyaya tanıtılmaya başlanmıştır. Sayokan Dünya Federasyonu, 7 Aralık, 2005 tarihinde Türkiye'de 
kuruldu. Nihat Yiğit bu sisteme “Savaşçı’nın Yolu ve Kan’ı" cümlesini uygun görmüş, bu cümledeki sözcüklerin baş 
hecelerini alarak kısaltmıştır. Onun ifadesi ile, “Savaşçı” Mete Han’dan Atatürk’e kadar gerek bedensel, gerekse 
ruhsal, zihinsel yetenek ve erdemliliğe sahip eşsiz devlet adamlarımızı, komutanlarımızı, kahramanlarımızı, “Yol” 
ise bu eşsiz insanların bu yetenek ve erdemliliğe giden yolunu, “Kan” ise yine bu eşsiz insanlarla olan bağımızı 
ifade etmektedir.” diye tanımlıyor. Tabiatı ile uzak doğu savaş sanatlarına bu alanda alternatif, yerelliği ve milliği 
olan bir kültürleştirme hareketi olunca kolay kabul edilebilir görünmektedir. 
 
Sayokan 4 bölge-4 hilal . Her bir hilal ayak hareketi büyük komutan Alparslan'ın Malazgirt savaşında kullandığı 
hilal stratejisini ifade eder. Rakip hilalin içine hapsedilir ve teknik uygulamaya geçilir. Sayokan vuruşlu-yere serme 
sistemine sahiptir. Kahramanlık Oyunlarındaki cenkler bu kural anlayışı ile icra edilir. Ayrıca Sayokan'ın öğreti ve 
teknik anlayışı zıtlıkların birliği kuramı üzerine kurulmuştur. Bu anlayış teknik alanda kişiyi sağ ve sol yeteneklerini 
aynı seviyede geliştirir. Öğreti boyutunda ise kainatın bu anlayış ile yaratıldığını bilir ve yaşamında eksi ve artı 
değerleri dengelemesini öğrenir. Bu anlayışın tekniksel alanda uygulanışı başka savaş sanatlarında yoktur. Tüm 
temel tekniklerde uzuvlar araçtır, destekleyici, ivme kuvvetini artırıcı unsur gövdedir. Örneğin, yumruk tekniğinde 
kol ve el araçtır. Yumruğu destekleyen, itici güç ve ivme kazandıran gövdedeki başka kas guruplarıdır. Bu anlamda 
Sayokan’ın teknik hareket analizi ile diğer savaş sanatlarının teknik analizleri arasında çok ciddi farklılıklar vardır. 
Tekniklerde orak, kanca, tırpan, kalkan gibi tanımlamaların olması sadece isimlendirmeden ibaret değildir. 
 
6.8.5. Alpagu 
Alpagu; Türk Milletinin öz ata sporlarının bir araya getirilerek ortaya konmuş bir mücadele sanatıdır. Alpagu’yu 
birileri icat etmemiştir, Türk milletinin ölmek için savaştıkları bir sistemdir. Alpagucu olabilmek, Alp olabilmekten 
geçer ve tamamıyla Türk Milletinin Nuh Peygambere dayanan atalarının yaptığı bir sistemdir. 7256 yıllık geçmişi 
olan Alpagu, Nuh Peygamberin oğlu Yasef’in yedi oğlundan biri olan Turuk’la başlayan, Türklüğün ve Alpaguluğun 
gelmiş olduğu bir sisteme dahildir. 
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Şekil-6 ALPAGU  

Dünya Alpagu Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Özkan , bu tarihi mirası 1998 yılından beri hocalarla birlikte 
derin araştırmalar sonucu gündeme getirdiklerini, bu sporun 1923 yılında Kazım Karabekir Paşa’nın Kars 
Sarıkamış’taki mücadelesinden sonra unutulmaya yüz tutmuş bir sporu yeniden canlandırmanın kendilerine nasip 
olduğunu ifade etti. Özkan “Alpagu olabilmek için Alp olmak gerekir diyen ataların çocuklarıyız. Bunun değişik 
örnekleri var; Alp Yiğit, Alpagut, Bilge Kağan, Alp Bilge Kağan, Alparsan gibi kahramanlar bizim tarihimizde çok 
büyük yerler teşkil ediyor. Bunların en büyük kaynakları özellikle yıllar öncesine dayanan Kaşgarlı Mahmut’un 
Divan-ı Lügat-ıt Türk’ünden kaynaklardır. Bunlar verilen Alp’liklerin hükümdarlara verilen önemini bir kez daha 
gündeme getirir. Türklüğümüz Ergenekon’a, Ergenekon’un daha da öncesine dayanmakla birlikte tüm dünyaya 
yön veren bir medeniyet. Medeniyetimizde bizim için çok önemli olan beden eğitimi. Türk tarihi boyunca beden 
eğitimi kültürü her kültürün üstünde tutulmuştur. Ve bu kültür bütün dünya medeniyetlerine teşkil etmiştir. Bu 
yüzyıla kadar” dedi. 
 

Alpaguyu oluşturan branşlar ; 
KOBOS - Çin ve çevresindeki Türk topluluklarının kendi aralarında geleneksel olarak yaptıkları ve yaşattıkları 
savunma sanatıdır.  
TURON - Orta Asya ve Kore civarında yaşayan Türklerin kendi aralarında yaptıkları ve Taekwondo ya ilham olan 
bir Türk sevunma sanatı. 
HUN BOXU- Hun Türklerinin geleneksel savaş sanatı. Kick Boxa benzerliği dikkat çeker ancak kickboxtan binlerce 
yıl evveli olan bir sanattır. 
ABA GÜREŞİ - Türklere ait olan ve halen Güney kısımlarında devam eden geleneksel Türk sporudur. 
KUŞAK GÜREŞİ - Halen Nogay ve Tatar vatandaşlarımız Eskişehir ve çevre illerinde rastlanan düğün ve 
festivallerde sıkça karşılaştığımız bir geleneksel spordur. 
TEREKEME DÖVÜŞÜ- Kars ve çevresinde sıkça rastlanan ancak gayet sert bir savunma sanatı olarak bildiğimiz bu 
ata sporumuz halen ayakta ve yok olmaya direnen bir sporumuzdur. 
KURAŞ - Kuraş Judoya benzerliği ile öne çıksa da Japon kaynaklarında Kuraşın Judonun atası olduğu zaten 
yazılıdır. 
GÜREŞ - Binlerce yıldır atalarımızın bugünlere taşıdığı ve Kırk Pınar ile süslediği bir ata sporumuzdur. Ancak bu 
sporun bizim literatürümüze giriş tarihi Atalarımızın Çin üzerine yaptıkları seferler ile başlar. Çin Seddi'nin 
yapıldığı tarihlere dayanır. Çinli kaynaklarda Güreş eski Çince bir deyim olup Pasif anlamını taşır. Bizlerden 
aldıkları savaş sanatı karşılığında bizlere güreşi öğrettiklerini iddia ederler. 
DEPÜK - Depük Türklerin 2000 yıldan beri kaynaklarında yer alan bir tür futboldur. Çok yakında kuralları ile 
birlikte sizlere tanıtacağımız Depük sporunun Türkiye'deki tek temsilcisi Alpagu Martial Arts ve depük sporunun 
tanıtımı ile görevli Abdulkerim Alçı hocamızdır. 2012 yılı Türk Sporunda Depüğün literatüre giriş yılı olacak ve 
atalarımızın en sevdiği oyunlardan birini tekrar Türk milletine kazandıracağız. 
ŞALVAR GÜREŞİ - Türk Milletinin milli sporları arasında olan şalvar güreşi Aba Güreşine çok benzer ve şalvar 
giyilerek yapıldığı için bu isimle anılmıştır. Alpagu yukarıdaki 10 Türk sporunun teknikleri ile oluşmuş ve 
modernize edilmiştir. 
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6.8.6.Yesüken 
"Yesüken" sözcüğü, Urkun (Orhun) Türkçesi olup, "yasaya bağlı, yasadan yana olan" demektir. Başka Türkçe 
lehçelerde aynı anlam "Yasagay, Yasuga, Yesüge" olarak ta söylenmiştir. Hatırlarsınız, Cengiz kağan'ın babasının 
adı Yesügey' dir. Anlamlı bir kelime olduğu için "Yabgu" Nihat YİĞİT tarafından bu sözcük tercih edilmiştir. Yoksa 
Türk tarihinde "yesüken" adında bir kılıç sanatı olduğu için değil. Özellikle M.S. 6 yüzyıl ve öncesinde kılıç 
sanatıyla ilgili belgeler bulunmamaktadır. Bu sonuç, Türklerin kendisine ait kılıç sanatı olmadığı anlamına gelmez. 
Sadece kayıt altına alınmamış, ama göreceli olarak kılıç talimleri, kılıç kullanmayla ilgili eğitimler verilmiştir. 
Olmasaydı, Türklerin zaferlerle dolu bir tarihi olmazdı. "Yabgu" Nihat YİĞİT özellikle, Türk kılıç sanatı oluşturma 
çalışmalarında, M.S. 6.yüzyıl ve öncesi kılıç biçimini seçmiştir. Malumunuzdur ki, 6.yüzyıl ve öncesi tarihimiz hep 
muamma kalmıştır. 

 

Şekil-7 Yesüken dövüş sanatı 

Yesüken'de kullanılan kılıç seçimi aşağıdaki araştırmadan dolayıdır. Elli yıl önce, Kuzey Sibirya bölgesinde, İrtiş 
ırmağı kıyısında Zevakino köylüleri, Türklerin ‘’kurgan’’ adını verdiği bir mezarda, sonradan uzmanlar tarafından 
yapılan karbon 14 metodu incelemesinde, yaşının 1400 küsur yıl olduğu tespit edilen Türk yapımı bir kılıç buldular. 
Kılıcı bulan genç Kazaklar, kılıcın hiç aşınmadığını ve bir keresinde bir samuray kılıcını ikiye böldüğünü şaşkınlıkla 
gördüler. Bu olay üzerine Moskova Tarih Enstitüsü’nden ekspertiz istediler. Yapılan inceleme sonucunda kılıcın 
‘’bulat’’ adı verilen, Altay Türk demirci ustaları tarafından kullanılan çelik döküm tekniği ile yapıldığı anlaşıldı. 
İncelemeyi yapan uzman Kirsanov; ‘’Sonuçta, kılıcın 6'ncı yüzyıl sonlarında Orta-Asya'nın Altay bölgesinde 
yaşayan Türk boylarının demirci ustalarının elinden çıktığına kanaat getirdik’’ dedi. İncelemeyi yapan bir diğer 
uzman Çarikov ise; ‘’Kılıç, tarihte Türk boylarının dünyanın en iyi silah tekniğine, en iyi silah ustalarına sahip 
olduğunu kanıtlıyor.” demektedir. Şekil-8 de görülen kılıç, bulunan orijinal Türk kılıcıdır. 

 

Şekil-8 Türk Kılıcı 

 
Urungu (Ahşap talim, eğitim kılıcı) Yesüken'de kılıç talimleri "Urungu" denilen, ahşap talim kılıcıyla 
yapılır...Aşağıda görülen bir urungudur. 

 

Şekil-9 Urungu 
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Kılıç, çağımızın günlük hayatında nerede durursa dursun bir silahtır. Özellikle, gerçek, erdemli, adaletli 
savaşçıların elinde faklı bir anlama sahiptir. Türklerde kılıç kınından Tanrı (Tengri) adaletini yeryüzünde yaşatmak, 
vatanı savunmak, namusun bekçiliğini yapmak için kınından çıkar. Kılıç, savaşçı ile bütünleşmiş, savaşçının bir 
uzvu haline gelmiş bir araçtır. Türk töresinde “at, avrat, silah” deyişinin ayrı bir yeri vardır. Bu üç öge önemlidir, 
başkalarıyla paylaşılmaz. At, Türk savaşçısının yol dostu, savaşta yareni, ruhen birbirleriyle bütünleştikleri bir can 
dostudur. Avrat, Türk savaşçısının namusu, kalplerinin birbirine destek verdiği, sadakatin ölümüne ortaya 
konduğu, ömür yolculuğunda sevgiyle el ele, gönül gönüle beraber yüründüğü can yoldaşıdır. Aile olmayı 
sağlayan, anaç özelliği ile saygıdeğer bir varlıktır. Tanrı’nın erkeğe emanetidir. Silah ise bir savaşçının hayatta 
kalmasını sağlayan önemli uzuvlarından biridir. 
 
Silah Türk töresinde, erkişi elinde bir değerdir ve anlamı vardır. Silahla oyun olmaz, kılıç anlamsız kınından 
çıkmaz, başkasına verilmez. Yesüken’de kılıç eğitimleri “urungu” ile yapılır. Ahşap olan urungu, kılıça verilen aynı  
değerdedir. Urunguya bir tahta, ahşap gözüyle bakılmaz, başkasına verilmez, herhangi bir yerde unutulmaz, 
herhangi bir yere konulmaz. Yesüken’de başarılı olmanın yolu urunguya bir ağaç gözüyle değil, bir silah gözüyle 
bakılması ve değer verilmesi ile mümkündür. Urunguyla bütünleşmek, onun bir uzvumuz haline gelebilmesi için 
bu bakış açısı ön koşuldur. 
 

6.8.7. Baranta 

Baranta 19. – 20. yüzyıllarda yaşamış Hun Türkleri’nden kalma bir savaş sanatı olup hem silahlı hem de silahsız 
döğüş tekniklerini içerir. Fakat bu sanat, Hunların geçiş yolları boyunca yerleşmiş Kazaklar, Türkler ve Avarlar gibi 
kavimlerin de kültürlerinden etkilenmiştir. Bu kavimlerin savaş teknikleri Baranta’nın gelişiminde önemli bir rol 
oynamıştır. Baranta’nın kelime anlamı savaşa hazırlanmaktır. Macaristan’ın çevresindeki ülkelerde ise “yağma” 
anlamında kullanılmaktadır. Kafkas halkları arasında “kan dökmeden mücadele etmek” yada “savaş sanatı 
müsabakaları” anlamı da taşımaktadır. Başka bir kullanım şekli “yasaları ihlal edenlerden ganimet almak” veya 
“haklı kazanç elde etmektir”. Baranta kelimesi Moğolca’da “Barimta”, Kazakça’da “Barymta”, Çağatayca’da ise 
“Baranta” şeklinde kullanılmaktadır. Kırgızca ve Kazakça’da “haksızlık edenden intikam almak” anlamına 
gelmektedir. Baranta kelimesi Macaristan’ın Hun (Somogi, Ormansag, Göçse ve Örseg) nüfusunun yoğun olduğu 
batı ve güney bölgelerinde tarih boyunca kullanılagelmiştir. Buralarda silahlı çarpışma, yasal yollardan güç 
kullanma ve savaşa hazırlık Baranta ismiyle anılmaktadır. Bazı Kafkas halklarında silahlı talimlerin yapıldığı yere 
de aynı isim verilmektedir. Eski kaynaklarda ise Baranta GÜNEŞİN SAVAŞÇILARI demektir. 

 

Şekil-10 Baranta Savaşçısı 

Bu sanat Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri tarafından da, Çin makamlarınca engellenene kadar savaş sanatı 
olarak öğretilmiştir. Macaristan’ın Somogyvar bölgesi yakınlarında yaşayan ve Baranta çalışan insanlar geçmişten 
gelen yasaları korumak üzere yemin etmişlerdi ve kabilelerin (Horka) adalet düzenine yardımcı oluyorlardı. Zira 
bu savaşçılar çok iyi döğüşme ve silah kullanma becerilerinin yanı sıra yüksek ahlaki değerlere sahiptiler. Hun 
kabileleri tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanında savunma görevlerini de yerine getirmek zorundaydı. Bu 
nedenle kabile üyelerini savaşa hazırlamak temel bir görevdi. Dolayısıyla Baranta çalışıyorlardı. Ancak bu savaş 
sanatı yaklaşık 500 yıl boyunca yasaklanarak engellenmiştir. Yabancı hanedanlar (özellikle Habsburg Hanedanı) 
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tarafından binicilik, kılıç ve okçuluk gibi tekniklere getirilen kısıtlama ve engeller Baranta’nın gelişimine olumsuz 
bir etki yapmakla beraber çobanların savaş danslarında, sanatsal gösterilerde ve yaşam tarzında varlığını 
sürdürerek bu günlere kadar gelebilmiştir. İnsanlar bu sanatı sopayla yapılan danslarla öğrenip çalışmaya devam 
ettiler. Böylece Baranta savaş sanatı yok olmaktan kurtularak günümüze kadar ulaştı. Başka bir ifadeyle savaş 
dansları Baranta okulu gibi çalıştı. 
 
8. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Eski Türkler savaşçılık kimliğini çeşitli şartlar altında kazanmışlardır. Sahip oldukları bağımsızlık anlayışı da bu 
kimliğin kazanılmasında önemli bir etkendir. Türklerin ordu-millet olarak anılmasını sağlayan nedenlerin kökleri, 
Türklerin var oluş mücadelesinden bu yana uzanmaktadır. Eski Türklerin askeri teknoloji üstünlüğüne sahip 
bulunmaları ve cihan hakimiyetini gerçekleştirip tüm dünyada barışı ve huzuru sağlama idealine sahip olmaları, 
Türklerin unutulmayacak başarılar kazanmalarına sebep olmuştur. Bu idealleri, savaş sanatı ve stratejilerinin ve 
teknolojilerinin geliştirilmesiyle somutlaşarak anlam kazanmıştır. Tarihin ilk bilinen devirlerinden itibaren Türkler 
ordu ve eğitime özen göstermişler, bu orduların sayesinde tarihte devletler ve imparatorluklar kurmuşlardır. Türk 
Ordu teşkilatı Büyük Hun İmparatorluğu döneminde Mete Han tarafından M.Ö.209 yılında kurulmuştur. Türklerin 
bilinen ortalama 5000 yıllık tarihinin tamamına yakını sıcak savaşlarla geçmiştir. Bu uzun süre içerisinde, Avrupa 
ve Batı tarihçilerinin daha sonra adını koydukları strateji ve taktik esasların, Türkler tarafından başarı ile 
uygulandığı ve hemen her defasında, düşmanla arasında kuvvet (sayı) bakımından aleyhine büyük dengesizlikler 
olmasına rağmen, büyük zaferler ve kazançlar elde edildiği görülmektedir. Kısaca strateji sanatı örnekleri Türk 
savaş tarihinde de pek çok örneğe sahiptir. Türklerin yüzyıllar boyu uyguladığı pek çok strateji ve taktik Batılılar 
tarafından taklit edilmiş, hatta kendilerine mal edilmiştir. Günümüzde hala Türk savaş sanatlarından bazıları 
hayatta kalmıştır. Eski tarihi bilgilerimizi, gelenek göreneklerimizi ve kültürümüzü yeni nesillere aktarmalı ve 
unutulmamasını sağlamalıyız. Bizde şimdiki adıyla bu dövüş sanatlarına sahip çıkarak tarihimizi unutmamalı ve 
gelecek nesillere aktarmalıyız. 
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TÜRKÇE 

TÜRKÇE PROJELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
 
Türkçe; Türk dilinin yapısını, gelişimini, diğer dillerle bağlantısını, dilin insan ve toplum hayatındaki yerini, 
geçmişten bugüne Türk edebiyatını anlamaya ve incelemeye yönelik bir bilim dalıdır. Türkçe alanında araştırma 
yapmak için ilk olarak neyin araştırılacağına karar verilmesi gerekir. Yani hipotez oluşturulur. Hipotez bilimsel 
araştırmanın gerekçesidir. Daha sonra bu hipotez uygun veri toplama yöntemleriyle test edilmelidir. Hipotez test 
edildikten sonra analiz ve yorumlama yapılır ve bir sonuca ulaşılır. Araştırmanın her aşamasında teknik bilgi, 
beceri, disiplinli çalışma, sağduyu, yaratıcılık, tutarlılık ve tarafsızlık gerekmektedir. Araştırma TÜBİTAK Lise 
Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışması kriterlerine uygun olarak amaç, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve 
tartışma ile kaynakça bölümlerinden oluşmalıdır. Bunun için rehberin “Proje raporu nasıl yazılmalıdır?” bölümüne 
bakabilirsiniz. Kaynakçada; seçilen konuyla ilgili kitaplar, yayınlanmış ya da yayınlanmamış raporlar, istatistikler, 
mektuplar, çeşitli sanat eserleri içinde yer alan bilgiler, sürekli ve süreksiz kayıtlar belgesel kayıtları yer alabilir.  

Türkçe Alanında Proje Konuları 

- Sözlü gelenek ürünlerinin derlenmesi, 
- Yerel yazar ve şairlerin hayat hikayeleri ve eserlerinin tanıtımı 
- Ağız araştırmaları 
- Dil-kültür ilişkisi bağlamında, yerel dil özelliklerinin kültürle ilişkilendirilmesi 
- Edebî metinlerin oluşum süreçleri 
- Edebî metinlerin oluşumunda yazar/şairlerin his dünyaları 
- Sözlü gelenek ürünlerinin sosyal hayata etkileri 
- Türk edebiyatı ile diğer edebiyatların karşılaştırmalı incelenmesi 
- Dergi, gazete gibi ürünlerin çıkış serüvenleri 
- Toplumsal olayların edebiyata yansımaları 
- Toplumsal hayatın dile yansıması 
- Eski harflerle yazılmış eserlerin veya evrakların incelenip -varsa- edebiyat ile ilişkisi 
- Toplumdaki değişimlerin edebiyata yansıması 
- Halk kültürünü her türlü ögesinin gün yüzüne çıkarılması 
- Şair ve yazarların beslendiği kültür kaynaklarının araştırılması vb.  

Türk dili ve edebiyatı alanında yapılabilecek projeler, diğer alanlarda olduğu gibi, teorik ve uygulamalı 
araştırmaları olabilir. Proje örnekleri incelenirken buna dikkat edilmelidir.  
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ÖRNEK TÜRKÇE PROJESİ RAPORU 
(Proje Raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır) 

Proje Adı:  

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ 
ALGILARI 

1. Giriş 

Geçen yüzyıla göre bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, eğitim örgütlerini yeniden gözden geçirmeyi 
zorunlu kılmıştır. Özellikle internetin hayatımıza girmesiyle, bilgiye ulaşmak eskiye oranla daha kolaylaşmıştır. 
Bilim ve teknolojideki hızlı değişim, milli eğitim sistemimizde yeniden yapılandırmayı zorunlu kılmıştır. Öğrenme-
öğretme sürecinde benimsenen yeni yaklaşımlar da göz önünde bulundurulduğunda, bu değişimde en büyük 
görev öğretmene düşmektedir. 

Lisedeki yeniden yapılanma çerçevesinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi de revize edilmiş; öncelikle ders, "Türk 
Edebiyatı" ile "Dil ve Anlatım" dersi olmak üzere iki ayrı ders olarak ele alınmıştır. Ayrıca dersin kazanımları, 
içeriği ve ölçme değerlendirme süreci yeniden düzenlenmiştir. Her yeni değişimde olduğu gibi, eğitim 
sistemindeki bu yeni düzenleme de bazı sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunların en önemlisi, Türk dili ve 
edebiyatı eğitimi kapsamında liselerde görevli öğretmenlerin programı benimseme, kavrama ve uygulamalarında 
karşılaşılan güçlüklerdir. Yıllardır uygulaya geldikleri yöntemleri bırakıp, dil ve edebiyat eğitiminde yeni bakış 
açıları kazanmaları ve derslerde yeni programın öngördüğü öğretmen modelini uygulamaları istenen 
öğretmenlerin bu değişime kısa sürede uyum sağlamaları kolay değildir. Çünkü klasik öğrenme modellerinin terk 
edilip öğrenci merkezli ve yapılandırmacı eğitim anlayışının benimsendiği yeni öğretim programları, "öğretmen" 
kavramını da yeniden tanımlamakta ve ona yeni roller biçmektedir. Ayrıca öğrenci merkezli eğitim anlayışında, 
öğrencilerin öğretmenlerini nasıl algıladıkları sistemin işleyişi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda 
çalışmanın amacı, "lise öğrencilerinin Türk dili ve edebiyatı öğretmeni algılananın belirlenmesidir.  

2. Yöntem 

Araştırmada nitel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma; "gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi 
nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde 
ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmandır (Yıldırım, Şimşek; 2005). Araştırmada ayrıca 
doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, "araştırılması hedeflenen olgu veya olgular 
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar" (Yıldırım ve Şimşek, 2005, s.187). 

Lise öğrencilerinin Türk dili ve edebiyatı öğretmeni algılarını belirlemek için 9. ve 10. sınıfa devam ve "Türk 
Edebiyatı" ile "Dil ve Anlatım" dersi öğretim programına göre eğitim alan 50 öğrenciyle yarı yapılandırılmış 
görüşmeler yapılmıştır. Öğrencilere; öğretmenlerinin bilimsel yeterlikleri, öğrenci iletişimi, öğrenciye özerklik 
tanıma ve görüşlerine değer verme, sınıf yönetimi anlayışı gibi özelliklerine dönük açık uçlu sorular yöneltilmiştir. 
Bu sorulara verilen cevaplar, içerik analizi ve doküman incelemesi yöntemleriyle değerlendirilerek öğrencilerin 
Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri hakkındaki düşünceleri ile onlardan beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Öğrencilere verilen görüşme kâğıdı aşağıdaki bilgileri içermektedir.  
 
Tablo-1: Öğrencilere verilen bilgi formu ve açık uçlu sorular 

3. Bulgular 

Araştırmada, lise öğrencilerinin Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri hakkında düşünceleri tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için -Türk dili ve edebiyatı öğretim programının değişmesiyle birlikte 2 
farklı programın uygulanmasından dolayı- yeni programa göre eğitim alan öğrenciler tercih edilmiş; bunlardan da 
yalnız 9-10. sınıf öğrencileri seçilmiştir. 

Kişisel Bilgileriniz Sorular 
Okulunuz 1. Edebiyat öğretmeniniz hakkındaki düşünceleriniz? 
Sınıfınız 2. Edebiyat dersinin işlenişi hakkındaki düşünceleriniz? 
Öğretmeninizin Adı-Soyadı 3. Nasıl bir edebiyat dersi hayal edersiniz? 
İlgi Alanlarınız (tiyatro, şiir, roman...) 4. Nasıl bir edebiyat öğretmeni hayal edersiniz? 
Son okuduğunuz kitap(lar) 5. Edebiyat öğretmeninize not verseniz 10 üzerinde kaç verirsiniz? Neden? 
Beğendiğiniz yazar/şair(ler)               | | 
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Araştırma çerçevesinde görüşleri alınan öğrenciler; Eskişehir genelinde 9. ve 10. sınıfa devam etmekte, yeni 
uygulanan "Türk Edebiyatı" ile "Dil ve Anlatım" dersi öğretim programlarına göre eğitim almaktadır. Ayrıca 
öğrenciler; Genel Lise, Anadolu Lisesi, Öğretmen Lisesi, Fen Lisesi ve Meslek Lisesi'ne devam etmektedir. 
Çalışmada kolaylık olması açısından; 

G-9 : Genel lise 9. sınıf öğrencisi 
G-10 : Genel lise 10. sınıf öğrencisi 
A-9 : Anadolu lisesi 9. sınıf öğrencisi 
A-10 : Anadolu lisesi 10. sınıf öğrencisi 
Ö-9 : Öğretmen lisesi 9. sınıf öğrencisi 
Ö-10 : Öğretmen lisesi 10. sınıf öğrenci 
F-9 : Fen lisesi 9. sınıf öğrencisi 
F-10 : Fen lisesi 10. sınıf öğrencisi 
M-9 : Meslek lisesi 9. sınıf öğrencisi 
M-10 : Meslek lisesi 10. sınıf öğrencisi 

kavramlarını temsil etmektedir. 

Araştırmada kullanılan okul, öğretmen ve öğrenci sayılarıyla ilgili tablo aşağıda yer almaktadır  

Tablo-2: Öğretmen ve öğrenci sayılarının okul türlerine göre dağılımı 
 Genel Anadolu A. Öğretmen Fen Meslek  
 Lise Lisesi Lisesi Lisesi Lisesi Toplam 
Okul sayısı 3 3 1 1 4 12 
Öğretmen sayısı 6 6 2 2 10 26 
9. sınıf öğrenci sayısı 5 11 3 1 5 25 
10. sınıf öğrenci sayısı 6 11 2 1 5 25 
9+10. sınıf öğrenci sayısı 11 22 5 2 10 50 

 

Eskişehir genelinde 12 farklı okulda görev yapan 26 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni hakkında 50 öğrencinin 
görüşleri yazılı olarak alınıp içerik analiziyle incelendiğinde aşağıdaki temalar ortaya çıkmaktadır. 

- Bilimsel yeterlikler 
- Kişilik özellikleri 
- Öğrencilerle iletişim 
- Ders işleyiş 
- Ölçme değerlendirme yaklaşımı 
- Teknoloji kullanımı 

Öğrenci görüşleri ayrıştırılıp kendi içinde gruplandığında, temalar önem sırasına göre aşağıdaki gibi oluşmaktadır: 

- Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri 
- Öğretmenlerin Öğrencileriyle İletişimleri 
- Öğretmenlerin Ders İşleyişleri 
- Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları 
- Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımları 
- Öğretmenlerin Bilimsel Yeterlikleri 

3.1. Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri 

Öğretmenlik mesleğinde, kişinin alan bilgisi yanında sahip olduğu kişilik özellikleri de dersin verimli geçmesinde 
hayati önem taşımaktadır. Özellikle Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri, giyim kuşamından konuşmasına, 
öğrencilere gösterdiği sevgiden nazikliğine edebiyatın estetik güzelliğini sergilemelidir. 

Öğrenci görüşleri incelendiğinde bu özelliğin belirgin olarak öne çıktığı görülmektedir. Öğretmenin kişilik 
özellikleri, öğrencilerin derse karşı tutumlarında en önemli niteliktir. Otoriter, sınıfa hâkim olabilen öğretmen, 
bunu dengeli bir şekilde yaptığı sürece öğrenciler tarafından sevilmektedir. Öğrencilerin, Türk dili ve edebiyatı 
öğretmenlerinin kişilik özellikleri hakkında bazı görüşleri şu şekildedir: 

♦ "Sınıfta huzuru sağlamasını isterim. " (M-9) 
♦ "Öğrencilerle mesafeli. Ne çok yakın ne çok uzak. " (A-10) 
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♦ "Öğrenciler arasında ayrımcılık yapmasın isterim. " (A-9) 
♦ "Derste ve sınavlarda adil olmasını isterim. " (A-10) 
♦ "Sınıfta düzeni sağlayamıyor. " (M-10) 
♦ "Tam bir edebiyat aşığı." (Ö-10) 
♦ "Hoşgörülü, anlayışlı, sevgi dolu, güler yüzlü. " (M-10) 
♦ "Yüzü asık girip bağırıyor, moralimizi bozuyor." (D-9) 
♦ "Süper bir öğretmen, ders anlatışı, genel kültürü çok fazla. " (F-10) 
♦ "Zeki ve hafızası kuvvetli biri. " (F-9) 

Yukarıda verilen örnekler de göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerin; sınıfı kontrol edebilen, ayrımcılık 
yapmayan, adil olan, hoş görülü ve güler yüzlü öğretmenlerden memnun oldukları görülmektedir. 

3.2. Öğretmenlerin Öğrencileriyle İletişimleri 

İletişim becerileri, öğretmenlik mesleğinin vazgeçilmez özelliğidir. Öğretmenin; öğrencileriyle, velilerle ve okul 
yönetimiyle iletişimini güçlü tuttuğu oranda başarılı olduğu herkesçe bilinmektedir. Türk dili ve edebiyatı 
öğretmeni sahip olduğu iletişim becerileriyle, öğrencilerine örnek teşkil edecek ve derslerde anlatılan kavramları 
uygulamalı olarak öğrencilerine sunacaktır. 

Öğretmenin sahip olduğu iyi ve doğru iletişim, öğrencinin dil ve edebiyata bakışını olumlu yönde 
değiştirmektedir. Yapılan görüşmelerde, öğrenciler iyi/kötü iletişimi fark etmekte, derse ve öğretmene karşı 
tutumu buna göre değişmektedir. Aşağıda, Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerin iletişim becerilerine dönük bazı 
öğrenci görüşleri verilmiştir: 

♦ "Öğretmen-öğrenci ilişkisini çok iyi kuruyor. " (F-10) 
♦ "Bizimle sohbet etmesini isterdim. " (A-9) 
♦ "Hakkımızda ne düşündüğümüz sorar. " (Ö-9) 
♦ "Kötü yönü ise sınıftaki herkese tepeden bakmasıdır. " (D-10) 
♦ "Öğrencilere yakın davranan ve sorduklarına elinden geldiğince yardımcı olan bir edebiyat öğretmeni isterdim." 
(M-10) 
♦ "O kadar olumsuzluğa rağmen, nasıl mutlu edeceğini biliyor. Bu nedenle öğretmenimi ve dersimi seviyorum." 
(D-10) 

Yukarıdaki görüşlerden de anlaşılacağı gibi, öğretmenin iletişim becerisi, öğrencinin derse ve öğretmene bakışını 
belirleyen önemli bir ölçüttür. İletişim iyi bir edebiyat öğretmeni, öğrencinin dersten zevk almasını ve zihnini 
öğrenmeye kapamamasını sağlamakta; aksi durumda ise öğrenci derse önyargıyla yaklaşmaktadır. 

3.3. Öğretmenlerin Ders İşleyişleri 

Öğretmenlik mesleğinde önemli becerilerden biri, derste kullanılacak uygun yöntem ve teknikleri seçebilmektir. 
Ayrıca dersi daha zevkli hale getirecek farklı etkinlikler kullanabilmek de öğretmenin yetenekleriyle doğru 
orantılıdır. Öğrenme, bireysel farklılıkları da dikkate alarak kullanılan yöntem ve tekniklerle gerçekleşir. 

9-10 sınıf öğrencilerinin, Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin ders işleyişleriyle ilgili bazı görüşlerine aşağıda yer 
verilmiştir: 

♦ "Ders çok monoton geçiyor. Bu da bizim canımız sıkıyor, uyuyorum derste. " (D-10) 
♦ "Sırf ezber olmasın." (A-9) 
♦ "Derste yazma çalışmaları gereğinden fazla oluyor." (A-10) 
♦ "Hocam bizimle elinden geldiğince uygulamalı çalışmaya çalışıyor. "( M-9) 
♦ "Konular güncel hayatla ilişkilendirilmeyince zevkli olmuyor." (A-9) 
♦ "Özellikle tiyatro gibi türlerde canlandırma yapılabilir. " (Ö-10) 
♦ "Ders içi ve dışında değişik aktivitelerin olmalı." (D-9) 
♦ "Derste geçen bazı yerlere geziler düzenlenmeli."'(A-9) 
♦ "Sadece MEB ders kitabından işlenmemeli." (A-10) 
♦ "Tabu oyunu gibi oyunların derse katkısı çok iyi oluyor." (A-10) 
♦ "Ürün dosyası tutulduğunda öğrenilenler kalıcı oluyor. " (A-10) 

Öğrenci görüşlerinden de anlaşılacağı gibi, tek düze bir ders anlatımı öğrencileri memnun etmemekte; aksine 
ders kitabı dışında, uygulamalı bazı etkinliklerle desteklenen derslerden öğrenciler zevk almaktadırlar. 
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3.4. Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları 

Öğrenme sürecinin önemli aşamalarından biri de ölçme değerlendirmedir. İyi planlanmış bir ölçme 
değerlendirme süreci, bireyin öğrenmelerinin ne ölçüde gerçekleştiğini ve eksik noktaların neler olduğunu tam 
olarak belirleyecektir. Birey buna göre eksiklerini giderecek ve öğrenmeyi yeniden planlayacaktır. 

Aşağıda, Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin ölçme değerlendirme yaklaşımları hakkında, Eskişehir genelinde 
öğrenim gören lise öğrencilerinin bazılarının görüşlerine yer verilmiştir: 

♦ "Baraj dersi öğretmeni olduğu için çok şantajcı davranıyor. " (M-9) 
♦ "Sınavlarda işlemediklerinden sormaz. " (D-10) 
♦ "Not derdimiz yok, çünkü gelecek not belli; 4 ya da 5 'tir. " (A-10) 
♦ "Sözlü vb. durumlarla korkutmayan bir edebiyat öğretmeni isterdim. " (D-10) 
♦ "Testlerle konuyu sağlamlaştırıyor. " (Ö-9) 
♦ "Ödeve bakması iyi oluyor. " (M-10) 
♦ " Not verirken kız/erkek ayırımı yapar. " (A-10) 
♦ "Bizse notla beraber bir şeyler de öğrenmek istiyoruz. Çok pişmanım geçen derslere. " (A-10) 

Bu görüşlere göre en önemli sorun, sınavların adil bir şekilde yapılmasıdır. Değerlendirme ölçütlerinin daha 
bilimsel olması ve öğrencileri memnun etmek adına yüksek notlar verilmemesi öğrencilerin diğer beklentileridir. 

3.5. Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımları 

Öğrenme-öğretme sürecini destekleyen kaynaklardan biri, derste kullanılan araç-gereç çeşitliliğidir. Sadece ders 
kitabına bağlı bir ders anlatımı hem öğrencileri bıktırmakta hem de dersin tam olarak öğrenilmesini 
engellemektedir. 21. yüzyıl öğretmenlik yeterlikleri, teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve gerektiğinde bu araç-
gereçleri kullanmayı gerektirmektedir. 

Lise öğrencilerinin, öğretmenlerinin teknoloji kullanımları hakkındaki bazı görüşleri şunlardır: 

♦ "Hoca hep kitaptaki soruları cevaplıyor. Değişik kaynak kullanmıyor. " (D-9) 
♦ "Dersi kitaptan işlediğimiz için çok sıkıcı oluyor. " (A-9) 
♦ "İnternetten resimleri görerek, projeksiyon aletinden slayt şeklinde işlemek isterdim. " (A-10) 
♦ "... uygulamalı, görsel işlenmeli, göze-kulağa hitap etmelidir. " (A-10) 
♦ "Projeksiyon vb. aletlerin olmaması bazı konuların soyut kalmasına neden oluyor. " (D-10) 
♦ "Ses kaseti, sinevizyon ile eğlenceli hale getirilir." (A-9) 

Öğrenci görüşlerinden de anlaşılacağı gibi, araç-gereç olarak sadece ders kitabını kullanan öğretmenler 
öğrencileri tarafından eleştirilmektedir. Günümüz teknolojisinin derslerde kullanımı bir ihtiyaç haline gelmekte ve 
dersi daha eğlenceli hale sokmaktadır. Özellikle Türk dili ve edebiyatı dersi, "bilgisayar, projeksiyon, ses kaydı, 
film" gibi farklı teknolojik araçları kullanmak için en uygun derstir. Burada unutulmaması gereken nokta, 
teknolojiyi gerektiğinde kullanmak ve amaç haline getirmemektir. 

3.6. Öğretmenlerin Bilimsel Yeterlikleri 

Öğretmenlik mesleği için en temel yeterlik, alan bilgisine sahip olmaktır. Eğitim sistemi, alan bilgisine sahip ve 
bunu bireylere aktarabilme yeterliği olan öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Lise öğrencilerinden alınan görüşler içinde, öğretmenlerinin bilimsel yeterlikleri en az eleştirilen temadır. 
Özellikle Fen Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğretmenlerinin alan bilgisi yeterlidir. Öğrenci görüşlerinden 
bazılarına aşağıda yer verilmiştir: 

♦ "Gündemi takip eden güncel bir hoca isterdim. " (A-10) 
♦ "Süper bir öğretmen, genel kültürü çok iyi. " (F-9) 
♦ "Hocanın edebiyatı gerçekten sevmiş olması ve seçmesi." (D-10) 
♦ " Her şeyi cevaplamaya çalışır, bilmiyorsa araştırır. " (A-10) 
♦ "... bilmediği için sürekli kitapta ne yazarsa onu okutur. Virgülüne noktasına kadar" (A-9) 
♦ "Edebiyat hocamız iyi biri; çünkü hoca kendini biliyor. " (Ö-9) 
♦ "Derse hazırlıklı gelir, çok şey öğreniriz, yorum yeteneğimiz gelişir. " (F-10) 

Öğrenci görüşlerine bakıldığında, kıdem yılı fazla olan öğretmenlerin bilgilerini yenilemeyişi eleştirilmektedir. 
Buraya alınmayan ancak bahsedilmesi gereken bir nokta da "edebiyatın neden gerektiği, divan edebiyatının niçin 
öğretildiği ve hece ölçüsünün mantığı" gibi konuların öğrencilere tam anlatılamadığıdır. Bu sorun, öğrencilerin bu 
tür konularda sahip oldukları önyargıların kırılmasıyla aşılabilir. 
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4. Sonuçlar 

Lise öğrencilerinin Türk dili ve edebiyatı öğretmeni algılarıyla ilgili ortaya çıkan sonuçlar şu başlıklarda özetlemek 
mümkündür: 

1. Lise öğrencileri, öğretmenlerinin kişiliklerine büyük önem vermektedir. Öğretmenlerinin "güler yüzlü, 
hoşgörülü, sevecen, yardımsever vb." özellikleri, öğrencilerin Türk dili ve edebiyatı dersine bakışını etkilemekte; 
aksi durumlar onları dersten uzaklaştırmaktadır. 

2. Öğretmen-öğrenci iletişimi, Türk dili ve edebiyatı dersinin işlenişine yardımcı olmaktadır. Öğrencilerinin 
halinden anlayıp buna göre stratejiler geliştirebilen Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, bu sayede amacına daha 
kolay ulaşabilecektir. 

3. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, derste kullanacağı uygun yöntem ve tekniklerle dersi daha zevkli hale 
getirebilir. Sadece "düz anlatım, soru-cevap, tartışma" gibi klasik yöntemlerle değil; "drama, beyin fırtınası, örnek 
olay, çoklu zekâ" gibi farklı yöntemler öğrencilerin derse karşı olumlu tutum sergilemelerine yardımcı olacaktır. 

4. Türk dili ve edebiyatı öğretmeninin ölçme değerlendirme yaklaşımı, öğrencinin dikkatinden kaçmamakta; 
öğretmen hakkındaki tutumu bu kritere göre değişmektedir. Öğretmen bu konuda öğrenciye güven vermeli, 
bilimsel ölçütlerin dışına çıkmamalıdır. 

5. Öğretmenlerin teknoloji kullanımı, günümüz şartlarında kaçınılmaz bir hal almıştır. Türk dili ve edebiyatı 
öğretmenleri de gerektiğinde her türlü teknolojik aracı kullanabilmelidir. Teknoloji kullanımı, hem dersin verimini 
hem de öğrencinin gözünde öğretmenin değerini arttıracaktır. 

6. Öğretmenler alan bilgilerini sürekli güncellemelidir. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, sadece kendi 
edebiyatıyla değil, dünya dilleri ve edebiyatlarıyla da ilgilenmeli; yeni çıkan eser ve sanatçıları takip edip 
öğrencilerine tanıtmalıdır. 

Lise öğrencilerinin bazı görüşleri, Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinden beklenilenleri özetler niteliktedir. 
Bunlara aşağıda yer vermek, hem onlara da söz hakkı verilmesi hem de araştırmayı özetlemesi açısından 
önemlidir. 

♦ "Edebiyat sözel ders olduğu için anlatılıp geçilmemelidir, konuların üzerinde ayrıntılı bir biçimde durulması 
gerekir; çünkü edebiyat bunu gerektirir. "(D-9) 

♦ "Açıklamalı ve örneklendirmeli bir ders, hocanın bilip ve önceden çalışıp bize doğru bir bilgi vererek ders 
anlatmasını isterim." (D-9) 

♦ "Öğrenciyi sıkmayan, tek düze ders işlemeyen, öğrencinin dilinden anlayan bir öğretmen isterdim. Katı olmayan, 
ne yapacağını bilen, derse hâkim olabilen bir edebiyat öğretmeni isterdim. " (A-10) 

♦ "Derslerde monoton olmayan, öğrenciyi rencide etmeyen, öğrencinin kalbini kırmayan bize karşı sevgi duyan 
öğretmen isterdim." (D-9) 

♦ "Öğrencilere yakın davranan ve sordukları sorulara elinden geldiğince yardımcı olan bir edebiyat öğretmeni 
isterim." (M-10)  

♦ "Hoşgörülü, anlayışlı, sevgi dolu, gülen yüzlü, öğrencilerle dertlerini paylaşan iyi öğretmenim var. Bundan da 
tüm arkadaşlarım memnun ve öğretmenimizin öğrencilerle aralarında diyalog ve konuşma da mükemmel." (M-
10) 

♦ "Sadece kendi dilimizin bulunduğu, yabancı kelimelerin olmadığı bir Türkçe dersi isterim. " (M-9) 

♦ "Ayrımcılık yapmadan, yanlış yaptığımızda kızmayan, dersi sıkmadan öğretmen isterdim. " (M-10) 

♦ "Öğrenciye şiiri, romanı ve bunun gibi edebi eserleri sevdiren; okuma sevgisi aşılayan bir öğretmen isterdim. 
Edebiyatın amacı kişileri ezberletmek, akımları akıllara kodlamak değil; bunların eserlerini daha çok 
okutturabilmek olmalıdır. " (F-10) 

♦ "Giyimi kuşamı iyi, konuşmalarında etkili olan, güncel yaşamdan örnek veren, sıkıldığımızı anladığında fıkra gibi 
şeyler anlatan öğretmen isterdim. " (A-9) 

5. Öneriler 

Elde edilen bulgu ve sonuçlar çerçevesinde, dil ve edebiyat eğitiminde öğretmenin rolü ile Türk dili ve edebiyatı 
öğretmeni yetiştirilmesine dönük aşağıdaki öneriler geliştirilebilir: 
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1. Dil ve edebiyat eğitiminde öğretmenin kişilik özellikleri de dikkate alınmalı, olumlu yönde geliştirilmelidir. 

2. Dil ve edebiyat eğitiminde kullanılacak yöntem teknikler konusunda öğretmenler daha kapsamlı 
bilgilendirilmeli; dil ve edebiyata eğitiminde kullanılacak yöntem ve teknikleri uygulamalı anlatan kitapçıklar 
hazırlanmalıdır. 

3. Dil ve edebiyat eğitiminin ölçme değerlendirme sistemi gözden geçirilmeli, ders sadece yazılı ve sözlülerle 
değil; öğrenilenlerin uygulanabildiği atölye çalışmalarıyla da değerlendirilmelidir. 

4. Dil ve edebiyat eğitimine destek sağlayacak teknolojik araçlar sınıflarda bulundurulmalıdır. 

5. Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri, öğrencilerle iletişimlerini gözden geçirmeli; kişilik özelliklerini geliştirecek 
seminer ve toplantılara katılmalıdır. 

6. Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri, derslerinde öğrencilerin ilgisini çekecek yöntem ve teknikler kullanmalı; 
gerektiğinde drama, tabu oyunu gibi farklı aktivitelere de yer vermelidir. 

7. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, öğrencilerini bilimsel ölçütlere göre değerlendirmeli, belli aralıklarla onların 
kendisi ve dersi hakkındaki görüşlerini almalıdır. 

8. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni dersi sadece kitaptan işlememeli; farklı metinler, teknolojik imkânlar ve 
yaşayan sanatçılarla dersi ilgi çekici hale getirebilmelidir. 

9. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni kendini sürekli yenilemeli, Türk ve dünya edebiyatını yakından takip ederek 
gelişmeleri sınıf ortamına getirebilmelidir. 

10. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni dil alanında dünyada ve Türkiye'deki gelişmeleri takip etmeli, bunlar sınıf 
ortamına getirerek öğrencileriyle tartışabilmelidir. 

Kaynakça 

ACAT, B. ve ÖZABACI, N (2004). Öğretmen Adaylarının Kendi Özellikleri ile Bir Öğretmende Olmasını 
Bekledikleri İdeal Özelliklerin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 
Bildirileri. PegemA Yay., Ankara. 

SENEMOĞLU, N (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Gazi Kitabevi, Ankara. 

SÖNMEZ, V (1999). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. Anı Yayıncılık, Ankara. 

YILDIRIM, A; ŞİMŞEK, H (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara. 

TÜ
RK

ÇE
 

 


